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لعام كامل اىل من قضى حنبه منهم ال  إىل األحباب الذين تشاركنا وإايهم شظف العيش يف مرج الزهور نفرتش االرض ونلتحف السماء
 سيما الشهداء، وعلى رأسهم الناطق ابسم املبعدين الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي...و اىل من ينتظر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 د
 

 عرفانو  شكر
 

 

 محد هللا تعاىل على نعمه الكثرية علينا.أبداية 

ابلذكر إدارة جامعة  وأخص   .و تشجيع أو توجيه للخروج هبذا البحث ىل كل من ساهم وساعد بنصيحةإفان تقدم ابلشكر و العر أ
والشكر موصول للدكتور عبدالرحيم الشيخ صاحب الفضل الكبري  .مبحاضريها وموظفيهابريزيت ودائرة الدراسات العربية املعاصرة ممثلة 

ستاذ عقل ربيع لتدقيقه لغة ، ولأللى متابعتها وتوجيهاهتايف التوجيه و اإلرشاد والنصح واملتابعة وسعة الصدر، والدكتورة سونيا النمر ع
 البحث.

 تقدم ابلشكر اجلزيل ألفراد عائليت الكرمية ملا قدموه من تشجيع ومساعدة إلجناز هذا البحث.أكما 
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 مرج الزهور: صمود و مقاومة
 

 ملخص الدراسة ابللغة العربية:

مواطنًا فلسطينياً، من نشطاء وكوادر وقيادات حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي إىل  415إبعاد كان قيام االحتالل اإلسرائيلي بعملية 
، قد صنع حمطة مهمة وعالمة فاصلة يف اتريخ الصراع العريب اإلسرائيلي ال سيما يف اتريخ 1992مرج الزهور يف اجلنوب اللبناين عام 

)قبل وبعد اإلبعاد إىل مرج الزهور(، بل إن جترية مرج  ركتني بقوله:هلاتني احلحركيت محاس واجلهاد اإلسالمي، حىت أصبح الكثري يؤرخ 
الزهور كانت األجنح من حيث إصرار املبعدين على الصمود والثبات حىت العودة إىل الوطن والذي حتقق بفضل ذلك، وكانت هذه 

 توثيقاً هلذه التجربة . -صمود ومقاومة-الدراسة بعنوان مرج الزهور
 

  أساسية:تستمد هذه الدراسة أمهيتها من ثالثة عناصر     

أهنا الدراسة األوىل اليت تعد لصيقًا ابحلدث نفسه نظرًا خلصوصية أن املبعد هو نفسه الباحث لضروروة أكادميية، فهو قادم  .1
ت حادثة اإلبعاد إىل مرج من صميم التجربة نفسها ويف مراحلها املختلفة، إضافة إىل اطالعه على خمتلف األدبيات اليت دون

 الزهور.
تسلط الدراسة الضوء على سياسة اإلحتالل الصهيوين يف إبعاد وطرد الفلسطينيني من وطنهم، ومدى جتذر فكرة اإلبعاد  .2

 والطرد يف األيدولوجية الصهيونية فكراً وممارسة.
اس واجلهاد اإلسالمي مشفوعة ابلتحليل دوين تفصيلي لإلبعاد بيومياته املختلفة، واتثرياته على تطور وقوة حركيت محت .3

 السياسي والثقايف لتأثري اإلبعاد على الساحات املختلفة فلسطينياً وعربياً وصهونياً.

هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة على السؤال التايل:كيف أثر اإلبعاد إىل مرج الزهور على تطور وقوة حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي، و 
قاسية اختذها االحتالل حبق أفراد هاتني احلركتني؟ وعليه ولإلجابة على السؤال املركزي، تسعى هذه الدراسة إىل  مع أنه كان عقوبة

اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية: هل يوجد أصول لسياسة الطرد واالبعاد اليت مارسها االحتالل الصهيوين يف الفكر الصهيوين؟ وما 
ا هي ردود األفعال املتعلقة بقرار االبعاد فلسطينيًا وعربيًا واسرائيليًا وعاملياً؟ وكيف عاش املبعدون وكيف هي مربرات اإلبعاد لديها؟ وم

نظموا شؤون حياهتم؟ وما هو أتثري صمود مبعدي مرج الزهور وعودهنم على ممارسة السلطات الصهيونية لسياسة اإلبعاد بعد ذلك ؟ 
 نية وأطرافها املختلفة ال سيما محاس .وما أتثري االبعاد على القضية الفلسطي

 
وتنطلق هذه الدراسة من جمموعة فرضيات ميكن اختزاهلا يف فرضية كربى، مفادها أن هنج املقاومة الفلسطينية وصمود املبعديني يف مرج 

ري حوهلا وتطورمها النوعي الزهور أثبت أتثريه يف تطور وامتداد حركيت املقاومة اإلسالمية محاس واجلهاد اإلسالمي والتفاف اجلماه
عسكراًي وتنظيميًا ومجاهريايً، كما أضرت عملية اإلبعاد ابلعدو الصهيوين، مما أجربه على طرح حلول لعودهتم، كان أمهها عودهتم على 



 ر
 

وعربياً  دفعتني، إن صمود املبعديني رغم الظروف املعيشية الصعبة من حيث الظروف املناخية واحلصار الذي فرض عليهم اسرائيلياً 
 وعودهتم يف النهاية قد حد من وترية استخدام االبعاد حبق الشعب الفلسطيين .

 
ومن حيث املنهجية فنظراً ألن الباحث أحد مبعدي مرج الزهور، فإن اإلعتماد املركزي سيكون على التاريخ الشخصي لتجربة االبعاد، 

عمل الباحث على دراسة األدبيات اليت تناولت سياسة االحتالل يف االبعاد  غري أنه ولغرض املنهجية البحثية واألمانة االكادميية فقد
ة بشكل عام، واالبعاد إىل مرج الزهور بشكل خاص، وقراءة املقاالت املنشورة يف الصحف واجملالت احمللية والعاملية والعربية واالسرائيلي

دات الشخصية والواثئق السمعية والبصرية واملكتوبة لديه وتلك اليت مجعها املتعلقة مبوضوع االبعاد إىل مرج الزهور وقام مبقارنتها ابلشها
أو حررها أو ساهم يف اخراجها إىل النور من خالل فرتة ابعاده هذا ابإلضافة إىل جمموعة من املقابالت مع شخصيات من مبعدي مرج 

 الزهور .
 

 -املرجعية )قائمة املصادر واملراجع واملالحق ( وهي:وأما بنية الدراسة، فتتشكل من مخسة فصول، إضافة إىل املقدمة و 
 

يضطلع املبحث األول بتوضيح الرتكيبة االكادميية ملوضوع  -( يتكون هذا الفصل من مبحثني أساسيني:الدراسةمنهجية ) الفصل األول
يف بلورة اشكالية هذه الدراسة،  الرسالة من حيث: مقاربة الرسالة حلادثة االبعاد إىل مرج الزهور صمودًا ومقاومة. وكيف اسهمت

 وحتديد فرضياهتا، وتطبيق منهجيتها اليت تتسم بقدر عال من الفرادة، وأمهيتها، وصعوابهتا. فيما يتناول املبحث الثاين نقدًا وتفصيالً 
 لألدبيات اليت تناولت موضوعة البحث الرسالة .

 
لفصل يف حموره األول اجلذور التارخيية وااليدولوجية لسياسة االبعاد صهيونياً ( يتناول هذا ااالبعاد يف الفكر الوهيوين) :الفصل الثاين

وكيف استخدمت املفاهيم الدينية التوراتية لدعم فكرة االبعاد، ويتناول يف حموره الثاين كيف أتصلت فكرة االبعاد يف الفكر الصهيوين 
الثالث فيتناول سياسة االحتالل الصهيوين يف تنفيذ األفكار وممارسة لدى معظم القادة السياسيني واملفكريني الصهاينة، أما احملور 

ت الرتحيل للسكان الفلسطينيني يف مراحل الصراع الفلسطيين االسرائيلي املختلفة، أما احملور الرابع فيناقش القوانيني املختلفة اليت نص
د ذلك قانونياً، أما احملور اخلامس فيتناول االبعاد إىل مرج الزهور على االبعاد واليت استند الصهاينة عليها لتنفيذ فكرة االبعاد و تفني

 وأهداف االحتالل من وراء عملية االبعاد .
 

( يعمل هذا الفصل على توصيف األجواء اليت سبقت االبعاد إىل مرج الزهور وتسلسل السياق التارخيي لالبعاد) :الفصل الثالث
السجن والنقل إىل جنوب لبنان، واإلقامة يف مرج الزهور، وجغرافية املكان والفعاليات  عملية االبعاد من حيث االعتقاالت وظروف

والنشاطات اليومية واالسبوعية والشهرية اليت قام هبا املبعدون وأهم نشاطاهتم الفكرية والسياسية واإلعالمية، وتعاملهم مع القوى 
 واألحزاب واهليئات والدول املختلفة .



 ز
 

(: يسرد الفصل الرابع التنظيم االداري الذي قام به املبعدون لتنظيم شؤوون حياهتم التجربة والتنظيم –ج الزهور مر ): الفصل الرابع
ويشرح النشاط السياسي واالعالمي والثقايف واالجتماعي والرايضي الذي قام به املبعدون منذ اليوم األول وطوال عام حىت عودهتم إىل 

 وطنهم .
 

يتأمل هذا الفصل األخري من الرسالة خالصات الرسالة وخالصة جتربة االبعاد إىل مرج الزهور  (ئج واخلالصاتالنتا) :الفصل اخلامس
ويبحث يف أتثري االبعاد على حركيت اجلهاد االسالمي ومحاس ودور االبعاد يف النهضة السياسية لكل منها كما يتناول أتثري االبعاد إىل 

حتالل االسرائيلي كما يبحث يف أتثري االبعاد على فكرة االبعاد كما يلقي هذا مرج الزهور على الشعب الفلسطيين وأتثريه على اال
 الفصل نظرة على ملف االبعاد فلسطينياً وعاملياً وصهيونياً. 
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Abstract: 
 

The deportation of 15
th
 Palestinian activist members of HAMAS and Islamic Jihad movements by the 

Israeli occupation to Marj al-Zohour in south Lebanon in 1992 constituted an important station and a 

decisive mark in the history of the Arab-Israeli conflict, especially in the history of HAMAS and Islamic 

Jihad movements. Thus, many historians shared writing about their history as saying (before and after 

Marj Al-Zohour): "the experience of major Al-Zohour was the most successful as the deportees insisted 

and persisted until they returned back to their homeland as a result of such insistence and persistence ". 

This study derived its importance from three basic elements: 

1. It is the first study which is very closed to the event it self, especially the deportee himself is the 

researcher who himself was a deportee lived in that experiment itself and in its various phases, in 

addition that he reviewed and examined the various literatures which documented the event of 

deportation to Marj Al-Zohour. 

2. The study shades light on the policies of the Israeli occupation followed in departing and 

dismissing the Palestinians from their homeland, and to what extent the idea of deportation and 

dismissed is rooted deeply in the Zionist ideology of thought and practice. 

3. The study is a detailed recording of the various diary of the deportation and its effect on the 

development of HAMAS and Islamic Jihad movements, supported by the political and cultural 

analysis of the effect of deportation at the various Palestinian, Arab and Zionist arenas.  

The study aims to answer the following question: how did the deportation to Marj Al-Zohour affect the 

development of HAMAS and Islamic Jihad movements, as this deportation was hard punishment taken by 

the occupation against these two movements? Accordingly, and to answer the central question, this study 

seeks to answer the following sup-questions: are there origins for the policy of dismissal and deportation 

which was exercised by the Israeli occupation in the Zionist thought? What were the justification of the 

reactions of the Palestinian, Arab, Israeli and world levels? How did the deportees live and organize their 

life affairs? What was the effect of the persistence of the deportees to Marj Al-Zohour and their return 

back on exercising the policy of deportation by the Israeli authorities after that? What was the effect of 

deportation on the Palestinian problem and its various parties, especially HAMAS? 

This study sets from a group of hypotheses that can be summarized in one large hypothesis saying that 

the methodology of the Palestinian resistance and the persistence of the deportees in Marj Al-Zohour 

proved itseffect on the development and existence of the two Islamic Resistance (HAMAS) and Islamic 

Jihad, the public support to the and their qualitative development at the military organizational and public 

levels. The process of deportation also caused harm to the Zionist enemy as the Zionist were compelled 

to present solutions for returning the deportees to their homeland. 

The most Important solution was to return them in two batches. The persistence of the deportees, despite 

the difficult living conditions, climatic conditions and siege which was imposed on them by Israel and 

Arabs and finally returning back to their home land, reduced the methods of using deportation against the 

Palestinian people. 

Foe methodology, as the researcher is one of the deportees to Marj Al-Zohour, the central dependence 

will be on the personal history of the deportation experience, but for the purpose of research methodology 

and academic honesty, the researcher studied the literatures which handled the policy of the occupation 

in deportation in general, and deportation to Marj Al-Zohour in particular. The researcher also read the 

articles which were published on the local, international, Arab and Israeli magazines and newspapers 

related to the subject of deportation to Marj Al-Zohour, and compared them the personal testimonies, 



 ش
 

audio, visual and written documents available with him as well as the documents which he gathered, 

wrote or contributed to bring them into light during the period of his deportation, he also interviewed 

persons who were deported with him to Marj Al-Zohour. 

The structure of the study consists of five chapters in addition to an introduction and references (a list od 

sources, references and appendices) as follows: 

Chapter one (methodology of study): consist of two basic subjects: the first clarifies the academic 

structure of the thesis in that it is close to the event of deportation to Marj Al-Zohour as persistence and 

resistance, and how it contributed to crystalize the problem of this study, specify its hypotheses, apply its 

methodology which is highly unique, and its importance and its difficulties, the second subject handles a 

criticism and details of the literatures which handled the subject of the thesis. 

Chapter two (deportation in Zionist thought): in its first topic, handles the historical and ideological roots of 

the policy of deportation at the Zionist level, and how this policy used the religious Torah conceptions to 

support the idea of deportation. The second topic of this chapter handles how the idea of deportation was 

rooted in the Zionist thought of most of Zionist political leaders and thinkers. The third topic handles the 

policy of Zionist occupation in executing ideas, exercising deportation against the Palestinian citizens in 

the various phases of the Palestinian-Israeli conflict. The fourth topic discusses the various laws that 

enacted deportation and the Zionist used them as a basis to execute the idea of deportation and legally 

refute it. The fifth topic handles the deportation to Marj Al-Zohour and the objectives of the occupation 

behind the process of deportation. 

Chapter three (historical context of deportation): describes the atmosphere which preceded the 

deportation to Marj Al-Zohour and serially arrange the steps of the deportation starting from the arrests, 

the conditions of imprisonment, transport to South Lebanon stay in Marj Al-Zohour, the geography of the 

place, the daily, weekly and monthly activities held by the deportees, their most important ideological, 

political and media activities and their dealing with various forces, parties, entities and countries. 

Chapter four (Marj Al-Zohour experience and organization): narrates the administrative organization 

which the deportees made so as to organize their life affairs, and explains the political, media, cultural, 

social and sport activities which the deportees held as from the first day and throughout a year until they 

returned back to their homeland. 

Chapter five (results and conclusions):this last chapter of the thesis examines the conclusions of the 

thesis and the conclusions of the experience of deportation to Marj Al-Zohour. It also discusses the effect 

of deportation on Islamic Jihad and HAMAS movements and the role of deportation in the political growth 

and development of each movement. This chapter also handles the effect of deportation to Marj Al-

Zohour on the Palestinian people and on the Israeli occupation. It also discusses the effect of deportation 

on the idea of deportation. This chapter also sheds light on the file of deportation at Palestine 

international and Israeli levels. 
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 الزهور صمود ومقاومة مرجمقاربة أوىل:  1.1
 

ووسائل  ،وأبساليب عنصرية شىت ،طواًل وعرضاً  ،جنوده ومستوطنوه شعبًا وأرضاً  نعرف مجيعًا أن فلسطني رازحة حتت إحتالل ينتهك
ابلشكل الذي يتفق مع الربانمج  ،وهتويدها تدرجيياً  ،وضم ما ميكن ضمه من األرض، خللق واقٍع ميكْن من تكريس اإلحتالل ،خمتلفة

 الصهيوين األيدولوجي العنصري التوسعي والعدواين.
 
ومن الكفاءات  ،راضي الفلسطينية احملتلة من سكاهنا بشكل عاميف هذا اإلطار كانت سياسة الطرد اجلماعي والفردي هبدف تفريغ األ

وألن الشعب الفلسطيين ميتلك حالة نضالية  صاًل راتبًا يف الوجع الفلسطيين.اإلبعاد ف يظلوهنا  ،النضالية ذات املستوى اجلماهريي
وكانت جتربًة رايدية يف  ،ومقاومة أساليبه ،حتاللفقد كانت جتربة اإلبعاد إىل مرج الزهور صمودًا ومقاومة يف وجه اال ،وجهادية مميزة
لغرض كسر إرادهتم وطعن  ،إبعتبارها منفى ألولئك الرواد املنفيني إىل مرج الزهور ،على أرض بديلة ألرض فلسطني ،ثقافة املقاومة

وأقدر على  ،وأعمق جتربة ،م أكثر قوةإال أن إرادة العودة واإلميان حبتمية اإلنتصار على الوحش الصهيوين أعادهتم إىل وطنه ،مقاومتهم
 نشر وعي وثقافة املقاومة.

 
واليت هو تسجيل مرحلة من مراحل النضال الفلسطيين الطويل  اليت ينجزها أحد مبعدي مرج الزهور ،إن اهلدف األكرب هلذه الدراسة

، وتعترب جتربة واجلهاد اإلسالمي بشكل خاص عد حبق منعطفاً مهماً يف اتريخ القضية الفلسطينية بشكل عام ويف اتريخ حركيت محاست
تسجل  نأمن االمهية ولذا اإلبعاد واحدة من حمطات النضال املميزة اليت انتصرت فيها إرادة املقاوم على صلف اإلحتالل وعدوانيته، 

 واآلخر ينتظر.وختلد حىت ال تصبح حمطة منسية تضيع يف صدور املبعدين الذين قضى جزء منه حنبه 
 

 أمهية الدراسة:  1.2


 من ثالثة عناصر أساسية:تستمد هذه الدراسة أمهيتها    
هررو نفسرره الباحررث نظررراً خلصوصررية أن املبعررد  ،نفسرره أهنررا سررتكون الدراسررة االوىل الرريت تعررد اترخيرراً لصرريقاً ابحلرردث العنصررر األول:

على هذه الفرادة هو كتابة هذه الرسرالة يف سرياق ة ولعل ما يضفي فراد ،قادم من صميم التجربة التارخيية نفسها فهو ،لضرورة أكادميية
إىل فضراء امللكيرة العامرة للشرعب الفلسرطيين الرذي بردأ ابلسرعي إىل  ،وهذا خيرجها من حيز امللكية الشخصرية لكاتبهرا ،وحمفل أكادميي

سرنداً ونصررياً يضريء لره عتمرة ، لتكرون -ماديرة ونفسريةمرن مرورواثت حضرارية  مبا فيهرا ،-تدوين رمسي وشعيب حلكايته التارخيية اجلمعية
وإثررراء  ،أن تكررون هررذه الدراسررة إضررافة نوعيررة وأرجررو ،ضررالية وجهاديررة مررن نرروع خرراصحيررث ميثررل الشررعب الفلسررطيين حالررة ن ،الطريررق

 للمكتبة الفلسطينية حول موضوع اإلبعاد السيما مرحلة مرج الزهور.
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والريت مارسرها الصرهاينة  ،حرتالل الصرهيوين يف إبعراد وطررد الفلسرطينيني مرن وطرنهماسرة اال: تسرليط الضروء علرى سي الثاين العنصر
 األيديولوجية الصهيونية مبفكريها وزعمائها السياسيني. ومدى جتذر فكرة اإلبعاد والطرد يف  ،م وحىت اآلن1948قبل عام 

 ،وأتثرياتررره علررى تطرررور وقرروة حرررركيت محرراس واجلهررراد اإلسرررالمي، ترردوين اتريرررخ تفصرريلي لإلبعررراد بيومياترره املختلفرررة: الثالرررث العنصررر
 وصهيونياً. ،وعربياً  ،مشفوعة ابلتحليل السياسي والثقايف لتأثري اإلبعاد على الساحات املختلفة فلسطينياً 

 
بل  ، لى حدث هنا او هناكأن اإلبعاد مل يكن ردة فعل ع د على بعدها التوثيقي التأكيإضافة إىل ،إن املداخلة املركزية هلذه الدراسة   

بل سجلت  ،ني يصعب الوقوف يف وجههوهو ليس قدرًا على الفلسطيني ،هو إسرتاتيجية فكرية صهيونية لتفريغ األرض من أصحاهبا
وتوظيف ذلك يف تطور أدوات وأساليب املقاومة وتوسيع جبهة التعاطف مع القضية  ،ومقاومتهم، صمود املبعدينجتربة مرج الزهور 

انه من املمكن مقاومة  ومعىن ذلك ،اس واجلهاد اإلسالميوفتح عالقات سياسية عربية وإسالمية ودولية مع حركيت مح، طينيةالفلس
 يف النهاية من املمكن حتقيق حلم العودة وإغالق خميمات الشتات.و  ،فكرة اإلبعاد والتغلب عليها

 إشكالية الدراسة : 1.3
السررؤال التررايل: كيررف أثررر اإلبعرراد إىل مرررج الزهررور علررى تطررور وقرروة حررركيت محرراس واجلهرراد دف هررذه الدراسررة إىل اإلجابررة عررن هترر

 حتالل الصهيوين حبق أفراد هاتني احلركتني؟مع أنه كان عقوبة قاسية اختذها اال ،سالمياإل
 الفرعية التالية :  عن األسئلة  تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة ،لإلجابة على السؤال املركزي وعليه و

 
ستدراجاً السؤال اين يف الفكر الصهيوين؟ يتضمن هذا هل يوجد أصول لسياسة الطرد واإلبعاد اليت ميارسها اإلحتالل الصهيو  .1

 ها السياسيون.ا مفكرو احلركة الصهيونية وزعماؤ تبناه سياسية لفكرة اإلبعاد والطرد اليتلألصول الثقافية وال
سرائيلية قرار اإلبعاد إىل مرج الزهور؟ وما هي مربرات قرار اإلبعاد لديها؟ اختذت فيها السلطات الصهيونية اإلما هي الظرف اليت  .2

وظروف املقاومة واإلنتفاضة املتصاعدة يف األعوام واألشهر اليت سبقت  ،ويعين هذا السؤال البحث يف الظروف السياسية واألمنية
 عال املتعلقة بقرار اإلبعاد فلسطينياً وعربياً وإسرائيلياً وعاملياً؟ وما هي ردود األف ،م1992اإلبعاد عام 

الوصول اىل مرج ومسرية  ،واقع النضايل للمبعدينوال ،عتقالاالمرحلة كيف عاش املبعدون؟ ويعين هذا السؤال البحث يف  .3
 ية والسياسية واإلجتماعية ملبعدي مرج الزهور.والبحث يف احلياة الفكرية والثقاف ،والتنظيم اإلداري، وكيفية إختيار املكان ،الزهور

 ما هو أتثري صمود مبعدي مرج الزهور وعودهتم على ممارسة السلطات الصهيونية لسياسة اإلبعاد بعد ذلك؟. .4
 وأطرافها املختلفة السيما محاس؟ ما هو أتثري اإلبعاد إىل مرج الزهور على القضية الفلسطينية  .5
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 فرضية الدراسة: 1.4


مفادها أن هنج املقاومة الفلسطينية وصمود املبعدين يف مرج  ،هذه الدراسة من جمموعة فرضيات ميكن اختزاهلا يف فرضية كربى تنطلق
 ،حوهلماوإلتفاف اجلماهري الفلسطينية  ،الزهور أثبت أتثريه يف تطور وإمتداد حركيت املقاومة اإلسالمية محاس واجلهاد اإلسالمي

كان ،مما أجربه على طرح حلول لعودهتم، كما أضرت عملية اإلبعاد ابلعدو الصهيوين  ،ومجاهريايً  ،وتنظيمياً  ،وتطورمها النوعي عسكرايً 
 أمهها عودهتم على دفعتني. 

 ،وعربيراً  ،اسررائيلياً  ،للمبعدين رغرم الظرروف املعيشرية الصرعبة مرن حيرث الظرروف املناخيرة واحلصرار الرذي فررض علريهم إن الصمود
 اية قد حد من تصاعد وترية استخدام اإلبعاد حبق الشعب الفلسطيين.وعودهتم يف النه

 منهجية الدراسة: 1.5


فرإن اإلعتمراد املركرزي سريكون  ،ونظرراً ألن الباحرث أحرد مبعردي مررج الزهرور ،تبراع املرنهج الوصرفي الترارخييسيتم خالل هرذه الدراسرة ا
سريعمل الباحرث علرى دراسرة األدبيرات الريت  ،غري أنه ولغرض املهنية البحثية واألمانرة األكادمييرة ،على التاريخ الشخصي لتجربة اإلبعاد

 وقراءة املقاالت املنشورة يف الصحف واجملالت ،واإلبعاد اىل مرج الزهور بشكل خاص ،تناولت سياسة اإلحتالل يف اإلبعاد بشكل عام
كما سيتم مجع البياانت واملقاالت والتسرجيالت   ،اولت سياسة اإلبعاد السيما إىل مرج الزهورسرائيلية اليت تناحمللية والعاملية والعربية واإل

وتلررك الرريت  ،واملكتوبررة الرريت لديررهية و البصرررية معشررهادات الشخصررية والواثئررق السرراملتعلقررة مبوضرروع اإلبعرراد اىل مرررج الزهررور ومقارنتهررا ابل
،كمررا سرريتم اسررتخدام مررنهج الترراريخ الشررفوي مبقررابالت شخصررية ل فرررتة إبعادهمجعهررا أو حررهررا أو سرراهم يف إخراجهررا إىل النررور خررال

 . مسجلة حول فرتة االبعاد مع عدد من املبعدين اىل مرج الزهور

 صعوابت الدراسات: 1.1


 ألسباب التالية:تتجلى صعوابت هذه الدراسة يف ا
 من وقوع عملية اإلبعاد.أن الباحث يقوم ابلكتابة بعد فرتة طويلة تقارب واحد وعشرين عاماً  .1
 قلة املراجع والكتاابت املتعلقة مبوضوع الدراسة. .2
أو تسجيل  ، أو أيه مؤسسات حبثية بتوثيق التجربة ،إبستثناء عدد قليل منهم ال يتجاوز أصابع اليد، عدم قيام املبعدين أنفسهم .3

 إبداعاهتا املختلفة.
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أو كتبوا  ،ابلبحث والتحري وإجراء املقابالت مع من هم عاشوا التجربة ىل خارج الضفة الغربية للقيامإمنع الباحث من السفر  .4
أمثال عبد العزيز وبعضهم مت إغتياله  ،وبعضهم فارق احلياة ،املبعدين يسكنون قطاع غزةمن  اً كبري ًا  ن عدد أمع العلم  ،عنها

 وسعيد صيام وغريهم. ،زةوصالح درو  ،يوسف سركجيو  ،بو هنودأد و حمم ،ومجال سليم ،ومجال منصور ،الرنتيسي

 :مراجعة األدبيات 1.1


والررررررذي حصررررررل يرررررروم  ،إىل مرررررررج الزهررررررور يف جنرررررروب لبنرررررران، وخباصررررررة أثنرررررراء مراجعررررررة األدبيررررررات ذات العالقررررررة مبوضرررررروع اإلبعرررررراد 
تبني ان عدد األدبيات اليت تناولت ذلك ليست كثرية على الرغم من تنوعها بني كتب ومقاالت وتقارير وأشرطة  ،م1992\12\17
ويف هرذا السرياق ميكرن تقسريم األدبيرات إىل  ،وركزت يف غالبيتها علرى ظرروف معيشرة املبعردين والظرروف الريت احاطرت ابإلبعراد ،فيديو

 احملاور الرئيسية التالية:

 األو : الواقع السياسي والعسكري قبيل عملية اإلبعاد احملور  1.1.1


ض ذلرك اجملتمررع الفلسررطيين إىل تشروهات بنيويررة نتيجررة للسياسرريات وعررر   ،م إىل إحررتالل الضررفة الغربيرة وقطرراع غررزة1967أدت حررب 
والبررىن السياسرررية واالقتصرررادية  وتررردمري املؤسسرررات ،عتمررردت علرررى مصررادرة األراضررري وامليررراه واالسررتيطانالرريت ا ،اإلسرررتاتيجية اإلسررررائيلية

هرررذا إضرررافة إىل إحلررراق االقتصررراد  ،الررريت مرررن شرررأهنا أن تشررركل علرررى املررردى البعيرررد خلفيرررة ألي كيررران فلسرررطيين مسرررتقل ،واالجتماعيرررة
ة مرن وقد أثقلت كاهل الفلسرطينيني سلسرل ،واستغالل العمالة الفلسطينية يف سوق العمل اإلسرائيلي، الفلسطيين ابالقتصاد االسرائيلي

والرريت اسررتهدفت إحكررام السرريطرة األمنيررة والسياسررية علررى واقررع اجملتمررع الفلسررطيين يف الضررفة  ،القرروانني واألوامررر واإلجررراءات العسرركرية
 والقطاع.

 
م تركيرز النضرال الفلسرطيين 1987يف النصف الثاين من مثانينات القرن العشرين صرفت االنتفاضة الشعبية الفلسطينية اليت قامرت عرام 

حيث ركزت احلركة الوطنية الفلسطينية قبرل ذلرك علرى مفراهيم الصرمود يف الروطن احملترل بينمرا كران مركرز  ،إىل الضفة الغربية وقطاع غزة
وجراءت االنتفاضرة يف الروطن احملترل كرردة فعرل شرعبية عفويرة  ،التحرك لتحرير فلسطني عن طريق الكفاح املسلح والدبلوماسية يف املنفى

وقد مت حترول االنتفاضرة مرن  ،(سياسة القبضة احلديدية اليت اوجدها رابني)إلذالل اإلسرائيلي الشديدين يف الثمانينات لسياسة القمع وا
 ،الوطنيرة واإلسرالمية مسربقاً مرن قبرل األطرر والفصرائل وجرود بنيرة حتتيرة تنظيميرة تكونرتبفضل  ،حتجاجات عفوية إىل مقاومة منظمةا
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ودعرررت إىل احلفررراا علرررى الثوابرررت التارخييرررة للشرررعب ، سررررائيليا حركرررة مقاومرررة ضرررد اإلحرررتالل اإلتفاضرررة نفسرررها علرررى أهنررروعر فرررت االن
 .(التحرير وحق تقرير املصري وحق العودة)وهي ، الفلسطيين

 
ووحررردت ، السياسرررية ومصررداقية لقيادهترررا، إن االعتقرراد إبمكانيرررة حتقيرررق هررذه األهرررداف أدى إىل أعطررراء االنتفاضرررة دعمرراً شرررعبياً واسرررعاً 

ومرع االنتفاضرة انطلقرت حركرة املقاومرة  ،أطياف الشعب الفلسطيين يف االراضي احملتلرةطبقات و النتفاضة وأقحمت يف نشاطاهتا مجيع ا
وبذل اجليش االسرائيلي  ، اهتمامات العامل  املشكلة الفلسطينية ايل قمة أكرب انتصار حققته االنتفاضة هو دفع وكان  ،سالمية محاساإل

وأصربحت االنتفاضرة " ،النهاية أن املؤسسة العسكرية كلهرا ال متلرك الوسريلة لرذلك واتضح يف ،مواجهة االنتفاضةكل جهده من اجل 
دة الرروالايت تروتر الوضررع السياسرري ومل تررنجح احملراوالت مررن النظررام العراملي اجلديررد بقيررا" .1"مبثابرة ثقررب كبررري ابلنظريرة األمنيررة اإلسرررائيلية

مما أدى اىل اشتداد عمليات املقاومة ضرد االحرتالل ، أي حل على الصعيد الفلسطيين بعد مؤمتر مدريد لوصول اىلاملتحدة األمريكية ل
م زايدة يف العمليات الفدائية املسلحة ضد القوات االسرائيلية وحسب مصدر اسرائيلي فإن عدد 1992وشهد العام  ،يف املناطق احملتلة

بتررررررراريخ  9097نررررررردايً كمرررررررا جررررررراء يف صرررررررحيفة الدسرررررررتور األردنيرررررررة العررررررردد ج 39بلرررررررغ   القتلرررررررى الرررررررذين سرررررررقطوا خرررررررالل هرررررررذا العرررررررام
هرذا االرتفراع " 24م ص1992\12\14بتراريخ  8162واعتربت جريدة الرأي األردنية يف عددها  ،2"16م ص1992\12\18

 .3"سكان بنيامني بن اليعازريف عدد القتلى إىل كون اخلالاي املسلحة اليت تنفذ العمليات هي من أخطر اخلالاي كما قال وزير البناء واإل
م تصريح لعضو جلنة اخلارجية واألمن العميرد احتيراط 1992\12\8بتاريخ  8117لقد ورد يف صحيفة الفجر املقدسية العدد 

وقررال حنررن ال نسرريطر علررى الوضررع يف  ،ان وضررع احلكومررة واجلرريش وقرروات األمررن صررعب" قررال فيرره افيغرردور كهررالين مررن حررزب العمررل
جيررب  ،وأضرراف لقررد فشررلت املعاجلررة االعتياديررة ،والررذين ال خيررافون التقرراط صررور هلررم، ومررا يقلقررين صررور املطلرروبني مررع السررالح ،املنرراطق

وطالررب ابلقضرراء علررى  ،وذهررب روفائيررل إيترران مررن قررادة األركرران السررابقني أبعررد مررن ذلررك ،4"حشررد القرروات وإجررراء عمليررات كاسررحة
 وإطالق انر هبدف القتل.  ،وإبعاد عائالت ،وإغالق طرق، املقاومني
 

م على الصفحة األوىل تعليقاً على الوضع العسكري السيء الذي آلت 1992\12\8لقد كتبت صحيفة يوديعوت احرنوت بتاريخ 
اء اراءه عرن قطراع غرزة عنردما قرال ومل خيرف  رابرني رئريس الروزر ، إن السرفر اىل غرزة هرو سرفر إىل املروت"إليه األمرور يف قطراع غرزة ابلقرول 

 .5يتها تغرق يف البحر"ل

                                                           
 .8، ص699.ع18/12/1992صحيفة الشعب املصرية،  1
 .9097، عدد18/12/1992، 8صحيفة الدستور األردنية، ص 2
 .8162،عدد 14/12/1992، 24صحيفة الرأي األردنية، ص 3
 .8117.عدد 18/12/1992صحيفة  الفجر املقدسية،  4
 18/12/1992صحيفة يديعوت احرنوت، 5
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والرريت توجررت بعمليررة اختطرراف ضررابط  ،وخصوصرراً لكتائررب عررز الرردين القسررام التابعررة حلمرراس ،لقررد شرركلت سلسررلة العمليررات الفدائيررة
ت وأظهرر  ،وليردانو إحراجراً سياسرياً كبررياً للحكومرة اإلسررائيلية االئتالفيرة الريت يقودهرا إسرحاق رابرنيتحرس احلدود من مدينة اللد نسريم 

سريم ختطراف وإعردام ضرابط حررس احلردود ناحيرث أن عمليرة  ،هذه العمليرة إهترزازاً واضرحاً يف هيبرة الدولرة واجلريش وأجهرزة املخرابرات
وهي تعين وجود قوة ميدانية متتلك اجهزة منظمة قادرة على  ،تعترب األوىل من نوعها على هذا املستوى وليدانو من قبل جمموعة محاست

ممررا حرردى  ،ويلهررا اىل قضررية سياسررية هتررز اركرران الكيرران الصررهيوين  مهرروره واجهزترره السياسررية والعسرركرية واألمنيررةوحت ،عمليررة اختطرراف
بترراريخ  1019حيررث اوردت صررحيفة القرردس العررريب يف عررددها  ،طالبررة احلكومررة ابخترراذ اجررراءات غررري مسرربوقةمابملعارضررة االسرررائيلية 

 .6"طنات هارون دومب دعى فيه رابني اىل طرد الناشطني الفلسطينينيلرئيس جملس املستو  اً تصرحي" 5م ص1992\12\16
 
اصرررردرته جلنررررة احلاخامررررات العاملررررة يف  بيرررراانً " 14م ص1992\12\14بترررراريخ  8162وردت جريرررردة الرررررأي األردنيررررة يف عررررددها أ

يف نفس وورد  ،طالبت فيه مبمارسة عقوبة اإلبعاد بصورة واسعة حبق الناشطني الفلسطينيني ،املستوطنات اليهودية يف الضفة وقطاع غزة
قرررررد كرسرررررت جلسرررررتها االسررررربوعية يررررروم األحرررررد  التررررروازنت وكأهنرررررا يف حالرررررة مرررررن انعررررردام الصرررررحيفة أن احلكومرررررة اإلسررررررائيلية الررررريت برررررد

وشرارك فيهرا رئريس األركران  ،الغربيرة والقطراع للشرؤون األمنيرة يف الضرفة خصصرتواليت استمرت سربع سراعات ، م 1992\12\13
 .7"العامة للجيش االسرائيلي واملفتش العام للشرطة االسرائيلية

 
متصراص حالرة النقمرة الريت سرادته ، وانره إلرضراء الشرارعأ 14م ص1993 كانون الثراين ينراير يف 22وأوردت جملة راية املستقبل العدد 

ومعره ، إسرحاق رابيرني رئريس الروزراء جلرأ ،ئر يف صرفوف اجلريش االسررائيليعلى نسبة مرن اخلسرا، واليت اوقعت أبسبب ارتفاع العمليات
وقرررد أشرررار املستشرررار القرررانوين للحكومرررة  ،األحرررزاب والكترررل اإلسررررائيلية مبختلرررف توجهاهترررا السياسرررية إىل اختررراذ قررررار اإلبعررراد اجلمررراعي

ضررع يكرراد يكررون حالررة بسرربب و  اً مواطنرر 415ختررذ قررراراً إببعرراد راء اإن جملررس الرروز ": االسرررائيلية يوسررف حرراريش إىل ذلررك عنرردما قررال
 اً م تصرررحي1992\12\15بترراريخ  699وردت صرحيفة الشررعب املصرررية يف العرردد وقررد أ ،8"خترراذ اجررراءات صررارمةطروارئ تسررتدعي ا

وعلق زئيف شيف  ، نشهده من قبلى قدر من اجلرأة ملعل املخربونإليهود ابراك قائد األركان االسرائيلي إننا يف حالة حرب لقد أصبح 
محرراس واجلهرراد االسررالمي يرردفعون الررثمن غاليرراً حتررت طائلررة  يصررولين جتعررل أهررترتس "إن علررى اسرررائيل أ املعلررق العسرركري يف صررحيفة

بترررررراريخ  8165واوردت ذلرررررك صرررررحيفة الررررررأي األردنيرررررة يف عرررررددها  9ارتفررررراع شرررررعبية هرررررؤالء برررررني الفلسرررررطينيني يف االراضررررري احملتلررررررة"
 .17ص ،م1992\12\17

                                                           
 5، ص1019.عدد16/12/1992صحيفة القدس العريب، 6
 14،ص8162، عدد 14/12/1992صحيفة الرأي األردنية، 7
 14،ص22، عدد1/1993جملة املستقبل،  8
 .8165، عدد17/12/1992، 17صحيفة الرأي األردنية، ص 9
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وليدانو اعتربت مبثابة قفزة يف سلم نشاطات قتل نسيم ت ن عمليةاملخابرات العامة الشاابك قال "إ ويف تعليق لراويني حزاق مساعد رئيس
ومل تترروفر للمخررابرات العامررة ومنررذ حلظررة  ،حيررث خطررورة العمررلو مررن ، أسررواء مررن حيررث املسررتوى املهررين ،العنررف الرريت تقرروم هبررا محرراس
رئريس املخرابرات قرد قرال  حرىت أن ،معلومات عن اخللية اليت قامت بعملية اخلطرف ةوطوال ثالثة أايم أي ،االختطاف وحىت حلظة القتل

وأضاف  ،بتلعتهاواختفت وكأن األرض ا، وخطفت رجل حرس احلدود،إىل اللد  لقد تسللت اخللية ،للحكومة ال توجد لدينا معلومات
 ،وخيطفرون ،هنرم مسرلحون يرتردون مالبرس عسركرية، إلقرد كانرت السراحة حلمراس طروال عشررة اايم ،هنم يضربون يف كل مكان: إحزاق

ذ اليروم لقرد سريطروا علرى شرعب اسررائيل منر ،لقرد رحبروا كثررياً  ،وأنه وجد لديهم شبكة تنظيمية ،ولديهم عملية ختطيط جيدة دقيقة جداً 
وهرذا  ،ومتكنروا مرن إجيراد بلبلرة برني اليهرود والعررب ،صربحوا يتنراولون املوضروع فقرط، واجلميرع ألقد خلقوا رعبراً  ،األول حىت اليوم الثالث

وفجرأة اصربح رابرني يتحردث معهرم وأعلرن  ،لقد حققوا كل ما أرادوا حتقيقره ووضرعوا أنفسرهم كطررف حمراور إلسررائيل ،يشكل إجنازاً هلم
وهرذا حبرد ذاتره مفاوضرات واعتررب حرزاق ان  ،علرى قيرد احليراة توليردانو ن يكون هناك حوار حىت يتلقى مؤشرات تدل على وجود ل هأبن

وأن اإلبعراد سريكون تشويشراً  ،يعتررب مسرألة سياسرية ولريس أمنيرة اً شخصر 415وأن إبعراد  ،التصعيد العسكري هو جرزء مرن اإلنتفاضرة
ن  أل ،لكنره غرري فعرال ،وأضراف أن اإلبعراد جيرد علرى املسرتوى القصرري ،ستشروش علرى مسررية السرالمولكنها يف النهاية  ،مؤقتاً حلماس

 . 10"مثل الفطرايت بعد املطر ألن هؤالء يعملون من خالل إميان عميق ،كل مبعد سيربز ثالثة جدد مكانه

 احملور الثاين:  األدبيات الوصفية اليت تناولت اإلبعاد: 1.1.2
ابإلضافة إىل  ،إذ ركزت على وصف احلياة اليومية للمبعدين إىل مرج الزهور وصفاً تفصيلياً  ،وقعت ضمن هذا احملور إن غالبية األدبيات

حملــة يف " –كتراب مررج الزهرور   : ولعرل واحرداً مرن أهرم هرذه األدبيرات ،تنراول جرذور واتريرخ فكررة اإلبعراد والطررد يف الفكرر الصرهيوين
حيرث  ،للمبعد إىل مرج الزهور والنائب يف اجمللس التشريعي الفلسطيين حسين حممرد البروريين -11"اتريخ اصحركة االسالمية يف فلسلني

ويتحدث عن جتربة اإلبعاد مرن خرالل واقرع ، صفحة من أكثر الكتب مشواًل حول هذا املوضوع 687يعد هذا الكتاب والذي يقع يف 
 وعلى لسان الكثري ممن عاشوا التجربة.، معاش

 
 465من خالل ستة فصول رحلة اإلبعاد ابلتفصيل الدقيق منذ اللحظة األوىل لصدور القرار العسكري االسرائيلي رقم يتناول الكتاب 

حررتالل االسرررائيلي مررن عمليررة وتنرراول أهررداف اال ،هتم إىل فلسررطنيوحررىت عررود، القاضرري إببعرراد عرردة مئررات مررن الفلسررطينيني إىل لبنرران
 وطبيعة التفاعل معها عربياً ودولياً.، عليهاوردود الفعل  ،وآليات تنفيذها، اإلبعاد

                                                           
 مقابلة نعيمي ليفنسكي مع راويني حزاق" -، " نقالً عن صحيفة يديعوت أحرنوت8371، عدد19/12/1992صحيفة القدس املقدسية،  10
 .2012البوريين، حسين. مرج الزهور حمطة يف اتريخ احلركة اإلسالمية، بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات،  11
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و املتعلقرة ابلتعامرل مرع ، أسواء املتعلقة ابجلغرافيا والتضراريس للمكران ،كز الكاتب على الصعوابت واملعاانة اليت واجهها املبعدونر 
 ن معهم.وكيفية تعاطي املبعدي اجملاورة،السكان احمليطني يف القرى 

 
حتليل األسباب اليت جعلت املبعدين وهم الطرف األضعف يف معادلة الصراع مع العردو قرادرين علرى إجنراز حاول البوريين الذهاب اىل و 

كمررا أن األطررراف العربيررة كانررت مشررغولة   ،مررع ان بعرره اجلهررات الفلسررطينية كانررت حتضررر التفرراق أوسررلو ،الصررمود حررىت حتقيررق العررودة
الدويل اخلاضع كلياً لسيطرة القطب الواحد وهو الروالايت املتحردة  انهيك عن اجملتمع ،صادية مع اسرائيلإبقامة العالقات الثنائية واالقت

 وكل هذه الظروف ليست يف صاحل املبعدين وال يف صاحل عودهتم. ،األمريكية
 

علررى صررياغة  والقرردرة ،يف املوقررف ويعررزو البرروريين السرربب الرئيسرري للعررودة مررن مرررج الزهررور إىل مررا متتعررت برره قيررادة املبعرردين مررن صررالبة
تصب يف  ،ومتكنها من توظيف طاقات املبعدين يف خدمة هذه األهداف عرب وسائل نضالية متنوعة ،األهداف االسرتاتيجية والتكتيكية

وتشكيل قيادة سياسية  ،وعدم الدخول إىل لبنان ،مرج الزهور ختذه املبعدون هو البقاء يفويشري إىل أن اهم قرار ا ،أهدافهاصاحل حتقيق 
 ان خمتلفة إلدارة خميم املبعدين.وجل
 

 يرررة اإلبعرراد اىل مرررج الزهررور تصرررعيدً عترررب ان عملوا ،ديرردة يف رؤيررة فلسرررطني برردون شررعباجلالكاتررب عررن رغبررة اسررررائيل القدميررة حترردث 
ويف النهايرررة تطررررق إىل  ،و الدوليرررة، سرررواء الفلسرررطينية أو العربيرررة أوأشرررار الكاترررب اىل املواقرررف املختلفرررة لألطرررراف ،لسياسرررة الرتانسرررفري
والذي كان مناسبة الجتماع اعضاء وقيادات وكوادر ومفكري احلركة اإلسالمية يف مكران واحرد ممرا أدى إىل مراجعرة  ،إجيابيات اإلبعاد

 ملعاصر. سالمي اقلة نوعية للتعامل مع املشروع اإلوشكل اإلبعاد ن، شاملة إلسرتاتيجية احلركة وخطاهبا وعالقاهتا ورؤاها التنظيمية
 
والررذي  ،لسررعيد معررالوي الصررحايف اللبنرراين الررذي كرران يعمررل أايم اإلبعرراد مراسرراًل جلريرردة النهررار 12"نســور يف مــرج الزهــور"ا كترراب أم رر

وبصرفته  ،وبفضرل حسره الصرحايف وإميانره القرومي ،عايش املبعدين معايشة مستمرة ويومية وعن كثب طيلة فرتة وجودهم يف مرج الزهور
تره ان يسجل مشراهداته وانطباعاتره ومالحظفقد استطاع أ ،نه لبنان بفضل مواقفه السياسيةمن أسرتاليا اىل وط طردعندما  عاىن اإلبعاد

 واليت كان يقدمها للمبعدين. ، ابلصورة وابلكلمة وابلتعليق وابخلربة واملشورة الصحفية، أفضل تسجيل
 

سرتطاع أن يرربز  وا ،، أبمانرة وموضروعية ودقرة وصردقوعرضرها خرري عررض، قام الكاتب بتسجيل ملحمة مررج الزهرور وصرورهاوقد 
 التتمر الصهيوين األمريكي املشرتك.يف مواجهة ( النعم ) على ( الال  )تصرتكيف ان
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موثقراً وراصرداً تفاصريل  ،وأفراض ابحلرديث عرن ذلرك ،سلك الكاتب يف كتابه منهج السررد الصرحفي ليوميرات املبعردين إىل مررج الزهرور
وقررار اإلبعراد وتنفيرذه يروم  ،مروراً حبملرة االعتقراالت،وليردانوتوذلك منذ أسر الرقيب األول االسررائيلي يف حررس احلردود نسريم  ،احلدث
وال أذكر أن الكاتب قد غاب يف أي يروم عرن احلضرور إىل  ،وحياهتم يوماً بيوم ،ووصول املبعدين إىل مرج الزهور ،م1992\12\17

 عبد العزيز الرنتيسي.الناطق الرمسي وقيامه إبجراء مقابالت صحافية مع مسئويل املخيم وعلى رأسهم املرحوم  ،املخيم
 

وذلك  ،ويصفها بدقة التنظيم واإلدارة ،والذي وصفه ابلدويلة القائمة بذاهتا، ىل احلديث عن الرتتيب اإلداري للمبعدينينتقل الكاتب إ
واليت عملت على التكامل والتنظيم ليتمكن املبعدون من استغالل   ،الذي متثل مبجموعة من اللجان من خالل مراجعته للتنظيم اإلداري

جامعة ابن )وأفاض احلديث عن ، كز الكاتب على النشاط الثقايف واألكادميي للمبعدينوقد ر كامل طاقاهتم وتوظيفها يف احلياة اليومية.
وأمسررراء  ،وحفرررالت التخررررج ،وتعررررض ألهرررداف اجلامعرررة ،املسررراقات الفلسرررطينيةدرسررروا يف خمتلرررف  ،اً طالبررر 88والررريت ضرررمت (، تيميرررة 

 اخلرجيني. 

وحتدث عن عالقاهتم الطيبة ابلقرى  ،وأهم الفعاليات النضالية هلم، اليت قام هبا املبعدونلكاتب خمتلف النشاطات امليدانية شرح اوقد 
املبعدين ويصل اىل نتيجة مفادها أن حدث اإلبعاد وما كتبه ونشره بعه الصحفيني عن  ،يوثق بعه املقابالت الصحافيةو  ،اجملاورة

 ثر ابلغ لصاحل قضية املبعدين وعودهتم.مما كان له أ ،والعربية والعامليةستحوذ على الصحافة احمللية ا
كمرا يشرري إىل مراسرالت املبعردين إىل   ،عراديورد املؤلف بعه الواثئق والبياانت واإلحصائيات من قبل منظمرة العفرو الدوليرة حرول اإلبو 

 وخيتم الكاتب كتابه بصور املبعدين مجيعاً. ،بعه اهليئات العربية والدولية واحلكام والزعماء العرب وغريهم واملراسالت الواردة للمبعدين
 

والرذي قردم لره الشرهيد الردكتور عبرد العزيرز الرنتيسري النراطق الرمسري  ،لنرزار عبرد العزيرز رمضران 13 "علـ  مشـارف الـو ن"كتراب ويعد  
يعتررب  ،زهروروهذا الكتراب مرن أتليرف أحرد مبعردي مررج ال، ومنهاًل للحقيقة، مصدراً للتوثيق ، وأحد زعماء حركة محاس ابسم املبعدين

 م. 1992ة مبعدي مرج الزهور يف أواخر العام وتربز أمهيته من خالل دقته يف العرض ألزم ،عن جتربة مرج الزهور من أول من كتب
برررل قدميرررة يف الفكررررر  ،ويبرررني يف الفصررررل األول أن سياسرررة اإلبعررراد ليسرررت جديررردة ،يسرررتعرض الكاترررب احلررردث بطريقرررة تفصررريلية

جررري السرركان مررن مبينرراً الطريقررة الصررهيونية لتحقيررق ذلررك عرررب اجملررازر املختلفررة هبرردف هت ،الصررهيوين بزعامترره السياسررية والثقافيررة والدينيررة
 أرضهم.
 

ويتعرررض لرربعه أسررباب اإلبعرراد  ،يف الفصررل الثرراين يلقرري الكاتررب الضرروء علررى أحررداث مرحلررة اإلبعرراد منررذ برردايتها وحررىت إقامررة املخرريم
وحررىت إسرتقرارهم يف جنروب لبنران فيمرا مسرري خمريم العرودة أو خمريم مرررج ، ومرا تعررض لره املبعرردون مرن أصرناف العرذاب واملعراانة ،وخلفيتره
ومرا تركتره مرن  ،مركرزاً علرى الظرروف املناخيرة الصرعبة الريت واجههرا املبعردون، يف الفصل الثالث يتعررض للحيراة اليوميرة للمبعردين ،الزهور
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11 
 

مث ينتقررل اىل احليرراة الفكريررة والفنيررة  ،ومررا صرراحب ذلررك مررن صررعوبة يف احلصررول علررى الغررذاء وامليرراه الصرراحلة للشرررب ،أوضرراع صررحية
فجررر حيررث  ،والثقافيررة واألدبيررة للمبعرردين وإجنررازاهتم مررن خررالل العمررل املميررز والررذي متثررل يف انشرراء جامعررة ابررن تيميررة وظررروف نشررأهتا

دارة املخرريم بلجانرره إ مث يتحرردث عررن كيفيررة ،كريررة مربجمررةوأنررتج حركررة ثقافيررة وف ،عرردينبعمرراق كثررري مررن املاإلبعرراد الطاقررات الكامنررة يف أ
برررز املظرراهر الدميوقراطيررة الرريت مارسررها املبعرردون النتخرراب ممثلرريهم وإ ،تسررهيل احليرراة الوميررة للمبعرردينوالرريت كرران اهلرردف منهررا  ،املختلفررة

 وجلاهنم املختلفة.
 

حيرث  ،والفلسرطينيةومدى أتثري ذلك على الساحة الدولية  ،اما يف الفصل الرابع فيتحدث عن جناح املبعدين يف معركة االعالم ومتيزهم
ويف الفصرل  ،امرلكما حتدث عن الفعاليات املختلفرة الريت قرام هبرا املبعردون علرى مردار عرام ك  ،عالمي ابلتحدي والتوازنمتيز خطاهبم اإل

ومردى  ،برني الفلسرطينيني واسررائيلومردى أتثرريه علرى مفاوضرات السرالم ، اثر اإلبعراد علرى السراحة الفلسرطينيةاخلامس يتحدث عرن آ
النهايررة يررورد  ويف ،سرررائيليةومررا تركرره علررى السرراحة اإل ،األثررر الررذي تركرره اإلبعرراد علررى عالقررة احلركررة االسررالمية ابحملرريط العررريب واالسررالمي

 راء الكثري من الكتاب واملفكرين يف املبعدين وجتربتهم.الكاتب يف فصله األخري آ
 
الفضل يف إنشاء جامعة  حيث كان للعويسي ،للدكتور عبد الفتاح العويسي أحد مبعدي مرج الزهور 14"املبعدينسجل "كتاب أما  

واتريخ جهادهم ونضاهلم واحدًا واحدًا حسب ، متناواًل سريهم الذاتية ،العائدين عالم املبعدين، فقد حتدث الكاتب عن أابن تيمية
، بناء والفئات العمرية هلماليت ختص املبعدين من حيث عدد األحصاءات االجتماعية اإل وأورد جمموعة من ،حمافظات الوطن الفلسطيين

 ويورد ذلك كله يف جداول خمتلفة. ،واملهن اليت ميارسوهنا ،تعرض لعدد فرتات االعتقالو  ،واملؤهالت العلمية
 

وعنرردما قمررت هبررذه اإلحصرراءات م قررال 1993ة فلسررطني املسررلمة عررام ويف دراسررة قررام هبررا الرردكتور عبررد الفترراح العويسرري ونشرررهتا جملرر
قتالعنررا وإخراجنررا ونفينررا مررن دايران ضررمن حلقررة مررن حلقررات مررؤامرة خبيثررة لتمريررر مشررروع احلكررم لقررد مت ا ،أدركرت سررر إبعررادان وأهدافرره

، املتمثلة يف إفراغ أرضنا املباركة املقدسة ة التوسعيةوأطماع اسرائيل التفريغي، وصوالً إىل احللم واهلدف الصهيوين اليهودي ،الذايت االداري
ثقفيها ومفكريها من خالل تفريغ فلسطني من موسر بقائه سباب قوته لدولة اليهودية لتجريد شعبنا من أوجاءت حماوالت ا ،هلهامن أ

 أجريتهررا أن عرردد العلمرراء واخلطبرراء لدراسررة االحصررائية للمبعرردين الرريتوكشررفت نتررائج ا، وىل مررن املخطررط املشررار إليررهوكفاءاهتررا كخطررة أ
وأسررراتذة   ،اشرررخاص 9وعررردد املهندسرررني والصرررحفيني  ،اشرررخاص 10وعررردد األطبررراء والصررريادلة واملمرضرررني  ،اً شخصررر 180ئمرررة واأل

عضرراء يف مجعيررات خرييررة ونقرراابت وجمررالس أ ظفني والتجررار واحلرررفيني ومعظمهررموعشرررات مررن املدرسررني واملررو  ،اً شخصرر 17اجلامعررات 
 وجلان زكاة.بلدية 
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 ـرد الفلسـلينيني " كتراب ومنهرا ،دبيات تناولت موضوع الطرد واإلبعاد يف الفكرر والثقافرة الصرهوينيةلقد مت استعراض جمموعة من األ
 اسـرائيل االمايايليـة والفلسـلينيون سياسـة التوسـعوكتاب  ،15 "1141-1112مفهوم الرتانسفري يف الفكر الوهيوين السياسي 

سلوب الطرد واإلبعراد يتكررر رغرم تغرري الوقرت غرري آبره بكرل القروانني الدوليرة الريت حيث أكد الكاتب أن أ ،للكاتب نور الدين مصاحلة
، بررل لريس هرذا فحسرب ،ن التطهرري العرقري متجرذر يف الفكرر والفهرم الصرهيوينويؤكرد الكاترب أ ،ت دوليرة متنرع ذلركصردرت عرن هيئرا

وعلى الفلسطينيني الغررابء ان يقبلروا ابلسريادة لليهرود  ،وأهنا ختصهم حصرايً  ،م الصهيوين هي حق لليهودرض فلسطني يف الفهيبني أن أ
مامه سوى خيار واحرد وهرو ، فليس أوألن الشعب الفلسطيين لن يقبل بسيادة اليهود عليه والبقاء يف فلسطني ،على األرض أو الرحيل

ابء املؤسسني للصهيونية وبشكل كامرل قرد دعمروا مفهروم الرتحيرل ويؤكد الكاتب أن اآل ،العسكرية الوحشيةالطرد واهلجرة عرب الوسائل 
حيررث طبقررت القيررادة  ،وأن اإلبعرراد والطرررد والرتحيررل كرران مركررزايً يف االسرررتاتيجية الصررهيونية طرروال مراحلهررا ،واإلبعرراد علررى حنررو أو آخررر
وذهبررت أبعررد مررن ذلررك حررني  ،لسررطينينيسررانية تراعرري حقرروق الفنل كابوسرري ووحشرري دون أي اعتبررارات إالصررهيونية هررذا املبرردأ بشررك

نه مت تعيرني ويوضح الكاتب أ ،جيب القضاء عليهاهنم جمموعة من الكالب املتوحشة اليت وأ ،تعاملت معهم على أهنم شيء غري موجود
وذلرك إلحرالل  ،صرحاهباينية مرن أر يف تفريرغ األرض الفلسرطوكان هدفها ينحصر ،جلان خاصة ملعاجلة موضوع التهجري واإلبعاد والطرد

 وحتقيق شعار يهودية الدولة.، وأتسيس دولة يهودية متجانسة ،املستوطنني الصهاينة مكاهنم
 

ن اسررائيل طرحرت عردة حلررول يبرني الكاترب نرور الرردين مصراحلة أ ،16" م2000-1967مرن  االمايايليـة وسياسـة التوســع"يف كتابره 
 ،ضرايلنوحتطيم هويتهم اجلمعيرة ومفهرومهم ال ،كان اهلدف الرئيسي منها منع عودة الالجئني وتذويب قضيتهم  ،للتوطني خارج فلسطني

سررائيل يف مفاوضراهتا مرع إحيرث فرقرت  ،سررائيليوإزالة قضية حساسرة مرن قلرب الصرراع العرريب اإل ،من حيث القضاء على حق العودة
ويبرني  ،هو هناية اسررائيلن حق العودة م أ2001رب شارون يف حماداثت طااب عتفإ ،لسطيين بني حق العودة وقضية الالجئنيب الفاجلان

 نساين ضيق.قبة اليت حصرت قضية الالجئني يف إطار إن رفه حق عودة الالجئني هو موقف جلميع حكومات اسرائيل املتعاالكاتب أ
 

معيشة املبعدين بشكل تفصيلي، و املواقف اإلقليمية و الدراسات و الكتب سابقة الذكر بشكل رئيسي عن جتربة االبعاد و قد حتدثت 
ذه الكتب القيمة الطابع التفصيلي وما قاموا به من نشاطات، وغلب على ه تجه املبعدوننن االرمسية من عملية اإلبعاد، وما أاحمللية و 

 و التوثيقي لعملية اإلبعاد و مكوث املبعدين يف مرج الزهور مث عودهتم.
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 .2000م، لندن: 2000-1967اإلمربايلية  وسياسة التوسع  مصاحلة، نور الدين. 16



13 
 

و اإلعتمراد علرى تعراليم ، الدراسة اختلفت عن الدراسات السابقة ببحثها يف اجلذور التارخيية و األيدولوجية لسياسة اإلبعادلكن هذه و 
دها قادته امثال بن غوريون و وايزمان و من خلفهم و كذلك القاء نظرة على سياسة تقالتوراة كما يراها اإلحتالل، وكما يفكر فيها ويع

 يفت الباحث استعراض األجواء اليت حصلت فيها عملية مل ، كما أنه1992اإلبعاد منذ قيام دولتهم و حىت عام اإلحتالل يف ممارسة 
و دوافع قرار احلكومة اإلسررائيلية مرن ذلرك و إبرراز عردم قانونيرة هرذا القررار، وأتثرري اإلبعراد علرى سياسرة اإلبعراد  اىل مرج الزهور اإلبعاد

و اجلهاد اإلسالمي و على مستقبل املقاومة و عالقة محاس و اجلهاد اإلسرالمي  محاسثري اإلبعاد على املستمرة من قبل اإلحتالل، وأت
علررى الشررعب الفلسررطيين، و يررران و لبنرران و أتثررري اإلبعرراد إو العربيررة، ال سرريما عالقررة محرراس بسرروراي و  مررع اجلهررات اإلقليميررة و الدوليررة

أمهية القرار البناين مبنع دخول املبعدين إىل أراضيه و استعراض التدخالت العربية و الدولية حلل قضية املبعدين ملنع تدهور و فشل  مدى
 املفاوضات اجلارية بني إسرائيل و العرب بعد مؤمتر مدريد، و املباحثات السرية اليت بدأت يف أوسلو بذلك الوقت.

 احملور الثالث: التقارير  1.1.3


بو حطاب قرراءة حتليليرة عرن سياسرة اإلبعراد إابن االنتفاضرة يقدم الكاتب مسري أ 17"سياسة اإلبعاد واالنتفاضة الفلسلينية"يف كتاب 
حيث حظيت انتفاضة الشعب الفلسرطيين منرذ ذلرك التراريخ علرى اهتمرام اجملتمرع الردويل ممرثاًل  ،م1987الفلسطينية اليت اندلعت عام 

الررررذي أصرررردر عرررردة قرررررارات ترررردين أعمررررال العنررررف واإلرهرررراب واملمارسررررات الوحشررررية ضررررد املررررواطنني  ،ابملنظمررررة الدوليررررة وجملررررس األمررررن
، والتنكيررل ابلشررعب الفلسررطيين ،يف قمررع االنتفاضررة الشررعبية سرراليب وحشرريةطينيني كاإلبعرراد والطرررد والقتررل واسررتخدام إسرررائيل أالفلسرر

 م ومن هذه النماذج: 1992وذلك قبل صدور القرار اخلاص مببعدي مرج الزهور عام 
 

 ،م1987\12\9وهو القرار الثاين منذ قيام االنتفاضة يف ، حيث صدر ابإلمجاع ،م(1988\1\15) 607قرار جملس األمن رقم 
وإذ يعرب عن قلقه البالغ  ،م1987ديسمرب  22م الصادر يف 1987لسنة  605من وإذ يشري اىل قراره رقم ألوجاء ليؤكد أن جملس ا

 ،وإذا أحيط علمًا بقرار اسرائيل ابعتبارها قوة اإلحتالل مبواصلة ترحيل مدنيني يف املناطق احملتلة ،بشأن املوقف يف املناطق الفلسطينية
ة خاصة اىل املادتني وبصف ،م1949\8\12واملربمة يف  ،األشخاص املدنيني زمن احلربوإذ يشري اىل اتفاقية جنيف حلماية 

اتفاقية جنيف املتصلة حبماية األشخاص املدنيني زمن احلرب واملربمة يف أن ىل ، فإنه يؤكد من جديد مرة أخرى إتفاقيةمن اال 49،47
ويدعو  ،م مبا فيها القدس1967تنطبق على املناطق الفلسطينية والعربية األخرى اليت حتتلها اسرائيل منذ عام  ،م1949\8\12

سرائيل ابعتبارها قوة االحتالل ابلتقيد بقوة إىل إ ويطلب ،إسرائيل اىل االمتناع عن ترحيل أي مدنيني فلسطينيني من املناطق احملتلة
م مبا 1967بقاء املوقف يف املناطق الفلسطينية والعربية األخرى اليت حتتلها اسرائيل منذ العام ويقرر إ ،يةا النامجة عن االتفاقابلتزاماهت

 القدس قيد البحث. فيها
                                                           

 .1992، 51- 48ابو حطاب، مسري. سياسية اإلبعاد واإلنتفاضة الفلسطينية، عمان: املكتبة الوطنية، ص 17
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 ،حتاللأبن اسرائيل السلطة القائمة ابال سفه البالغس األمن عن أوفيه يعرب جمل ،18م(1988\1\15) 608قرار جملس األمن رقم 
 ،ويطلب اىل اسرائيل إلغاء أمر إبعاد املدنيني الفلسطينيني ،متحدية بذلك قرار جملس األمن السابق ،لسطينينيقامت إببعاد مدنيني ف

سرائيل أن تكف فوراً عن اإلبعاد أي ويطلب إىل إ ،ابلفعل وكفالة العودة اآلمنة والفورية اىل االراضي الفلسطينية احملتلة ملن مت إبعادهم
ويقرر إبقاء احلالة يف األراضي الفلسطينية وغريها من االراضي العربية اليت حتتلها اسرائيل  ،االراضي احملتلة فلسطينيني مدنيني آخرين من

 م مبا يف ذلك القدس قيد اإلستعراض. 1967من سنة 

األمرن خرالل السرنوات ىل مرج الزهرور عمراًل مناقضراً ألكثرر مرن مخسرة عشرر قرراراً أصردرها جملرس اعي الذي مت إهذا ويعترب اإلبعاد اجلم
الصررادر فجررر  799م والقرررار رقررم 1992\1\6الصررادر يف  627م وآخرهررا القرررار رقررم 1992م حررىت 1980الواقعررة مررا بررني عررام 

م 1992\12\20بتراريخ  8372م اخلاص مببعدي مرج الزهور الذي اوردتره صرحيفة القردس يف عرددها 1992\12\19السبت 
 607إىل التزامررات الرردول األعضرراء مبوجررب ميثرراق األمررم املتحرردة وإذ يؤكررد مررن جديررد قراراترره مررن إذ يشررري أن جملررس األ"-وجرراء فيرره: 

وقررررررررررررررررررد  ،(1992) 636 ،(1991) 694 ،(1999) 681 ،(1989) 641 ،(1989) 626 ،(1988) 608 ،(1988)
ت مرررن املررردنيني مئرررا ،م1992كرررانون األول   17سررررائيل الدولرررة القائمرررة ابالحرررتالل قرررد ابعررردت اىل لبنررران يررروم قلرررق أن إعلرررم ببرررالغ ال

منتهكة بذلك التزاماهتا مبوجب اتفاقيرة جنيرف الرابعرة  ،م مبا فيها القدس1967سرائيل منذ عام الفلسطينيني من األراضي اليت حتتلها إ
ويعرررب عررن  ،ويرردين بقرروة اإلجررراء الررذي اختذترره اسرررائيل الدولررة القائمررة ابالحررتالل إببعرراد مئررات املرردنيني الفلسررطينيني ،م1949لعررام 

م 1949آب  12ويعيرد أتكيرد انطبراق اتفاقيرة جنيرف الرابعرة واملؤرخرة يف  ،معارضته الثابتة ألي إبعاد من هذا القبيل تقوم به اسررائيل
ويؤكررد علررى أن إبعرراد املرردنيني يشرركل خرقرراً  ،م مبررا فيهررا القرردس1967علررى مجيررع األراضرري الفلسررطينية الرريت حتتلهررا اسرررائيل منررذ عررام 

ويطالب اسرائيل الدولة القائمة ابالحتالل أبن  ،ويعيد التأكيد على استقالل لبنان وسيادته وسالمة اراضيه ،هتا مبوجب االتفاقيةاللتزاما
ن ينظرر يف إيفراد ممثرل اىل املنطقرة لكري يترابع ويطلب إىل األمرني العرام أ ،لةراضي احملتيع املبعدين املأمونة والفورية إىل األتكفل عودة مج

وأن يقررررردم تقريرررررراً عررررن ذلرررررك إىل جملرررررس األمرررررن ويقرررررر إبقررررراء املسرررررألة قيرررررد  ،كومرررررة االسررررررائيلية مررررا يتعلرررررق هبرررررذه احلالرررررة اخلطررررريةمررررع احل
 . 19"االستعراض

 
ن القررار صردر ابإلمجراع وكالعرادة مل يتضرمن أي إجرراءات عمليرة حمرددة لضرمان تنفيررذ يتضرح أ 799لقررار جملرس االمرن رقرم  ويف قرراءة

 الذي يتضمنه القرار اخلاص إبعادة املبعدين إىل دايرهم وعائالهتم.املطلب الرئيسي 
 

                                                           
 ابو حطاب، املصدر نفسه. 18
 .4. ص8372، عدد 20/12/1992صحيفة القدس." نص قرار جملس األمن بشأن املبعدين "  19
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راضرريها وذلرك مرن خررالل ص بسريادة دول الطرروق العربيرة علرى أ يتخرذ اجمللرس مررن االجرراءات مرا يضررمن وقرف اسرتمرار االنتهرراك اخلرامل
 معارضة الدول املعنية.راضي ابلرغم من سرائيلية على الدخول اىل هذه األجبار املبعدين من قبل السلطات االإ
 

وحررق لبنرران يف السرريادة علررى كامررل إن أهررم مررا تضررمنه البيرران هررو ادانررة روتينيرره إلجررراء اإلبعرراد ودعرروة السررلطات اإلسرررائيلية إلعررادهتم، 
 وحقه يف رفه استقبال املبعدين كما قررت اسرائيل.  ،اراضيه دون انتهاك خارجي

ة وجملرس األمررن يف إجيراد حرل عملرري ينسرجم واملبررادئ والقررارات الريت حررددها بشرأن قضررية والسرؤال: مرا مرردى فاعليرة دور األمرم املتحررد
إذا تروفرت  ،علرى التردخل الفاعرل يف أي قضرية دوليرة األمرم املتحردة وجملرس االمرن قرادراتن مؤسسريت اإلبعاد؟ يف الوقت الذي ثبرت أن

 لعاملي ويف مقدمتها الوالايت املتحدة معنية هبذا التدخل.وإذا ما كانت الدول اليت تقود النظام ا ،اإلرادة ملثل هذا التدخل
ومدى فاعلية دوره يف متابعة قضية اإلبعاد املطروحة للتوصل إىل  ،والسؤال اآلخر واألكثر حتديداً يتعلق بدور األمني العام لألمم املتحدة

رار جملررس االمررن ورفضررها الرتاجررع عررن إجررراء إن احلكومررة االسرررائيلية الرريت سررارعت إىل رفرره قرر ،حررل ينسررجم مررع موقررف جملررس األمررن
 أثبتت أن الشرعية الدولية واإلمجاع الدويل ال يشكالن ابلنسبة هلا أكثر من حرب على ورق.  ،اإلبعاد ابلرغم من اإلدانة العاملية الشاملة

 
م 1992\12\18ه إىل رئيس جملس االمن بتاريخ تيف تقرير بعث يف عملية اإلبعاد ورد ويوجد يف نفس حمور التقارير رأي ملؤسسة احلق

وامرررر اإلبعررراد كمرررا جررراء يف األمرررر العسررركري ، والررريت اسرررتندت اليهرررا أم1945ان انظمرررة الررردفاع الطررروارئ الربيطانيرررة لعرررام "جررراء فيهرررا: 
حلظرر القراطع لإلبعراد وأشرارت إىل ا ،ومل تعرد منرذ ذلرك احلرني انفرذة املفعرول ،م1948االسرائيلي قد الغتهرا حكومرة االنترداب يف عرام 

وكذلك ترحيل األشخاص احملميني  ،و اجلماعي( من اتفاقية جنيف الرابعة أن النقل اإلجباري الفردي أ1)49 فقد نصت املادة ،الدويل
 الردول 146وتلرزم املرادة  ،مرن االتفاقيرة ضرمن قائمرة املخالفرات اجلسريمة 147وأدرج اإلبعراد ابملرادة  ،حمظور بغره النظرر عرن دواعيره

 املتعاقدة على االتفاقية تقدمي مقرتيف هذه املخالفات اىل احملاكمة.
 

وهرو عردم جرواز حتميرل  ،ن اإلبعاد يشكل عقوبة مجاعية تتعرارض ومبردأ املسرؤولية الفرديرة املتعرارف عليره يف قرانون العقروابتويف رأيها أ
ائية مررن الدرجررة األوىل كونرره يتخطررى كافررة اإلجررراءات كررذلك يعترررب اإلبعرراد عقوبررة غررري قضرر  ،أي شررخص مسررؤولية خمالفررة ارتكبهررا غررريه

سرائيلية على إبعاد الفلسطينيني مجاعياً من بلدهم هو وقالت إن إقدام السلطات اإل ،صول احملاكمة العادلةالقضائية املتعارف عليها يف أ
ي األراضررري احملتلرررة ن شرررأهنا شرررأن فلسرررطينيفرررإن سررريادة القرررانو  ،جرررراءات اإلبعررراد دون جماهبرررة فاعلرررةوإذا مرررا تركرررت ا ،جرررداً  سرررابقة خطررررية

 .20"صبح ضحية لقانون الغابست

                                                           
 .2.ص8371، عدد 19/12/1992صحيفة القدس،  20
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مررر رقررم ألمررر العسرركري جلرريش الرردفاع االسرررائيلي الررذي قررام برتمجررة األ ،21ويف حمررور التقررارير يوجررد مقالررة ملركررز غررزة للحقرروق والقررانون
ائي قائد قوات اجليش بتوقيع اللواء متان فلنم 1992\12\16أمر بشأن طرد مؤقت )أمر مؤقت( والذي صدر يوم األربعاء  1086

 415والررررذي اعتمدترررره احلكومررررة االسررررائيلية كأسرررراس قررررانوين يف تنفيررررذ عمليررررة اإلبعرررراد اجلمرررراعي ل  ،االسررررائيلي يف منطقررررة قطرررراع غررررزة
يش الررردفاع حررة يل كقائرررد لقرروات جررمبوجرررب الصررالحيات املمنو  والررذي صرردر بعرررد أايم مررن هررذا التررراريخ والررذي جرراء فيرره: ، فلسررطيين

وبعد أن اقتنعت بسبب الظرروف اخلاصرة القائمرة اآلن يف املنطقرة أبن اسرباب قطعيرة تلرزم برذلك فرأنين آمرر هبرذا   ،سرائيلي يف املنطقةاإل
 كأمر مؤقت ابلتايل:

 حتديدات:    

 م.1945وقات الطوارئ انظمة الدفاع يف أ -انظمة-( يف هذا األمر1)

 ( لألنظمة احملدد سراين مفعوهلا بفرتة ال تزيد عن السنتني.1) 112ظام مر مبوجب نأ -أمر طرد مؤقت-     

 ( ميكن تنفيذ أمر الطرد املؤقت حال إصداره.2( تنفيذ أمر الطرد املؤقت )2)

 :(3جلان االعرتاض ) –( 3)

 من قبلي أو من قبل من خيول لذلك بواسطيت. رتاض هبدف األمر ويعني أعضاؤها)أ( تقام جلان اع 

 )ب( يكون رئيس جلنة االعرتاض قاض قضائي حملكمة عسكرية. 

 عرتاض الذي يقدم هلا وحيق هلا املصادقة على أمر الطرد )ج( تكون جلنة االعرتاض خمولة ابلنظر ابال

 من االنظمة  112مر نظام رد املؤقت الذي صدر مبوجب هذا األ)د( يسري على أمر الط

 :( اعرتاضات4)

 يوماً من اتريخ إصدار أمر الطرد املؤقت. 60اعرتاض على أمر الطرد املؤقت للجنة اإلعرتاض خالل )أ( ميكن تقدمي 

 بواب مغلقة ألسباب تتعلق أبمن املنطقة.التقرير أبن جتري مداوالهتا خلف أ)ب(حيق للجنة االعرتاض 

 بدون حضور املطرود. عرتاض تنظر جلنة االعرتاض يف االعرتاضا ما نفذ أمر الطرد املؤقت وقدم ا)ج( اذ

 حد أقاربه.جلنة االعرتاض بواسطة حماٍم أو أ مامحيق للمطرود أن يكون ممثالً أ)د( 

                                                           
 .8374، عدد 22/12/1992صحيفة القدس، نفس املصدر،  21
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 ( سراين مفعول.5)

 )أ( يسري مفعول هذا األمر يف يوم التوقيع عليه.                 

  )ب( هذا األمر يبقى انفذ املفعول إىل حني إصدار أمر آخر من قبلي.                
كانون أول   16اتريخ  1992( لسنة 1086( االسم: هذا االمر يسمى أمر بشأن الطرد املؤقت "أو مؤقت منطقة قطاع غزة رقم )6)             

1992." 

 من القائد العسكري ملنطقة الضفة الغربية.نفسه التاريخ  به يف الضفة الغربية يفوقد صدر أمر عسكري مشا
 

جاء فيه إن هذا االمر يشكل عنواانً ملرحلة جديردة " -جلنة احلقوقيني الدولية يف جنيف وعضو–ويف تعليق ملركز غزة للحقوق والقانون 
صدور هذا األمر تكون احلكومة االسرائيلية قد وضعت أساساً قانونياً لنهج وب ،األراضي الفلسطينية احملتلة لسياسة اإلبعاد اجلماعي من

 415والرريت مورسررت عمليرراً مررع صرردور االمررر وتنفيررذه ابإلبعرراد اجلمرراعي لررر  ونرروعي لسياسررة اإلبعرراد اجلمرراعي )الرتانسررفري( دعملرري جديرر
 م. 1992\12\17مدين فلسطيين من االراضي الفلسطينية بتاريخ 

 
لريت اسرتندت إليهرا السرلطات وا ،م الريت سرنها االنترداب الربيطراين يف حينره1945من أنظمة الدفاع الطوارئ سرنة  112إن نص املادة 

ألهنرا وقرف علرى سرلطات الدولرة الريت  ،اً وهري ال ميكرن أن تكرون أساسر ،قد وضعت قبل وضع معظم قواعد القانون الدويل ،اإلسرائيلية
 وليست يف املناطق احملتلة. ،سنتها داخل حدودها الرمسية

 
وهرذا يشركل  ،واليت وصرفها البيران أبهنرا اسرتثناء ،112حدود املادة إن األمر بشأن طرد مؤقت أو أمر مؤقت إمنا أييت ليتجاوز وبدون 

هررذا ابإلضررافة اىل ان السررلطة  ،م1949واتفاقيررة جنيررف الرابعررة لسررنة  ،ومالحقهررا 1907كاتفاقيررة الهرراي   ،انتهاكررا للمواثيررق الدوليررة
 .22"تتعمد عدم نشر القوانني واألوامر واليت تعترب سرايهنا مرتبطاً بنشرها

 
 :احملور الرابع: مرج الزهور إعالميا   1.1.4



واإلبعراد  ،وهي اإلبعراد اىل مررج الزهرور يف اإلعرالم االسررائيلي :أقسام رئيسية ةميكن احلديث عن هذا احملور من خالل تقسيمه اىل ثالث
غل اإلعرررالم اإلسررررائيلي والررردويل فقرررد ش ررر ،واإلبعررراد اىل مررررج الزهرررور يف اإلعرررالم الفلسرررطيين والعرررريب ،اىل مررررج الزهرررور يف اإلعرررالم الررردويل

ومدى انعكراس هرذه  ،متناولني أحداثه يف التحليل ،وكذلك اخلرباء واحملللون السياسيون ابحلديث عن اإلبعاد إىل جنوب لبنان ،والعريب
                                                           

 .7،ص8375.عدد 23/12/1992صحيفة القدس،  22
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والقنروات التلفزيونيررة خبرار اإلبعرراد اليوميرة تتصرردر مجيرع الصررحف أوكانررت  ،اخلطروة علررى القضرية الفلسررطينية والصرراع العررريب االسررائيلي
 وفيما يلي أبرز ما تناوله اإلعالم االسرائيلي والدويل والفلسطيين والعريب. ،ووكاالت األنباء واجملالت دون استثناء

 :اإلبعاد اىل مرج الزهور يف اإلعالم االسرائيلي 1.1.4.1


وأتثريه على  ،اته على الوضع االسرائيلي والفلسطيينتصدت الصحف االسرائيلية مجيعها ألخبار اإلبعاد وأسبابه وقانونيته وانعكاس
وذلك بشكل  ،وأتثري ذلك على مركز إسرائيل يف احللبة الدولية ،الطرف الفلسطيين وخباصة ،املفاوضات السلمية مع االطراف العربية

 وفيما يلي بعه العناوين والتعليقات على حادثة اإلبعاد. ،يومي
 

عمليررة اإلبعرراد اىل مرررج  تنرراول ،ا الرريت نشرررهتا بشرركل موسررعائيلية يف افتتاحياهتررا وتعليقاهتررا ومقاالهتررمررا كتبترره الصررحف االسررر  إن أغلررب
وأشرارت  ،واالنعكاسات السرلبية لعمليرات اإلبعراد علرى عمليرة السرالم ،واملداوالت القانونية يف حمكمة العدل العليا حول ذلك ،الزهور

ن هررذا اإلجررراء مررن شررأنه أن يعررزز الوحرردة الوطنيررة كمررا أشررارت أ  ،علررى الصررعيد العرراملي سرررائيلة ااىل انعكرراس هررذا اإلجررراء علررى سياسرر
 و أن خيدم السالم.أومن املشكوك فيه أن يؤدي إىل تقليص العنف  ،الفلسطينية

 
م يف معررض دفاعهرا عرن قررار حمكمرة العردل العليرا خبصروص 1992\12\18أوردت صحيفة هترتس يف عددها الصادر بتاريخ وقد 

رفضرت حمكمرة العردل العليرا االلتمراس ضرد منرع إبعراد "خطرأ سياسري( جراء فيره  ،بعنوان )صرواب قضرائي اإلبعاد إىل مرج الزهور مقاالً 
لرريس ألن قضرراة حمكمررة العرردل ال ميلكررون القرروة ملواجهررة  ،املئررات مررن املتهمررني مبمارسررة نشرراطات يف تنظيمرري محرراس واجلهرراد اإلسررالمي

مسحت احملكمة هبرذا الرتحيرل  ،م ال ميلكون املعلومات الالزمة لتربير شكهم بصحة تقديرات احلكومة واجليشبل ألهن ،السلطة التنفيذية
بعرراد سرريعمق  وخلصررت أن قرررار اإل ،إال أن اجلرردل اجلمرراهريي والسياسرري سيسررتمر ،ذا كرران هررذا السررماح يضررع حررداً للجرردل القضررائيإ

بررل إن إبعرراد أعضرراء محرراس واجلهرراد االسررالمي  ،ىل تقويررة اجلهررات املعتدلررةإولررن يررؤدي ضرررب محرراس  ،سرررائيلكراهيررة الفلسررطينيني إل
االسررتعداد للجلرروس للتفرراوض مررع  ن تضررامن املعترردلني الفلسررطينيني مررع املبعرردين أقرروى مررنألنرره سرريتبني أ ،ي اىل نتيجررة عكسرريةسرريؤد
 .23"ولن تدعم عملية اإلبعاد مكانة إسرائيل ابحللبة الدولية ،سرائيلينياإل
 

ال نقاش  " أخطاء لإلبعاد يف صحيفة هترتس جاء فيهحايف يوئيل ماركوس مقالة بعنوان م كتب الص1992\12\20يومني يف  وبعد
يرجتفون          وما يرى حاليًا على شاشات التلفزة الجئني  ،وليدانوتوقد نسي العامل مقتل نسيم  ،أن سهم اإلبعاد قد ارتد علينا

ومل تعد إسرائيل  ،لقد خسران الرأي العام العاملي ،الكل يبكي عليهم ،ال أحد يريدهم ،ومشردين ال يوجد مكان ليذهبوا إليه ،برداً 
ومنذ زمن بعيد مل تصب إسرائيل مبثل هذه األضرار الشديدة كاليت أصيبت هبا منذ  ،بل دولة قاسية يف نظر العامل ،ضحية لإلرهاب

                                                           
 ، مرتجم عن صحيفة هترتس اإلسرائيلية. 8371، عدد 19/12/1992صحيفة القدس  23
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ومنها أن  ،مني ابلسالم أن يتفهموا كل هذه األخطاء اليت قامت هبا احلكومة االسرائيلية يف فرتة بسيطةكيف ألشخاص ملتز   ،اإلبعاد
كما مل أتخذ احلكومة ابحلسبان أن حتدد احملكمة   ،احلكومة مل أتخذ ابحلسبان أن يتقدم أحد إبلتماس إىل حمكمة العدل إليقاف اإلبعاد

كما ان احلكومة االسرائيلية مل أتخذ يف احلسبان أيضًا أن تقوم لبنان إبغالق حدودها يف وجه  ،جازتهأن العمل غري قانوين رغم أهنا أ
امل سيتفهمون إجراءات احلكومة ن الوالايت املتحدة االمريكية وبقية دول العكومة اإلسرائيلية عندما اعتقدت أاملبعدين وأخطأت احل

 .24"سرائيلية الشديدة ضد محاساإل
 

يوجرد املبعردون يف االراضرري "فتتاحيتهررا عنروان "حدبرة يف ظهررران"،م يف ا1992\1\20هررترتس الصرادر بتراريخ  جراء يف عردد صرحيفة
هررا قاممنطقررة مهملررة بررني حرردود احلررزام األمررين اإلسرررائيلي وبررني احلررواجز الرريت أ فبقرروا يف ،اللبنانيررة لكررن حكومررة بررريوت ترررفه اسررتيعاهبم

إن مشراهد املبعردين علرى األرض الرطبرة هرو الرذي سريكون أشرد أثرراً  ،جئني من نوع جديدىل معسكر الحتول املكان إ ،اجليش اللبناين
 على الرأي العام الغريب.

 
أفضلية اإلبعاد على اإلعتقرال مرن  ان يوضحابراك ووزير الشرطة أمنون شاحاك أيهود رئيس هيئة األركان العامة للجيش إليس إبمكان 
دة ن اإلبعرراد خلررق بررؤرة جديررافت الصررحيفة يف افتتاحيتهررا إوأضرر ،اإلبعرراد إىل إضررعاف محرراسوال يوجررد ضررمان أن يررؤدي  ،انحيررة أمنيررة

وسرتكون املنطقررة املهملرة الرريت تعرج ابملبعرردين كحدبرة أخرررى يف  ،ولررن تكرون هررذه البرؤرة لصرراحلنا ،سررائيللالهتمرام الرردويل ملرا جيررري يف إ
 .25"ظهر اسرائيل

 

 .م فقد عنونت افتتاحيتها بعنوان )قراٌر وريبة(1992\12\18ة عل مهشمار الصادرة يف أما صحيف

مجاعرراً وطنيرراً مررن مررريتس يف أقصررى اليسررار حررىت مررن نشرريطي محرراس واجلهرراد االسررالمي إ اً شخصرر 415انل قرررار احلكومررة طرررد "
أمررا  ،أعمررال القتررلوحماكمررة احملرضررني علررى  ،ال يعرررتض أحررد علررى شررن حرررب شررعواء علررى العنررف الفلسررطيين ،احررزاب اليمررني واملفرردال

فذلك يثري الشكوك واخلشية أبن احلملة اليت مل يسبق هلا مثيل يف قسروهتا رمبرا جراءت  ،معاقبة مئات األشخاص بدون إجراءات قضائية
وعمرا قريرب سريظهر أتثرري عمليرة  ،إلسررائيل اً إال أن هذه اخلطوة سرتجر انتقرادات دوليرة وحرىت شرجب ،إلرضاء أصوات اجلمهور الغاضبة

 .26"بعاد اجلماعي على وترية األعمال العنيفة واملس ابملسرية السلميةاإل
 

                                                           
 سرائيلية، مقال ليوئيل ماركوس" سبعة أخطاء لإلبعاد".، مرتجم عن صحيفة هترتس اإل8373، عدد21/12/1992صحيفة القدس، 24
 ،ترمجة عن صحيفة هترتس بعنوان " حدث يف ظهران ".8373،عدد21/12/1993صحيفة القدس،  25
 مرتجم عن صحيفة عل مهشمار،بعنوان " قرار وريبة " . 19/12/1992صحيفة القدس،  26
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 .(معاجلة خاطئة)م عنوان 1992\12\20وجاء يف نفس الصحيفة الصادر بعد يومني بتاريخ 

فبداًل من عزل محاس يف األوساط  ،غلبية األخطاء اليت من املمكن ارتكاهبا مبعاجلة قضية محاسلقد ارتكبت حكومة اسرائيل أ"
            وخلقت ورطة يف اجلنوب اللبناين جعلت املبعدين يثريون التعاطف ،الفلسطينية كتلت حوهلا غالبية اجلمهور الفلسطيين

 جملس ىل شجب شديد وإمجاع يفيف حمكمة العدل العليا مما أدى إ وأخطأت احلكومة عندما حاولت االلتفاف على القانون ،الدويل
 .27"لذى يتوجب على احلكومة أن تقرر كيف توقف التدهور احلاصل وتنقذ املسرية السلمية ،عادة املبعدينإبواملطالبة  ،األمن

 
 .(كلصوص الليل)م كتبت تعليقاً على عملية اإلبعاد إفتتاحية بعنوان 1992\12\18صحيفة حداشوت اإلسرائيلية الصادرة بتاريخ 

سررلوب الررذي اختارترره ق مررن األمئررات مررن أعضرراء محرراس واجلهرراد االسررالمي كرران ضرررورايً جيررب أن يشررعر ابلقلررمررن يعتقررد أبن إبعرراد "
حيث قاموا بعمل متسررع حرىت ال مينحروا مهلرة للمعارضرني ان  ،ه أمس يعملون كلصوص الليلؤ كان رابني ووزرا  ،ة لتطبيق اخلطةاحلكوم

برردون نقرراش  ،سررتكمال عمليررة اإلبعرراد بسرررعةوا الرقابررة العسرركرية بشرركل فرر  الدمسررتخوا ،إحبرراط اإلبعرراد بطريقررة قانونيررةيعملرروا علررى 
لقررد  ،ن عملهررم اسررتخفافاً فظرراً ابإلجررراءات الدميقراطيررة والقضررائية األكثررر حيويررةفكررا ،نقرراش يف حمكمررة العرردل العليررا وبرردون ،مجرراهريي

ولكن حالياً تعرضرت حمكمرة  ،ستقول األايم ما إذا كان اإلبعاد سيقلص العنف ،سقط ضحية العنف ضحية أخرى هي سلطة القانون
ولكن ال جيروز التنرازل عنهرا  ،صحيح أن اإلجراءات الدميقراطية متعبة أحياانً  ،وهي اليت تشكل رمز سلطة القانون ،العدل لضرر واضح

 .28"حىت يف أايم العنف احلاصلة
 

القاضري إبعرادة  799م وتعليقراً علرى صردور قررار جملرس االمرن رقرم 1992\12\22بتراريخ  (حداشروت) وجاء يف الصحيفة نفسرها
 .(موقف الوالايت املتحدة األمريكية مقلق بشكل خاص)املبعدين مقالة بعنوان 

ي يريرد مرن علرى أن العرامل الرذ ،مسررائيل إلعرادة املبعردين إىل بيروهتإ شردة عمليرة اإلبعراد ويردعومرن الرذي يشرجب بيدل قرار جملس األ"
ن تقلرق بشركل وعلرى إسررائيل أ ،ن تتقدم على درب السالم ليس على قناعة أبن اإلبعاد يؤدي إىل التقدم علرى درب السرالمإسرائيل أ

عقردة  وهكرذا تكرون الروالايت املتحردة االمريكيرة قرد خلقرت ،خاص من موقف الوالايت املتحدة املؤيد لقرار اعرادة املبعردين اىل بيروهتم
وحماولررة اسرررائيل التقرردم ابجترراه  ،نتفاضررةالوبعررث ا ،ن مررن النتررائج السررريعة لإلبعرراد زايدة أعمررال العنررفوجرراء يف املقررال نفسرره أ ،حقيقيررة

 . 29"إجراء حماداثت سرية ومباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية

 

                                                           
 مار بعنوان " معاجلة خاطئة ".مرتجم عن عل مهش 8373،عدد21/12/1993صحيفة القدس،  27
 ، مرتجم عن صحيفة حدشوت اإلسرائيلية بعنوان " كالصوص الليل ".19/12/1992صحيفة القدس،  28
 ، مرتجم عن حدشوت بعنوان " موقف الوالايت املتحدة مقلق بشكل خاص".8375. عدد 23/12/1992صحيفة القدس،  29
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 (.ال تبلعها وال تتقيأها)م بعنوان 1992\12\20صحيفة دافار عنونت افتتاحيتها بتاريخ 

ولسوف  ،سرائيل يف موقف حرج ومعقدكيت محاس واجلهاد االسالمي وضعت إشخص من حر  415عندما قررت حكومة رابني إبعاد "
لقرد خلقرت مكراانً جديرداً لالجئرني جيرذب وسرائل االعرالم العامليرة  ،يكون اخلروج من هذا الوضع أصعب مما كان من قبل الدخول فيه

ولسوف تتعرض الوالايت املتحدة األمريكية  ،اليت ختلط صور املبعدين مع صور اجلائعني يف الصومال والالجئني من سراييفو يف البوسنة
 ،سررنة والصررومالالرريت طبقتهررا يف العررراق والبو  وهرري ،سرررائيل بصرردد تطبيررق قرررارات جملررس األمررن متررارس التمييررز لصرراحل إللضررغط حررىت ال

لقرد التهمرت احلكومرة  ،ن تقرر حمكمة العدل العليا إلغاء اإلبعاد لتدعي أهنا مل ختضع لضغط خرارجيوتتمىن احلكومة اإلسرائيلية اآلن أ
 .30"غري قادرة أن تبلعها أو تتقيأها ،وجبة كبرية مسمومة

 
سابق عن حزب  وزير (فؤاد)م مقابلة لنعمي ليفنسكي مع بنيامني آليعازر 1992\12\18صحيفة يديعوت أحرنوت أوردت بتاريخ 

 ،فأسرراليب مكافحتهررا سررتتخذ نطاقررا واسررعاً  ،عليهررا  شررديدةً ب حرررابً ت مررن خررالل نشرراطها إىل أحجررام تسررتوجن محرراس وصررلإ"العمررل 
وسرندرس  ،وحتديد الوضرع الرذي تسرتخدم فيره املسراجد كأمراكن حترريه ،وضرب سبل متويلهم ،يشمل إعتقال رؤساء اخلالاي السياسية

وهؤالء  ،والذين هلم صالت سياسية ،هؤالء الذين هلم عالقة ابلنشاطات العامة ،وإبعاد مجاعي لألعضاء املركزيني ،حىت إغالق مساجد
 .31"الذين ابشروا بنشاطات عنف وقتل

 
ولصرراحل صررحيفة يوديعرروت  اً شخصرر 453راه معهررد الحررف علررى عينررة مشلررت اسررتطالع أجرر اء يف العرردد نفسرره للصررحيفة نفسررهاوجرر
ين ترتهمهم سرائيليني يؤيردون احلكومرة االسررائيلية يف إبعراد الفلسرطينيني الرذ% ممن مشلهم االستطالع من اإل91وت وجاء فيه أن احرن

ورأى  ،% عرن إبرداء الررأي1% وأمتنرع 8عارضره و  ،ن مع حركيت محاس واجلهاد االسرالمينو هنم أعضاء أو متعاو احلكومة االسرائيلية أب
% أهنا على العكس من ذلرك ستشرجع العنرف 26ن عمليات اإلبعاد من شأهنا أن حتد من العنف و % ممن مشلهم االستطالع أ55
 . 32"% أهنا ستكون بال أثر18و 
 

                                                           
 صحيفة دافار اإلسرائيلية، بعنوان" ال تبلعها وال تتقيأها ".، مرتجم عن 8373، 21/12/19992صحيفة القدس،  30
 مرتجم عنصحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية. 8371، عدد 19/12/1992صحيفة القدس،  31
 صحيفة القدس، نفس املصدر السابق. 32
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ن تقاتررل يف الرردول الدميقراطيررة أمررن السررهل علررى نرره لرريس أ "م1992\12\28صررحيفة جررريوزمل بوسررت كتبررت يف افتتاحيتهررا بترراريخ 
سررائيل تقاترل يف سربيل إن إ ،بيل االهتمام حبقوق اإلنسانبيد أن إسرائيل ال يسعها أن تضحي أبرواح الناس يف س ،احلرب ضد العنف

 .33"وأنه ينبغي النظر إىل قرار احملكمة العليا ابلسماح إببعاد الفلسطينيني إىل جنوب لبنان يف هذا اإلطار ،بقائها

 اإلبعاد اىل مرج الزهور يف اإلعالم الفلسليين والعريب: 1.1.4.2


وأطلع الشعب  ،استحوذت قضية املبعدين إىل مرج الزهور على الصحافة العربية واحمللية مما كان له ابلغ األثر يف جناح قضية املبعدين
لواقع املأساوي املؤمل والقاسي الذي يعيشه املبعدون يف هذه الفلسطيين والعريب والعامل مجيعه من خالل الصورة والتقرير واملقابلة على ا

وكان هلذا االنتشار االعالمي املوسع األثر اإلجيايب يف إبقاء قضية املبعدين حية  ،املنطقة اجلغرافية اخلالية واملهملة يف ظروف غري انسانية
 إعالمها اخلارجي للرد على ذلك دون جدوى.واضطر  وأثر بشكل سيء على السياسية اإلسرائيلية ،وعلى مدار عام كامل ،يومياً 

 
قصة حقيقة ألانس اقتلعوا من وطنهم وقذفوا يف العراء  مقاالً جاء فيه: شعبية لتحرير فلسطنيجملة اهلدف لسان حال اجلبهة ال أوردت

 ،ويف النهار يسريون حنو الوطن ،حول النار ويتسامرون مساءً  ،ونيطبخ ،يتابعون دراستهم ،ويفرتشون األرض ،يلتحفون السماء ،املر
مل يرحلوا  ،وهكذا دواليك ،ىل املخيم مساءً يعودون إ ،واأللغام مزروعة عند معرب زمراي ،والبنادق موجهة إىل صدورهم ،والطريق مسدود

بيد أهنا  ،يونف ينة وسياطهم خيوط عذابمن املنطقة مهما كلف األمر إال اىل فلسطني... إهنا قصة صاغتها أعقاب بنادق الصها
                  قصص فخار لشعب يرفه كل شيء أقل من أرضه ووطنه.

 
 بقلم حممد عباس علي. (رجال أم جبال)م كتبت مقاالً بعنوان 1992\12\27جريدة تشرين السورية يف عددها الصادر يف 

ة وال هنم عامل جديد من العظمإ ،األطواد الشاخمةرجال أم جبال؟ أم قطع من صخر؟ رجال أم ابراج؟ اولئك الذين يقفون بشموخ وال "
أوصلوا إىل أرجاء العامل  ،غريهم كان يكرب ابلصمود أما هم فقد كرب الصمود هبم ،املكللة ببياض الثلج الراسيات فوق قمم تلك الذرى

وفضحوا زيف  ،املبعدون الرهانكسب   ،من أجل احلق وعدالة القضية ،لغة الصمود والتحدي ،رسالة مفتوحة أبحلى لغة عرفها العامل
 .34"وها هو العامل يستنكر مهجية العدو االسرائيلي ،تضح للعامل منبع اإلرهابوا ،العدوان

 
إهنم املسامهون يف  ،رجال مرج الزهور ليسوا لفلسطني وحدها"بقلم بسام العموش:  (مرج الصقور)جريدة الرابط كتبت مقالة بعنوان 

 ،وهم املفاوضون الذين ال يتنازلون قيد أمنلة ،إهنم السياسيون الذين مل ينحرفوا بسياستهم ،إذكاء الصحوة االسالمية يف مجيع احناء العامل

                                                           
 .28/12/1992صحيفة القدس، مرتجم عن صحيفة جروزليم اإلسرائيلية، 33
 .27/12/1992نقال عن صحيفة تشرين السورية،  90رمضان، نزار، مصدر سابق، ص  34
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م وثباهتم وأتثر هبم رجال ونساء على صموده ، أجانبأبكوا صحفيني ،ن يؤدون رسالة راقيةاملبعدو  ،شعارهم نعود كلنا أو ال نعود
 .35"وعلمهم وثقافتهم وتنظيمهم

 

 :(قضية تفيه ابخلري)م جاء فيها مقالة للكاتب منري شفيق بعنوان 1993جملة فلسطني املسلمة الصادرة يف مايو 

وتكمرن هرذه األمهيرة  ،لقد لعبت قضية املبعردين دوراً إهناضرياً هامراً علرى مسرتوى الشرعب الفلسرطيين واألمرة العربيرة واإلسرالمية عمومراً "
األمرر الرذي سيقضري علرى القضرية الفلسرطينية  ،سالمية راحت تسري ابجتاه االهنيار واالحنالل بعد حرب اخللريجبية اإلأبن األوضاع العر 

شررعيب واإلمجرراع والتعرراطف ال ،فكانررت قضررية املبعرردين يف وقتهررا حيررث أتثريهررا الكبررري يف إحررداث اإلهنرراض والتغيررري لواقررع الصررراع ،اتليرراً 
وهلذا حني تقوم وضع املبعدين ومواقفهم ونتائج الصراع حوهلم فإن املراقب سريلمس دورهرم الترارخيي يف عمليرة اإلهنراض والتغيرري  ،حوهلم

 .36"يف حال األمة
 

تعقيباً علرى م تقريراً ملركز املعلومات الفلسطيين حلقوق اإلنسان حول سياسة اإلبعاد 1992\12\18أوردت جريدة القدس يف اتريخ 
وأعرداد املبعردين يف  ،م1992م وحىت عام 1967فلسطينياً إىل جنوب لبنان جاء فيه إحصائية ألعداد املبعدين منذ عام  415إبعاد 

واعتمرردت  ،م1992-1976 لضررفة الغربيررة وقطرراع غررزة بررني عرراميفلسررطيين مررن ا 1600ويتبررني أن إسرررائيل قررد أبعرردت " ،كررل سررنة
م وكان عدد املبعدين زمن حكومات حزب العمل أكثر منه كثرياً من حقبة 1945من اإلنتداب الربيطاين عام على قوانني الطوارئ يف ز 

م إىل عررام 1976أشررخاص مررن عررام  10حيررث أبعررد أايم منرراحيم بيغررني الليكررودي أقررل مررن  ،تررويل اليمررني االسرررائيلي بقيررادة الليكررود
م كجزء مرن سياسرية 1985عاد استخدام سياسية اإلبعاد يف عام ة ائتالفية أأول حكوموعندما تسلم رابني وزارة الدفاع يف  ،م1985

القبضة احلديدية ضد النشطاء والسياسيني الفلسطينيني وأصبح منذ ذلك احلني إبعاد الفلسطينيني ألسباب سياسية أكثر إجراء متطرف 
 . 37"غري قضائي استخدمته احلكومات االسرائيلية املتعاقبة

 اىل مرج الزهور يف اإلعالم الدويل  اإلبعاد 7.4.3.1.


حيررث وجهرروا رسررائل عديرردة هليئررات دوليررة لشرررح  ،مررن خالهلررا مررواقفهم السياسررية وتصرروراهتم ا يرررتك املبعرردون وسرريلة إعالميررة إال ونقلررو مل
مرن تشرريد وعرذاب  ،والواقع املأساوي الرذي يعيشره الشرعب الفلسرطيين يف ظرل اإلحرتالل الصرهيوين ،والتعريف مبأساة شعبهم ،قضيتهم

                                                           
 .1993نقال عن صحيفة الرابط األردنية، أاير، 158رمضان، نزار مصدر سابق،ص 35
 .1993شفيق، منري  " فلسطني املسلمة، قضية تفيه ابخلري"، لندن: مايو 36
 .8371، ع18/12/1992صحيفة القدس،  37
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ممرا حردا بروزير اخلارجيرة األمريكري يف ذلرك  ،مما أدى إىل اهتمام وسائل االعالم املختلفة بعدالة قضرية املبعردين والتفاعرل معهرا ،ومعاانة
 إن بقرري املبعرردون يف خمرريمهم يف جنرروب لبنرران فررإهنم سرريؤثرون علررى عمليررة السررالم يف الشرررق األوسررط الوقررت وارن كريسررتوفر أن يقررول
ومما قاله الصرحفي الربيطراين روبررت فيسرك يف جملرة  ،مما يؤثر على تفاعل شعوب املنطقة مع افكارهم ،وستبقى األضواء مسلطة عليهم

ألعمرراهلم وابتسرراماهتم الرريت كانررت  ،ن يسررتقطبوا الصررحافة العامليررة إلرريهمأث اسررتطاعوا يررحب ،اإلندبنرردنت "كرران املبعرردون يف غايررة الرباعررة
املكرران الررذي يعسرركر فيرره  ،ومل أجررد بقعررة يف العررامل اسررتطاعت أن تسررتقطب كمرراً مررن الصررحفيني كمرررج الزهررور ،همترتسررم علررى وجرروه

 . 38"املبعدون
 
خترذه رابرني مرن أجرل إن إجراء اإلبعاد الرذي ا" (التقديررئيس وزراء اسرائيل أخطأ )يف تعليق لصحيفة ليموند الفرنسية املستقلة بعنوان و 

إذ أن عمليرة السرالم الريت بردأت منرذ عرام يف مدريرد توقفرت متامراً بعرد ان قاطعرت الوفرود  ،إىل نتيجرة عكسرية محاية فررص السرالم أدى
إن إسرائيل "وعلقت صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية على عملية اإلبعاد بقوهلا  . 39"العربية اجللسة اخلتامية ملباحثات واشنطن الثنائية

 .40"ة اإلحتالل أي قرار إبعاد مبثل هذا احلجم ومبثل هذه السرعةمنذ بداي اً عام 25مل تتخذ خالل 
إن عملية اإلبعاد ابجلملة إجراء حريب وجرمية وخطأ يف غاية اخلطورة من "صحيفة لومانتيه الفرنسية ذات امليول الشيوعية قالت بينما أن 

احرتام القانون وتصحيح قرار لعليا اإلسرائيلية بدورها يف فرض لقد زودان األمل يف أن تقوم احملكمة ا ،وجهيت النظر السياسية واالخالقية
 . 41"اختذ خلسة أثناء الليل ولكن هيهات

 
وحرردة )وجرراء يف جريرردة نيويررورك اتميررز األمريكيررة علررى لسرران مراسررلها جررريي غرررميبريغ يف رام هللا وأوردترره صررحيفة القرردس حتررت عنرروان 

وخلررق وحرردة فريرردة بررني الفلسررطينيني مررن  ،راضرري احملتلررةاس حررىت بررني املسرريحيني يف األية محررن اإلبعرراد زاد مررن شررعب"إ (فلسررطينية فريرردة
ونقررررل الصررررحفي غرررررميبريغ عررررن أحررررد  ،ن حيظررررون بتأييررررد املسرررريحيني داخررررل األراضرررري احملتلررررةوأصرررربح اإلسررررالميو  ،مسررررلمني ومسرررريحيني

وأضرافت  ،ألننا وصرلنا إىل نقطرة أصربح فيهرا مجيرع الفلسرطينيني أسررة واحردة ،أان مسيحي لكين اتعاطف مع اإلسالميني ،الفلسطينيني
تالل زادت مررن إعجرراب العديررد مررن الفلسررطينيني مررن مرراس ضررد القرروات العسرركرية لسررلطة االحررالصررحيفة أن العمليررات العسرركرية حل

 . 42"مسلمني ومسيحيني
 

                                                           
 .80، مصدر سابق، صرمضان، نزار 38
 ،  مرتجم عن ليموند الفرنسية.19/12/1992، 8371صحيفة القدس، عدد 39
 ،مرتجم عن لوفيغاروالفرنسي.8375،العدد22/12/1992صحيفة القدس، 40
 ،مرتجم عن لوفيغاروالفرنسي.8375،العدد22/12/1992صحيفة القدس، 41
 ، مرتجم عن نيورك اتميز االمريكية".8375،9/12/1992صحيفة القدس، ع  42
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إن املبعردين " ،رة الشبكة ملخيم املبعردين وأثنراء ظرروف جويرة صرعبةً ن برانت سدلر قال بعد زايراسل شبكة التلفزة األمريكية سي إن إم
العودة اجلماعية يف استفتاء عام أمام وسائل لقد أمجعوا على  ،وسوء التغذية ،والربد القارص ،لوجحيث الث ،يعيشون أوضاعاً سيئة للغاية

هنررم يتمتعررون مبعنرروايت عاليررة فهررم مطلررب شرررعي هلررم الشررك إنظررري ان هررذا ويف  ،حيررث قررالوا أننررا لررن نعررود إال دفعررة واحرردة ،عررالماإل
 .43"متكاتفون متحدون برغم املصري الذي ينتظرهم

 
وخطفررت أبصررار املررراقبني واملررواطنني يف الشررارع  ،وهكررذا فررإن قضررية اإلبعرراد اىل مرررج الزهررور قررد اسررتحوذت علررى اهتمررام اجملتمررع الرردويل

إرسال مراسليها إىل مرج ألنباء وشبكات التلفزة العاملية إىل الت اامما دفع بوك ،ث العامليةوتبوأت مكانة مرموقة يف سلم األحدا ،الدويل
واسرتطاع املبعردون وخرالل حقبرة بسريطة مرن الرزمن أن يقنعروا العرامل أبن اسررائيل ال تلترزم  ،الزهور لنقل أخبار املبعدين مرن داخرل املخريم

 شفت حادثة اإلبعاد عن عقلية عنصرية لدى زعماء الكيان االسرائيلي.وك ،وال تتقيد حبقوق اإلنسان ،ابألعراف الدولية

 خالصة 1.1


 من هذه إال أن أايً  ، حتصر مجيع املراجع اليت تناولت اإلبعاد إىل مرج الزهور نفسها يف عملية التقييم واستنتاج العرب والدروس املستفادةمل
فقرد قردم الكاترب شرلوميت غازيرت مقالرة يف صرحيفة  ،بعه الردروس املسرتفادة وإدراج ،من استخدام األلفاا التقييمية املراجع مل خيل  

 وخلص إىل النتائج التالية: (ما الذي تعلمته إسرائيل من مسألة اإلبعاد؟)م بعنوان 1992\12\29أحرنوت بتاريخ 
 
وهكذا نصل أن احلدود األربعة اليت أمامنا مع  ،العربة األكثر أمهية هي إغالق احلدود اللبنانية أمام عمليات اإلبعاد يف املستقبل" .1

 مصر وسوراي ولبنان واألردن قد أغلقت متاماً أمام عمليات إبعاد مستقبالً.
سرائيلي الفلسطيين وإضافة لالعتبارات السياسية الرتحيل كحل سياسي للصراع اإل ،ريالعربة الثانية تتعلق بفكرة الرتانسف .2

 415ويف املكان الذي فشل فيه إبعاد  ،إثبااًت أبنه ال توجد احتماالت لتنفيذ فكرة الرتانسفريواألخالقية يشكل خميم املبعدين 
وهذه الرغبات لن تتحقق  ،وابلتأكيد ليس ابإلمكان إبعاد مليوين فلسطيين ،شخص 4000ال تتوفر إمكانية إلبعاد  اً شخص

 قبل جميء املسيح املنتظر.
قرب فرتة ن املهم العثور على بدائل له يف أعقاب عملية اإلبعاد تشري أنه مكل صوب يف أالصرخات اليت مسعت من  العربة الثالثة  .3

بصورة عامة لعنف ل اً ن يضع حدطوة اإلبعاد وحدها يضمن ما ميكن ألن حياول أي شخص إيهام نفسه أبن القيام خب ،ممكنة
 محاس على وجه التحديد.ولعنف 

                                                           
 .80رمضان، نزار، مصدر سابق، ص 43
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ل لعملية اإلبعاد أن تشكل ضربة مؤملة لشبكة التنظيمني املتطرفني محاس واجلهاد أما العربة يف اجملال السياسي فكان املأمو  .4
 .44"مل حيدث ذلك بل الذي حدث معاكس متاماً  ،وأن تعزز مكانة االجتاه املركزي الفلسطيين املعتدل نسبياً  ،االسالمي

 
ن إ"ومن ضمن ما جاء فيها  (واستخالص العرب الضروريةقرار اإلبعاد )يف دراسة للدكتور علي اجلرابوي من جامعة بريزيت بعنوان 

هذه  ًا مل تبد  فلسطيني اً مواطن 415احلكومة االسرائيلية اليت اختذت خطوة مل يسبق هلا مثيل يف اتريخ إبعاد الفلسطينيني إببعادها 
ي قلقًا كبريًا على مستقبل العملية ن تبدالفعل العاملية من جهة ومن جهة أخرى أ احلكومة اهتماما كبريًا ملا ستكون عليه ردود

عند اختاذ هذا القرار أخذت احلكومة يف احلسبان اعتبارات داخلية  ،التفاوضية اجلارية منذ أكثر من عام بني األطراف العربية واسرائيل
 .45"حيث مكاسبها تتعاظم ابالستجابة لالعتبارات الداخلية ،وأعطت األفضلية للداخلية ،وأخرى خارجية

 
والرريت  ،والنتررائج القانونيررة والعمليررة لررذلك ،ىل مرررج الزهرروربعرراد ومعاجلررة احملكمررة العليررا اإلسرررائيلية إلجررراءات اإلبعرراد إقانونيررة اإل حررولو 

ن قررار اإلبعراد وقررار احملكمرة العليرا الريت داين كورن وبروعز شرابريا أ اضرت مبحكمة العدل العليا فقد جاء يف كتاب "التحالف" للكاتب
إن إبعرراد مررا مررن الناحيررة القانونيررة فيقررول املنتقرردون أ نونيرراً كرراان حمرراًل النتقررادات شررديدة مررن انحيررة قانونيررة ومررن انحيررة عمليررة.جعلترره قا

وال يربر استخدامه إال كحل أخري بعد نفاذ كل  ،م هو إجراء متطرف وغري قانوين حسب اتفاقية جنيف الرابعةمواطنني من موطنهم األ
 ،م1992\12\18الصرادر يف  799إن اإلبعاد عقاب مجاعي وهو حمظور يف اتفاقية جنيف كما ورد يف قرار جملرس االمرن  ،احللول

 (سررية ذاتيرة)القاضري اهرارون ابراك يف كتابره املصادقة علرى قررار اإلبعراد يف احملكمرة العليرا اإلسررائيلية وابلنسبة للقضاة الذين شاركوا يف 
مرين حماولرة اً حتت ضغط كبرري مرن اجلانرب األمجاعي اً ى طريقة تصرفه يف القضية وكتب "احلكومة نفذت إبعادعرب عن ندمه فيما بعد عل
فقد وقف النظام األمين  ،متحاانت الكبرية للمحكمة العليا يف اسرائيلوكان ذلك أحد اال ،صني القانونينيجتاوز األخذ إبستشارة املخت

. أمررا القاضرري مررائري مشيكررر 46ي فررإن حمكمررة العرردل العليررا مل تصررمد يف هرذه املواجهررة"ولألسررف وحسررب اعتقراد ،ضرد النظررام القضررائي
ولو كران األمرر بيرده ملرا كران قرد اصردر  ،رئيس احملكمة العليا أثناء اإلبعاد فقد واصل التمسك مبوقفه القائل إن قرار اإلبعاد كان قانونياً 

 م.1992\12\17قرار التوقيف املؤقت لإلبعاد ليلة 
 
ن اإلبعاد أضر مبصاحل إسرائيل وبصورهتا إ"فقد علت أصوات يف اسرائيل قالت  (التحالف)ن الناحية العملية وكما جاء يف كتاب ما مأ

كمرا أن هررذا   ،حيرث جررذب معسركر املبعرردين يف جنروب لبنرران إنتبراه وسررائل اإلعرالم العامليررة الريت صررورت املبعردين ابلضررحااي ،يف العرامل
 اإلجراء أفرز قيادات جديدة بني املبعدين أصبحوا فيما بعد من زعماء محاس يف جيلها الثاين مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور

ورة رس الثرنران لتقويرة عالقراهتم واتصراالهتم حبرسرتغل املبعردون فرصرة وجرودهم يف لبوا ،اعيرل هنيرة وسرعيد صريام وغرريهمحممود الزهار وامس
                                                           

 ، مرتجم عن يديعوت احرنوت بقلم شلومو غزيت" الذي تعلمته اسرائيل من مسألة االبعاد".8381، عدد29/12/1992صحيفة القدس  44
 قرار االبعاد واستخالص العرب الضرورية". ، علي اجلرابوي"8373،ع21/12/1992صحيفة القدس،  45
 .1997، 347-323سنة، ص100سنة و 50شابريا، بوعز وكورون، داين. التحالف: السياسة اإلسرائيلية  46
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وتدريبهم على كيفيرة حتضرري العبروات الناسرفة والسريارات  ،حيث قام رجاله ابلتواصل مع املبعدين يف املخيم ،االيرانية ومنظمة حزب هللا
م وبعرد عرودة املبعردين جنرح جرزء مرنهم حترت قيرادة حير  عيراش أن خيرجروا إىل النرور عردة عمليرات تفجرييرة 1994ومنذ عام  ،املفخخة

 .47"مقتل مئة من االسرائيليني خالل سنة فاعلة أدت إىل

 

 

 

 
































                                                           
 .2001ابراك، أهارون، سعادة القاضي سرية ذاتية، إسرائيل: كيرت،  47
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 مقدمة 2.1 


ومحلوا معهم جرحاً غائراً يف  ،بعاد العظيم للعرب الفلسطينيني من اراضيهم ووطنهم يف فلسطنيم كان الطرد الكبري واإل1948لعام  ايف
بعاد حوايل إىل طرد و إدت هذه النكبة وأ ،نأ ااثر هذه اجلرمية غري مسبوقة يف التاريخ احلديث حىت اآللن ترب  ،صدورهم مسي ابلنكبة
ل مح ،دول عربية جماورة ىلإىل ما تبقى من فلسطني و إ ،ماكن اللجوءأىل مناطق اخرى مسيت إماكن سكناهم أمليون شخص من 

 ،وفقدان املمتلكات والبيوت واملزارع ،املطرودون املبعدون عن وطنهم معهم ذكرايت موجعة عن فقدان الوطن وآالم الذبح والقتل
 فريدة من نوعها.  وتشكلت مأساة انسانية ،والتشريد املهلك

 
وكانت خمزان للذاكرة اجلماعية  ،هتم املختلفةادبيات لثور أصبحت جتربة النكبة مادة ألدبيات الالجئني و أيف مناطق اللجوء املختلفة 

ودرست يف مناهج التعليم   ،شعارتدعمها مؤلفات القصص واأل ،ملختلفةتدعمها السري الذاتية والرواايت للمشاهد ا ،الفلسطينية
عادت تركيب أو  ، آخرولكن يف مكان جغرايف ،صفاته مبعظمعادت تركيب اجملتمع الفلسطيين يف الشتات أواليت  ،االجتماعية املختلفة

 صرار. الوطن الذي حرموا منه بكل ما حيمله الشوق واخليال واحلسرة واإل
 

سعت لتغيري معامل املكان الفلسطيين و  ،قامت العصاابت الصهيونية بعملية الطرد السكاين للفلسطينيني من فلسطنيالوقت نفسه يف و 
ماكن العربية أبمساء مساء األأواستبدلت  ،من نبااتت وحقول وشوارع ومعامل ،زالت كل معاملهاأو  ،قرية ومدينة فلسطينية 530بتدمري 
كي:"أبنه ال ميكن إلسرائيل أن تعيش إال اذا تنسو بطارًا حديداًي حول الوطن الضائع املنهوب جتسيدًا ملقولة جاإقام الصهاينة أو  ،عربية

 48."طردت العرب وأقامت حول نفسها ستاراً حديدايً من القوة
 
وبقي يف مكان آخر  ،ومن اجملتمع ،وتركوا خلفهم نكبة املكان الذي انتزع من احلياة ،ويف قلوهبم نكبة النفس ونأخرج الفلسطينيو  "

ئه مكان صهيوين صنع له ثوابً من القداسة واسعاً مهلها كثري حيث مت تدمري املكان الفلسطيين املقدس ليقام على اشآل ،مسوه إسرائيل
 .49"الثقوب ال خيفي معامل اخلطيئة الصهيونية 

 
أن الصهيونية السابقة لقيام ) :م قائالً 1952غوريون عام  وكتب بن ،زعم القادة الصهاينة أن اخلروج الفلسطيين كان غري متوقع متاماً 

ولكن هل كان  ،50"رائيلووصف وايزمان اخلروج أبنه "تبسيط معجز ملهمات اس ،(الشيء الدولة مل تكن تتصور حدوث مثل هذا
 يرغب هرتزل يف طرد السكان املفلسني حسب تعبريه عرب احلدود؟ أمل يقرتح أملومل تتصور الصهيونية حقًا حدوثه؟  اخلروج معجزة

ني دائماً أنه ال بد من طرد العرب؟ وكيف متكن غإىل بي ويلزانغوايزمان توطني العرب يف شرق األردن؟ أمل يطلب صهاينة عديدون من 
  .؟مثلما إجنلرتا اجنليزية ،ن حيقق هدفه يف جعل فلسطني يهوديةأوايزمان 

                                                           

 .2001للدراسات والنشر ،ابو ستة، سلمان.حق العودة مقدس وقانوين ،بريوت:املؤسسة العربية  48
 .1948االرض املقدسة -بنفسيت،مارون.املكان املطمور 49
50 Digital.ahram.org.eg ، 1993، نقالً عن صاحل عبدهللا ، املبعدون الفلسطينيون:القضية أببعادها عن السياسة الدولية 
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الذي تبناه  ،ية وللفكر السياسيدوالذي كان خطوة متعمدة تطبيقًا للفكرة الدينية والتلمو  ،م1948بعاد الذي مت عام نه الطرد واإلإ
م خبطوة أخرى 1967اليت قامت عام و للحركة الصهيونية  دائمةً  ةً والذي كان سياست ،ادة احلركة الصهيونيةوإن مل يكن مجيع ق ،املعظم

)ايلو، واليت أصبحت حسب املفاهيم الصهيونية مناطق اخرى نظيفة من العرب ،بعد ما مت االستيالء على املناطق الباقية من فلسطني
 بعاد الفردي واجلماعي ال يزال متواصالً كرر التاريخ نفسه يف جوالت من اإلمشكلة الجئني اثنية حيث   وخلقت ،عمواس، وبيت نواب(

 حىت اليوم.
 

براهام  أ غوريون، ديفيد بنهيونية مبا يف ذلك ثيودرو هرتزل، عند معظم قادة احلركة الص بعاد بقيت اثبتةن فكرة الرتحيل والطرد واإلإ
ومناحيم موشيه شاريت، منامحان سريكل،  ني، آرثر روبني،نيومو متوسك ،تسفكلسكا  بريكسكي، نزئيف جابوت، رانوفسكيك
إسحق ، ليفي أشكول، شيمعون بريز، مناحيم بيجن ، دااينجولدا مائري ،يغويلاسرائيل زا ، حامي وايزمان،فايتزيوسف ، سيشكنياو 

 .، وغريهماهومني نتنيابنييهود ابراك و إرائيل شارون، أ ،إسحق شامري رابني،
 
بعاد اجلماعي والفردي للسكان الفلسطينيني كان ن الطرد واإلأذلك  ،تغريت عرب السنوات طبقاً للظروف ن الوسائل اليت يتم هبا الطردإ

وكان مدعوماً من قبل القيادات الصهيونية  ،م1948قبل وقت طويل من قرار الطرد عام  ،الصهيونية دينياً وسياسياً  وراً لأليديوجليةتص
 اً كبري ًا أمنيًا  ألن وجودهم يشكل هتديد ،حيث نشأ هدف صهيوين يقوم على بناء دولة يهودية تقتلع الفلسطينيني وترحلهم ،املختلفة

تستثين  يهوديةلدولة واألجندة السياسية اليت تؤسس  ،وهذا أوجد املقرتحات األيديولوجية للحركة الصهيونية ،للكيان الصهيوين
 خرين.اآل

 . ار مقاومةبعاد يف إيدلوجية لسياسة اإلاجلذور التارخيية واأل 2.2


 :االستخدام التورايت لفكرة اللرد واإلبعاد 2.2.1


ة سررطور رض مررن سركاهنا واقررتالعهم فكررة متالزمررة مررع الصرهيونية السياسررية الريت اسررتخدمت بطريقرة فعالررة األعرراد وختلريص األالطررد واإلب
الصهاينة يف استخدام النصوص  خرى يف العامل تفعل ما يفعلهأوقلما جتد حركات  ،ةفكار السياسيتلك األ واخلرافة واملالحم التوراتية مع

 . هداف السياسيةويلها مبا خيدم األوأت الدينية
 
حرق يهرود القررن العشررين يف هد القدمي تؤسس حداث املوصوفة يف العن األأهتا ومفكريها وعلى لسان كبار قاد دعت احلركة الصهيونيةا

اجلمراعي  وءعرن التكروين واللجر أن الرواايت الواردة يف التوراة يوين دائماً هحيث كان االدعاء الص ،رض فلسطنيولة يهودية على أبناء د
 .ية أبرض كنعان اخلالية من السكانتبني جذور التقاليد اليت تربط القبائل العرب 
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عطرراء الشرررعية إو  ،مررن أحبررار الصررهاينة املررأخوذة مررن نصرروص العهررد القرردمي تؤكررد وتبررني حررق اليهررود يف التوسررع املقدمررةال تررزال الصررورة 
 .لزعماء واملفكرين حىت هذه اللحظةفكار ازال مثل هذه االفكار هي امللهم ألوال ت ،خالقية املزعومة يف بناء الدولة وطرد العرباأل
إذ أن مفهوم الرتانسفري يف الفكر الصهيوين  ،يف هذا الصدد يستوجب التوقف عنده وأتمله وكشف أبعاده ن مثة بعداً دينياً مهماً منسياً إ

اليهودي عن بقية سائر  التمايزساسه من فكرة أوينطلق هذا املفهوم يف  ،مفهوم راسخ وتليد وسابق آلليات ومنطلقات الفكر الصهيوين
 سواهم من شعوب االرض. ومن زعم اصطفاء هللا لليهود دون ،أمم األرض

 
حبيث ميكن  ،يف الوجدان اليهودي األمثلة الصارخة على جتذر مفهوم الرتانسفريوتزخر الكتاابت الدينية اليهودية ابلعديد من الشواهد و 

فقرد ورد يف اجلرزء الثالرث والثالثرني مرن التروراة حيرث ينسرب  ،نه مفهوم ديين يف املقام األول قبل أن يكرون صرهيونياً أالقول وبوضح اتم 
 ،عليك بطرد كل سكان هذه األرضليه قوله ايضاً )إوحيث ينسب  رض كنعان(أسرائيل حق وراثة إيعطي بين )ىل هللا قوله ملوسى إنه إ
وإهنم سوف ينغصون عليكم  ، خواصركمذا مل خترجهم مجيعاً أمامك فإن الذين يبقون منهم سيكونون كالقش يف عيونكم واألشواك يفإو 

 . (رض اليت تعيشون فيهاصفو حياتكم يف األ
 

 ولردت األوجره الفريردة للصرهيونية الريت اصرةً وخب ،وهكذا فإن التحليل املتعمق لفكرة الطررد واترخيهرا يوضرح األيدلوجيرة الصرهيونية برمتهرا
واليت هي ذات جذور عميقة يف الفكر  ،وساط الصهيونيةواًل يف األأإن فكرة الرتانسفري البغيضة اليت نبتت  من داخل الطائفة اليهودية.

 ،العهرد القردمي ،والسريما تلرك الريت ترؤثر حاليراً علرى اجملتمرع االسررائيلي كرالتوراة ،اليهودي قد بنيت على ضوء النصوص املقدسة لليهرود
ب من عدد نستغر "سرائيل إرض السكان غري اليهود املقيمني على ألسلوك املوصوف يف التوراة جتاه وإبلقاء نظرة سريعة على ا ،والتلمود

برل أيمرره إبابدة غرري  ،سررائيلأرض إغري يهودي حياً علرى  اً سرائيل بعدم ترك ولو واحدإطفال أن هللا نفسه أيمر املرات اليت ي ذكر فيها أ
 -بوداعرة نسربية –: وبعرد أن أصردر موسرى تعليماتره  20صرحاح ويظهر معرىن الرتانسرفري يف الوصرية الرواردة يف سرفر التثنيرة اإل ،اليهود

فقرط مجيرع ذكورهرا أي الراشردين سريتم  ،سررائيلنتصرر عليهرا أبنراء إاليت قضرت أبنره يف حالرة املردن البعيردة الريت ال تقبرل اخلضروع والريت ا
ىل األرض اليت أنت داخرل إليهرا إتى بك الرب إهلك مىت أثنية مبا يلي من سفر الت 7ويبدأ اإلصحاح  ،األطفالقتلهم ويستعبد النساء و 

ودفعهم الرب إهلك امامك وضرربتهم فإنرك حتررمهم ال تقطرع  الشعوب اليت كانت تقطن البالدوطرد شعوابً كثرية من أمامك  ،كهالتمتل
 .51(2،1هلم عهداً وال تشفق عليهم" )االايت 

 

                                                           
نقالً عن شاحك 250،1990-249هرة: البيادر للنشر و التوزيع،صحمجوب،عمر. الرتانزفري اجلماعي يف العقيدة الصهيونية ترمجات خمتارة، القا 51

 إسرائيل،جملة الدراسات الفلسطينية.
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ضعوا ن ختأىل السكان "إما إنذارًا إىل فلسطني اليت سيفتحها يوجه إورد يف مقطع مشهور من التلمود ليوشع قبل دخوله كما وقد 
اآلايت  9)االصحاح52"كما حدث ألهل جبعون وإما أن هتاجروا إبرادتكم  وتقبلوا ابلعبودية وتصبحوا حطابني وسقايني

ومن اجلدير ابلذكر ان تعبري حطابني  ،ابلقتال فستتم إابدهتم كما جاء يف سفر يشوعستمر هؤالء ا(. وإذا ما 27،26،23،21
 .نيىل الفلسطينيإشارة إوسقايني هو 

 
وإرسررال زانبررري لطررد سرركان أرض امليعرراد  ،إبيقرراع الرذعر ( حيررث وعرد يهرروا هللا32،27اآلايت  23 )اإلصررحاح وجراء يف سررفر اخلرروج

قلياًل  ،رض خربة فتكثر عليها وحوش الربيةمامك يف سنة واحدة لئال تصري األأمام العربانيني ولكن بتمهل حيث جاء "ال أطردهم من أ
 (.30،29)األايت  53"ن تثمر ومتلك األرضأمامك إىل أقلياًل أطردهم من 

 
ضفاء الشرعية على طرد الفلسطينيني وحرماهنم إيف عملية  ستخداما شا أسوأااللقد استخدم الصهاينة القانون الديين لديهم املسمى احلو 

 عليهم وهذه بعه نصوص هذا القانون:من وطنهم والتضييق الشديد 
 

  .ن يسمحوا لآلخرين ابلعيش يف األرض املقدسةأمن غري املسموح لليهود " (1
 .من غري املسموح أتجري منازل لغري اليهود (2
سرائيل وعلى العكس من ذلك أن يبيع كل املمتلكات غري إليس لليهود احلق يف بيع او املشاركة يف منزل إىل غري اليهود يف  (3

 .اليهودية لليهود موصى به
 . 54"ابدة اىل مستوى القداسة الدينيةالتعاليم والنصوص الدينية والتلموذية والتوراتية رفعت الرتحيل واإل (4

 
لقد  ،أول رئيس وزراء إلسرائيل أبعد من ذلك حىت قال:إن التوراة هي أصل التمليك املقدس لليهود يف فلسطنيغوريون  لقد ذهب بن

مان وداوود ومملكة اته املعاصرة يف أرض فلسطني على الرواية التوراتية وادعاءات صهيونية عن ممالك سليءأسس الفكر الصهيوين ادعا
 بال فلسطني يف فرتة قصرية من الزمن. يف ج تاليت ظهر  ،وهريود يهودا والسامرة

 
 ،ويهودا والسامرة ،سرائيل الكاملةإمثل أرض  ،رض فلسطنيأها طيفًا من املصطلحات التوراتية عن و ستخدمت الصهيونية ومفكر ا
من وراء كل ذلك اإلخفاء احلقيقي للتاريخ الفلسطيين ألرض  يوكان اهلدف األساس ،واألرض املقدسة ،وأرض التوراة ،رض امليعادأو 

 ألنه ال وجود أصالً هلا.  ،وكان اهلدف الوصول لنتيجة أنه ال وجود لفلسطني كمعىن قائم بذاته وال اتريخ خاص هلا ،فلسطني
                                                           

 253حمجوب، املصدر السابق نفسه، ص 52
 254حمجوب، املصدر السابق نفسه،ص  53
54 www.taban.net 
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حيث  ،يين أرضًا وشعباً إن اهلدف هتميش للتاريخ الفلسط ،ن هذا التغييب لتاريخ فلسطني صاحبه تغييب آخر لسكان األرضإ
تنتظر من جيعلها خصبه  ،وخرباء الدعاية واالعالم اإلسرائيليني فلسطني ابجلرداء املهجورة اخلالية راتينيصور كثري من الباحثني التو 

 رض بال شعب تنتظر شعب هللا املختار ليقوم إبعمارها.أوهي  ،ومأهولة
 

ن االسرائيليني مييلون أم لفت االنتباه 1967بعد العام  ة يف صحيفة دافارني الصهاينة مقالعوز وهو أحد الروائي كتب عاموز
 وحني ،نه بعد دمار اهليكلأ" نا يف املدارسنكانوا يعلمو    كنت صغرياً   عندما  نهأوأضاف  ،عميقًا لرؤية فلسطني كبلد دون سكان

ودمروا صفوف  ،وجعلوا األرض خراابً  ،إهنم العرب الذين ولدوا يف الصحراء ،جاء غرابء إىل ما كان إرثنا وعبثوا به ،أبعدان عن بلدان
إلعادة بنائها حىت جاء الرواد األوائل من املستوطنني إىل األرض  ،ودمروا قطعان املاشية والغاابت اجلميلة ،املنازل على التالل اجلميلة

وائل بعه من وصلوا من األن إ ،اًل من البدو واملتخلفني يتجولون فيهاكان عدداً قلي  ،وجدوا أرضاً بوراً مهجورة ،وختليصها من الدمار
ن أذا مل يفعلوا ذلك فإن على الصهاينة حراء وإعادة األرض إىل أصحاهبا وإن على هؤالء العرب العودة إىل الصأاعتقدوا وهلم احلق 
وان  ،اجلبال وحتطيم السهل عليك أن ترث كل ما تراه: حلن الدم والنار. صعود ا فعل الذين غزوا كنعان يف عاصفةينهضوا ويرثوا كم

 .55"تغزو األرض بقوة ذراعيك

 اللرد واإلبعاد يف الفكر الوهيوين   2.3


زاحة املنظمة حيل السكاين هو تعبري خمفف عن اإلتظهر أن فكر الرت  ،رشيف الصهيوينواليت ظهرت يف األ ،الرتانسفري السكاين ةن فكر إ
 و بعيدة. لدان جماورة أفلسطني اىل ب للسكان الفلسطينيني من

 
والعرب  ،وتعود بشكل حصري لليهود دون سواهم ،رض فلسطني هي حق لليهود منذ الوالدةعلى أن أن الفهم الصهيوين يركز إ

القدمي واحلديث  ساس عميق يف الفكر الصهيوين أجباري له ن الرتحيل والطرد والرتانسفري اإلوعليهم الرحيل وعليه فإ ،الفلسطينيون غرابء
غلبية اجملموعات الصهيونية تتبىن فكراً يقوم على أن إن التاريخ الصهيوين يظهر أكما   قامة دولة يهودية.إتطلعات الصهيونية يف لل كحل

أحد كتاب قتالعهم وترحيلهم اىل البلدان اجملاورة. فاو  ،كار حقوقهم القوميةويتجه إىل إن ،جتاه العربا االمباالةالفوقية العنصرية و 
وكتب القائد  ،(أرض دون شعب لشعب دون أرض)فع شعار ر  .هرتزل غويل ومقرب من تيوردولصهاينة البارزين وهو اسرائيل زانا

لقت من أجل هدف واحد وهو شعب بال وجدها خ  أالصهيوين االمريكي أرثر هرتصوغ أنه ابلنسبة هلرتزل فإن احلركة الصهيونية اليت 

                                                           
 .288، ص2000، لندن: مؤسسة الدراسات العربية، 2000-1967مصاحلة،نور الدين.اسرائيل االمربالية والفلسطينيون سياسية التوسع  55
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 (أرض بال شعب لشعب بال أرض)م إىل الرتكيز على هذه الشعارات 1914ييم وايزمان سنة اوذهب ح ،أرض إىل أرض بدون شعب
 .56"أبنه إجياد اجلوهرة للخامت أي توحيد الشعب اليهودي مع فلسطني"ووصفه 

 
ن إير اخلارجية بلفور لوز  قلتيني وكيف حصل على وعد بلفور قال: ينسأله عن الفلسط نيح ىن الذي قاله وايزمان آلرثر روبنيإنه املع

ستعمار الصهيوين لفلسطني فال مانع من إهتام سكاهنا اإل ربرلي و هناك بضعه مئات من الزنوج يف فلسطني وهؤالء ليس هلم قيمة.
على م 1917% من السكان سنة 20إن بلفور الذي أصدر وعده ابلوطن القومي لليهود الذين كانوا يشكلون  ابخلواء احلضاري.

عتقاده أن اوكان يف  ،نه يف فلسطني ال نقرتح حىت املرور بشكلية مراعاة رغبات السكان احلالينيأ"عرتف ا ،الفلسطينينيحساب 
وكان اليهود يتجاهلون بدورهم وجود سكان البلد  .57"وعليه جيب التخلص من هؤالء العرب ،من فلسطني أمهية الصهيونية أكثر

أو أنه ببساطة ال  ،كاحليواانت   فإهنم كانوا يعتربون الفلسطينيني إما مهجاً  جنسربغالروسي آشر وطبقًا ملا ذكره اليهودي  ،احلقيقيني
 وجود هلم.

 
مل يكن هناك ما "وكانت من روؤساء وزراء إسرائيل  يف جريدة الصندي اتميز الربيطانية 1969\6\15بتاريخ   ولدا مائريغيف تصريح ل

إنه مل يكن  ،نتزعناه من بالدهاجئنا وطردانه و حنن  أو ،مل يكن يف فلسطني شعب يعترب نفسه شعبًا فلسطينياً  أنهو  ،فلسطنييسمى ب
إن األمهية مبكان أن يعرف شبابنا "أحد وزراء التعليم يف ترمجته لسياسة احلكومة الصهيونية الرمسية يقول للمعلمني  .58"موجودًا أصالً 

لتقيناهم اوأن العرب الذين  ،أمة منذ مئات السنني ةإنه ابلتأكيد مل تعش هنا أي ، جند هبا أية أمة أخرىأننا حني عدان إىل هذه البالد مل
 .59"مل يكونوا سوى الجئني معدومني حلوا يف البالد يف منتصف القرن التاسع عشر

 
 ،لتعليماوينقصهم  ،أطفاهلا نتنةهنا قذرة ومالبس إيعلق الباحث اليهودي ووكليف المان يف وصفه للقرى العربية يف فلسطني و 

 ،أبهنم خون ميارسون االبتزاز"وقد وصف حاييم وايزمان الفلسطينيني  ،متامًا عن تطوير نفسهم بنفسهم ونعاجز  يونوالفلسطيني
 ومن كان ،ربعة قرونأمبا ال يقل عن  هوهو فالح متخلف عن عصر  ،شيشبغويسعى لل ،والفلسطيين املسؤول فاسق وفاسد وغري كفء

 .60"عيان فهو أمي وغري أمني وغري وطين وغري كفءفيهم من األ
 

اعتبار الربتقال الذهيب الفلسطيين  ذهب إىلهي صندوق مؤسسة فلسطني  بتمويل من منظمة صهيونيةم 1935 ويف فلم أنتج يف العام
 ستيناتواخر الأوقد ذهب األمر برئيس وزراء اسرائيل يف  ،نه بفضل اليهود نبت الربتقال مكان الشوكأو  ،من إنتاج النشاط اليهودي

                                                           
، واشنطن: مؤسسة الدراسات 1948- 1882مصاحلة، نور الدين.طرد الفلسطينيني مفهوم الرتانسفري يف الفكر الصهيوين السياسي  56

،ص 2010نقالً عن عليوة مجال. فلسفة االرهاب الصهيوين يف الفكر الصهيوين، لندن: مركز الشرق العريب، ،  224الصهيوين ص،)الفكر 1992العربية،
244. 

 . 12ص ،1993جيلمور،ديفيد.املطرودون حمنة فلسطني.القاهرة:مكتبة متويل  57

58 Alsharq alarabi.org.uk  2010يف الفكر الصهيوين، لندن: مركز الشرق العريب، ، نقالً عن عليوة مجال. فلسفة االرهاب الصهيوين 
  .12جيلمور، مصدر سابق، ص 59
 14جلمور، مصدر سابق/ ص  60
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مفكري احلركة  من وهو وعندما سأل أينشتاين ،وكأنه ال يعرف شيئاً عن وجودهم ،؟شكول أن يسأل ما هي حقيقة الفلسطينينيأليفي 
أي فلسطينيني ليس هلم خرية كان رد وايزمان عليه يف س  ،الصهيونية ما سوف حيدث للفلسطينيني اذا جنحت املخططات الصهيونية

أبنه ال وجود للفلسطينيني يف حقيقة األمر واذا اعرتف "ن تزعم أناع الغري هبذا املوقف تعني على غولدا مائري إقويف سبيل أمهية تذكر، 
 .61"االسرائيليون ببشر منهم فهم عرب وليسوا فلسطينيني

 
فما هو الدور الذي تصوروه يف أفكارهم لسكان البالد األصلية  ،عليه سياسياً كان هدف الصهيونية إقامة دولة يهودية بكل ما تنطوي 

ونشجعهم على عبور احلدود اىل البالد  ،سوف نصادر يف هدوء ممتلكات للعرب :لقد قدم هريتزل اجلواب حني قال ؟الفلسطينية
 مع حرماهنم من أي عمل يف بالدان. ،هاالعمل هلم في نوفرو  ،اجملاورة

 
ويف  ،عمال وايزمان هو محل السكان الفلسطينيني على ترك البالد أو طردهم عرب احلدودأحيتل مكان الصدارة يف جدول  إن ما كان

ة سوف يقيمون يف فلسطني نوع اجملتمع الذي جيعلها يهودية بقدر ما إجنلرتا إجنليزية وأمريكا له أمام مجهور أجنليزي أن الصهيان تصريح
سوف يصادر الصهاينه يف "قال  من هذا التصريح حنيك فقدم هريتزل اجلواب على ذلك قبل عشرين عاماً أما كيف سيتم ذل ،أمريكية

وال  ،وسيعملون على تشجيع السكان الفقراء على عبور احلدود بتوفري عمل هلم يف الدول اليت يعربون اليها ،هدوء املمتلكات العربيه 
   .62"هبد من اقامة برج احلضاره وسط الرببريه الشرقي

 
 :1965عام  وأورد ذلك يف كتاب يوميايت ورسائل اىل البنني عام 1940همة االستيطان فقد قال مبحد املكلفني أ فايتزأما جوزيف 

 وسوف ال نستطيع حتقيق هدفنا كدولة مستقلة ،ن يعيشا معا يف هذه البالدأنه ال جمال لشعبني أينبغي أن يكون واضحا فيما بيننا "
نقلهم مجيعهم  ،يني من هنا اىل الدول اجملاورةوليس هناك من طريقه سوى نقل الفلسطين ،الفلسطينيني يف هذه البالد الصغرية مع وجود

  .63"و قبيلة واحدأدون ترك قرية واحد 
 

موقف اليهود م 1930يف شهر مايو  جنلرتاإىل ملك إبعث هبا  ةً ىل فلسطني يف رسال_ إمبعوث اجنليزي  _ نسلوروقد وصف سريجون 
يف عام  .64"ن فلسطني يتسم ابلتعايل والغطرسةن موقفهم مأو  ،خرين ومشاعرهمأهنم ال يعريون أي اهتمام حبقوق اآل" :من العرب
وىل األ وبعد احلرب العاملية ،65جدادان"أعربيه ابلسيف مثلما فعل جيب ان نستعد لطرد هذه القبائل ال"ل يغو ياز سرائيل إصرح  1950

على ضفاف دجلة والفرات  سكاهنمإو  ني منها ابلقوةوطرد الفلسطيني يهودية ةىل دولإحا بتحويل فلسطني قرتااقدم وايزمان وارنسون 

                                                           
 .53، ص1993جيلمور، ،ديفيد.املطرودون حمنة فلسطني.القاهرة:مكتبة متويل  61
 1995جرار، انجح .اهلجرة القسرة الفلسطينية .فلسطني  62
 عليوة، مجال. مصدر سابق 63
 .2001ستة، سلمان.حق العودة مقدس وقانوين ،بريوت:املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ابو  64

 ، نقالً عن ابو سنة، سلمان. حق العودة مقدس وقانوين.37، ص3/9/1997صحيفة الدستور االردنية،  65
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 ...سرائيلإرض أن خيلي الفلسطينيني املكان لليهود يف أليس هناك خيار جيب "م فقد صرح جابوتنسكي 1939يف العام  أما ،اخلصبة
 . 66"سرائيلإرض أسالمية من ن تكنس الروح اإلألذلك جيب  ،ىل الشرقإهود ال ننتمي شكراً هلل فنحن الي

 
"نريد فلسطني بدون  :ربعينيات فيقولومتزعم أول جلنة ترحيل يف األ ،راضي العربيةغوريون ويلقب بنهاب األ زميل بن ما يوسف فايتزأ

وكان سعيدًا برحيل العدد الكبري منهم عام  ،العرب كرهًا شديداً سرائيل يكره غوريون أول رئيس وزراء إل وكان بن ،67فلسطينيني"
وعندما طاف بسيارته حول اجلليل يف اخلمسينيات كان مستاءًا جدًا من رؤية القرى العربية  ،وكان يفضل لو طردوا مجيعاً  ،م1948
 وزير العدل االسرائيلي كشف هذا احلوار بنيوعندما فتح االرشيف  ،سرائيلإمن يطوف ابجلليل يشعر أنه ليس جزءاً من  :نه قالأحىت 
ويكشف عن التفكري الصهيوين ابلتوسع  ،وعشية قيام اسرائيل ،م1947ول عام غوريون يف تشرين األ ورئيس الوزراء ديفيد بن رونني

فقال "الناشئة حيث طلب وزير العدل أتسيس وتعريف للحدود  ،وطردهم ملا وراء خطة التقسيم ،التلقائي على حساب الفلسطينيني
 ن نتجاهلها:أ ،غوريون هناك مسألة احلدود اليت ال ميكن لنب
 

 ن ال يتم ذكر احلدود فإن ذلك سيكون احلال ال يوجد أولوايت.أبن غورين: كل شيء ممكن إذ حنن احلكومة املؤقتة قرران هنا 
 روزين: إهنا ليست مسألة أولوايت بل املوضوع قانوين.

سواًء  كانت إنه منطق القوة الذي يفرض نفسه يف النهاية على كل القوانني والقرارات  ،شيء يقرره الرجالغوريون: القانون هو  بن
 .68"غربية أو غريه

 
وكان ذلك فكر غالبية أعضاء املؤسسة االسرائيلية  ،غوريون هبذه العقلية أو مبنطق القوة فكر أول رئيس وزراء إلسرائيل ديفيد بن

حيث تقول جولدا مائري اليت شغلت منصب وزيرة للخارجية ورئيسة للكنيست  ،فكارغوريون هذه األ الصهيونية اليت شاركت بن
كان يؤرقها التفكري يف كل  إذ ،إهنا مل تستطع النوم ليالً  :غوريون وتعترب اثين أقوى شخصية يف اسرائيل بعد بن ،ورئيسة لوزراء اسرائيل

 األطفال العرب الذين يولودون يف تلك اللحظة. 
 

الرئيس ذو النفوذ وقتئٍذ للجنة الشؤون _ العموم الربيطاين مع ديفيد كوهني  م بني روبني كالسويل عضو جملس1973عام يف حوار مت 
ولكنك اي دكتور تخفاف عندها سأله روبني :اب واسفتحدث وقتها ديفيد عن الفلسطينيني إبسه ،_اخلارجية التابعة للكنيست

عن اليهود أمل تتعلم شيئاً؟ عندها ضرب كوهني (وهو انزي)تتحدث عن غريكم من البشر بعبارات تشبه ما حتدث به يوليوس إسرتاجنر 
 69إهنم عرب" اً ليسوا بشراً وليسوا أانس ماملنضدة بكلتا يديه وقال "ما أحتدث عنه

                                                           
 صحيفة الدستور االردنية، مصدر سابق. 66
 .2001ؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ابو ستة، سلمان.حق العودة مقدس وقانوين ،بريوت:امل 67
 .32، نقالً عن جرار انجح، مصدر سابق، ص 1987كابلوك، امنون.ضوء جديد على االزمة اإلسرائيلية، مشكلة االجئني و أصوهلا.  68
 .1995جرار،انجح.اهلجرة القصرية الفلسطينية.فلسطني، 69
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م "إن دولة إسرائيل مل يكن هلا أن تنشأ بدون النصر يف دير 1951سرائيل يف كتابه التمرد عام إيقول مناحيم بيغن أحد رؤساء وزراء 
ويف تعليق له على  ،خبارية اليهوديةم يف صحيفة الرسالة اإل1961أاير  1. ويف مقال صحفي ألحد اليهود املوضوعيني يف 70ايسني"

يف الوقت الذي فرضت  ،مان أو معقابتهخي"هل إلسرائيل احلق األخالقي يف إصدار حكم على أ :مانخيئد النازي أعتقال اسرائيل للقاا
طفال الذين مل يرتكبوا جرمية سوى أهنم م على مئات اآلالف من الرجال والنساء واأل1948فيه املنفى والتعاسة منذ العام 

 .71"فلسطينيون
 

فإن عقوبة اإلبعاد تعترب من أخطر وأقسى العقوابت ابلنسبة للسكان العرب متتلكها أجهزة  االسرائيلية ويف نظر وتقدير أجهزة األمن
ويقول مئري مشيكر رئيس احملكمة العليا وانئبه مرمي بن بورات "إن ميثاق جنيف  ،م1945االمن قانونيًا حسب أنظمة الطوارئ للعام 

 . 72"سائدة عند وضعه إضافة إىل أن امليثاق ليس جزءاً من قانون اسرائيل الرابع جيب ان ينظر له حسب الظروف اليت كانت
 

يف تعليق لشيموئيل برسبورغر سكرتري حزب شالوم تسيون يف مثانينات القرن العشرين "إعلم أن الولد الصغري الذي ألقى حبجر يعود إىل 
ولكن لو جاؤوا اىل والده ليخربوه انه وولده سيبعدان  ،ديوأن الرد على ذلك أحسنت اي ول ،بيته ليخرب والده أبن اليهودي قد هرب

 . 73فلن يثين على ولده وإمنا سيضربه ضرابً مربحاً" ،اىل اجلانب اآلخر من احلدود
 

 ،ألف شخص 18منذ االنتفاضة قبل تسعة أشهر إعتقلنا "م 1988ويف رأي إسحاق رابني رئيس وزراء اسرائيل الذي صرح يف العام 
 .74"ومع ذلك مل تتوقف االنتفاضة اً شخص 60كما تقرر إبعاد ،معتقل إداري  2400بينهم  ،معتقل 5600وهناك حالياً 

ويف  ،بعاد إجراء انجح ورادعن اإلبعاد من املناطق احملتلة ألسرائيل ستواصل عمليات اإلإن إ :ما موشيه أرنس وزير دفاع سابق فيقولأ
ما الكولونيل دافيد الهاف خبري القانون الدويل يف النيابة أ ،بعاد مالئمةن عقوبة اإلإدورون رئيسة كتلة الليكود سابقًا  ةتعليق لسار 

اإلبعاد ليس عقوبة بل خطوة إدارية وهو يندرج حتت بند العقوابت اليت تشمل اإلقامة اجلربية واالعتقاالت إن ":العسكرية فيقول 
 .75"اإلدارية

 
وحان الوقت للعمل بشدة وعدم  ،جيب إبعاد مجيع احملرضني ورؤساء االنتفاضة" :يتان وزير زراعة ورئيس أركان سابق يقولإ رافائيل

والولد الذي يقذف حجرًا تطرد  ،لطرد لكل سكان القريةاوامر أصدرت ألو كان األمر متعلقًا يب شخصيًا لكنت  ،انتظار املفاجئات

                                                           
 عليوة،مجال. مصدر سابق 70
 .21، نقلها جرار انجح مصدر سابق ص1991ااير  1صحيفة الرسالة اإلخبارية،  71
 26/8/1988صحيفة الشعب املقدسية، 72
 39-37،ص351البيادر السياسي، العدد 73
 .102،العدد1988جملة الكاتب،تشرين أول/ 74
 65،ص1991املدين، رشاد.ابو صاحل،زايد.املبعدون الفلسطينيون خالل اإلنتفاضة: منشورات رابطة الصحفيون العرب يف األراضي احملتلة، القدس، 75
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ونقلهم  ،عتقال من املعتقلني الفلسطينينيخالء كل معسكرات اإلإجيب  :. يف تصريح اخر قالهاائلته اىل لبنان يف الليلة نفسع
 . 76"بباصات مكيفة مباشرة اىل ما وراء احلدود

 
ايم الستة عندما مل تستغل احلكومة احلرب لكي ثناء حرب األأمثة خطأ وقع يف ": كوهني من حركة هتيحيا اليمنية املتطرفة قالت غيئوال 
مر الذي عرفنا كيف نقوم به خالل حرب األ ،الف من سكان الضفة الغربيةىل الضفة الشرقية لنهر االردن عشرات ومئات اآلإتنقل 

مام احملكمة أبعاد حق تقدمي التماسات إوامر أجيب حرمان الذين صدرت ضدهم  وأضافت يف تصريح آخر  ،1947االستقالل عام 
من نشيطي  4م ويف تعليقه على ابعاد 1988يوشع ساغي عضو جلنة اخلارجية واألمن اواخر العام  ،77"نفسهمأالعليا للدفاع عن 

وأطالب احلكومة ابختاذ خطوة جريئة وإبعاد مجيع زعماء محاس وحمرضني  ،ربعة من نشيطي محاس خطوة صحيحةأبعاد إن إ"محاس 
 . 78"ااتت ضدهمثبإخرين لدى احلكومة آ
 
ويف تصريح لدان ماريدور وزير مالية  ،79""اإلبعاد العقاب األكثر حضارة يف قمع االنتفاضة :ما صحيفة معاريف االسرائيلية فقالتأ

واإلجراءات  ،واحملاكمات ،واالعتقاالت ،او اإلبعاد ،من استخدام األسلحة ،ن احلكومة تتخذ إجراءات خمتلفة ومتنوعةإ" :سابق
 جيابية لفرض القانون والنظام.إوعلق مردخاي غور رئيس أركان سابق اإلبعاد وسيلة  ،80"االدارية املختلفة

 
بعنوان )ترانسفري من اجل  رحبعام زئيفيمقالة ل 19989\8\14وينتقد زئيف شائيف يف مقاله له يف صحيفة هترتس يف اتريخ 

رؤساء  وصرح احد ،81رض اسرائيل"أاحملتلة وللشعب االسرائيلي هو نقل العرب خارج  األراضي"ان احلل األفضل لعرب  السالم(
 عدام غري موجودة يف اسرائيل.ن العمل على اإلبعاد ضروري ألن عقوبة اإلإحمكمة العدل العليا يقول: 

 
وإن تكثيف عمليات اإلبعاد وزايدة  ،الرتانسفريوممارسته هي حتضري لسياسة الطرد  ،إن أشد أشكال القمع وأكثرها مرارة هو اإلبعاد

واليت مل تكن ردة فعل  ،أعداد املبعدين من شأهنا يف نظر السلطات الصهيونية هتيئة الرأي العام لفكرة الرتانسفري على املستوى القومي
نية والسياسيني والعسكريني نعكاس للواقع التارخيي والديين والثقايف لدى قادة احلركة الصهيو او هناك ولكنها أعلى عملية مقاومة هنا 

وكانت سياستهم ومنذ نشأة احلركة الصهيونية  ،وحىت القانونيني الذين يؤمنون بفكرة األرض الفلسطينية اخلالية من سكاهنا الشرعيني
 تقوم على تنفيذ هذه الفكرة بكل الوسائل اخلبيثة اليت برع القادة الصهاينة يف تنفيذها.

 

                                                           
 .16/10/1989املصدر السابق نفسه،نقالً عن صحيفة االحتاد،الناصرة، 76
 67املدين،رشاد. املصدر السابق نفسه، ص 77
 67سابق نفسه، صاملدين،رشاد. املصدر ال 78
 ، نقالً عن صحيفة معاريف اإلسرائيلية. 67املدين،رشاد. املصدر السابق، ص، 79
 1991، نقالً عن صحيفة دافار،كانون اثين/68املدين،رشاد، املصدر السابق، ص 80
 ،1989صحيفة هترتس االسرائيلية،  81
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 ،سواء بفرض حظر التجوال ،واملتابع جلميع إجراءات سلطات اإلحتالل ،وهي رجعية ،خارجة على التاريخن هذه السياسة يف الواقع إ
و بتعطيل املدارس أ ،و إبطالق الرصاص على السكان العزلأ ،و بفرض احلصار االقتصاديأ ،و مبنع بناء البيوتأ ،و هبدم البيوتأ

و بغريها من إجراءات جتعل العيش صعباً بل مستحيالً أ ،جراءات العقاب اجلماعيو بتطبيق اأ ،عتقاالت العشوائيةو ابالأ ،واجلامعات
ن سلطات اإلحتالل االسرائيلي متارس ابلفعل سياسة الطرد واإلبعاد على حنو تدرجيي بطيء لضمان حتاشي استفزاز الرأي العام أيدرك 

 فكرة الطرد اجلماعي.ولذلك فاملشروع الصهيوين كله هو مشروع قائم على  ،العاملي والعريب
 
خري كلما ساعدت الظروف ولن يكون األ ،ىل مرج الزهور هو حلقة من احللقات املتواصلة يف فكر الصهاينة وزعمائهمإن اإلبعاد إ

ن الظروف الدولية والصمود الفلسطيين قد أفشل حتقيق هذه الفكرة بشكل كامل إحيث  ،االقليمية والدولية على تنفيذ هذه االفكار
وأن فلسطينياً لن  ،وأحلت حمله التشبث ابألرض والكراهية للعدو ،ألن املقاومة واالنتفاضة الفلسطينية قد أسقطت اخلوف ،ناآل حىت

كما أن   ،منتظم يف إطار املقاومة ،ملتحم أبرضه ،رضه ألن الشعب الفلسطيين مسلح بوعي عال هبويته الوطنية املستقلةأيرحل عن 
وإمنا هو شعار هجومي ضد  ،ستعادة حق من حقوق الالجئني املطرودين واملبعديناالشعب مل يعد شعار شعار العودة الذي يرفعه 

    سياسة اإلبعاد والطرد وكل ترويج له على النطاق العاملي.  
 

 مسهاامشكلة وخلقت  ،وطرد إىل الدول اجملاورة ،إذ اقتلع الشعب الفلسطيين من أرضه ،انت الكارثةبطرد الفلسطينيون من فلسطني ك
 الالجئني ال تزال يف مركز الصراع الشرق أوسطي.مشكلة  

 
وبشكل أساسي  ،لقيادة الصهيونيةعبارة عن أفكار وتصرفات متعمدة لدى ا ،كان التهجري اجلماعي وما تبعه من موجات إبعاد متكرر

 ،متت دراسته بعمق ،وكانت فكرة الطرد والرتحيل واإلبعاد فكرة مت عقد العزم عليها عن قرار مسبق ،القادة السياسيني والعسكريني من
تطهري الدولة لسرتاتيجي واملربرات وأعطت التفسري العسكري واال ،حيث تركزت يف العقل الصهيوين الذي قدم األمن على كل شيء

 اليهودية وطرد الفلسطينيني من ممتلكاهتم.
 

 ،وكانت تبذل جهود سرية صهيونية لتحقيقه ،والتهجري اجلماعي كان ذروة جهود عشرات ومئات من املفكرين الصهاينة إن اإلبعاد
الذي كان حجر الزاوية يف تنفيذ  ،وتعاوانً سرايً بني احلركة الصهيونية واالستعمار الربيطاين بتنفيذ وعد بلفور ،وشكل عنفاً وحشياً قاسياً 

وكان ذلك هو املأساة اليت تكمن  ،ان الطرد واإلبعاد اجلماعي هو السلسلة احملورية للتاريخ الفلسطيين املعاصروك ،هذا املخطط الرهيب
 وما زال حق العودة اىل الوطن املسلوب ماثالً يف أفكار وأدبيات الشعب الفلسطيين. ،يف جذور املشكلة الفلسطينية

 
وطرق  ،كما تبني من أدبياهتم  ،يتحملها قادهتم ،يعترب مسؤولية صهيونية ينيمشكلة الالجئني الفلسطينمن إن الطرد وما جنم عنه 

خرون للرحيل آودفع  ،حيث مت إجبار الفلسطينيني على ترك املدن والقرى بقوة السالح ،ونظرهتم ألبناء الشعب الفلسطيين ،تفكريهم
لك انتهاكًا ألبسط مبادئ العدالة أن حيرم الفلسطيين من وكان ذ ،ىل حياة مأساويةإحيث حتولوا  ،ابخلديعة والكذب والوعود الزائفة

 العودة بينما يتدفق املهاجرون الصهاينة إىل فلسطني.
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ومتارسه كعقاب كلما  ،فإهنا ال زالت تنكر النكبة والطرد واإلبعاد ،وكما أنكرت العصاابت الصهيونية وجود العرب يف فلسطني
قبتها بسلسلة من عمليات أعو  ،وقامت بعمليات طرد مجاعي ،م1967حيث مارست هذه السياسة عام  ،سنحت هلا الفرصة بذلك

    الطرد واإلبعاد اجلماعي والفردي ال تزال مستمرة حىت اليوم.

 سياسة اإلحتال  الوهيوين يف ممارسة اإلبعاد  2.4
 
ولكي حيقق الصهاينة خمططهم  ،دراكي الصهيوينوالعنف اإلسطورة لقد ابت هدف افراغ فلسطني من سكاهنا ضرورة حيتمها منطق األ

 ،رض فلسطني وخارجهاأومارس الكيان الصهيوين كل صنوف الظلم حبق الشعب الفلسطيين على  ،فقد تبنوا تكتيكات خمتلفة
ومارس ضده  ،من ارضه قتالعهاوعمل على  ،وقام ابلعديد من اجملازر وعمليات التقتيل ،شكال اإلرهاب والرتويعأرتكب حبقه مجيع اف

 وخري شاهد على ذلك ما عرب عنه ،نهجمعتمدًا بذلك على فكر مسبق مم ،رتكبت عرب التاريخ املعاصراأكرب عملية ترحيل مجاعي 
 ن حيولوا دون حتقيق املشروع الصهيوين ولذا ال بد منأن ال يسمح للعرب أجيب  :ويل الذي قالالصهيوين الربيطاين اسرائيل زانغ املفكر

أليست هلم بالد العرب كلها؟ ليس مثة من سبب خاص حيمل العرب على التشبث هبذه الكيلو مرتات  ،إقناعهم ابهلجرة اجلماعية
وورد يف ملحق لصحيفة مهشمار "ان الصهيونية  ،فهم بدو رحل يطوون خيامهم وينسلون بصمت وينتقلون من مكان آلخر ،القليلة

 من الزمان من الطرد واحملاوالت اليت ال تنتهي إلبعاد العرب عن البالد. احلقيقية ليست أكثر من اتريخ قرن 
 

وحسب تلك  ،م1949 –م 1948م متعلقة بطرد الفلسطينيني عام 1985رشيف االسرائيلي بعد عام خرجت ملفات من األ
غوريون يف  السكان. وكتب بننقل  و ت مفيدة وحتمل أمساء خمتلفة مثل طرد السكانامللفات اليت اطلع عليها توم سجيف وكان

ىل القول أثناء نقاش يف غوريون ا وذهب يوسف الم وهو من حزب بن ،واللجان الوزارية للنقل ،مذكراته إىل جلان وزارية لإلزاحة والطرد
 ابلبشر واملمتلكات.  هإن علينا مجيعاً أن خنجل مما فعلناالكنيست 

 
 ،ن عملية التطهري العرقي وطرد السكان واملذابح هي وصمة عار يف اتريخ االنسانيةأاماً ويعلم مت ،غوريون واعياً حلساب التاريخ كان بن

م حتدث عن تغيريات كبرية 1948شباط  8جتماع للهيئات احلكومية حلزب ماابي يف احيث ويف  ،ولذلك حضر لألمر بطريقة خبيثة
ىل الرحيررل للفلسررطينيني الررذي رحررب برره علررى نطرراق إن ذلررك يشررري أوقررد حرردد ترروم سررجيف  ،قررد حترردث يف تكرروين السرركان يف الرربالد

مل  ،غوريرون إن األرض مرع الفلسرطينيني ختتلرف كليراً عرن االرض الريت تكرون بردون الفلسرطينيني م قال برن1948آذار  16يف و  ،واسع
و نظرررة مررن أشررارة مرن يررده وكرران يف بعره األوامررر إب ،بررل كران جيهررر يف السررجالت عكررس مرا ينرروي ،غوريررون أوامرر مكتوبررة يسرجل بررن

وكان حييل عمليات الطرد واإلجالء للسكان الفلسطينيني وعمليات التطهري العرقي يف أوامر غري مباشرة اىل ضباط  ،عينيه أو السكوت
ا وهرذا مرر ،هررايل اللرد والرملررةأن عليرره إجرالء أغوريرون  شرارة مررن يرد بررنإوهرذا مررا حصرل مررع رابرني حيررث فهرم مررن  ،اجلريش بعمرل الررالزم

 م لستني ألف نسمة من سكان املدينتني.1948حصل يف رمضان يوليو 
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وذلرك بترروفري  ،نره كرران يسرتفيد مرن ترررك خطروط هرروب للفلسررطينينيإ": ورئرريس أركران سرابق يقررول )الطالئرع(جيئرال ألرون قائررد البلمراح 
"احلررب  :لقرادة الصرندوق القرومي اليهروديغوريرون  م قرال برن1948يف شرباط  ،82"خطوط آمنة امام املطرودين واملبعردين عرن دايرهرم

يف النقب لن نشرتي  ،يف احلرب تسقط هذه املعاين ،هذه كلها تعبريات السالم ،نسوا مقولة هذه لنا وهذه ليست لناا ،ستعطينا األرض
احلررررب  ،نيغوريرررون يسرررتخدم كرررل شررريء مرررن أجرررل طررررد الفلسرررطيني ال تنسررروا اننرررا يف حالرررة حررررب" كررران برررن ،سرررنقوم إبحتالهلرررا ،أرضررراً 

ويقتلرع  ،وترمرى فيهرا جرراثيم التيفوئيرد ،ابروتسرمم فيهرا اآل ،يقتل فيها البشر واألطفال والنساء والشريوخ ،االقتصادية والعسكرية واملدنية
وذلرررك مرررن أجرررل إنشررراء دولرررة إسررررائيل علرررى  ،وكررران اهلررردف هرررو تررردمري اجملتمرررع الفلسرررطيين تررردمرياً كرررامالً  ،النررراس مرررن دايرهرررم ويشرررردون

 . 83"ضهأنقا
 

برردأت عمليررات الطرررد منررذ مطلررع القرررن العشرررين بعمليررات مموهررة للفالحررني العرررب مررن االراضرري الرريت كرران الصررهاينة حيصررلون عليهررا 
م 1937خاصة بعد جميء جلنة بيل الربيطانية عام  ،وتزايدت عمليات الطرد بسرعة ،ابلتدليس والتزييف واغراء مالكها االجانب لبيعها

خررذت الصررهيونية تكثررف تواجررد املسررتوطنني علررى أحيررث  ،هررا ألول مرررة فكرررة تقسرريم فلسررطني بررني العرررب واليهررودوطرح ،ىل فلسررطنيإ
 رزاقهم وعيشهم وحياهتم إلخالئهم.أاالراضي املزمع تسليمها هلم وتطارد العرب يف 

 
م حيث قرام الصرهاينة 1948من عام  م واألوىل1947خرية من العام شهر األعملية الرتانسفري الكربى متت ابلفعل يف فلسطني يف األ

ن القيرادة الصرهيونية أويرذكر  ،وحسب خطة مسبقة بعمليرات طررد واسرعة للسركان الفلسرطينيني مرن القررى واملردن ومجيرع املواقرع املهمرة
ة "د" او م اخلط1948سرائيلية يف ذلك الوقت وضعت يف شباط واذار وابلتحديد قيادة اهلاجاان وهي واحدة من القوات العسكرية اإل

 واليت مت التخلي عنها بسبب تطورات الوضع السياسي. ،"داليت" ابلعربية بدياًل عن اخلطة "أ" "ب" "ج" اليت رمست سابقاً 
 

وذلرك اسرتعدادا القررتاب  ،م بعد التصويت لصاحل قرار التقسيم يف هيئة األمم املتحردة1947وضعت اخلطة "ج" يف شهر تشرين اثين 
لوية اهلاجاان تعزيز الدفاع عن أىل قادة إليت طلبت امث وضعت اخلطة "د"  ،ناطق اليت حددها قرار التقسيم لليهودو"لتنظيف" امل ،احلرب

 ،والسيطرة على مجيع طرق املستوطنات ،املناطق املسيطر عليها وانشاء خطوط دفاع جديدة عن طريق احتالل مجيع احلصون الربيطانية
 م وما سبقه انقسم اىل ثالث مراحل:1948ن الرتحيل عام أوميكن القول  ،واحتالهلا ،وحماصرة املدن العربية

                                                           
 .35، نقلها انجح جرار مصدر سابق ،ص 1987وأصوهلا،  األزمة األسرائيلية، مشكلة الالجئني علىضوء جديد كابلوك، أمنون.   82
 . 2001ابو ستة، سلمان.حق العودة مقدس وقانوين ،بريوت:املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 83
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بقرار ندلعت حوادث شغب عنيفة تطورت إىل قتال بني الصهاينة احملتفلني احيث  :م1947تشرين اثين  29املرحلة األوىل: بدأت يف 
والعرب الذين طردوا من بيوهتم إىل أماكن أكثر أمنًا من األماكن اليت أصبحت حتت السيطرة  ،املتحدة التقسيم الصادر عن األمم

 ألف نسمة. 30وقد وصل عدد املطرودين اىل  ،الصهيونية ضمن خطة التقسيم
 

على خطة  لإلشراف على أتسيس إدارة مؤقتة لفلسطني )وصاية( األمن سجرى نقاش يف جمل:م 1948نيسان  10املرحلة الثانية: يف 
وكان لدى الوكالة اليهودية قوات " ،أاير أرادوا تعيني حكومة يهودية تدير شؤوهنم 14ويف  ،ولكن الصهاينة كانوا ضد ذلك ،التقسيم

وشرطة  ،ألف جندي 32تساندهم قوات حاميات مكونة من  ،ألف جندي على اخلطوط األمامية 30حشدت  ةمدربة حديث
تان إرهابيتان مها األرغون وإىل جانب كل هذا مجاع ،ألف رجل من احلرس الداخلي 32و  شرطي 15410مستوطنات قوامها 

 بكل األسلحة مسلحني ،نيمقاتل 119410وبلغ اإلمجايل حوايل  ،وشترين وتتألف من ألف مقاتل ،آالف رجل 5ها وأعضاؤ 
ويبدوا أن املفيت ومؤيديه يف  ،ً فكانت هزيلة جداخر الفلسطيين أما القوة اليت تصدت هلم من اجلانب اآل ،املتطورة يف ذلك الوقت

م مكونة من 1947قوة من املتطوعني شكلوها عام  حيث مل يكن لديهم إال ،ىل جيشإاجة احلكومات العربيةمل يدركوا أن هناك ح
إسرتاتيجية  وحيث ال ،إىل جانب ما حشده االهايل للدفاع عن قراهم أبسلحة عتيقه ،مسوها جيش التحرير العريب ،رجل 5000
 .84"وال تنسيق بني هذه اجملموعات الفلسطينية ،حربية

 
حيررث كانررت الفرصررة مواتيررة لتوسرريع املنطقررة الرريت  ،م مررع إعررالن دولررة إسرررائيل1948أاير  15املرحلررة الثالثررة: الطرررد الررذي مت بترراريخ 
حيررث بلررغ عرردد املهجرررين ،وكرران اهلرردف طرررد أكرررب عرردد ممكررن مررن الفلسررطينيني مررن فلسررطني  ،خصصررت إلسرررائيل يف خطررة التقسرريم

مث نسرفت بيروهتم وقرراهم جلعرل أمرر العرودة  ،أجربوا على اهلرروب مرن بيروهتم ابلقروة ونشرر اخلروف والرذعر ،ألف فلسطيين 700املبعدين 
 .مستحيالً 

 
حدث اهنياراً اتماً للمجتمرع الفلسرطيين ككيران سياسري أ ،عصاابت الصهيونيةن الطرد اجلماعي للمجتمع الفلسطيين الذي قامت به الإ

ن الطررد أويررى املرؤرخ وليرد اخلالردي  ،حيث نفذت خطرة مركزيرة اعتمردت لردى الزعمراء الصرهاينة فيمرا عررف خبطرة دالرت ،واجتماعي
ماضة فجائية من دون خلفية ايديولوجية ومفهوم إ أو ،أو وليد اللحظة ،بعد الفعل و جمرد تفكريأالفلسطيين مل يكن ضمن فراغ اترخيي 

عي للسركان الفلسرطينيني مرن فلسرطني، ن هنراك خططراً مركزيرة وقعرت منرذ زمرن طويرل لتنفيرذ طررد مجراأويرى بيين موريس  ،اسرتاتيجي
 املنطقرة الشرمالية نتقائي للمسرلمني فقرط حيرث مسرح للردروز وبعره املسريحيني يفاوأخرى طرد  ،حيث مت الطرد بطريقة منهجية احياانً 

 ابلبقاء.

 م حىت وجدان ان الفلسطينيني املطرودين ينقسمون اىل أربع جمموعات:1949-1948وما أن انقضت حرب "

                                                           
 73، ص1993جيلمور،ديفيد.املطرودون حمنة فلسطني.القاهرة:مكتبة متويل،  84
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 ألف نسمة بقوا يف فلسطني احملتلة. 160ما يقرب من  .1
 ألف نسمة حتت االدارة األردنية يف الضفة الغربية. 350منما يقرب  .2
 ألف نسمة حتت احلكم املصري يف قطاع غزة. 100ألف إىل  70ما يقرب من  .3
 توا يف لبنان وسوراي وشرق األردنألف تشت 750ما يقرب  .4

وهبوا حياهتم ابلدفاع عن ارض فلسطني  اً شهيد 14813لقد قدم الشعب الفلسطيين يف سبيل احلفاا على فلسطني والبقاء يف ارضه 
 .85"م1948يف العام 

 
 م 1111اإلبعاد سنة  2.5

 
ممرا   ،ىل الردول اجملراورةإها نزوح عدد كبري مرن أبنراء الشرعب الفلسرطيين ألعل أمهها وأسو  ،م عن نتائج كثرية1967عام  متخضت حرب

وزاد يف حجم اعرداد املهجررين مرن أبنراء  ،كرس ظاهرة التشتت الفلسطينية وعمقها بشكل ترك تداعياته على جممل القضية الفلسطينية
 دو الصهيوين يف تطبيق سياسة الطرد واإلبعاد اليت ميارسها منذ زمن طويل.وكرس سياسة الع ،الشعب الفلسطيين

 
وهو ينطبق على كل فلسطيين كان مسرجاًل لغايرة سراعة الصرفر  ،م تعبري النازحني1967التهجري الذي حصل عام  ايضحا أ طلق على

وأصررربح مكررران هرررذا  ،وقطررراع غرررزة والقررردس م كمرررواطن مكررران إقامتررره الررردائم والعرررادي يف الضرررفة الغربيرررة1967يف حررررب حزيرررران عرررام 
م وحرىت اآلن ممرن فقردوا إقرامتهم يف الضرفة 1967ويضاف إليه النازحون منذ ما بعرد حررب  ،الشخص بعد احلرب خارج تلك املناطق

ذين بلرغ ن الرو واملبعرد ،ألرف شرخص 120وبلرغ عرددهم  ،وفاقدي التصراريح ،الغربية وقطاع غزة نتيجة لإلجراءات والقوانني اإلسرائيلية
 . اً شخص 1660عددهم 

 
جتاه عدد أن النزوح مت ابوخباصة  ،وهنالك خالف حول حتديد العدد ،م1967رقام دقيقة لعدد النازحني بعد عام أمن الصعوبة حتديد 
ن أوميكن القول  ،كاألردن ومصر ودول اخلليج والدول العربية األخرى والوالايت املتحدة األمريكية والدول االوروبية  ،خمتلف من الدول

 ،ألرف شرخص ه جرروا إىل أمراكن خمتلفرة 319و   ،ومئرة ألرف شرخص إىل مصرر ،عدد املهجرين إىل األردن بلرغ مليرون شرخص تقريبراً 
 وتسعة عشر ألف شخص. مئتني وعليه فإن عدد النازحني بلغ أكثر من مليون و 

                                                           
 .13جرار، انجح. مصدر سابق، ص  85
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سررائيل للفلسرطينيني املقيمرني يف الضرفة إليراً وواضرحاً يف اعتبرار ويظهر الفكر الصهيوين حرول اإلبعراد والطررد للمرواطنني الفلسرطينيني ج
خمالفررة بررذلك  ،جانررببررل مقيمررني خيضررعون إىل حررد بعيررد إىل قيررود اإلقامررة املفروضررة علررى األ ،الغربيررة وقطرراع غررزة أبهنررم ليسرروا مبررواطنني

 م.1949 العام املوقعة يف ،التفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية السكان املدنيني يف زمن احلرب
 
م اسرتمرت بعرد 1967م وعرام 1948بنراء الشرعب الفلسرطيين عرام أن عقوبة اإلبعاد اليت نفرذهتا سرلطات االحرتالل االسررائيلي حبرق إ

جراءاهتا يف تنفيذ هذه العقوبة على قطاعات إسرائيلية من اإلجهزة األأرغم تركيز  ،ذلك لتطال كافة القطاعات الفلسطينية دون استثناء
صرردرهتا سررلطات االحررتالل الربيطرراين كمرسرروم دسررتور أوقررد اعتمرردت يف ذلررك علررى قرروانني  ،يف مرحلررة اترخييررة حمررددة ،طينية معينررةفلسرر

ذا حتققت شروط معينرة إم الذي تضمن "نصاً جييز للمندوب السامي الربيطاين إصدار أمر إبعاد حبق أي شخص من فلسطني 1922
ما عردا املرادة  ،كما مل يتضمن ذلك املرسوم أي نص يكفل احلقوق واحلرايت العامة يف فلسطني  ،املذكور"من املرسوم  69طبقاً للمادة 

وحسب هذا املرسوم فرإن أوامرر اإلبعراد ال تقبرل االسرتئناف وهرذا حيررم املبعرد مرن  ،اليت تكفل حرية االعتقاد وحرية الشعائر الدينية 83
 اإلبعاد. ضمانة قانونية متكنه من الطعن يف أمر ةأي

    :86القوانني اليت نوت عل  االبعاد  2.1
 

صدرته سلطات االنتداب الربيطاين احلاكمة لفلسطني يف أم الذي 1945وامر اإلبعاد على نظام الدفاع الطوارئ لعام أاعتمدت معظم 
 د فيها عدة بنود منها:حيث ور  112ذلك الوقت حيث جاء يف الفصل العاشر من هذا النظام نص على اإلبعاد وذلك يف املادة 

ويستند القادة  ،مر بتوقيعه يكلف فيه أي شخص مبغادرة فلسطني والبقاء خارجهاأصدار إن تناط ابملندوب السامي صالحية أ .1
 صدارهم ألوامر االبعاد.إىل تلك الفقرة عند إراضي العربية احملتلة العسكريون االسرائيليون يف األ

يرتتب و  ،ن يبقى خارجهاأيكلف فيها أي شخص موجود خارج فلسطني  ،مر بتوقيعهأ صدارإتناط ابملندوب السامي صالحية  .2
 مر انفذ املفعول.كهذا أن يبقى خارج فلسطني ما دام ذلك األمر  على الشخص الذي يصدر حبقه أ

 ل بذلك األمر.وأن يبقى خارج فلسطني طيلة العم ،ن يغادر فلسطني مبقتضى األمرأمر إببعاده أجيب على الشخص الذي صدر  .3
 ،و مركبة يف فلسطنيطائرة أو أو قطار أو نقله اىل أي سفينة أبعاده إمر إببعاده جيوز توقيفه ريثما يتم أن الشخص الذي صدر إ .4

بصورة  اً ويعترب ذلك الشخص وهو حتت احلف  موقوف ،صورة أخرى ةو أبيأ ،ابلصورة اليت يقرها املندوب السامي يف أمر اإلبعاد
 مشروعة.  
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 ولقد صدرت بعد ذلك عدة قوانني يف االراضي الفلسطينية تلغي القوانني اليت جتيز اإلبعاد ومنها:

" حيث أصدرت السلطات املصرية اليت أدارت غزة بعد عام 255م "قانون رقم 1955القانون األساسي لقطاع غزة لسنة  .1
ن املادة أوهذا يعين  ،قامة والتنقل لألشخاصة اإلم وكفلت املادة الثالثة منه حري1955لسنة  255م قانون عرف برقم 1948

 لغيت.أم واليت جتيز اإلبعاد قد 1922من مرسوم دستور فلسطني لسنة  69
ىل أن يصدر الدستور الدائم لدولة فلسطني تسري إمن هذا النظام " 74م نصت املادة 1962النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة  .2

لغى تطبيق مرسوم أم 1962ن النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة أوهذا يعين  ،ع غزة"حكام هذا النظام الدستوري على قطا أ
م نصت على ما يلي "حرية 1962م كما أن املادة العاشرة من النظام الدستوري للقطاع لسنة 1922دستور فلسطني لعام 

 اإلقامة والتنقل مكفولة يف حدود القانون".

 
 م  1145ة الغاء نظام الدفاع اللوارئ لسن 2.1.1

 
لغراء مرسروم فلسرطني لسرنة إفقد مت  ،وتضمنت نصوصاً جتيز اإلبعاد ،صدرها االنتداب الربيطاينأردنية القوانني اليت ألغت السلطات األ

الرريت ورد فيهررا "يلغررى  2\129ويتمثررل يف املررادة  ،ردنيررة اهلامشيررةم بررنص دسررتوري ورد يف الفصررل السررابع مررن دسررتور اململكررة األ1922
م طبقرراً ملررا ورد يف 1945وقررد مت إلغرراء نظررام الرردفاع الطرروارئ لسررنة  ،م مررع مررا طرررأ عليرره مررن تعررديالت1922مرسرروم فلسررطني لسررنة 

ص على حظر اإلبعاد حيث بل ن ،ردين إبلغاء القوانني اليت جتيز اإلبعادومل يكتف املشرع األ ،ردينمن الدستور األ 125،124املادتني 
 اململكة االردنية اهلامشية على: نصت املادة التاسعة من دستور

 
 ردين من داير اململكة االردنية اهلامشية.أال جيوز إبعاد أي  .1
ال يف األحوال املبينة يف إن يلزم ابإلقامة يف مكان معني او أقامة يف جهة ما ال جيوز أن حيظر على أي أردين اإل .2

 القانون.

 :كما أن هناك سلسلة من القوانني الدولية اليت حرمت اإلبعاد منها نص اتفاقية جنيف حيث ورد فيها  

 ةراضري أيرأو أحرتالل ىل اراضري دولرة اإلإراٍض حمتلرة أوكذلك ترحيل األشخاص احملميرني مرن  ،و اجلماعيأ"إن النقل اإلجباري الفردي 
   و غري حمتلة حمظور بغه النظر عن دواعيه" أخرى حمتلة أدولة 

 
 املادة التاسعة من االعالن العاملي صحقوق اإلنسان  2.1.2
 و نفيه تعسفياً"أو حجزه أنسان إ"ال جيوز القبه على  -
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 ن يغادر أي بالد مبا يف ذلك بلده كما حيق له العودة إليه"أ"حيق لكل فرد  -

 87الزهور جىل مر إم اىل ما قبل اإلبعاد 1111اإلبعاد من عام  2.1
 

و        ،من الضفة الغربية اً مبعد 716م 1991ىل مرج الزهور حىت مايو إىل ما قبل اإلبعاد إم 1967بلغ عدد املبعدين منذ العام 
واليت شهدت مقاومة فدائية مسلحة  ،حتاللوسجل ذروة عمليات اإلبعاد يف السنوات اخلمس األوىل لال ،من قطاع غزة اً مبعد 733

ن معظم ويالح  أ ،من قطاع غزة 689، ومن الضفة الغربية اً فلسطيني 592حيث مت إبعاد  ،واسعة لقوات االحتالل االسرائيلي
وميكن تقسيم  ،ومن مث انتقلت بعد ذلك ابجتاه جنوب لبنان ،عمليات اإلبعاد متت ابجتاه جنوب األردن عرب وادي عربة وغور الصافية

ربع أىل إواليت سبقت اإلبعاد اىل مرج الزهور  ،عمليات اإلبعاد اليت استندت على تلك القوانني املذكورة من أايم االنتداب الربيطاين
 مراحل متتالية:

 
 1970-1967اإلبعاد عام  .1

ويف هذه املرحلة تركزت محلة اإلبعاد ضد العديد من الشخصيات الدينية  ،1970هناية  وحىت 1967امتدت من شهر ايلول عام  
 ،وفائق وراد ،م1967\9\23ول مبعد جيرب على ترك وطنه بتاريخ أوكان  ،أبرزها الشيخ عبد احلميد السائح ،واحلزبية والنقابية

وعصام عبد اهلادي سكرترية اهليئات  ،خوري وحنا انصر رئيس جامعة بريزيت والقس ايليا ،وروحي اخلطيب ،واحملامي إبراهيم بكر
جراءات االبعاد اليت اختذهتا سلطات العدو الصهيوين ضد املواطنني الفلسطينيني يف هذه الفرتة كانت إن أويالح   ،النسائية يف انبلس
 بتهمة التحريه.

 : 1980-1970إبعاد رؤساء البلدايت من عام  .2

ومن أبرزهم عبد اجلواد صاحل  ،ورجال صحافة ،من بينها رؤساء بلدايت ،الشخصيات الفلسطينيةيف هذه الفرتة مت إبعاد جمموعة من 
وحممد حسن ملحم رئيس  ،املقدسية وفهد القوامسي رئيس بلدية اخلليلالشعب وعلي اخلطيب رئيس حترير جريدة  ،رئيس بلدية البرية
 ة اخلليل.والشيخ رجب بيوض التميمي القاضي الشرعي ملدين ،بلدية حلحول

 :1987-1985الفرتة املمتدة من عام  .3

 -كزت محلة اإلبعاد االسرائيلية يف هذه الفرتة على ثالث فئات شعبية هي:ر 

                                                           
 14-13،ص1992ابو حطاب،مسري.سياسة اإلبعاد اإلسرائيلية و اإلنتفاضة الفلسطينية: عمان، 87
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بو علي شاهني ويونس أومنهم على سبيل املثال  ،منية خمتلفةأوأبعدوا حبجج وذرائع  ،الفئة األوىل: األسرى واحملررون-
 الرجوب.

، وحسن عبد اجلواد والدكتور عزمي الشعييب ،كرم هنيةأبرزهم الصحفي أ ومن ،رجال الصحافةالفئة الثانية: النقابيون و -
 بو هالل.والنقايب علي أ

ومن أبرزهم خليل إبراهيم عاشور سكرتري جملس  ،على طلبة اجلامعات 1987الفئة الثالثة: ركزت سلطات العدو عام -
وعضو جملس طلبة  ،غزةر دحالن من وحممد يوسف شاك ،ومروان الربغوثي سكرتري جملس طلبة بريزيت ،طلبة النجاح

 النجاح امني مقبول.
 بعاد يف ظل اإلنتفاضة الفلسطينية:تكثيف عملية اإل .4
                       م اعتقاداً         1991م وحىت العام 1987منذ اندالع االنتفاضة  اً فلسطيني اً مواطن 69بعد العدو الصهيوين أ
هنم قادة ن يعتقد أشخاص ممإبعاد عشرات األمن خالل  ،وة االنتفاضةمخاد جذعلى إ ةنه انه هبذه االجراءات قادر م

 اإلنتفاضة.

 .اقامة السلطة الوطنية الفلسطينيةو 1993نهم بعد اتفاقية اوسلو عام وقد عاد الكثري م

 اإلبعاد اىل مرج الزهور: دراسة حالة  2.1
 

كانون األول  17ويف يوم  ،واصل االحتالل سياسة اإلبعاد وفرض واقع النفي والنكبة حبق ابناء الشعب الفلسطيين املنتفه يف وجهه
حيث قام بتنفيذ عملية إبعاد كربى ل  ،حتالل الصهيوين جرمية مميزة من سلسلة جرائمه املتواصلة واملمنهجةم نفذ اال1992من عام 
 من وطنهم اىل جنوب لبنان وكان هدفه: اً فلسطيني 415

 
وذلك رداً على  ،جتثاث كبرية حبق املقاومة الفلسطينية عرب نفي عدد كبري من قياداهتا يف الضفة الغربية وقطاع غزةاأن يقوم حبركة  .1

 واليت أحلقت به خسائر كبرية. ،سلسلة عمليات املقاومة العسكرية
اصة يف جمال فرض خبو  ،هداف االحتالل العسكريأوىل لتحقيق أن التخلص من قادة العمل اجلهادي هو خطوة أعترب االحتالل ا .2

 حل سياسي اسرائيلي يقبل به الفلسطينيون.
وضرب جناح املقاومة االسالمية والوطنية الذي متثل يف تصعيد نضاهلا اجلماهريي ضد  ،كسر إرادة ومقاومة الشعب الفلسطيين .3

 االحتالل.
 ،ن وصول حماداثت السالم واليت بدأت يف مؤمتر مدريد بني اسرائيل واألطراف العربية ومنها الطرف الفلسطيين اىل الطريق املسدودإ .4

 فرض وجهة نظرها على الطرف الفلسطيين عرب إضعافه بشل حركة مقاومته وثورته. حماولة ىلإاحلكومة االسرائيلية دفع 
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ىل ضرب املقاومة الفلسطينية يف الصرميم عررب إبعراد قياداهترا وتصرفية الروطن إىل مرج الزهور إسرائيل من وراء عملية اإلبعاد إلقد هدفت 
الفلسررطيين مررن كفاءاترره إببعرراد علمرراء وأسرراتذة جامعررات ومهندسررني وأطبرراء وسياسرريني وأئمررة مسرراجد وصررحفيني وغررريهم مررن قيررادات 

 وتقوية املعسكر املنادي ابحلل السياسي عرب املفاوضات. ،وذلك إلضعاف تيار املقاومة ،يبالعمل السياسي واالجتماعي والنقا
 

ىل رمررز وعنرروان لصررناعة فصررل جديررد مررن اتريررخ فلسررطني الطويررل إولكررن مرررج الزهررور حتولررت  ،هكررذا كرران هرردف االحررتالل الصررهيوين
بعرد صرمود احتروى  ،إغالق خميم مرن خميمرات الشرتات الفلسرطيينمت ألول مرة و  ،احلافل ابملقاومة والصمود والتحدي واإلصرار والثبات

واالستقرار يف منطقة  ،على كثري من األمل واحليوية واالستعالء على اجلراح والصمود يف وجه التحدي الذي متثل يف االقتالع من الوطن
وحيث األمطار الغزيرة  ،منطقة مزروعة ابأللغامإنه العراء املر يف ظروف جوية غاية يف الصعوبة ويف  ،بال كل متطلبات العيش ،مهجورة

ويف منطقرة جبليرة صرخرية برني ترالل خاليرة إال مرن أصروات الرتاشرق  ،بل وحىت الطعرام احيراانً  ،وانعدام وسائل التدفئة ،والثلوج املرتاكمة
 حتالل واملقاومة اللبنانية.إلاملدفعي بني قوات ا

 
ومنررذ  ،م جمموعرة مررن السرفاحني والقتلرة احملرتفررني اهلردامنيهنررأورهم اإلعررالم االسررائيلي علرى بردأ املبعردون يف خمرريم مررج الزهرور والررذين صر

نفسهم أحيث قاموا يف وقت قصري بتنظيم  ،وبشكل ملفت للنظر ،اليوم األول يعطون الدليل على أهنم يعرفون كيف يتحملون املسؤولية
ذلررك االنضررباط والتنظرريم  أوفاجرر ،حيررث ال جتررد مبعررداً إال ولرره دور حمرردد ومرجعيررة ،وإقامررة قيررادة وجملررس شررورى وجلرران لتنظرريم حيرراهتم

حيرث  ،وحرىت العراملني يف جمرال االغاثرة االنسرانية ،الصرحفيني ووسرائل االعرالم والسركان احملليرني واملرراقبني السياسريني خباصةو  ،الزائرين
"مل يكرن  :روح التنظريم الريت وجردها لردى املبعردين وقرال يف تصرريح مرامألن روت من اللجنة الدولية للصليب األمحر عن ذهوله أعرب أ

ن إ ،فضرل مرا يكرونوهرم تولروا البراقي علرى أ ،ومشوعراً  لقد أعطيناهم مواد غذائيرة وخريم وأغطيرة وفرشراً  ،قامة املخيمإن نتدخل يف أعلينا 
ووصرفهم  ،كبرية بعدما تعرضروا لره مرن سروء املعاملرة"  ولئك الذين عرفوا السجون االسرائيلية ميلكون طاقة حتملأالفلسطينيني وخصوصاً 

قرررروايء ذوو ارادة قويررررة وموقررررف جيررررد يف هررررذا الوضررررع أهنررررم افررررراد إبرررررانر بفيفررررزل كبررررري منرررردويب اللجنررررة الدوليررررة للصررررليب األمحررررر بقولرررره "
شعبية اليت استمرت من قبل هنم تعلموا كيف ينظمون انفسهم بسرعة خالل االنتفاضة الإوعندما سئلوا عن سر ذلك قالوا  ،88"الصعب

 بعادهم. إمخس سنوات من 
 

وأدى ذلك اىل  ،سلوب الصهيوين العنصري املتمثل بفكرة الطرد واإلبعادهذا األ ،قاوم الفلسطينيون بشكل عام واملبعدون بشكل خاص
حيث  ،حتالل واملستوطنني الصهاينةوقعت بعد اإلبعاد ضرابت موجعة يف صفوف جنود االأأتجيج االنتفاضة الفلسطينية الباسلة اليت 

                                                           
 8377،عدد25/1/1992صحيفة القدس، 88
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 عمليات نوعية تراوحت بني عمليات استشهادية وقنص جنود وخطفباصة كتائب عز الدين القسام خبقامت كتائب املقاومة و 
 سلحتهم وإيقاع خسائر فادحة يف صفوفهم.أ
 

وزاد عدد الشهداء يف  ،اًل وشيوخًا وشباانً وأطفا اً بناء الشعب الفلسطيين نساءأكان الرد من قبل جنود االحتالل اإلمعان يف قتل 
ن حقهم أوأيقن الفلسطينيون  ،وقدم الشعب الفلسطيين آالف اجلرحى واملعتقلني ،شهيد 100األشهر األوىل لإلبعاد حىت وصل إىل 

 وشهدت االنتفاضة تصعيداً مميزاً عنوانه املطالبة إبعادة املبعدين. ،ال يسرتد إال ابلقوة والتضحية
 
يهرررود ابراك وحكومتررره مرررن وراء عمليرررة اإلبعررراد إضرررعاف حركرررة محررراس واجلهررراد أكانررره ر أسرررحق رابرررني ورئررريس إسررررائيل إرئررريس وزراء راد أ

ن هرذا اإلبعراد تررك ثغررة ال يسرتهان هبرا أومع  ،وتوجيه ضربة قاسية هلذا النهج ،وابلتايل التأثري على هنج املقاومة الفلسطينية ،اإلسالمي
وساط الشعب الفلسطيين الذي تفاعل مع شرعارات املقاومرة أال أنه زاد من شعبية محاس واجلهاد اإلسالمي داخل داخل الوطن احملتل إ

ولكرن  ،ىل جنروب لبنران منفرى ونكبرة جديردةإن يكرون اإلبعراد أجهزتره األمنيرة ئره وأحتالل... لقرد أراد العردو الصرهيوين ورئريس وزرالال
ىل رحلة وجتربة إل اإلبعاد اإلرادة الصلبة والصمود يف املكان املوحش يف مرج الزهور للمبعدين ووقوف مجيع ابناء الشعب الفلسطيين حو  

مامهررا جمررااًل واسررعاً لتعرررض نفسررها وفكرهررا أوفررتح  ،سررالميةوزاد يف قرروة وشررعبية حركررات املقاومررة اإل ،وصررمود ومقاومررة وعررودة حتميررة
وكثر حمبو محاس  ،وأاتح هلا جمااًل كبرياً لفتح عالقات سياسية وغريها مع دول مل يكن هلا ان تفتحه لوال اإلبعاد ،لى كل العاملوهنجها ع

وظلرت حركرات املقاومرة االسرالمية تشركل أمراًل يزيرل  ،واجلهاد اإلسالمي على امتداد العامل وهرم يرقبرون صرمود املبعردين يف مررج الزهرور
 الليل الذي صنعته تسوايت سلمية هزيلة.جانباً من حلكة 
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 األجواء اليت سادت األراضي احملتلة قبيل اإلبعاد: 3.1

 
زادت قامت كتائب عز الدين القسام اجلناح العسكري حلركة محاس بعدة عمليات عسكرية يف مناطق خمتلفة من الضفة الغربية و غزة، 

وتريهتا و متيزت بدقتها و نوعيتها، مما زاد يف عدد اخلسائر البشرية يف صفوف اإلحتالل جنودًا ومستوطنني، و قابل ذلك عدم قدرة 
و اإلعتقاالت و اإلغالق و احلواجز ومنع التجوال  اإلحتالل على مواجهة هذه العمليات رغم اإلجراءات اليت اختذها على االرض مثل

 غريها.
 

العمليات القسامية النوعية و مهامجة الدورايت العسكرية اإلحتاللية السمة الرئيسية للحرب اليت شنتها محاس خالل شهر   شكلت
 و منها ما يلي: 1992كانون أول لعام 

مبالحقة سيارة  1992\12\7( فجر يوم 404: قامت جمموعة من كتائب القسام تستقل سيارة بيجو )غزة-عملية الشجاعية" .1
بيت الهيا، وعند اقرتاب سيارهتم من الدورية االسرائيلية أمطرت اجملموعة -عسكرية اسرائيلية تسري على طريق الشجاعيةجيب 

 اجليب اإلسرائيلية بوابل من نريان األسلحة الرشاشة مما أدى اىل مقتل ركاهبا الثالث وهم من اجلنود اإلسرائليني.
وتكثيف احلواجز  ة سابقة الذكر، قامت القوات االسرائيلية بعزل قطاع غزةاخلليل: بعد عملية الشجاعي -عملية احلاووز .2

من القيام مبالحقة سيارة جيب  1992\12\12واالغالقات ابلضفة الغربية، لكن هذا مل مينع جمموعة من كتائب القسام مساء 
اليت كانوا يستقلوهنا ابجتاه سيارة اجليب  ةعسكرية يف شوارع اخلليل، وقامت ابطالق نريان االسلحة النارية من السيارة العربي

 صابة من فيها، واعتربت هذه العملية حماكاة لعملية الشجاعية.إىل انقالهبا و إاالسرائيلي قرب شارع احلاووز مما أدى 
يف عملية اختطاف رقيب اول نسيم توليدانو من مكان سكنة يف مدينة اللد حيث كان متجهًا اىل مكان سريته يف حرس احلدود  .3

، و يف صباح اليوم التايل قام اثنني من ملثمي كتائب القسام بتسليم مكتب همن بعد جتريده من سالحآرام هللا ومت نقله اىل مكان 
فراج عن العملية ، و حيدد مطالب محاس من اجلانب االسرائيلي املتمثلة ابإل محر برام هللا كتاابً يعلن فيه مسؤولية القسامالصليب األ
املخطوف يف حال عدم اطالق الشيخ ايسني يف  الضابطأمحد ايسني مؤسس احلركة، مهددة يف الوقت ذاته بقتل عن الشيخ 

ن يكون وأ و حماولة املس حبياتهأبتعهد اسرائيل بعدم اعتقال الشيخ مرة اخرى ة التاسعة من مساء اليوم نفسه، و موعد اقصاه الساع
 سرائلي.أن يعلن عن ذلك عرب التلفاز اإلرنسا و دول مصر وتركيا والسويد وف سفراءذلك حبضور 

 
وبردأت محلرة اعتقراالت   رفضت قوات االحتالل مطالب كتائب القسام حبجرة عردم وجرود اشرارة تردل علرى حيراة الضرابط املخطروف،

كمررا اعلررن الف،  الرربالد وعرضررها قرردرت ابآلوعناصررر احلركررة يف طررول  مررن قيررادات وكرروادر االفجمنونرة يف صررفوف حركررة محرراس طالررت 
تفترريش عررن أي طرررف خرريط  يقرروده إىل مكرران غررالق املنرراطق وبرردأ بعمليررات حبررث و قررام إبنصررب احلررواجز و االحررتالل اسررتنفار قواترره و 

 الضابط املخطوف ولكن دون جدوى.
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قرت للوصرول قام التلفاز اإلسرائيلي بعرض مقابلة مع الشيخ ايسني و ذلك للتأثري على اخلراطفني وذلرك مرن أجرل كسرب مزيرداً مرن الو 

قردمت  أجرراءات القمعيرة ضرد الشرعب الفلسرطني سررائيلي ملطالرب القسرام واإلمعران ابإلبعرد الررفه اإلو  .ىل مكان الضابط املخطروفإ
سررائيلية املسرؤولية عرن مرا ، حمملرة برذلك احلكومرة اإلارحيرا -لقاء جثته على طريق القدسكتائب القسام على قتل الضابط املخطوف وا

 واملعتقل بسجوهنا. الشيخ ايسني املقعد هناء معاانةإر من قتل اجلندي وعدم مو ليه األإوصلت 
 
عقد رئيس احلكومة االسرائيلية اسحق رابني اجتماعاً لكبار ضرباطه وألقرى خطراابً امرام الكنيسرت إهترم جماهردي محراس)ابحليواانت وقد 

املتوحشة( وتوعد مبواصلة ضرب محاس وإعالن احلرب الشاملة عليها وعلى من يدعمها ومواصلة عملية السالم واالعالن عن عقوابت 
مواطنراً فلسرطينياً اىل لبنران وكران ذلرك قرراراً ابالمجراع مرا عردا وزيرر  415لس الروزاري املصرغر قررار إببعراد مفاجئة على محاس، وأختذ اجمل

 (.23)أنظر اىل نص قرار احلكومة اإلسرائيلية بشأن اإلبعاد صفحة   89"العدل

 م 1113\12\11-م1112\12\11يوميات مرج الزهور من  3.2 

 اإلقامة يف مرج الزهور –النقل إىل لبنان  –السجن  –تسلسل عملية اإلبعاد : اإلعتقا    3.2.1

 
ختطاف جندي حرس احلدود اإلسرائيلي اسالمية محاس بعملية جلناح العسكري حلركة املقاومة اإلقيام كتائب عز الدين القسام ا بعد

حتالل قامت قوات اال ،جراء شديد ضد محاس واملقاومة الفلسطينيةإختاذ اوتصريح رئيس الوزراء االسرائيلي عن عزمه  ،نسيم توليدانو
راضي احملتلة يف كل من الضفة م حبملة اعتقاالت واسعة يف مجيع األ1992\12\16م إىل 1992\12\14سرائيلية ابلفرتة من اإل

 الغربية وقطاع غزة.
 

سالمي احملسوب نصار التيار اإلأمشلت محلة االعتقاالت الواسعة والكبرية واليت مل تشهد مثلها األراضي احملتلة من قبل شرحية واسعة من 
كما   ،حيث طالت القادة السياسيني والكوادر التنظيمية ونشطاء االنتفاضة امليدانيني ،سالميعلى كل من حركيت محاس واجلهاد اإل

جامعات وقضاة وحماميني وأطباء ومهندسني واعضاء نقاابت وبلدايت ومسئويل  وطالب علمية واألكادميية وأساتذةطالت النخب ال
 وغريهم. مجعيات خريية وخنب ثقافية واجتماعية ورايضني

عمرل علرى قردم وسراق سررائيلية تايم كانرت املخرابرات اإلأوخرالل ثالثرة  ،مت جتميع املعتقلني يف سجون خمتلفة ابلضفة الغربية وقطاع غزة
حتركرات  ونواإلداريرون وشرهدت السرجون الريت يقبرع هبرا السرجناء احملكومر ،عداد قائمرة كاملرة للمعتقلرني الرذين سريتم إبعرادهمإجل أمن 

ديرة وكانت هذه التحركات والتنقالت غايرة يف الغرابرة والتعقيرد وغرري إعتيا ،وتنقالت للمعتقلني التابعني حلركيت محاس واجلهاد االسالمي
                                                           

-www.palestine، املركز الفلسطيين لالعالم، 17-9سطيين لإلعالم، صأس ود محاس، املركز الفل –دوعر، غسان. حرب األايم السبعة  89
info.com 
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عتيررادي ااإلعررالم االسرررائيلي برردأ التحضررري إلجررراء غررري  أن وخباصررة ،مهمرراً سيحصررل حبررق هررؤالء السررجناء أن إجررراءً وأوحررت  ،إطالقرراً 
 ستقوم به احلكومة االسرائيلية يف ظل هتديدات شديدة صدرت عن كبار مسؤوليها حبق املقاومة بشكل عام وحلماس بشكل خاص.

 
 ،عتقال إداري عندما حدثت عملية االختطافافرتة  يقضونالفلسطينيني يف سجن النقب  األسرىوجمموعة كبرية من  كان الباحث

وما أن حل املساء حىت بدأت قوائم أمساء لعشرات  ،م1992\12\16ن هناك حركة نشطة إلدارة السجن وبعد ظهر أ لوح وقد 
ن جيهز نفسه لرتحيله من السجن خالل نصف ساعة أورد إمسه يف القوائم  وطلب من كل شخص ،املعتقلني توزع على أقسام املعتقل

شديد وختوف من عملية إبعاد وشيكة وبدأ املعتقلون يف وداع  اً رتباكاوشهدت أقسام السجن حركة مضطربة و  ،ومل يفصح عن الوجهة
داخل السجن يعج بضباط اسرائيليني من ذوي  مسه يف القوائم من املعتقل على عجل إىل قسماحار لبعضهم البعه ، مث أخرج من ورد 

الذين شرعوا بعملية تشخيص طويلة لكل سجني يتخللها القيام بعملية تصوير من مجيع اجلهات للمعتقل دون ان يقال  ،الرتب العالية
 ،وكذلك األرجل ،حيث مت تكبيل األيدي إىل اخللف ،عالمي كثيف لعملية التشخيصإوكان هناك حضور  ،له ما الذي حيصل
حافالت خمتلفة بدأت السري لياًل، "ومل نكن نعلم اىل اين حنن ذاهبون، من املتوقع اننا ذاهبون اىل  إىل وأدخل اجلميع ،وتعصيب العيون

هلم على التحقيق او اجراءات اسرائيلية اخرى، ومل يعتقد احد ابن االبعاد سيكون مصري هذا الكم اهلائل من املتعتقلني الذين مت اعتقا
 ،و افاد احد املبعدين "أبننا أخرجنا من أقسام سجن الفارعة اىل مقر إدارة السجن بعد اعتقالنا، و اعتقدان90خلفية احلادث املذكور"

اننا فوجئنا بعد ساعات اننا يف الشمال على احلدود  ئنا حكم اداري كما يف السابق، االانه سيتم نقلنا اىل سجن النقب العطا
 .91اللبنانية"الفلسطينية 

 
  النقل

 
ومت  ،م مت نقل املعتقلون األربعمائة ومخسة عشر املنوي إبعادهم من املعتقالت االسرائيلية املختلفة1992\12\16مساء يوم األربعاء 

ساعة  24ستمرت ألكثر من اوتعرض املبعدون وهم يف رحلتهم الشاقة اليت  ،حافلة من غري أن يعرفوا إىل أين يتجهون 22حشرهم يف 
 ،من تقييد اليدين خلف الظهر ،ساعة من سجوهنم وأماكن توقيفهم إىل أنواع شىت من التعذيب اجلسدي والنفسي 36ولبعضهم 

منع اجلميع  واألقسى من ذلك ،و حىت اخلروج من احلافالت لقضاء احلاجةأ ،ومنع اجلميع من النوم ،وتعصيب العينني ،وتقييد الرجلني
مع ما يتعرض له اجلميع من آالم الربد الشديد يف  ،عدا عن الضرب والسب والشتم ،جهة هم ذاهبون ةإىل أيو من معرفة أين يوجدون، 

ومما زاد األمر صعوبة أن بعه سائقي احلافالت عملوا على تشغيل مكيف اهلواء البارد  ،ظل ظروف جوية ماطرة وعاصفة وثلجية
 داخل بعه احلافالت كعقوبة مجاعية لكل ركابه.

 

                                                           
  2014\5\10مقابلة للباحث مع املبعد عصام رمانة، بريزيت، 90
 2014\5\22مقابلة للباحث مع املبعد أمحد زيد،اجللزون، 91
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ىل احلدود اللبنانية الفلسطينية يف سباق إالشمال ه جتااحلافالت العسكرية تنقل املعتقلني املنوي إبعادهم من املعتقالت املختلفة إب كانت
مام ، وحىت ال تفسح اجملال أعرتاضفرصة لال ةذلك ألن السلطات اإلسرائيلية كانت تسعى لتنفيذ إبعاد سريع قبل إعطاء أي ،مع الزمن

ن القانون اإلسرائيلي يسمح للمصادر احلكومية املعنية إبختاذ وتنفيذ قرار أسرائيلي، ويذكر إجراءات قانونية يفرضها التشريع اإل ةأي
 ،و موكليهمأراضي احملتلة مامل يقدم طلب استئناف حملكمة العدل العليا ضد القرار من قبل املهددين ابإلبعاد اإلبعاد حبق مواطين األ

 لتماس من قبل حمكمة العدل العليا.بقبول االوصدور قرار 
 

 ،خترذ القررار ابإلمجراعاو  ،خترذ القررار إببعراد الفلسرطينيني بصرفته اللجنرة الوزاريرة للردفاع واألمرنس الروزراء املصرغر االسررائيلي قرد اكان جمل
صرريل القرررار السررري حلركررة حقرروق نرره هررو مررن سرررب تفاأويعتقررد  ،عرررتض علررى القررراراإبسررتثناء صرروت وزيررر العرردل ديفيررد ليبررائي الررذي 

وأثناء توجه احلافالت ابملعتقلني حنو  ،املواطن اليت قامت واحملامية ليئا تسيمل إبقامة دعوى إستئناف الساعة احلادية عشر والنصف ليالً 
 عليا آهارون ابراك.مام القاضي املناوب يف تلك الليلة يف احملكمة الأاملطلة حيث احلدود الشمالية الفاصلة بني لبنان وفلسطني 

وحبررث  ،لتمرراسقراراهررا بقبررول اال نفسررها" أصرردرت حمكمررة العرردل العليررا بقيررادة آهررارون ابراك السرراعة الواحرردة والنصررف فجررراً مررن الليلة
 موعررد ومت تعيررني ،سررتمرار عمليررة اإلبعرراد إىل حررني البررت ابملوضرروع مررن قبلهررااوأصرردرت قررراراً إحرررتازايً مؤقترراً مينررع  ،موضرروع قرررار اإلبعرراد

 92الستئناف النقاش يف جلسة صباح اليوم التايل الساعة العاشرة صباحاً."
 

حيرث  ،م1992\12\17يف هذا الوقت وصلت أوىل احلافالت اليت تنقل املعتقلني بلدة املطلة الساعة الرابعرة والنصرف فجرراً صرباح 
سرائيلية وتدخل من رئيس حمكمة العدل العليا اإلمن احلكومة واليت بضغط  ،نتظار قرار حمكمة العدل العليامت وقف وجتميع احلافالت اب

وبعرد ذلرك  ،وتكونت اللجنة مرن ثالثرة قضراة بر سرة مشرايغر ،مائري مشايغر مت عقد جلسة هلا بشكل مستعجل الساعة اخلامسة صباحاً 
ضرطر لتمثيرل الدولرة يف او  ،أربعة عشرر سراعةستمرت مداوالهتا  شرعت يف حبث قانونية اإلبعاد واواليت ،مت توسيعها لتشمل سبعة قضاة

ألول مرة وبشكل غرري  (نيشابدوريت )وذلك بعد أن رفه النائب العام للدولة  ،(حريشيوسف )النقاشات املستشار القانوين للدولة 
ن بني شهود االدعاء رئيس ، وكان محلكومة غري قانويناو مسبوق متثيل الدولة للدفاع عن موقفها إبعتبار هذا املوقف وهذا القرار للدولة 

نرره جمموعررة القانونيررة الرئيسررية هرري كيررف ميكررن أن يعرررض الطرررد علررى أو"كانررت املشرركلة  ،نرررال ايهررود ابراكسرررائيلي اجلهيئررة األركرران اإل
 .93عتبار ذلك جزءاً من طرد مجاعي إىل مكان مل يكن مهئياً الستقباهلم"فرد تسوغ طرده على حنو خاص ال اب حاالت خاصة لكل

 
رار يف متام الساعة وصدر الق ،حىت قضاء حاجةأو شراب، أو كان املبعدون يف احلافالت ينتظرون قرار احملكمة العليا دون طعام 

على قرار إبطال مفعول قرار املنع املؤقت الذي  أصوات القضاةأبغلبية  قررت احملكمةحيث  ،م1992\12\17يوم السابعة مساًء 
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ن يتم إعطاء حق للمبعدين لسماع موقفهم يف اجللسة القادمة اليت أوتقرر  ،ستمرار بعملية اإلبعادوالسماح لال ،أصدره القاضي ابراك
وأن احملكمة  ،ً وصف ستيف رودان "القرار أبنه يهدف لتجاوز اإلجراءات القضائية اليت تستغرق وقتًا طويال ،حيني موعدها بعد شهر

ويبدوا أنه طلب من أعضاء احملكمة العليا السبعة ابلرتاجع ، 94وهو أصعب قرار يف اتريخ احملكمة " ،ختذت قراراً مل يسبق له مثيلاالعليا 
وعلق زئيف سيغل   ،عن سنوات كانت تتخذ فيها قرارات تكبل يد احلكومة جتاه عمليات اإلبعاد وإصدار ما يراه اخلرباء القانونيني

العليا أن احملكمة ال تعتمد على القضااي القانونية مئة يف املئة وإمنا أتخذ اإلعتبارات حماضر يف الشؤون القانونية على قرار حمكمة العدل 
 األمنية عامالً شرعياً.

 
وحصول احلكومة االسرائيلية على الضوء األخضر لتنفيذ  ،قرار احملكمة العليا االسرائيلية ابلسماح ابملضي يف عملية اإلبعاد بعد صدور

وقد أشعلت انوراها ترافقها سيارات  ،نتظار الطويل طوال اليوم ابلتحركاليت حتمل املبعدين وبعد اال بدأت قافلة احلافالت ،ذلك
جتازت يف او  ،سم احلزام األمين الذي حتتله إسرائيلبوابة فاطمة املؤدية إىل األراضي اللبنانية املعروفة اب وبدأت بدخول الشرطة العسكرية

ويف ظل ظروف  ،وسط جبال وهضاب موحشة طويالً  اً خمرتقة طريق ،(احلزام األمين)املوجودة داخل طريقها حواجز اتبعة لألمم املتحدة 
وأمام أعني األمم املتحدة  ،وأمام مرأى ومسمع العامل احلر أبسره بشعوبه وحكوماته ومؤسساته ومجعياته وتكتالته وأحزابه ،مناخية ثلجية

وكل هؤالء شهود على عمل  ،وحتت مسع مجعيات حقوق اإلنسان والصليب األمحر الدويل ،وأمينها العام بطرس غايل وجملس أمنها
 إجرامي لتحقيق خمطط رهيب لطرد أبناء الشعب الفلسطيين املقاوم من أرضه.

 
وهرو  ،وبعد ساعتني من مغادرة املطلرة إىل معررب زمررايم، 1992\12\17من املبعدين الساعة التاسعة مساًء وصلت القافلة مبن فيها 

عند  ،جتاه البقاعآخر موقع لقوات اإلحتالل االسرائيلي يف منطقة حاصبيا ابلبقاع الشرقي يف لبنان يف مواجهة حواجز اجليش اللبناين اب
املعرررب أنررزل اجلنررود االسرررائيليني املبعرردين مررن احلررافالت ومبسرراعدة جنررود اجلنرررال أنطرروان حلررد املنشررق عررن اجلرريش اللبنرراين واملتعرراون مررع 

"والقررى املبعرردون اصررناف مررن العررذاب و  ،وكانررت درجررة احلرررارة يف تلررك اللحظررة تترردىن إىل مررا دون صررفر مئرروي ،سرررائيليحررتالل اإلالا
ستقدم االسرائيليون ست شاحنات لبنانية من داخل املنطقة احلدوديرة احملتلرة تعمرل يف النقرل او  ،95الضرب داخل الباصات"االستفزاز و 

لشرررريط احلررردودي احملتررل وأرغمررروا السرررائقني علررى نقرررل املبعررردين إىل منطقررة البقررراع الواقعرررة حتررت سررريطرة احلكومرررة بررني احلررردود اللبنانيررة وا
م 1992\12\18وقرررالوا للسرررائقني إايكرررم أن ترتكررروهم إال يف سررراحة مدينرررة اشرررتورا يف قلرررب البقررراع اللبنررراين ، فجرررر اجلمعرررة  ،اللبنانيررة

ووصررلت  ،ت جترراه احلرردود اللبنانيررة فيمررا يعرررف ابملنطقررة احملرمررة والرريت ال يسرركنها أحرردنطلقررت الشرراحنات لتسررري مسررافة عشرررة كيلررومرتاا
ومل يكن املبعدون يف تلك اللحظة يردرون أيرن أصربحوا  ،حاجز اجليش اللبناين الساعة الثالثة وعشرين دقيقة فجراً يف ظل ضباب كثيف

وقررررد أحرررراطوا  ،إال أهنررررم وجرررردوا أنفسررررهم يقفررررون يف وسررررط جنررررود لبنررررانيني حيملررررون رشاشررررات وقررررذائف صرررراروخية ،أو إىل أيررررن وصررررلوا
وطلبوا من سائقي الشاحنات العودة ابملبعدين الفلسطينيني من حيث  ،وأبلغوا املبعدين مبنعهم من دخول األراضي اللبنانية ،ابلشاحنات
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ويقضرري مبنررع ورفرره دخررول املبعرردين إىل لبنرران مهمررا كانررت نفسرره حلكومررة اللبنانيررة يف اليرروم تنفيررذاً لقرررار أصرردرته ا ،أترروا مررن معرررب زمررراي
وانل تقدير الشعب اللبناين أبسره وبكافة إجتاهاتره السياسرية ومبباركرة مرن املبعردين  ،وهو القرار الشجاع الذي أذهل العامل أمجع ،النتائج
عتررادوا سررابقاً أن يواجهرروا مبثررل هكررذا قرررار يصرردر عررن احلكومررة ا الررذين مررا وشرركل صرردمة عنيفررة وغررري متوقعررة لإلسرررائيليني ،أنفسررهم
انهيرك عرن املخيمرات السرتة عشرر املوجرودة يف لبنران  ،م1992خاصة وأن هناك سوابق وعمليات إبعاد إىل لبنان قبرل العرام  ،اللبنانية

 م.1948منذ العام 
 

من مساعه  أوالذي تفاج ،ضابط اللبناين املسئول الذي شرح هلما املوقف اللبناينتقدم كل من  عبد العزيز الرنتيسي وحممود الزهار حنو ال
اإلعيراء ومل يعارضره أي شرخص رغرم حالرة  ،سرتجاب لره مجيرع املبعرديناللموقف األول للمبعدين وقيادهتم اليت رحبت هبذا القرار الذي 

وهي األوىل لسلسلة حماوالت  ،و حماولة العودة إىل الوطن مرة أخرىوكان قرارهم األول يف تلك الليلة ه ،منها الشديد اليت كانوا يعانون
هبا فيما بعد، "وقد انسجم هذا املوقف للحكومة اللبنانية مع موقف املبعدين و رغبتهم بعدم الدخول لالراضي اللبنانية و الثبات  قاموا

 .96على حدود الوطن"
 

سلحتهم الرشاشة فوق أن لق اجلنود االسرائيليو قرتاهبا من املعرب أطاوعند  ،ووصلته الساعة الرابعة فجراً  ،عادت الشاحنات إىل معرب زمراي
 وغررررادر السررررائقون ،فتوقفررررت الشرررراحنات وأجرررررب املبعرررردون علررررى النررررزول منهررررا ،يف حماولررررة لتحطرررريم معنرررروايهتم ،رؤوس املبعرررردين وحرررروهلم

و  وطلب اجلنود اإلسرائيليون ،إىل معرب زمراي اهنمر الرصاص من فوق رؤوسهم ومن حوهلم وعند حماولة املبعدين التقدم سرياً  ،بشاحناهتم
الرتاجرع إىل علرى اجلميرع  اتفرق ،ولدراسرة املوضروع وتنظريم الصرفوف ،وتالفياً لوقوع إصراابت ،منهم االبتعاد أو مواجهة القتل اللحديون

ويرروي الردكتور عبرد العزيرز الرنتيسري قرائاًل "كنرت يف  ،ال سريادة ألحرد عليهراار املبعدون على طريرق معبردة يف منطقرة عازلرة سو  ،الوراء
إن :فأجبتره فقرال  ؟حد املبعدين يصرخ أين عبد العزيرز الرنتيسريمقدمة املسرية وحنن نسري يف تلك الليلة ال ندري ما هي وجهتنا فإذا أب

وأذكرر مرنهم الشرهيد مجرال منصرور لتقرود املسررية حرىت  ،مرن إخوانركختراروك ومخسرة آخررين االشيوخ ابملؤخرة تداولوا األمر فيمرا بيرنهم و 
فإذا بضابط لبناين جاء يف سيارة مدنية وأخذ يصرخ علينا فاقرتبت منه وقلت لره هرون عليرك فلرن نردخل لبنران فقرال  ،يستقر بنا احلال
والررذين ،قد أحرراط بنررا بعرره الصررحفيني اللبنررانيني و ،وفعرراًل طلبررت مررن األخرروة أن يتوقفرروا ابملكرران إىل أن ينرربلج الصررباح ،إذاً توقفرروا هنررا

 .97لقد كان الربد شديداً واملطر متواصاًل واألرض موحلة ومغطاة ابلثلوج" ،فهمنا منهم بعه األمور حول املكان الذي حنن فيه
قد مت إبعادهم فعاًل إىل حيث ابتوا على قناعة اتمة أبنه قرر املبعدون أخذ زمام املبادرة،  مع بزوغ صباح اليوم األول يف املنفى

والسبب أن ذلك املكان كان موقعاً للجيش ومل يكن هناك  ،يف مكان ممهد لقيام اخليام ،وأهنم قد أصبحوا خارج الوطن ،جنوب لبنان
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ن أن جيلسوا وقرر املبعدو  ،حيث أن شالاًل يفضي إىل هنر البارد على بعد أمتار منه ،مكان غريه يف املنطقة العازلة يصلح إلقامة املخيم
 . (مبعدي مرج الزهور)رتبط خميمهم إبمسها وأصبح يطلق على املبعدين مصطلح ايف هذا املكان ابلقرب من قرية مرج الزهور والذي 

 
اجلميع من األعداد الكبرية  أكانت اللحظات األوىل يف غاية القسوة على نفوس املبعدين الذين بدأوا يتفقدون بعضهم البعه وتفاج

أول املستقبلني للمبعدين احلزب التقدمي  "وكان هل والوطن أثره الصعب على اجلميع،وكان لفكرة اإلبعاد واإلبتعاد عن األ ،للمبعدين
ية اإلشرتاكي بقيادة وليد جنبالط الذين قدموا للمبعدين أغذية و مياه، مث اجلماعة االسالمية اللبنانية الذين أحضرو بعه املواد التموين

وحقيبة لكل مبعد فيها مالبس و عشرة خيام، انم فيها املبعدون يف االايم األوىل مث أحضر الصليب األمحر بعد ذلك مخسني خيمة 
متنوعة ابالضافة اىل جمموعة من خزاانت املياه، مث وكالة الغوث اليت أحضرت فرشًا و أغطية و أرز، وتبعها أحد التجار الفلسطينيني 

 .98الذي أحضر شاحنة تفاح و اخرى حمملة ابلبطاطا"املقيمني يف لبنان و هو نزيه البقاعي 
 

وأتفقوا  ،ختارت القيادة املؤقتة عبد العزيز الرنتيسي ليكون أول خطيب للجمعة يف رحلة اإلبعاداو  ،ة اجلمعةهتيأ املبعدون إلقامة صال
وأهم ما جاء يف خطبة اجلمعة الشكر للحكومة اللبنانية وموقفها الذي أغلق الباب  ،ن يطرح اخلطوط العريضة لسياسية املبعدينأمعه 

وأهنم سيتجذرون يف  ،وأعلن ان املبعدين لن يدخلوا لبنان ألن ذلك ليس حلمًا يفكرون فيه ،عطراً  وأثىن عليها ثناءاً  ،يف وجه املبعدين
وانشد الدول  ،وطالب لبنان ابلثبات على هذا املوقف ،هذا املكان املوحش واملوحل حىت حتقيق حلمهم احلقيقي ابلعودة إىل فلسطني

 فلسطني. بعدين لن يتحركوا من هذا املكان إال إىل وأعلن ان امل ،اإلحتاللوفضح ممارسة  ،العربية دعم هذا املوقف وعدم خذالنه
 

 جغرافية مكان اإلبعاد 3.3
 

وعشر  ،أربعون خيمة للنوم ،اً ألربعمائة ومخسة عشر مبعدبشكل تدرجيي و على مدى أكثر من شهر تتسع خيمة  ونمخس أقام املعدون
زمراي ومرج الزهرور يف منطقرة تتبرع إدارايً قضراء حاصربيا يف اقلريم البقراع الواصل بني معرب قرية على الطريق اجلبلي  لتقدمي اخلدمات امخي

وأغلب األراضي احمليطة جرداء  ،الشرقي الذي يقع يف اجلنوب اللبناين على تلة صخرية مير ابلقرب منها هنر الفاتر أحد روافد هنر األردن
وتتنراثر فيهرا أشرجار الزيتررون  ،بعيرد جبرل الشريخ املكسرو يف أغلرب شررهور السرنة ابلثلروجويطرل عليهرا مررن  ،يسرتغلها أهرل املنطقرة للرعري

وتغطيهررا الثلرروج لفررتة طويلررة وهري غزيرررة األمطررار  م ولرذلك فهرري ابردة شرتاءً 1200وترتفررع عرن سررطح البحررر  ،والكرروم بشرركل متباعرد
ما يف فصل الربيع والصيف فرتتفع درجة احلرارة ويكون اجلو مجياًل أ ،يف هذا الفصل إىل ما دون الصفر املئوي ،وتتدىن فيها درجة احلرارة

 ،وحتاط املنطقة يف فصل الربيع بسجاد من الزهور األرجوانية والصفراء واأللوان األخرى اليت تغطي معظم سفوح اجلبال اجملاورة ،ومعتدالً 
 ويصبح املنظر رائعاً ومجياًل. 

 
 (العقرارب )ترلوتسرمى التلرة الريت حرط فيهرا املبعردون  ،وتعرج ابحليرواانت املفرتسرة ،والعقرارب أما يف فصل الصيف فتنتشر فيها األفراعي

كفرري الدرزيرة ولبرااي المثرل زمرراي و  ،املبعثررةالرذي اقريم علرى اراضريها واملنطقة فقرية وانئية وحماطة من بعيد ابلقرى  ،لكثرهتا يف هذا املكان
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مرج  خميم العودة سماومن هنا أخذ مكان اإلبعاد  ،الذي اقيم على أراضيها ىل خميم املبعدينوهي األقرب إ ،الشيعية ومرج الزهور السنية
 .الزهور

 
 ويبلغ تعداد سكاهنا مخس ،على الطريق الدويل بني املصنع ومرجعيون على بعد ستة كيلو مرتات من خميم املبعدين قرية مرج الزهور تقع

حيرث مل يتبرق مرن سركاهنا إال  ،وتسرمى بلرد القصرور اخلاليرة ،والفقرر ،هجرها معظم سكاهنا بسبب ظرروف إنعردام األمرن ،نسمة االف
يشرتهم علرى ويعتمرد سركان البلردة يف مع ،وتعترب بوابرة البقراع ،وتنتج سنوايً مخسة آالف صفيحة زيت ،وفيها جملس قروي ،ألف نسمة

 .مال املغرتبني من أبنائها
 

ومتركز فيها الفلسطينيون من أبناء املنظمات الفلسطينية الوطنية التابعة  ،ي نزل فيه املبعدون هو جبال مقفرة هجرها اللبنانيوناملكان الذ
فرررتة مث  حتلهررا االسرررائيليون ومتركررزوا فيهررااحيررث  ،م1982مث هجروهررا بعررد خررروجهم مررن لبنرران يف العررام  ،ملنظمررة التحريررر الفلسررطينية

 من خالله مت اإلبعاد إىل هذه املنطقة.و  حتلوهالى بعد سبعة كيلو مرت منها داخل الشريط احلدودي الذي هجروها ومتركزوا ع
 

 للحياة يف مرج الزهورمفاصل اترخيية  3.4
 

واجه املبعدون يف موقعهم الذي استقروا فيه مبرج الزهور متاعب كثرية تراوحت بني وعورة املوقع وبرودة الطقس يف فصل شتاء شديد 
 ،واليت مل تصمد كثريًا يف وجه الرايح وثقل الثلوج ،وسيول دامهت اخليام ،ورايح عاتية ،الربودة وما صاحبها من ثلوج وأمطار غزيرة

م بقوله "إنين 1993\1\17حىت أن مراسل وكالة األسوشيتتربس األمريكية وصف األمور يوم وصعوبة احلركة على الوحل والطني، 
 .99ء يتغلبون على مشاق احلياة اليت ال ختتلف عن حياة اإلنسان األول"أقوايء أشدا اً أرى أانس

 
والرذي عرربت منره  ،قيام السلطات اللبنانية إبغالق املعرب الرذي يرؤدي إىل املخريم بسبب صعوبة احلياة يف خميم العودة مرج الزهورزادت 

عرررب املومررع إغررالق  ،علررى رأسررها الصررليب األمحررر ،واملقدمررة مررن مؤسسررات إنسررانية ودوليررة متعررددة ،معظررم املسرراعدات يف األايم األوىل
وأصرربح إحضررار هرذه املررواد يررتم عررن طريرق التهريررب عرررب اجلبررال  ،مرن عنررد املبعرردين املررواد الضررورية للحيرراة تونفررذ ،توقفرت املسرراعدات

وهرررم حيملوهنرررا علرررى ظهرررورهم  ،د تصرررل أحيررراانً إىل عشررررات الكيلرررومرتاتحيرررث يقررروم املبعررردون بنقلهرررا ملسرررافات طويلرررة قررر ،الررروعرة لررريالً 
 ،وعرب منحدرات شديدة اإلحندار وخطرة جداً ومتر يف منطقة حمرمرة يراقبهرا اإلسررائيليون جيرداً  ،منحدرين هبا من جبال شاهقة االرتفاع

 حياانً على من يتحرك داخلها.أويطلقون النار 
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نصب جهدهم على دراسة هذا الواقع ووضع آليات للتعامرل او  ، جلاهنم املختلفة اليت قاموا بتشكيلهادرس املبعدون واقعهم الصعب عرب

 ورمست خطط لذلك تنوعت وتوزعت كالتايل: ،معه بصورة واقعية لتعزيز صمود مجيع املبعدين يف مواجهته
 مسريات وفعاليات يقوم هبا املبعدون يف الذكرى الشهرية لإلبعاد. .1
 ومقابالت ومؤمترات صحفية يقوم هبا املكلفون كل يف جماله.مناظرات  .2
 رسائل وخماطبات للزعماء وامللوك والرؤساء و الفعاليات احلزبية والنقابية على املستوى العريب والعاملي. .3
 فعاليات وحماضرات وندوات سياسية وإعالمية. .4
 يمات داخلية وتقارير وتصرحيات صحفية.متع .5
 دين وإليهم.تبادل الرسائل من املبع .6
 التعامل مع املستجدات اخلاصة ابملبعدين على الصعيد الدويل والعريب واإلسرائيلي. .7

 رية لإلبعادهالفعاليات الش 3.4.1

 فعاليات يف الذكرى الشهرية لإلبعاد ولعل أمهها:قام املبعدون مبسريات و 
 

 -مسرية العودة : .1
 

وأنه ال بديل عنه، ومع اشتداد احلصار على منطقة خميم العودة من قبل  ،املبعدينللتأكيد على أن خيار العودة هو اخليار الوحيد لكل 
اجليش اللبناين، ومنعه أية هيئة أو شخصية أو مجاعة من الوصول إىل املخيم عدا الصحافيني احلاصلني على تصريح من وزارة اإلعالم 

م أي 1992\12\21ولة العودة إىل فلسطني، وذلك يوم االثنني صباح فقد قرر املبعدون القيام مبسرية حنو معرب زمراي حملا ،اللبنانية
 .من اإلقامة يف املخيمبعد ثالثة 

ويرافقها مراسلوا وسائل اإلعالم املختلفة، وذلك يف متام الساعة الثامنة  انتظمت املسرية يف صفوف طويلة، تقدمها كبار السن والعلماء،
إعرالم قروات االحرتالل اإلسررائيلي أن إسررائيل لرن تسرمح  ت وسرائلرحصرغرزة،  خمريم الشراطىء صباحاً وبقيادة املبعد إمساعيل هنية من

 وابلتايل لن يسمح للمبعدين ابلعودة إىل وطنهم. ،القرتاب من احلدود اليت يسيطر عليها اجليش اإلسرائيلي يف جنوب لبنانابللمسرية 
 

وهي نقطة التماس بني اجليش االسرائيلي  منطقة تطل على معرب زمراي،ة إىل الساعة احلادية عشرة والنصف وصلت املسري  يف متام
بدأت املدفعية والدابابت  ،م200املبعدون، وعندما بدأ املبعدون يف االحندار حنو املعرب، وأصبحوا على بعد  يتواجد هباواملنطقة اليت 

وعلى الرغم من ذلك ظلت املسرية تتقدم  ، فيه املبعدوناالسرائيلية إبلقاء قذائف ثقيلة حول املسرية على جانيب الشارع الذي يسري
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م من القوات اإلسرائيلية واليت ظهر منها داببتان وثالث دورايت وسيارات عسكرية أخرى وحشد من 20حىت أصبحت على بعد 
وأثناء الصالة تواصل القصف "لصالة الظهر،  نوديأنذاك  ،عندها اشتد القصف، وأصبح قريبًا جدًا من املسرية ميينًا ومشاالً ،اجلنود ،

انبلس إصابة خطرة يف وجهه أدت إىل كسر فكه -من خميم عني بيت املاء وأصابت إحدى الشظااي املبعد أجمد زامل ،قريباً من املسرية
ومع استمرار القصف املدفعي  ،ومت نقله إىل مستشفى يف راشيا ابلبقاع مبساعدة من أحد الصحفيني املرافقني للمسرية ،وهتتك فمه

 .100"وطلقات الرشاشات أصيب مبعد آخر هو سليمان القوامسي من اخلليل إصابة متوسطة بيده
 

وجلس املبعدون  ،العتصام ابملكاناب عن السري واستبداله املسرية وابلتشاور مع قيادة املبعدين التوقف قائدأمام هذا التطور اخلطري قرر 
رائيلية اليت قامت إبغالق الطريق ابحلجارة واألتربة بواسطة جرافة ضخمة،كما زرعت األلغام على الطريق الذي يف مواجهة القوات االس

 ،وألقيت كلمات ركزت على عدوانية االحتالل وجربوته ،واستمر القصف بني احلني واآلخر ،من املمكن أن يتقدم عربه املبعدون
، جلس املبعدون عاد، وحثت  املبعدين على عدم مغادرة خميمهم  إال إىل فلسطني.وحثت على الصرب والصمود يف مواجهة حمنة اإلب

وعندما وقفوا  ،مر املبعدون ابلتقدم إىل األماموأقرتبت وسائل اإلعالم اليت كانت تراقب األحداث من اخللف، وبعد صالة العصر أ  
وتساقط  ،شظااي الصخور واحلصى واألتربة لتسقط فوقهم، وتطايرت بسبب القصف املدفعيلتنفيذ األمر اشتعلت األرض من حوهلم 

لب من اجلميع اجللوس واالعتصام يف املكان حىت تتدارس القيادة وإثر ذلك ط   ،الكثري من القذائف أمامهم، مما منعهم من التقدم
بعدين إحضار احلطب من جوار املستجدات. ويف الساعة التاسعة مساًء اشتد الربد والصقيع، وتدنت درجات احلرارة، وحاول بعه امل

وألقت قذائف املدفعية الفارغة والقنابل الصوتية بينهم، مما أدى  الشارع، فبدأت قوات االحتالل إبطالق الرصاص فوق رؤوس املبعدين،
تدرجيي  دة بشكلوأمام هذه الظروف واستحالة البقاء حىت الصباح تقرر االنسحاب والعو  ،إىل إصابة املبعد وائل هندية من انبلس

عن كل املسريات  ساعة اىل معرب زمراي، مؤثرة وختتلف  48ومنظم إىل املخيم، و"كانت مسرية العودة اليت قام هبا املبعدون بعد أقل من 
 .101اليت قام هبا املبعدون فيما بعد و كان هلا كل معاين اخلشوع و التأثري"

م الردويل والعرريب والفلسرطيين ملطرالبهم وحقهرم يف العرودة، وكشرفوا عرن النروااي جنح املبعدون يف أول فعالية هلم يف كسب أتييرد الررأي العرا
احلقيقيررة والعدوانيررة لالحررتالل اإلسرررائيلي الررذي اسررتخدم أسررلحته الثقيلررة يف مواجهررة مبعرردين عررزل إال مررن العزميررة واإلصرررار علررى حررق 

عت يف أايم قليلرة بعرد اإلبعراد أن ترنظم هرذه الفعاليرة الريت كران هلرا وأظهرت هذه املسرية قوة تنظيم املبعدين وقيادهتم الريت اسرتطا ،العودة
كمررا اتضرح املوقررف الشرجاع واملنضرربط   ،ودل ذلرك علررى دقرة التخطرريط وحسرن اإلدارة ،يف فضرح النرروااي اإلسررئيلية العدوانيررة أكررب األثررر

املسرررية تغطيررة إعالميررة واسررعة مررن كررل وسررائل  و خباصررة بعررد أن جررذبت ،والتماسررك جلميررع املبعرردين الررذين متتعرروا بررروح معنويررة عاليررة
 اإلعالم من كافة أحناء العامل. 

 
 

 هدم اخليام ومسرية حنو الوطن .2
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، والقاضي بعودة املبعدين إىل دايرهم، ويف الرذكرى الشرهرية 799يف خطوة احتجاجية على عدم تنفيذ إسرائيل لقرار جملس األمن رقم 

م أقدم املبعدون على هدم مجيع خيام املخيم عررب إمالرة األعمردة، وهتبريط اخليرام إىل 1993\1\17 يوم األحد املوافقاألوىل لإلبعاد، 
وتوقفررت  ،وانطلقروا يف مسرررية صررامتة حنررو معرررب زمررراي، يتقرردمها املرضررى واملصررابون وكبررار السررن وقادهررا عرراطف عرردوان مررن غررزة ،األرض

 الشرامي عرن اجلهراد اإلسرالمي، وعراطف عردوان مرن محراس، وكلمرة لعزيرز م من املعرب، وألقيت كلمات لعبد هللا500املسرية على بعد 
دويك، وختمها عبد العزيز الرنتيسي بكلمة ضمنها رسائل عدة موجهة للشرعب الفلسرطيين وسركرتري عرام األمرم املتحردة ورئريس جملرس 

 799لررى تنفيررذ قرررار جملررس االمررن رقررم األمررن والرررئيس السرروري والرررئيس املصررري، حررث فيهررا اجلميررع علررى العمررل إلجبررار االحررتالل ع
وأكرد علرى رفره املبعردين الردخول إىل  ،وانشرد الزعمراء العررب التمسرك مبطلربهم إبعرادة املبعردين ،القاضي إبعادة املبعدين إىل دايرهم

مث عاد املبعدون  ،نأبجسادهم مع عالمة استفهام يف إشارة إىل قرار جملس األم 799وإثر ذلك قام املبعدون برسم الرقم  ،أي بلد عريب
 إىل املخيم وسط مشاركة إعالمية واسعة.

 
 املسرية حنو قرية مرج الزهور .3

 
وللمحافظة على الزخم اإلعالمي الذي تصاعد تعاطفًا مع املبعدين،  ،من أجل اإلبقاء على حالة احلراك السياسي لقضية اإلبعاد

والذي تناغم مع  ،لرافه لدخوهلم إىل أي بلد عريب آخر غري فلسطنيوشكل أملًا وحسرة لالحتالل، وللتأكيد على موقف املبعدين ا
"وملخاطبة جامعة الدول العربية اليصال رسالة املبعدين إىل الشعوب  ،املوقف اللبناين احلكومي والرمسي، ولتوجيه الشكر هلذا املوقف

م 1923\1\22 نظم املبعدون وقيادهتم مسرية يوم اجلمعة ،102"وإليصال بعه الرسائل الدبلوماسية إىل بعه زعماء العاملالعربية، 
 ، تتجه من املخيم إىل قرية مرج الزهور.بقيادة حممود الزهار

ومنها إنساين من قبيل  ،سارت املسرية بشكل منظم، ورفع أفرادها الفتات ذات دالالت خمتلفة، منها سياسي يندد ابإلحتالل وجرائمه
لوحرردة الشرعب الفلسررطيين، مثرل الفتررة محلهرا األطبراء وهرري عبرارة عررن هرالل داخلرره صرليب للتأكيررد  ال تنسروا مأسراتنا، وأخرررى موجهرة

ويف أثناء الطريق توقفت املسررية مررات عردة لإلسرتماع لكلمرات مرن   ،على وحدة الشعب الفلسطيين بكل طوائفه يف مواجهة اإلحتالل
 ،ق املسرية كوكبة كبرية من اإلعالميرني، وحمطرات التلفرزة مرن كرل احنراء العراملوراف ،كل من أمحد حبر، إبراهيم ابو سامل، وعبد هللا الشامي

حىت وصلت إىل قرية مرج الزهور، فأقيمت صالة اجلمعة، وشارك فيها الكثري من أهايل القريرة، وقرام ممثلرو املبعردين بتسرليم خمترار القريرة 
ة الردول العربيرة، ليقروم بتسرليمها إىل املسرؤولني اللبنرانيني لتصرل إىل رسائل دبلوماسية لبعه الرؤساء وامللروك العررب، وألمرني عرام جامعر

 غايتها.
 

 مسرية الباللني األوىل  .4
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م انطلقت مسرية من املخيم ابجتاه معرب 1993\2\17بعد مرور ستني يوماً، ويف الذكرى الشهرية الثانية لإلبعاد، ويف يوم األربعاء 

، حيث انتظمت وقاد املسرية إبراهيم أبو سامل ،من احلاجز الذي تسيطر عليه القوات االسرائيلية زمراي، وتوقفت على بعد كيلو مرت
وقد محل املبعدون اآلالف من الباللني الصغرية والكبرية املعبأة بغاز اهليليوم،  ،املسرية يف صفوف حتمل الفتات تطالب إبعادة املبعدين

إشارة  60وألقيت العديد من الكلمات، ورسم املبعدون الرقم  ،ابألبناء واألطفال والوطن وكتبت عليها العديد من الشعارات اليت تذكر
 إىل عدد أايم مكوثهم يف اإلبعاد خارج الوطن، مث أطلقت البالوانت اليت محلتها الريح ابجتاه الوطن.

 
 تنكيس علم األمم املتحدة وحرق خيمة رمزية .5

 
من قبل إسرائيل، وجتاهل األمم  799م، وبسبب عدم تنفيذ القرار رقم 1993\3\17األربعاء يف الذكرى الشهرية الثالثة لإلبعاد يوم 

 ،فقد أقرام املبعردون خيمرة ترمرز ملأسراة املبعردين وكرل الالجئرني ،املتحدة للموقف االسرائيلي الرافه ابستمرار لالنصياع للقوانني الدولية
لعزيز الرنتيسي طالب فيها بتنكيس علم األمم املتحدة املرفوع فوق اخليمة احتجاجراً ورفع فوقها علم األمم املتحدة، وألقيت كلمة لعبد ا

وطالرب الوفرد الفلسرطيين املفراوض عردم  ،وأشاد ابلشعب الفلسطيين وانتفاضرته ومقاومتره لإلحرتالل ،على عدم تنفيذ قرار جملس األمن
الرذهاب إىل مباحثررات فلسرطينية مررع العردو اإلسرررائيلي حرىت ينسررجم مروقفهم مررع موقرف الشررعب الفلسرطيين، وهرراجم احملترل اإلسرررائيلي 

قراراهتا، وهي برذلك  وأهتم عبد هللا الشامي ممثل اجلهاد االسالمي األمم املتحدة أهنا عاجزة عن تنفيذ ،(ال مقام لكم على أرضنا)قائال 
، مث قاموا إبحراق اخليمة الرمزية لألمم املتحدة (ال لظلم األمم املتحدة والكيل مبكيالني)مث هتف املبعدون  ،توفر الغطاء جلرائم االحتالل

 وعلمها.
 

 مسرية املشاعل .6
 

وبعد قضاء يوم العيد احلافل م، 1993\3\23بعد مخسة أايم من تنكيس علم األمم املتحدة، ومساء يوم عيد الفطر بتاريخ 
حيث شاركت وفود كبرية ومتنوعة من تنظيمات  ،ابلفعاليات واالستقباالت للكثري من الزائرين القادمني من كل بقاع لبنان وغريه

تلة جماورة، ومن  وأحزاب لبنانية وفلسطينية املبعدين احتفاهلم بيوم العيد، محل املبعدون املشاعل وطافوا هبا حول املخيم، وصعدوا هبا إىل
 ومبرافقة إعالمية واسعة، وبتعاطف مجاهريي واسع من الزائرين. ،مث عادوا هبا إىل املخيم وسط هتافات وأانشيد معربة

 
 
 
 

 مسرية الباللني الثانية ولقاء األطفال  .7



63 
 

 
ابحلافالت من أماكن سكناهم لالعتصام م قرر ذوو املبعدين تنظيم رحلة 1993\3\25يف اليوم الثالث لعيد الفطر السعيد اخلميس 

حىت يكونوا يف أقرب نقطة يستطيعون الوقوف فيها تعبرياً رمزايً عن  ،يف مدينة املطلة يف اجلانب الفلسطيين للحدود اللبنانية الفلسطينية
والضفة الغربية من الوصول إىل مع املبعدين إال أن سلطات االحتالل اليت منعت احلافالت القادمة من غزة  اإلصرار على التضامن

م، و الذين جتمعوا على مشارف املطلة يتقدمهم الشيخ رائد 1948املطلة ومل يصلها إال أبناء الشعب الفلسطيين من الوطن احملتل عام 
وجتاواًب مع  ،ومصالح، وإبراهيم منر حسني رئيس جلنة املتابعة العربية، حيث أقاموا بعه الفعاليات االحتجاجية واالعتصام طيلة الي

املبعدون يف مسرية صامتة ابجتاه زمراي، رفعوا خالهلا شعارات تتعلق ابألوالد واألبناء واألطفال، وألقيت كلمات  جهذه الفعالية خر 
 وكتبت رسائل قصرية لألطفال، علقت ببالوانت، وأطلقت يف حلظة واحدة ابجتاه فلسطني.

 
 مسرية األكفان  .8

 
حيث جاءت يف ظل  ،الفعاليات الشهرية اليت قام هبا املبعدون، وذلك ملا حتمله من دالالت سياسية كبرية تعد هذه الفعالية من أهم

إدراك املبعدين أن قرار جملس األمن القاضي إبعادهتم إىل بيوهتم أصبح يف مهب الريح، وأن مصريه كمصري سائر القرارات الدولية 
اغم املوقف العريب والفلسطيين الرمسيني بضرورة العودة للمفاوضات حتت أتثري الضغط و ال سيما مع تن ،اخلاصة ابلقضية الفلسطينية

األمريكي ضاربني بعرض احلائط وعودا سابقة بعدم العودة للمفاوضات يف واشنطن إال بعودة املبعدين وتنفيذ قرار جملس االمن اخلاص 
 هبم.
 

 الوفود العربية_ ومن ضمنها الوفد الفلسطيين_ هو طوق جناة يقدمه أدرك املبعدون أن استئناف مفاوضات السالم يف واشنطن بني
 ،النظام السياسي العريب والفلسطيين حلكومة رابني االسرائيلية للهروب من استحقاق تنفيذ قرار جملس األمن وحل قضية املبعدين

حيث تقرر أخذ زمام املبادرة والقيام "مبسرية  ولذلك قرر املبعدون أن يبادروا إىل فعل يؤثر سياسيًا و مينع استئناف املفاوضات،
 األكفان.

 
م، واختذت قرار القيام ابملسرية، ويف صباح اليوم التايل عقد اجتماع للمبعدين  1993\4\14اجتمعت جلنة املخيم مساء األربعاء 

لزهار وعبد هللا الشامي، وركز حممود ا ،عبد العزيز الرنتيسي ،كافة يف خيمة املسجد، وألقيت كلمات لكل من عبد الفتاح دخان
اجلميع على األسباب اليت أدت إىل اختاذ قرار مسرية األكفان، وأنه قد حانت الفرصة لكي نقول للعامل أن وجودان يف هذا املكان مل 

فتح ابب و  ،يكن حداًث عابراً، وأننا لن نستسلم، وعلينا اإلصرار على العودة حىت لو كان مثن ذلك تضحيات نقدمها من أنفسنا
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، ويروي عدانن مسودة انئب رئيس جلنة املخيم النقاش أمام وسائل اإلعالم واستمع إىل مجيع وجهات النظر املختلفة حول هذا القرار
 . 103يف مذكراته "أن مسرية األكفان كانت فكرة من اإلخوة اإليرانيني"

 
بعد أن لبس معظم املبعدين األكفان اليت مل تكن كافية  م انطلقت املسرية بقيادة حممود الزهار، و ذلك1993\4\16صباح اجلمعة 

القيادة العامة اليت تبث من  -اجلبهة الشعبية للجميع، ووسط تغطية إعالمية واسعة، وبث حي من حمطة القدس اإلذاعية التابعة ملنظمة
ع كلمات ألقاها حممود الزهار وسعيد دمشق، ويف متام الساعة احلادية عشرة وصلت املسرية إىل حاجز زمراي، وجلس املبعدون لسما 

صيام من غزة، وحامد البيتاوي وإبراهيم أبو سامل من الضفة الغربية، و يف الساعة الثانية عشرة استمع اجلميع إىل خطبة اجلمعة، بعدها 
املسرية وعلى جوانبها، وقف اجلميع لالستعداد القتحام احلاجز، عند ذلك قامت قوات االحتالل الصهيوين بتفجري ألغام أرضية أمام 

وتساقطت قذائف كثرية حوهلا، وصاحب ذلك زخات من الرصاص كثيفة، وأصبح املوقف صعباً للغاية، وخباصة وأن املسافة بني اجلنود 
عد فتحي اإلسرائيليني ومقدمة املسرية أصبحت تضيق كثرياً، والفاصل أصبح أمتارا" قليلة، واقرتب املبعدون كثريا من اجلنود، وأصيب املب

ويف هذه اللحظة أمر املبعدون ابجللوس بعد أن تناهى إىل علم قيادهتم أنباء عن  ،وأصبحت املواجهة قاب قوسني أو أدىن ،القرعاوي
 نية الوفد املفاوض عدم الذهاب إىل واشنطن، وعن نية وزراء اخلارجية العرب أتجيل موعد املفاوضات. 

 
سراء أعلرن حممرود الزهرار قائرد املسررية أن اهلردف مرن املسررية قرد حتقرق إبعرالن حيردر عبرد الشرايف اعتصم املبعردون أمرام احلراجز، ومرع امل

رئيس الوفد الفلسطيين املفاوض وحنان عشراوي أن الوفد لن يذهب إىل املفاوضات، وعن إستقالة حيدر عبد الشايف الحقا من ر سة 
كمرا تنراهى إىل علرم املبعردين أن وزارة   ،وضرات، والريت أجلرت إبعرالن رمسريالوفد، وطلب فيصل احلسيين عضرو الوفرد رمسيراً أتجيرل املفا

اخلارجيررة األمريكيررة قررد مارسررت ضررغوطاً كثرررية علررى احلكومررة اإلسرررائيلية لضرربط الررنفس وعرردم قيررام اجلرريش االسرررائيلي إبيقرراع إصرراابت 
 مطالبهم.  مباشرة يف صفوف املبعدين الذين عادوا يف املساء إىل املخيم بعد أن حققوا بعه

 
 مسرية اإلعتصام على مشارف الوطن  .9
 

بعد عشرة أايم على مسرية األكفان نكث الوفد الفلسطيين املفاوض بوعدة، و كان ذلك بضغوط من منظمة التحرير الفلسطينية يف 
وألن املبعدين قرروا  ،سرائيلياخلارج وكذلك فعلت الوفود العربية، وقرروا مجيعاً الذهاب إىل واشنطن الستئناف املفاوضات مع الوفد اال

فقد قرروا القيام يوم  ،إبقاء قضيتهم حية وحاضرة أمام احملافل العربية والدولية وأمام وسائل االعالم وأمام القيادات الفلسطينية والعربية

                                                           
عدانن مسودة عن اإلخوان املسلمني يف الضفة الغربية و أتسيس محاس، بريوت: مركز الزيتونة للدراسات و حممد، بالل. اىل املواجهة ذكرايت د. 103

 123، ص2013اإلستشارات، 
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ة تضمن عودهتم م العودة إىل معرب زمراي لالعتصام أمامه بشكل مفتوح،  وحىت حتل قضيتهم بطريقة عادل1993\4\26اإلثنني 
 مجيعاً إىل وطنهم.

 
انطلقت املسرية يقودها إمساعيل هنية الساعة احلادية عشرة والنصف صباحاً، وحتيط هبرا وسرائل اإلعرالم املختلفرة ومحرل املبعردون معهرم 

وكالعررادة، ومرررع وصررول املسررررية انفجرررت القرررذائف والقنابررل واأللغرررام يف مواجهتهرررا  ،أمتعررتهم وفراشرررهم لإلعتصررام أمرررام احلرراجز يف زمرررراي
فجلس املبعدون وافرتشوا األرض يف اعتصام طويل ملدة ستة  ،وحوهلا، ولكنها واصلت السري حىت أصبحت يف مواجهة جنود االحتالل

 أايم بلياليها.
 

ل عديرردة تضررمنت مرروقفهم مررن عررودة املفاوضررات الفلسررطينية والعربيررة مررع وجرره املبعرردون مررن خررالل النرراطقني واملتحرردثني ابمسهررم رسررائ
اضطرت اإلدارة  ،اسرائيل، وطالبوا بتوقفها مرة اثنية حىت عودة املبعدين، وأمام هذا اإلصرار من املبعدين ابالعتصام حىت حتقيق مطالبهم

يرة إسررائيلية مترت بوسراطة مرن وزيرر اخلارجيرة األمريكري وارن  األمريكيرة وابالتفراق مرع إسررائيل والردول العربيرة لإلعرالن عرن صرفقة أمريك
م واختصرررار 1993م والثانيررة هنايرررة 1993كرسررتوفر تقضررري بعررودة املبعررردين إىل وطرررنهم فلسررطني علرررى دفعتررني األوىل يف شرررهر أيلرررول 

تية، وكان من املستحيل االستمرار يف الليلة السابعة لالعتصام هطلت أمطار غزيرة، وهبت رايح عاو  اإلبعاد من سنتني إىل سنة واحدة.
ابإلعتصام يف ظل هذه الظروف اجلوية، ولذلك قرر املبعدون العرودة إىل خمريم العرودة لدراسرة املقررتح األمريكري اجلديرد القاضري بعرودهتم 

 على دفعتني.
 

 مسرية اجلبل ووخز الضمري  .10
 

وللتذكري  ،تنفيذ قرار جملس األمن خبصوص عودة املبعدين م ومبناسبة عدم1993\5\17ت يوم الذكرى الشهرية اخلامسة لإلبعاد مت
أبن هذه القضية ال زالت حية، ولتحميل املؤسسات الدولية نتيجة ما يتعرض له املبعدون يف خميم العودة مرج الزهور، فقد نفذ املبعدون 

نطالق مبسرية بقيادة مجال الطويل من البرية، إضرااًب عن الطعام ليوم واحد، ومت اإلعتصام ملدة ساعتني داخل اخليام، جرى بعدها اال
 وألقيت كلمات من فتحي القرعاوي ومجال الطويل.

 
 مسرية الصرب على اخلذالن "الراايت السود"   .11

 
م، انطلقت مسرية ملسافة كيلو مرت واحد جنوب املخيم على طريق زمراي، حيث املكان 1993\6\17يف الذكرى السادسة لإلبعاد 

عدون بدفن قرار جملس األمن فيه سابقاً، وألقى حممود الزهار كلمة، حث اجلامعة العربية القيام بدورها يف الضغط إلعادة الذي قام املب
املبعدين، وقرأ عزيز الدويك رسالة موجهة إىل مؤمتر حقوق اإلنسان املنعقد يف فيينا، استعرض فيها مأساة املبعدين، وظروفهم الصعبة، 
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 799نونية اإلبعاد، وطالبه ابلضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لالمتثال لتطبيق قرار جملس االمن رقم وذكر املؤمتر بعدم قا
 وختم هذا اليوم إبقامة يوم عمل طيب جماين من قبل الوفد الطيب األردين الزائر ملعاجلة أمراض العيون والعظام. ،اخلاص بعودة املبعدين

 
 مع املرضى اإلعتصاممسرية .12
 
م صباح السبت انطلقت مسرية حاشدة ضمت مجيع املبعدين يتقدمها املرضى الذين 1993\7\17ناسبة الذكرى السابعة لإلبعاد مب

وتلي بيان صحفي ابللغتني  ،حيث طافت يف أحناء املخيم وحميطه، وجتمعت يف مكان أطلق عليه مصلى العيد ،مريضاً  83بلغ عددهم 
املؤسسات الدولية عن تنفيذ قراراهتا املتعلقة ابلقضية الفلسطينية، وطالب الدول العربية للضغط  العربية واإلجنليزية حتدث عن عجز

 ابلعمل من أجل تنفيذ اعادة املبعدين.
 

 مسرية املرضى .13
 

مريضاً، وذلك مبناسبة إعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم  82م، واشرتك فيها 1993\7\22نظمت هذه املسرية يف 
حيث انطلقت املسرية ابملرضى الذين محل كل منهم الفتة كتب عليها امسه  ،عن نيتها إعادة بعه املرضى املبعدين م1993\7\10

ها البغال إىل معرب زمراي، وقريبًا منه جلس كل من يف ع السري بواسطة العرابت اليت جتر ونقل من مل يستط ،واملرض الذي يعاين منه
سافة قريبة من املعرب وهم يلوحون بورقة فيها أمساء املرضى لتسليمها مل فراونةالرفايت والدكتور عمر املسرية، وتقدم املبعد املريه حسن 

قذيفة سقطت يف حميط املسرية، ومل يصب أحد أبذى،  15وردت إبطالق حوايل  ،لقوات االحتالل، إال أهنا مل تستجب لذلك
 عاً.وعادت املسرية اىل املخيم بعد أن احدثت صدى إعالمياً واس

 
 االعتصام مع املرضى داخل املخيم .14

 
م، ومع االزدايد يف عدد املرضى، ومن أجل لفت النظر إىل خطورة األوضاع 1993\8\17يف الذكرى الثامنة لإلبعاد يوم الثالاثء و 

وبدأوا بعد ذلك اعتصاماً  ،فقد جتمع املبعدون الساعة الثامنة صباحاً، وجابوا أحناء املخيم يف مسرية صامتة ،الصحية داخل خميم العودة
ولفت  ،ملدة ساعة يف ساحة املخيم ألقى خالهلا حسن مشعة أمري املخيم كلمة شرح فيها معاانة املبعدين والظروف الصعبة اليت يعيشوهنا
تاج للنقل النظر خاصة إىل الظروف الصحية اليت يعاين منها املرضى وعدم توفر االحتياجات الصحية الالزمة، حيث أن الكثري منهم حي

 للمستشفيات خارج املخيم، ومحل اسرائيل وهيئة االمم املتحدة املسؤولية عن سالمتهم. 
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 الرسائل من املبعدين وإليهم  3.4.2

وكانت وسيلة من  ،بادل املبعدون الرسائل اليت كانت يف ذلك الوقت وسيلة من وسائل التواصل مع شخصيات اعتبارية وجهات رمسيةت
وأرسرل املبعردون عشررات الرسرائل ومئرات الربقيرات املكتوبرة والشرفوية وعررب  ،وسائل حشد الررأي الشرعيب والرمسري لنصررة قضرية املبعردين

وتلقرروا مئرررات الرسررائل الشخصرررية والرمسيررة مررن جهرررات رمسيررة، ومرررن نقرراابت، ومؤسسرررات وتنظيمررات عربيرررة  ،وسررائل اإلعررالم املختلفرررة
وعربت معظمها  ،وكلها كانت يف سياق محالت املناصرة واملؤازرة للشعب الفلسطيين ولقضية املبعدين بشكل خاص ،وعامليةوفلسطينية 

 العزائم ويصلب املوقف.  ذومحلت يف ثناايها ما يشد األزر ويشح ،عن اإلكبار والتقدير ملوقف املبعدين وصمودهم
 

اللجنررة اإلعالميررة، وتقرررأ علرريهم إمررا يف اخليررام أو بعررد الفررراغ مررن الصررالة يف خيمررة كانررت هررذه الرسررائل تعمررم علررى املبعرردين مررن خررالل 
حيث يوضع مجيع املبعدين يف صورة ما ورد يف كل رسالة، ويف صورة التأييد الذي حيظون به يف األوساط الرمسيرة والشرعبية يف  ،املسجد

سرالمية خدمرة للمبعردين عررب تقردمي عنراوين بريديرة وصرناديق اسرتقبال "قردمت اجلماعرة اال أحناء الروطن العرريب وغرريه مرن منراطق العرامل.
وهكرررذا أيضررراً يف االتصررراالت  ،عررردين مرررن األهرررل واملرسرررلة مرررنهم إىل ذويهرررم وذلرررك عررررب العاصرررمة الربيطانيرررة لنررردنبالرسرررائل املوجهرررة للم

 خميم املبعدين كل أسبوع، مث ينقل رسائلهم إىل اهلاتفية، حيث يقوم أحد أفراد اجلماعة االسالمية بتجميع رسائل ومحلها وإحضارها إىل
 104األهل، ويرسلها إليهم عرب لندن، حيث سامهت تلك الرسائل يف نشر الطمأنينة يف قلوب املبعدين وذويهم."

 
 مناظرات ومقابالت ومؤمترات صحفية وتعميمات داخلية وتقارير وحماضرات 3.4.3

 
الصحفي الذي كان جيري يومياً من قبل الناطقني ابسم املبعدين عبد العزيز الرنتيسري وعزيرز دويرك من نشاطات املبعدين اليومية املؤمتر 

وعبررد هللا الشررامي، حيررث يشرررح فيرره النرراطقون رأي املبعرردين يف كررل قضررية سياسررية تعرررض علرريهم، وال سرريما مررا يتعلررق منهررا ابملبعرردين 
 ومفاوضات السالم بني األطراف العربية وإسرائيل.

 
م بثت من خميم العودة وسط عاصفة ثلجية 1993\2\3صعيد املناظرات فقد أجرت شبكة سي إن إن األمريكية مناظرة ليلة  علىو 

دقيقرة، وأدارهرا مرن خمريم العرودة مراسرل  25ملردة  و الروزير االسررائيلي حراييم رامرونشرديدة الرربودة بعرد منتصرف الليرل برني عزيرز دويرك 
وقدم سدلر للمناظرة بقوله عن املبعدين، إن هؤالء األصوليني يصرون علرى االنتصرار  ،ايت املتحدةالشبكة سدلر والري كينج من الوال

وقرال أنره ال يعررف مرا الرذي سريجري هلرم فيمرا إذا جتراوزت  ،وأضاف أهنم يتمسركون مببرادئهم وعقيردهتم ،يف معركة اإلعالم مع إسرائيل
عررودهتم الفوريررة إىل وطررنهم، وبعررد أن إنتهررت املقابلررة أبرردى العرراملون الفنيررون  الررذي يرردعو إىل 799األمررم املتحرردة وجملررس األمررن قرررار 

 دويك.الة إعجاابً شديداً أبداء عزيز واإلعالميون التابعون هلذه الوك

                                                           
 .317. ص 2012البوريين، حسين. حمطة يف اتريخ احلركة االسالمية يف فلسطني. بريوت: مركز الزيتونة،  104
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العهم ومن نشاطات املبعدين اليومية قراءة التعميمات الداخلية الصادرة عن اللجان املختلفة، واليت كان يقصد هبا وضع املبعدين، وإط

على آخر املستجدات حول قضيتهم، واتصاالت قياداهتم مع أصحاب الشأن خبصوصها، وإطالعهم على املبادرات اخلاصة بعودهتم أو 
انتقاهلم من املخيم، واملوقف من كل ذلك، أو حتضريهم للفعاليات الشهرية وغريها، وتعميمات عن زايرة الوفود املختلفة، وما محلته من 

د والتضررامن واملسرراعدات املقدمررة مررن اجلهررات املختلفررة، واالتصرراالت الرريت أجراهررا الصررليب األمحررر الرردويل حررول تقرردمي عبررارات التأييرر
كمررا   ،وإطررالع املبعردين علرى مرا يصرردر مرن مواقرف إسررائيلية وأمريكيرة خمتلفررة حرول قضرية املبعردين ،املسراعدات وعرودة املرضرى وغريهرا

وأتكيداً على التفاف الشعب الفلسطيين حول  ، وانتفاضته املتصاعدة رداً على اإلبعادصدرت تعميمات عن موقف الشعب الفلسطيين
 قضية املبعدين وضرورة عودهتم.

 
وابلررذات الفلسررطينية،  ،ومررن نشرراطات املبعرردين اليوميررة إقامررة حماضرررات ونرردوات حررول الكثررري مررن املواضرريع السياسرري ة العربيررة والدوليررة

إمرا مرن املبعردين أو مرن الوفرود الزائررة، والريت ضرمت يف عضرويتها نقرابني وصرحفني وسياسريني وأكرادمييني،  ألقاها الكثرري مرن املختصرني 
كما مشلت مواضيع خمتلفة ركزت على الصمود يف وجه احملنة تيمناً ابلرسل وأصحاب املبادئ، وألقيت حماضرات صحية حول األمراض 

 ألجواء الشتوية العاصفة وغريها.املتعددة اليت ميكن أن يصاب هبا املبعدون يف ظل ا

 خما بة امللوك والزعماء ورؤساء األحزاب واملؤسسات 3.4.4

 
قررت قيادة املخيم أن ترسل كتباً رمسية ختاطب احلكام من رؤساء وملوك ورؤساء احزاب ومسؤيل مؤسسات  ،منذ األايم األوىل لإلبعاد

رمسية وغري رمسية ورؤساء حترير لصحافة عربية وعاملية، ومن هؤالء ملك السعودية والرئيس املصري وامللك األردين والرئيس السوري 
 األمني العام لألمم املتحدة ورئيس جملس األمن واالمني العام جلامعة الدول العربية وغريها.والرئيس اللبناين ورئيس احلكومة اللبنانية و 

 
انتهج املبعدون سياسة حكيمة يف خماطبة الزعماء واحلكومات، اتصفت خبطاب إعالمي واضح يف أهدافه، وانصب على حث اجلميع 

اخلاص  799الشرعية الدولية القاضية بضرورة تنفيذ قرار جملس األمن واملساعدة يف العمل على تطبيق  ،للعمل من أجل نصرة املبعدين
إبعادة املبعدين إىل دايرهم، وابتعدت سياسة املبعدين مبخاطبة اجلميع عن التجريح والطعن والتخوين، آثرت عدم التدخل يف سياسات 

مع اجلميع، وحىت مع الذين ال يتفقون مع املبعدين فكرايً  كما حافظت على عالقة متوازنة ا اإلقليمية وعالقاهتا الدولية،الدول وجتاذابهت
 هنج الرفق واملالطفة واللني بعيداً عن التزلف واملداهنة والنفاق.وا وكان موقف املبعدين يف غاية الدقة، وهنج ،وال سياسياً 
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 خالصة  3.5

 
أن موقف املبعدين يف هذا املكان املقفر والشديد الربودة والذي تنعدم فيه  قادة اإلحتالل الصهيوين وإعالمه اعتقد الكثري وخصوصاً 

 اجلميع وأهنم بعد أايم قليلة سوف يتخذون موقفاً مغايراً، ولكن فوجئ ،احلياة ويبعد عن العمران هو موقف معلن فقط من ابب املزايدة
زء من جهادهم، وأنه هو الضمانة الوحيدة للعودة إىل الوطن وإال إبرادة املبعدين وصمودهم واعتقادهم أن ثباهتم يف هذا املوقع هو ج

شخصًا فعندئذ سوف يلحق هبم أسرهم ليصبح املبعدون ابآلالف، وسيبقى  415ستكون النتيجة كارثية، فإذا جنح العدو يف إبعاد 
شيخهم عبد الفتاح دخان أحد مؤسسي ابب اإلبعاد مشرعاً يفرغ فلسطني من أصحاهبا الشرعيني، وال غرابة أن يردد املبعدون خلف 

، "وأن ينظموا 105"حركة محاس"علينا أن يعه كل منا على صخرة يف مرج الزهور حىت يرجع إىل وطنه أو يدركه املوت وهو على ذلك
لتحقيق  وزهنم و قادرون على ادارة شؤوهنم و لديهم رؤاي و اسرتاتيجيةأنفسهم مبا يشبه الدولة الصغرية حيث كان لديهم قادة هلم 

 106هدف العودة اىل وطنهم"
 

ثبت مبعدو مرج الزهور على خيارهم املر وقرارهم اجلريء يف الوقت الذي اعتقد اجلميع ان ال سبيل إلرغام االحتالل على إعادة أي 
تكفل إبجهاض نشاطها مبعد إىل وطنه، وأراد العدو يف ذلك احلني أن يقوم بعملية اجتثاث كربى حبق احلركتني وأن يلقنها درساً بليغاً ي

العسكري، ويشل قدرهتا على النهوض، واعتقد أن التخلص من هؤالء القادة هو خطوة أوىل يف حتقيق أهداف االحتالل العسكري، 
ال سيما جمال فرض حل سياسي إسرائيلي يقبل به الفلسطينيون، ويصاحبه مشروع استيطاين كبري يف الضفة الغربية يوافق عليه شركاء 

 السالم.
 

 ،بررت احلكومة اإلسرائيلية قيامها إببعاد املئات من أبناء كوادر حركيت محاس واجلهاد االسالمي أبن هؤالء املبعدين يعارضون السالم
وأن هاتني احلركتني تنتهجان خطاً مغايراً للخط السلمي، وتتبنيان املقاومة يف كل أشكاهلا، وعلى رأسها العمل العسكري املسلح الذي 

وصورت إسرائيل للعامل أن قادة محاس واجلهاد  ،وأن اإلبعاد هو خطوة ال بد منها إلجناح عملية السالم ،ه منظمة التحريرختلت عن
وحفاظًا على عملية السالم قامت إسرائيل خبطوة اإلبعاد لتهيئة املنطقة  ،االسالمي ميكنهم ختريب عملية السالم لو بقوا يف فلسطني

وأنه ملصلحة أنصار  ،م االسرائيلي على أن املبعدين خطر على السالم وعلى القضية الفلسطينية نفسهالتقبل السالم، وركز اإلعال
السالم يف املعسكر الفلسطيين جيب تغييب هؤالء من املنطقة، وتوجيه ضربة ساحقة لقدرهتم على التشويش على عملية السالم 

بدأت يف مدريد بني إسرائيل واألطراف العربية إىل طريق مسدود، وحاجة  والتحريه عليها، و خباصة بعد وصول حماداثت السالم اليت
ب الفلسطيين وثورته اليت تصاعدت قبيل عملية اإلبعاد عاحلكومة اإلسرائيلية إىل فرض وجهة نظرها و إضعاف وشل حركة مقاومة الش

 تالل.من خالل تنفيذ املقاومة لعمليات نوعية أدت إىل إحلاق خسائر فادحة بقوات اإلح
 

                                                           
  مرج الزهورالباحث نفسه، حصل ذلك بوجود الباحث كمبعد يف 105
 .2014\5\14مقابلة للباحث مع املبعد فضل صاحل، عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين، رام هللا،  106
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القررار  إن اإلبعاد اىل مرج الزهور أعترب عماًل إجراميراً ورهيبراً ومنظمراً ومعرداً مسربقاً لتفريرغ األراضري الفلسرطينية مرن قرادة املقاومرة، وكران
العودة ى إىل االحتالل اإلسرائيلي وأد القطعي للمبعدين ابملرابطة على حدود الوطن يف خميم العودة هو الذي أدى إىل إفشال خمططات

 م.1993يف هناية عام 
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 على اليمني و خرجيوا اجلامعة على اليسار جامعة ابن تيمية

 التنظيم اإلداري للمبعدين يف مرج الزهور  1.4

 
، ومعظمهم من قيادات ونشطاء تنظيمي محاس واجلهاد اإلسالمي يف تماعية واكادميية ومهنية وسياسيةاملبعدون هم خنبة فكرية واج

اجملال السياسي واملؤسسي، ولذلك مل يكن من الصعب عليهم ومنذ اللحظة األوىل اليت وجدوا فيها أنفسهم داخل الشاحنات، أن 
يبادروا لتشكيل قيادة مؤقتة لتوجيه أمورهم من بني عدد من املبعدين الذين كانوا على رأس العمل التنظيمي يف األراضي احملتلة يف كل 

طاع غزة، وذلك إلدارة هذا التجمع من املبعدين، والتصرف ابألمور اليت تواجههم يف هذا املوقع الذي وجدوا من الضفة الغربية وق
أنفسهم فيه، وكان من أول أعماهلا خالل الليل وفجر اليوم األول لإلبعاد وقبل بزوغ الشمس هو التحدث مع ضباط حاجز اجليش 

اجراء عملية احصائية لعدد املبعدين، وتشكلت اللجنة بداية من كل من عبد الفتاح اللبناين واالشراف على املبعدين خالل سريهم ،و 
 ماهر عبيد، وعزام سلهب من الضفة الغربية.  دخان، وعبد العزيز الرنتيسي وعبد هللا الشامي، حممود الزهار من غزة، مجال منصور،

 
ين، وقررت تشكيل جلنة موسعة دت اللجنة القيادية للمبعاجتمع 1992/ 12/  18لول مساء اليوم األول من حياة املبعدين  وحب

مبعدًا ميثلون مجيع املناطق يف األراضي احملتلة، وترأس هذه اللجنة عبد الفتاح دخان من خميم النصريات من قطاع غزة،  25ضمت 
ر حمجز، عاطف عدوان، وضمت كاًل من حسن مشعة، عبد العزيز الرنتيسي، حممود الزهار، سامل سالمة، أمحد منر محدان، خض

سليمان شيخ العبد، حامد البيتاوي، مجال منصور، مجال سليم، حممد فؤاد أبو زيد، أمحد احلاج علي، إبراهيم أبو سامل، بسام جرار، 
    لعويسي، عدانن مسودي حسن يوسف، غسان هرماس، عزام سلهب، عبد اخلالق النتشة، ماهر عبيد، حممد مطلق، عبد الفتاح ا

دويك، "اضافة اىل ذلك كان هناك جلنة مصغرة و مركزية للمبعدين تضم ثالثة من الضفة وهم مجال سليم، عبداخلالق النتشة، وعزيز 
وحسن يوسف، وثالثة من غزة وهم عبدالفتاح دخان، عبدالعزيز الرنتيسي، وحممد حسن مشعة، و كانت مسؤولة عن القرارات املركزية 

حلدث مع جلنة املخيم اليت تدير شؤون املبعدين و حبكم عالقاهتا السابقة ابحلدث يف االراضي للمبعدين حبكم عالقة أعضائها اب
 .107احملتلة"

                                                           
 2014\5\10مقابلة للباحث مع املبعد حسن يوسف، عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين، رام هللا،، 107
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رأت قيادات محاس واجلهاد اإلسالمي أنه من األنسب أن يكون لكل من احلركتني جلنة مسؤولة خاصة هبا تعاجل قضااي أبناء كل حركة 
املنازعات بني األفراد وغريها من املوضوعات الداخلية، أما يف القرارات املصريية فيجب  بطريقتها اخلاصة،كاختيار أمراء اخليام وفه

املشاركة الفاعلة والتنسيق الكامل والرتاضي على مجيع النقاط اخلطرية والكبرية كاملسريات والفعاليات، والتعاطي مع مبادرات حل 
من اجلهاد  عبدهللا الشاميحسن يوسف ومجال سليم من محاس، و من  "وكانت حركة االتصال بني احلركتني مشكلةمشكلة املبعدين،

أما ابقي جلان املخيم فتكون ممثلة جلميع املبعدين ومن حق املبعدين أن تكون ممثلة فيها بتنسيب من مسؤوليهم، وإن مل  ،108"االسالمي
ة والتنسيق الكامل والرتاضي على مجيع القضااي يكن ابلضرورة أبعداد متساوية، وكانت "القرارات املصريية تتخذ ابملشاركة الفاعل

اخلطرية، وذلك من خالل جلان خمتلفة، واليت جتري فيها النقاشات، مث يقوم الناطق اإلعالمي ابلتعبري عنها ليس من موقفه وموقف 
 .109حزبه، بل من موقف ما اتفق عليه" 

 
هو خالل عام كامل اتضح أن التنسيق بني هاتني اللجنتني القياديتني كان عاليا وكبرياً ومسؤوالً وجرى بروح أخوية، واعترب اللقاء بينهما 

وعلماً، مما  و خربةمطبخًا سياسيًا واعالميًا للمبعدين يف القضااي اخلطرية واملصريية، واتصف أعضاء اللجنتني أبهنم األكثر حكمة 
، ل املساعدات من أية جهة أو رفضها، وكان من مهامهم ابإلضافة لذلك قبو القرارات الصعبة وحتمل املسؤوليةمن اختاذ مكنهم 

واستقبال الضيوف والوفود الرمسية اليت تزور املخيم، والتعامل السياسي واالنفتاح على العامل، واختاذ املواقف السياسية الواضحة، 
 .ارات الدولية اخلاصة ابملبعدينقر والتعاطي مع املبادرات وال

 
أو ابلرجوع إىل بقية املبعدين  اعتمدت اللجنة القيادية النظام الدميقرايت يف اختاذ القرارات، وذلك إما ابلتصويت الداخلي، أو التوافق،

 ابالستشارة  الداخلية لكل منطقة، أو ابالستفتاء العام .
 

أشهر، وكان من اهم اجنازاهتا مواجهة الظروف الصعبة السيئة اليت مر هبا املبعدون،  4دة عملت جلنة قيادة املبعدين التابعة حلماس مل
سواء من انحية الظروف املعيشية السيئة، أو على صعيد توفري املواد التموينية الالزمة ملواصلة العيش يف ظل حصار خانق، أو يف تثبيت 

ا املكان، وجنحت بشكل كبري يف التعامل السياسي مع كل املبادرات واحللول القناعة التامة جلميع املبعدين بضرورة الصمود يف هذ
إلهناء قضية املبعدين، واستطاعت من خالل جلاهنا املختلفة وخباصة السياسية واإلعالمية أن تنجح يف مواجهة اإلعالم املضاد، وإقناع  

 ا القضية الفلسطينية . كتري من األوساط املختلفة يف العامل بعدالة قضية املبعدين ومن خلفه
 

أشهر على اإلبعاد، ومع تفاقم أزمة املبعدين،  4أفرزت جلنة القيادة ملخيم املبعدين جلاانً عدة  إلدارة شؤون احلياة يف املخيم، وبعد مرور 
ي مكتوب يتم وحىت يتحمل اجلميع مسؤولية القرارات اليت ستتخذ، وحيث أن اللجنة احلالية عينت ابلتزكية فقد وضع"نظام داخل

، ويتم ذلك بطريقة حرة 110"مبعداً  20لكل  1مبوجبه انتخاب جلنة كل ثالثة أشهر، حبيث تنتخب كل منطقة جغرافية ممثليها بنسبة 

                                                           
 2014\5\10ام هللا،،مقابلة للباحث مع املبعد حسن يوسف، عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين، ر  108
 .55رمضان، نزار. مصدر مت ذكره، ص  109
 119حممد، بالل. مصدر سابق، ص 110
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ودميقراطية، وجرت االنتخاابت ملبعدي محاس يف ظل أجواء دميقراطية ومبراقبة اإلعالم الغريب واألجنيب وكانت تشكيلة اللجنة املنتخبة 
 عضواً كما يلي :  17نة من املكو 
 

 غزة                              أمرياً عاماً –حممد حسن مشعة            خميم الشاطئ  -1
 مري مسؤول اللجنة الطبية األعدانن مسودي              اخلليل                                  انئب  -2
 عبدالعزيز الرنتيسي          خانيونس                               انطق رمسي للمبعدين  -3
 حسن يوسف               رام هللا                                  أمني سر ومسؤول جلنة الساحة  -4
 نة اإلعالمية حممود الزهار                 مدينة غزة                              رئيس اللج -5
 أمحد احلاج علي             انبلس                                  أمني صندوق  -6
 ابراهيم أبو سامل             رام هللا                                  رئيس جلنة األرشيف -7
 لجنة الثقافية حممد مجال النتشة           اخلليل                                   رئيس ال -8
 حممد فؤاد أبو زيد           جنني                                    رئيس اللجنة الرتبوية  -9

 غزة                              رئيس اللجنة الفنية-خضر حمجز                جباليا -10
 اخلليل                                   رئيس جلنة اإلصالح                 وفتحي عمر  -11
 أمحد حبر                   غزة                                      رئيس جلنة الضبط واحلراسة  -12
       مجال سليم                 انبلس                                   رئيس اللجنة الرايضية -13
 عيسى النشار              رفح                                      رئيس اللجنة اهلندسية -14
 خالد سعادة               بيت حلم                                 مسؤول جلنة املخزن واملشرتايت  -15
 اً عبد الفتاح دخان         النصريات                                عضو  -16
 إيهاب أبو زينة             أرحيا                                     عضواً  -17

 

 

 أهم اللجان اليت أدارت املخيم  4.1.1

، ووضعت للجميع خطط وبرامج ، كان لبعضها تفريعات خمتلفةأقامت جلنة إدارة خميم العودة نظامًا إداراًي من خالل جلان خمتلفة
حمدد يف هذه املنظومة اإلدارية، ليشعر   دوروهيئات وفعاليات، وضبطت بصالحيات ومرجعيات، وحرصت على أن يكون لكل مبعد 

كل مبعد أبمهيته وفعاليته من خالل احلرص على أخذ رأي اجلميع وإشراكهم يف التخطيط والتنفيذ، واتسم ذلك النظام اإلداري 
 والدميقراطية، أما أهم اللجان فهي: ابلشورى
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 اللجنة اهلندسية  .1
 

، املخرريمم.عررديل يعرريش، وقامررت ابختيررار موقررع  مهندسرراً وفنيرراً مررن بيررنهم م.عيسررى النشررار و 16شرركلت منررذ األايم األوىل، وضررمت
الفنية للمبعدين يف ذلك، وعهد إليها وضع حدود للمخيم ال يتجاوزها املبعدون، وأشرفت  ةوأشرفت على نصب اخليام، وقدمت املشور 

على تنفيذ وتوفري دورات صحية، ووضعت حلواًل ملشركالت جلرب ميراه الشررب، وقامرت برصرف شروارع املخريم، وأشررفت علرى متديرد 
 شبكة كهرابء للمخيم، وأقامت خيمة كبرية للصالة وأخرى كعيادة صحية .

 
 للجنة الصحية ا .2

 
د.      علرري عبيررات، د. بر سررة د.عمررر فروانررة وشرراركه د.حممررود الزهررار، د.مسررري القاضرري، د.عرردانن مسررودي، أطبرراء 10تكونررت مررن 

طاهر اللولو وغريهم، يساعدهم عدد من املمرضرني والصريادلة وفنيري خمتررب، وأقيمرت خيمرة يف وسرط املخريم ضرمت عيرادات وصريدلية، 
ساعة للكثري من املبعدين املرضى، والكثري من سكان القرى اجملراورة،  24لتناوب بني األطباء واملمرضني على مدار وقدمت خدماهتا اب

وأجرى بعه األطباء بعه العمليات اجلراحية البسيطة، وتعاملوا مع حاالت الكسور ولدغ األفاعي، واستقدمت اللجنة طبيب أسنان 
 خيم ملدة أسبوع كامل ملعاجلة أمراض األسنان املختلفة من قلع وسحب عصب وتركيب جسور،لبنانياً كان حيضر كل شهر ويبقى يف امل

أقامت اللجنة الصحية ندوات وحماضرات صحية سامهت يف زايدة الوعي الصحي لدى املبعدين للتعامل مع األمراض الناجتة من سوء و 
 اف األويل.دورات يف اإلسعالاألحوال اجلوية والتضاريسية، ونفذت العديد من 

 
 جلنة املخزن واملشرتايت  .3

 
ويررتلخص عملهررا بكتابررة قرروائم حباجيررات املبعرردين مررن حيررث " أشرررفت هررذه اللجنررة علررى أتمررني الغررذاء واحلاجيررات الضرررورية للمبعرردين،

ألهرايل واملؤسسررات الشررعبية اىل اجلهرات املتربعررة مررن الرريت تقروم برردورها بتوصرريلها  موغرريه، وتقرروم برفعهررا اىل جلنرة املخرري املأكرل و امللرربس
والتنظيمررات الفلسررطينية واللبنانيررة، والرريت مت نقلهررا عرررب ممرررات جبليررة لتوضررع يف املسررتودع، مث تقرروم اللجنررة بتوزيعهررا توزيعررا عررادال علررى 

م بتوزيرع مبلرغ ، وذلرك بعرد أن بردأت جلنرة املخري111"اجلميع، وقامت إبنشراء كرافترياي يقروم املبعردون بشرراء حاجيراهتم ومسرتلزماهتم منهرا
االف دوالر شرررهرايً  10"وذلرررك بعرررد أن بررردأت حركرررة محررراس بصررررف  دوالر، 100نقررردي بسررريط علرررى كرررل مبعرررد وصرررل أحيررراانً إىل 

 وترأس هذه اللجنة خالد سعادة، وساعده صالح مصلح وآخرون.  ،112للمبعدين، وكان يعطى للجهاد االسالمي كما يعطى حلماس"
 
 
 

                                                           
 مقابلة للباحث مع املبعد أمحد زيد، مصدر سابق 111
 2014\5\10مقابلة للباحث مع املبعد حسن يوسف، عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين، رام هللا،، 112
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 جلنة الساحة والعمل التطوعي  .4
 

تشرركلت مررن أمررري للسرراحة ومسرراعديني لرره، وشررغل هررذا املنصررب حسررن يوسررف وأشرررفت علررى املرافررق العامررة مررن ميرراه ودورات صررحية 
اف وحالة اخليام والنظافة والنظام، وتولت االعالن عن النشاطات التطوعية الالزمة، وجتهيز املرافق مبا حتتاجه، وقام أمري الساحة ابإلشر 

 الغهم ابلتعليمات وتلقي املقرتحات والردود والتواصل مع املخزن لتأمني ما يلزم لكل خيمة .على أمراء اخليام وإب
 

 جلنة املواع  والدروس  .5
 
شكلت لتقوم بتسيري أمور العبادة على أكمل وجه، وتنظيم اإلمامة والصالة وخطب اجلمعة، وإعطاء الدروس واملواع  اليومية، ت

 واألئمة وأساتذة اجلامعات.واستعانت بكثري من علماء الشريعة 
 

 اللجنة الرايضية  .6
 

أشرررررفت علررررى اللياقررررة الصررررباحية والتمرينررررات الرايضررررية،  وقامررررت بتنظرررريم دورات رايضررررية، وتشرررركيل فرررررق رايضررررية، وأقامررررت عرررردداً مررررن 
م بتوزيرررع جررروائز املهرجررراانت الرايضرررية، حيرررث كانرررت الرايضرررة مرررن مظررراهر االخرررتالط والتواصرررل مرررع القررررى اجملررراورة، وقامرررت جلنرررة املخررري

 وشهادات تقديرية وأومسة ومكتفات من فرق املناطق والالعبني من خالل املهرجاانت واالحتفاالت اليت أقامتها اللجنة الرايضية.
 

 جلنة الفتاوي الشرعية  .7
 

الشررعية لكثرري مرن  انقشت هذه اللجنرة الكثرري مرن املسرائل الفكريرة املتعلقرة ابملبعردين وظرروف معيشرتهم، ووزعرت الكثرري مرن األحكرام
ك املسائل، ومنها حترمي األكل من بساتني املزارعني اللبنانييني املنتشرة حول املخيم إال إبذن أصحاهبا، وحكم االنتفاع ابحلطب وغري ذل

 من املسائل .
 

 جلنة اهلاتف  .8
 

املبعدون من االتصال ابألهل ، وملا كان  االتصال ابألهل كان شاقا ومتعبا وصعباً، ولذلك وفر حزب هللا اللبناين جهاز هاتف ليتمكن
األمر يتم عرب حمطة أخرى وليس مباشراً فقد شكلت جلنة من علي الددو وصالح دروزة وآخرين لتنظريم عمليرة االتصرال ووقتره، وذلرك 

 دقائق يومياً لالتصال أبهله وذويه . 10وخصص لكل مبعد  بدقة وعدالة،
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 جلنة الضبط واحلراسة  .9
 

أقيمرت  دسرائيلي، وألن املنطقة هي منطقة عمليرات عسركرية، فقراإلحتالل اإلاملخيم أقيم يف منطقة حدودية بني قوى املقاومة و مبا أن 
بواسررطة فرررق مررن  يررتم مبوجبرره حراسررة املخرريم ومررا حولرره،"جلنررة حراسررة بر سررة أمحررد حبررر، وفرضررت نظامرراً أمنيرراً صررارماً علررى املبعررديني، 

ا ويشرارك يف ذلرك مجيرع املبعرديني مرا عرد "،113سلكيةبواسطة اجهزة اتصال ال املبعدين ترابط حول املخيم وتتواصل مع بعضها البعه
، حبيث مل يسمح ألحد بدخول املخيم أو اخلروج منه و خباصة يف الليل، وتولرت هرذه اللجنرة اسرتقبال القرادمني مرن الرزوار، كبار السن

 املساعدات التموينية .  واستالم
 

  اإلصالحجلنة  .10
 

ضمت العديد من العلماء الذين كان هلم األثر الطيب يف الفصل يف الكثيري من املواقف "رأس هذه اللجنة ابو انصر الكجك و 
 . 114"والقرارات ال سيما تلك اليت مت اخلالف بشأهنا

 
 اللجنة الرتبوية  .11

 
 وأشرف أعضاؤها على الدروس الرتبوية والروحية اهلادفة. اهتمت ابلشأن الرتبوي والنفسي للمبعدين،

 
 جلنة األرشيف   .12

  
املبعرديني  شكلت هذه اللجنة إلجراء دراسات وحبوث حول اإلبعاد واستخالص نتائج يسهل عرضرها وتوثيقهرا، مرع احتضران أرشريفت

، إىل جانب مجع إليهم من املؤيديني واملناصريني ما ورد، إضافة إىل كل ما صدر منهم من رسائل وبرقيات وتقارير، و ويومياهتم وتوثيقاهتم
أرشيف مصور لألحداث اليت واجهها املبعدون والفعاليات اليت قاموا هبا، وترأس هرذه اللجنرة إبرراهيم ابرو سرامل، وشراركه عراطف عردوان 

 حسين جبارة.و فتحي القرعاوي و وعبد الفتاح العويسي 
 

 اللجنة الفنية .13
 

وشررجعت املبعرردين علررى الرسررم والتمثيررل  الشررعرية،اهتمررت ابالحتفرراالت، وأشرررفت علررى النشرراط املسرررحي وفرررق األانشرريد واألمسرريات 
 مهماهتم.واخلط، وأمنت هلم ما يلزم لتسهيل 

                                                           
 مقابلة للباحث مع أمحد مبارك، مصدر سابق. 113
 مقابلة للباحث مع أمحد زيد، مصدر سابق. 114
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 .أما خبصوص اللجنة السياسية واإلعالمية والثقافية فسريد ذكرها الحقاً 
 
 الزهور النشاط السياسي ملبعدي مرج  4.2

 
إال ابلشورى  اس منظمة شورية ال تتخذ قراراهتا "حركة محاس منوذج مستقل عن ابقي فكر احلركات وتفكريها وزعاماهتا ، حركة مح

كان اإلبعاد فرصة حلركة محاس واجلهاد اإلسالمي ألن تعيدا رسم سياساهتا، سواء الداخلية أو اإلقليمية أو الدولية، واستفادت  . 115"
أكثر من غريها من هذا االجتماع الكبري بكل قيادهتا من األراضي احملتلة، حيث يتم ألول مرة اجتماع هبذا العدد لقادة العمل 

ولفرتة امتدت لعام كامل، مما أاتح للقيادة أن تبحث العالقات السياسية للحركة اإلسالمية، واليت البد هلا اإلسالمي من كل فلسطني، 
 من مراجعة مع تغري الظروف واملتغريات، حيث ال بد من تقارب وتباعد وذلك بتقارب األهداف واملصاحل واختالفها وتباعدها . 

 
قاهتا مع مجيع األطراف والقوى منذ اللحظة األوىل، حيث رمست هلا سياسة تقوم على بناء " لقد عربت قيادة املبعديني عن رؤية يف عال

عررداء أي طرررف، وركررزت علررى أن احلركررة  جتررذبعالقررة طيبررة وقويررة وسررليمة مررع مجيررع األطررراف بعيررداً عررن أيررة مزايرردة لفظيررة أو عمليررة 
وأتمرل مرن اجلميرع أن يقرف مرع املبعرديني يف حتقيرق هردفهم اإلسالمية ليست بدياًل ألي طرف، وليس هدفها القضاء على أي طرف، 

 . 116يف العودة السريعة إىل وطنهم، وأن يقف اجلميع مع الشعب الفلسطيين يف مواجهة العدوان الصهيوين"
 

أظهرررت قيررادة املبعرردين حرصرراً علررى عرردم الترردخل يف أي شررأن مررن شررؤون الرردول األخرررى كمررا هرري سياسررة حركررة محرراس منررذ نشررأهتا، 
رصت قيادة املبعدين على توطيد العالقات مع كل الدوائر املهمة والفاعلة جتاه القضية الفلسطينية دون أن يكون مثن هذه العالقات وح

 التخلي عن الثوابت واألفكار واملبادئ واحلقوق.
 

ياسرية علرى أن سراحة العمرل أمجعت قيرادة املبعردين مرن خرالل اجتماعاهترا املتكرررة، ومرن خرالل النقراش الرذي جررى داخرل اللجنرة الس
وال بررد مررن العمررل علررى وحرردة العمررل الرروطين الفلسررطيين  ،الفلسررطيين تتسررع لكررل الرررؤى واالجتهررادات يف مقاومررة اإلحررتالل الصررهيوين

الررذي ينبغرري أن يصرربح غايررة لكررل القرروى والفصررائل والفعاليررات الفلسررطينية، حررىت يصرربح الشررعب الفلسررطيين صررفاً واحررداً يف مواجهررة 
الصهيوين، وأكدت أن اإلختالف يف الرأي أمر طبيعري، وال جيروز أن يكرون مرربراً للتنراحر والفرقرة. وأكردت علرى ضررورة التعراون  العدو

والتنسريق مرع مجيرع القروى والفصررائل العاملرة علرى السراحة الفلسررطينية انطالقراً مرن قاعردة تغليررب القواسرم املشررتكة ومسراحات االتفرراق 
د كل طاقات الشعب الفلسطيين خلف املقاومة، والتصدي للعدوان، وحتقيق احلرية والعدالة واالسرتقالل، وحش ،على مواقع االختالف

مررع التأكيررد علررى أن صرريغة العمررل الرروطين الفلسررطيين املشرررتك تقرروم علررى أسرراس االلتررزام ابلعمررل علررى حتريررر فلسررطني، وعرردم االعرررتاف 
 من فلسطني.ابلعدو الصهيوين أو إعطائه حق الوجود على أي جزء 

                                                           
 ,.غزة12/1/2006عبد الفتاح دخان، مقابلة مع اثبت العمور.  115
 .131. ص2009العمور، اثبت، مستقبل املقاومة االسالمية يف فلسطني حركة محاس منوذجا. القاهرة:  116
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جاءت حادثة اإلبعاد إىل مرج الزهور لتكون نقطرة االنطرالق األوىل حلركرة محراس علرى الصرعيد الردويل، حيرث أفرادت هرذه احلادثرة يف  
وأساس هذه النظرة اليت رمسها املبعدون هو التعامرل مرع مجيرع األطرراف  ،بلورة نظرة جديدة إىل موضوع العالقات بدول العامل ومنظماته

ع معوقات مسبقة، أو وضع )فيترو( علرى العالقرة مرع أحرد، حيرث أن معركرة املقاومرة ليسرت مرع أي طررف دويل، برل هري مرع دون وض
 العدو الصهيوين فقط، وحىت الوالايت املتحدة الداعم األول لالحتالل فليس هناك مانع من التواصل معها.

 
توصرل إليهرا املبعردون بشرأن التعامرل مرع اآلخرر علرى الصرعيد الردويل،  كانت حادثة اإلبعراد املفصرل األهرم يف ترمجرة هرذه السياسرة الريت

ووفر اإلبعاد فرصة اترخيية للحركة االسالمية وحلماس واجلهاد االسالمي الخرتاق احلصار االعالمري والسياسري املفرروض عليهمرا، سرواء 
 ألسباب خارجية أو قصور ذايت.

 

 مؤمتر املبعديني  4.2.1

 
الكبري واحلر هلذا العدد الكبري من قيادات العمل االسالمي فرصة اندرة ألول مرة للتأكيد على ضرورة ممارسة لقد أاتح هذا التجمع 

من أجل اختاذ قرارات  ،حرية التعبري بشكل صريح ومفتوح حول كل القضااي اليت هتم الساحة اإلسالمية يف الوطن الفلسطيين وخارجه
 األمام، سواء على الصعيد الدعوي أو احلركي أو السياسي، وبناء عالقات أفضل مع قوى مناسبة تدفع العمل اإلسالمي املقاوم إىل

املقاومة احمللية واخلارجية، ومع القوى واألحزاب السياسية على امتداد العامل العريب واإلسالمي، ومبراجعة عامة لبعه السياسات ورسم 
رصة ساحنة للتحاور حول كثري من املوضوعات على مستوى احلركة آفاق جديدة للمستقبل، وأدرك املبعدون أن هذا التجمع ف

االسالمية، وللتنسيق مع قيادات العمل االسالمي يف اخلارج، فقد تقرر اقامة مؤمتر للمبعدين يتم من خالله مناقشة كثري من امللفات يف 
سطينية مع امتدادها اإلسالمي اخلارجي، ومع قوى اإلطار الداخلي، ويف اإلطار اخلارجي، ويف عالقة حركة املقاومة اإلسالمية الفل

 املقاومة املتمثلة يف كٍل من سوراي وإيران وحزب هللا وحركات املقاومة الفلسطينية الوطنية.
 

 أهداف مؤمتر املبعدين تلخصت يف:
 تفعيل قضية املبعدين إعالمياً  -1
 إثراء املوضوعات الدعوية الفكرية مبزيد من اآلراء. -2
 السالمية يف فلسطني وإمدادها ابلتصورات على الساحة العربية والدولية من خالل: ترشيد احلركة ا -3

 تكوين وحدة للتصور لدى أوساط املبعدين جتاه القضااي املطروحة على الساحة -أ 
 إعداد قيادات املستقبل إميانياً وفكرايً وسياسياً وتربوايً -ب 
 تكوين رأي عام عريه للوقوف مع املبعدين-ج 
 النفتاح على احلركات والقوى اإلسالمية داخلياً وخارجياً الرتكيز على ا -4
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 رسم سياسة مشرتكة للحركات اإلسالمية على مستوى الوطن العريب -5
 

 ،م ملدة أسبوعني، وتقرر يف هذا املؤمتر تقدمي أوراق عمل يتم مناقشتها1993\8\10أقرت جلنة املخيم فكرة عقد املؤمتر الثالاثء 
رون من احلركات االسالمية يف العامل العريب ليحاضروا يف موضوعات خمتلفة، فكرية وسياسية، تنظيمية، ويستضاف رموز وقادة ومفك

وانقش  اقتصادية، وتربوية حىت تكون هذه الدراسات مفتاحًا لتغيري الواقع املعاصر ليس يف فلسطني بل يف العامل العريب بشكل عام،
 التالية:املؤمتر على امتداد فرتة انعقاده املوضوعات 

 
 احلكم الذايت وتعامل احلركة االسالمية معه .1
 التجربة االنتخابية وسبل تطورها .2
 عالقة احلركة اإلسالمية مع املنظمات املعارضة لعملية السالم واملؤيدة هلا .3
 احلركة اإلسالمية وسبل تفعيل دور املرأة/ املشاكل واحللول  .4
 احلركة اإلسالمية واالقتصاد واالستثمار .5
 اإلسالمية وتطوير الفن واألدباحلركة  .6
 احلركة اإلسالمية والتجربة االعتقالية .7
 احلركة اإلسالمية وسبل تطوير اإلعالم .8
 احلركة اإلسالمية وجتربة العمل الطاليب  .9

 املبعدون ومراجعة التجربة وتقييم املرحلة  .10
 

ت وندوات سياسية لرموز حركات إسالمية من مصر توزعت آليات تنفيذ املؤمتر بني أوراق عمل يقدمها أفراد من املبعدين، وحماضرا
 واليمن وتونس والسودان واألردن وتركيا وغريها ممن استضافهم املؤمتر.

 
  :املواضيع اليت طرحتو 
 

 عاطف عدوان "ورقة عمل عن احلكم الذايت وتعامل احلركة االسالمية معه "
 

إلسالمية والسلطة احاضر عن املؤسسات املنبثقة عن احلكم الذايت وصالحياهتا، وكان املوضوع الرئيسي عن إمكانية الصدام بني احلركة 
وستحرم من ممارسة  ،وحذر من أن ذلك سيقع حتماً، وسيسبقه محلة على احلركة اإلسالمية إعالميًا واقتصادايً  ،الفلسطينية القادمة

وسيضي ق على املؤسسات التابعة هلا، وخلص إىل وجوب حرص احلركة اإلسالمية على عدم املواجهة مع السلطة  ،ساجدنشاطاهتا يف امل
 القادمة عسكرايً.
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 نزار رمضان "احلياة اليومية لإلدارة الذاتية"

 ،ذايت للسكان وليس على األرضيف قراءة ملا هو مطروح يف مفاوضات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية بني أن املطروح إسرائيليا حكم 
وحاضر أيضًا يف  وأن موضوع القدس سيبقى غامضاً، وأن املستوطنات ابقية، واملياه واملساحة والتنظيم كلها ستظل بيد اإلسرائيليني.
سرائيل من اتفاق املعاين األساسية حول كيفية تعامل احلركة اإلسالمية مع مرحلة السالم القادمة ومؤسساهتا، وركز على أن ما تريده إ

سالم مع الفلسطينيني هو محاية إسرائيل أمنياً، وعمل السلطة الفلسطينية كشرطي حلماية األمن اإلسرائيلي، والتخلص من املخاوف 
 األمنية مستقباًل، وتوسيع االتفاق ليشمل أطرافاً عربية.

 

 مجال صاحل "التجربة اإلنتخابية وسبل تطورها" 

يف نظرته للعملية االنتخابية مر مبرحلتني مرحلة الرتقب واالنتظار، وهري مرحلرة سرلبية ومرحلرة املشراركة الفاعلرة بني أن العمل االسالمي 
 وهي املرحلة اإلجيابية.

 مجال سليم "التجربة االنتخابية يف انبلس" 

وض انتخراابت علرى مسرتوى أكررب كز على انتخاابت الغرفرة التجاريرة يف مدينرة انبلرس، وبرني أن ذلرك وفرر للحركرة اإلسرالمية خرربة خلرر 
 مستقباًل.

 حسن يوسف "التجربة اإلنتخابية يف غرفة جتارة رام هللا"

ر حتدث عن األسباب اليت أدت إىل فوز احلركة االسالمية يف انتخاابت غرفة جتارة رام هللا والبرية، وعزا ذلك للجهد الكبري ألعضاء التيا
مام أعضائهم التجار ابالنتساب للغرفة التجارية، وحتدث عن حماولة التيار االسالمي التعاون مع االسالمي أثناء الدعاية االنتخابية واهت

اجلانب املسيحي، وحماولة ضم أشخاص مسيحيني كمرشحني على قائمة الكتلة اإلسالمية، إال أن اجلانب املسيحي حتف  على ذلك، 
 ومل يتم األمر.

 ماهر عبيد "جتربة القدس يف اإلنتخاابت" 

حتررردث عرررن اإلسرررتعدادات الررريت جررررت يف االنتخررراابت ومشررراركة احلركرررة اإلسرررالمية فيهرررا، وقرررال إهنرررا جتربرررة ال برررد منهرررا للتحضرررري ألي 
 انتخاابت قادمة.

 عز الدين طه 

 حتدث عن اخلطوات األوىل لتأسيس رابطة اخلرجيني الفلسطينيني.
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االسالمية عن جتارب احلركات االسالمية يف مصر واليمن والسودان واألردن ولبنان أما يف املسار الثاين فألقيت حماضرات ملفكري احلركة 

 واجلزائر وتركيا ومشلت املوضوعات التالية:
 

 أتسيس منظمة التحرير الفلسطينية ودور فصائلها يف العمل الوطين -
 اإلسالم يف الغرب  -
 اإلبعاد يف ميزان الربح واخلسارة -
 يداملسلمون والنظام العاملي اجلد -

 
يف احملاضرة اليت ألقاها عصام العراين أحد مسؤويل مجاعة االخوان املسلمني يف مصر، واليت كانت بعنوان املسلمون والنظام العاملي و 

يف الشرق اجلديد، بني أننا على أبواب عهد جديد، ستفرض فيه احلركة االسالمية نفسها أمرًا واقعا على مسرح األحداث القادمة 
 رغم حماولة هذا النظام العاملي اجلديد املتمثل يف  الوالايت املتحدة االمريكية إعاقة ذلك.  وسيكون هلا دوراً رايدايً األوسط، 

 
 يعد مؤمتر املبعدين إجناز سياسياً كبرياً هلم، إن كان على الصعيد الداخلي، حيث نوقشت أوراق تتعلق ابملرحلة القادمة من تطبيق اتفاق

ي الفلسطيين، والذي عرف فيما بعد إبتفاق أوسلو، والذي مل خيرج عن حدود احلكم الذايت، حيث أكدت األحداث السالم االسرائيل
اليت تلت ما ذهب إليه احملاضرون من أن االتفاق كان لتطبيق وجهة النظر اإلسرائيلية حول حف  األمن هلا، أما على الصعيد اخلارجي 

ودراسة  ،قادة احلركات االسالمية لدراسة آفاق املستقبل والتعامل مع األحداث القادمةفقد كان مؤمتر املبعدين فرصة اللتقاء 
اإلمكاانت لتفرض تلك احلركات حضورها السياسي يف أقطارها املختلفة، وتقوي نفسها سياسياً، وكانت فرصة للحركة االسالمية 

 الدول واألحزاب وخباصة إيران وسوراي وحزب هللا. الفلسطينية لتوسيع دائرة حتالفاهتا وإقامة عالقات أمنت مع كثري من
 

 العالقة مع سوراي وإيران  4.2.2
 

جاءت حادثة اإلبعاد يف ظل توافق دويل على مشاريع تسوية ألزمة الشرق األوسط، وحيث املفاوضات اإلسرائيلية العربية واإلسرائيلية 
إسرائيل ومنظمة التحرير، واليت بدأت خالل أزمة املبعدين يف شباط الفلسطينية بعد مؤمتر مدريد، ويف ظل مفاوضات سرية بني 

م، إىل جانب محلة أمريكية على ما مسي ابإلرهاب اإلسالمي، ويف ظل ظهور حمور ممانعة متثل يف كل من سوراي وإيران وحزب 1993
 هللا، وإدراك اتم من حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي بضرورة االقرتاب من هذا احملور.

 
"أدت حادثة اإلبعاد إىل توقف املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ملدة أربعة أشهر، حظي خالهلا املبعدون بتعاطف عريب وإسالمي 
ودويل كبري ولكن بعد ذلك عادت األطراف العربية والفلسطينية للمشاركة يف عملية املفاوضات متجاوزة قضية املبعدين، مما أدى 

طراف الفلسطينية أاس واجلهاد اإلسالمي أن يقفوا ملراجعة حساابهتم، وخفه سقف توقعاهتم من مواقف الرابملبعدين من حركيت مح
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والعربية، وجعل محاس ابلذات تفكر يف حلفاء جدد على الساحة اإلسالمية والعربية، ولذلك فما املانع من االقرتاب من احملور السوري 
 ،خصوصًا وأن السوريني رغبوا يف ذلك عرب رسلهم الذين زاروا املخيم بصفة صحفيني، وحثوا املبعدين على ذلك ،117اإليراين حبذر"

وتوجت تلك اجلهود برسالة محلت للرئيس السوري حاف  األسد من املبعدين حييون فيها املواقف الوطنية والقومية للشعب السوري جتاه 
عالم السورية على إذاعة تلك الرسالة ألايم متعددة، وأدى ذلك إىل تقارب كبري بني املبعدين مما محل وسائل اإل ،القضية الفلسطينية
مرتني بشكل رمسي، والتقوا مسؤولني رمسيني  أسفر عن زايرة قام هبا وفد من املبعدين للجمهورية العربية السورية"واحلكومة السورية، 

وتقدمي الشكر على املساعدات اليت قدمت للمبعدين من  ،العالقات بني الطرفني لرتتيب للحكومة السورية منهم وزير االعالم السوري
 ،وأصبح حلماس مساحة واسعة للتحرك داخل سوراي و لبنان ورفع على أثره احلصار املفروض على خميم املبعدين الشعب السوري،

ين من أغذية ووسائل طاقة وحمطة بث تلفزيوين وصاحب ذلك انفتاح على اجلانب اإليراين الذي قدم مساعدات كبرية وسخية للمبعد
االيراين يف لبنان الذي  ومنهم مسؤول احلرس الثوري  وقامت وفود إيرانية عالية املستوى بزايرات عدة ملخيم املبعدين، ،وغري ذلك

زب هللا وهي يف مرحلة من املراحل حلبية و االسالمية االن بندقيتان، االوىل العر لدينا حنن الشعوب "اجتمع مع جلنة املخيم و الذي قال 
مما مهد لقيام عالقات  ،118حتت السيطرة، اما االخرى املشرعة و الدائمة و املطلقة فهي بندقية حركة املقاومة االسالمية محاس"

احمليط  اسرتاتيجية بني كل من إيران وحزب هللا وسوراي وكل من محاس واجلهاد اإلسالمي، وهي العالقة األهم حلماس واجلهاد مع
وقد وصف عماد العلمي مندوب محاس يف طهران والذي زار خميم املبعدين "أن االلتقاء يف الرؤاي االسرتاتيجية يف بعدها  ،اإلسالمي

اإلسالمي هو الذي جيعل من إيران حليفاً اسرتاتيجيا" وأن العالقة اليت تقيمها محاس مع إيران واضحة ومعلنة وقائمة على أساس حشد 
أن هناك أشكااًل من الدعم اإليراين للشعب  ب  ق  ممكن من التأييد والدعم للقضية الفلسطينية ابعتبارها قضية إسالمية، وع   أكرب قدر

 .119الفلسطيين لدعم صموده يف األراضي احملتلة"
 

عية ومع الرغبة الشديدة لدى قيادة املبعدين يف متتني العالقة مع ايران وسوراي وحزب هللا، إال أهنم حافظوا على مبدأ عدم االرهتان والتب
كافة األطراف، والقائم على االحرتام املتبادل، والتضامن يف املوقف والرأي السياسي االسرتاتيجي، وظهر ذلك يف ذكرى اليوم العاملي ل

دس، والذي حتتفل به إيران يف آخر مجعة من رمضان، حيث حلت هذه املناسبة خالل وجود املبعدين يف مرج الزهور، وأرادت للق
رأت حركة اجلهاد االسالمي وهي األكثر ارتباطًا إبيران أن يقيم املبعدون احتفاالت موسعة يف خميم املبعدين تلبية للنداء اإليراين، فيما 

فال رمزي، وإرسال رسالة أتييد إىل إيران تشكرها على موقفها الداعم، وهذا ما حصل، وأرادت قيادة املبعدين محاس االكتفاء ابحت
 بذلك املوقف وحتت أضواء االعالم العريب والغريب أن تعلن استقاللية قرارها، وعدم ارهتانه حىت ألقرب حلفائهما.

 
 
 
 

                                                           
 .214، ص1996لدراسات الفلسطينية. احلروب ،خالد. محاس الفكر واملمارسة السياسية، بريوت مؤسسة ا 117
 2014\5\10مقابلة للباحث مع املبعد حسن يوسف، عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين، رام هللا،، 118
 العلمي. . نقال عن وكالة رويرت ملقابلة اجرهتا مع عماد1/3/1993صحيفة الدستور االردنية،  119
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 النشاط العسكري ملبعدي مرج الزهور 3.4
 

على النشاط العسكري ملبعدي مرج الزهور أورد الكاتبان االسرائيليني روين شكيد ورايف شايف يف كتاهبما "محاس" أنه بعد  "يف تعليق
 قرار حمكمة العدل العليا وإلغاء مفعول حكم اإلبعاد عاد أغلبية املبعدين من محاس واجلهاد اإلسالمي إىل البالد بعد أن تلقوا تدريبات

واملتفجرات والقيام بعمليات عسكرية مكثفة ضد اإلسرائيليني ولقيادة حركة الرفه للعملية السلمية وفيما يلي أمثلة على تركيب القنابل 
 -على بعه هؤالء املبعدين:

 
عبد هللا القوامسي: قائد الذراع العسكري لكتائب عز الدين القسام يف منطقة اخلليل واملسئول املباشر عن عشرات العمليات  .1

داخل اسرائيل مبا فيها تفجري حافالت يف مفرق التلة الفرنسية يف مركز القدس، والعمليات يف مستوطنة أدورا التفجريية 
 ومستوطنة كرميه تسور وكذلك العملية التفجريية يف حيفا وقد قتل يف هذه العمليات العشرات من االسرائيليني وأصيب املئات.

اسرائيلي وعنه قال  223ماس واليت تنسب اليه اجلهات األمنية املسئولية عن قتل عبد العزيز الرنتيسي: قائد الذراع العسكري حل .2
 وزير األمن يف حينها شاؤول موفار أنه "خمزن متنقل للقنابل املوقوتة".

 عز الدين خليل: من كوادر محاس ومعلم ومدرب حي  عياش.  .3
 8قدس وكذلك ختطيط عمليات إستشهادية يف هناراي وقتل فيها صالح دروزة: الذي كان مشاركاً للعملية يف التلة الفرنسية يف ال  .4

اسرائيليني وأصيب أكثر من مئة، كما أنه ساعد يف عملية خطف اجملند حنشون فاكسمان، وقد متت تصفية دروزة يف شهر 
 م وهو يف طريقه للقيام بعملية داخل اسرائيل.2001\7

 محاس عز الدين القسام واملسئول عن العملية اليت وقعت يف اندي دولفينا عبد الرمحن محاد: انشط كبري يف الذراع العسكري يف  .5
 اسرائيلياً، وكذلك العملية تنيفيه ميني حيث قتل فيها اسرائيليان وعمليات أخرى. 23ريوم على شاطئ تل أبيب وقتل فيها 

السرائيلي قبل أن يفجر نفسه يف مقهى  . مالك مصباح انصر الدين: ألقي القبه عليه على يد الشاابك جهاز املخابرات ا6   
 م.2004\7\11كافيت ابلقدس يف اتريخ 

اندر جواريش: مت تصفيته يف بيت حلم وهو يف طريقه إىل تنفيذ عملية، وعلى جسده وجد حزام انسف ومسدس وبندقية   .7
 .120م"2003\3كالشينكوف يف شهر 

 
ويروى الكاتبان اإلسرائيليان داين كورون وبوعزا شابري يف كتاهبما التحالف "استغل املبعدون فرصة وجودهم يف لبنان لتقوية عالقاهتم 
واتصاالهتم مع حرس الثورة اإليراين ومنظمة حزب هللا، حيث قام رجاله ابلتواصل مع املبعدين يف املخيم، وتدريبهم على كيفية حتضري 

                                                           
 .2005شكيب، روين. رايف شايف، محاس، القدس:  120
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م، وبعد عودة املبعدين، جنح جزء منهم حتت قيادة حي  عياش يف أن خيرجوا 1994ناسفة والسيارات املفخخة، ومنذ العام العبوات ال
" 100إىل النور عدة عمليات تفجريية فاعلة، أدت إىل مقتل حوايل   .121من االسرائيليني خالل سنة

 
أتثررري شررديد الوطررأة علررى محرراس وقيادهتررا، ومررن الواضررح ان الررذين مل "وتوقررع العميررد احتيرراط اإلسرررائيلي يعقرروب أبررني أن يكررون لإلبعرراد 

يشملهم اإلبعاد سيسارعون إىل ملء الفراغ يف صفوف محاس واجلهاد االسالمي، ليس حباً يف الدين، ولكن من ابب االحنياز للمبادرة 
ان هنراك نرواة صرلبة تنفرذ ميردانياً، وغيراب القرادة  التنفيذية، والنجاح يف ضرب اإلسرائيليني، ولسوف يستمر هذا اإلحنياز طوياًل، وقرال

يف اإلبعراد سرريؤدي إىل المركزيررة اخلررالاي اجملاهرردة املقاتلررة، وهررذا مررا سريزيد املصرراعب الرريت تواجههررا القرروات اإلسرررائيلية خررالل مكافحتهررا 
هرد كبرري ومصراريف كثررية وأعمررال هلرم، فهري ليسرت حررابً خاطفرة، ولررذلك سيسرتمر ويرتكرز عمرل املخرابرات بعرد اإلبعرراد، وسرتحتاج جل

 .122مضاعفة من الكمائن والدورايت واملستعربني، والتفتيشات والرقابة، واإلغالق وحظر التجوال، وما شابه ذلك، والقائمة طويلة"
 

 النشاط اإلعالمي ملبعدي مرج الزهور 4.4
 

يردافع عرن قضريته، ويقنرع هبرا اآلخررين، وجراءت  اإلعالم هو سالح مهم يف إدارة أي صراع ألنه يشكل لسان حرال أي طررف يريرد أن
حادثة اإلبعاد إىل مرج الزهور لتشكل حاداثً إعالمياً مميرزاً، اسرتطاع فيره املبعردون النجراح إىل حرد بعيرد، والردليل علرى ذلرك بقراء قضرية 

 لية التعتيم على قضية املبعدين.اإلبعاد حية ومتفاعلة يف اإلعالم ملدة عام كامل رغم حماوالت أطراف كثرية عاملية وصهيونية وحم
 

إن من املؤشرات القوية على قدرة املبعدين وجناحهم اإلعالمي هو إبقاء رجال الصحافة حاضرين داخل املخيم، ومتحفزين دائماً ملتابعة  
بعدين، واحلرص علرى كل جديد، وتوقعهم أن يقوم املبعدون أبحداث وفعاليات جديدة كل يوم، مع مراقبة دائمة من اإلعالم ملعاانة امل

 التعرف على ثقافتهم وعلمهم وطرائق التفكري لديهم، والتعرف على طبيعة التنظيم الذي ينتمون إليه.
 

أمجررع كثررري مررن اإلعالميررني علررى أن املبعرردين اسررتطاعوا أن يوظفرروا إعالمهررم وإعررالم غررريهم توظيفرراً انجحرراً حنررو قضرريتهم، وذلررك بفضررل 
ا هبرا علرى مرردار عرام كامرل، والشرفافية يف طررح االمرور، وكرران خطراهبم واضرحاً وبعيرداً عرن التحردي وجتررريح الفعاليرات املنظمرة الريت قرامو 

اآلخرررين، واتسررم ابلترروازن بررني مجيررع القرروى والتنظيمررات واألحررزاب والطوائررف، فعلررى الصررعيد اللبنرراين اتصررلوا بكررل الطوائررف اللبنانيررة، 
تعاطفره ومسرراعدته هلررم، وعلرى الصررعيد العرريب وجهرروا رسررائل للزعمراء وامللرروك ورؤسرراء  وجراملوهم يف أعيررادهم، وشركروا للشررعب اللبنرراين

الدول العربية وأمني عام جامعة الدول العربية، أما على الصعيد الدويل، فقد وجهوا رسائل عديدة لألمني العام لألمم املتحدة، وشددوا 
نظمررات حقرروق اإلنسرران الوقرروف إىل جانررب قضرريتهم، والضررغط علررى علررى عرردم الكيررل مبكيررالني للتعامررل مررع اسرررائيل، كمررا انشرردوا م

                                                           
 .347-343.ص 1997كورون داين، شابري بوعز، التحالف: السياسة االسرائيلية مخسني سنة ومائة حدث.   121
 . نقال عن يديعوت احرنوت.7، ص8872. ع 20/12/1992أبني، يعقوب. صحيفة القدس.  122
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إسرائيل لضمان عودهتم إىل وطنهم، "ومل يرتك املبعدون وسيلة إعالمية إال ونقلوا من خالهلا مواقفهم السياسية، وحصلوا من ذلك علرى 
قضرريتهم هررو إصرررارهم علررى إدارة شررؤوهنم "إن الررذي سرراعد املبعرردين يف جنرراح  .123أتييررد الكثررري مررن اآلراء ومناصرررة الشررعوب لقضرريتهم"

،  124أبنفسهم، حيث عربوا عن موقفهم بكل جرأة وحرية وحكمة ابلغة، مما أاتح هلم حشد الرأي العام احمللري والعراملي لنصررة قضريتهم"
مبالغ نقدية، إال أن كانت محاس واجلهاد اإلسالمي جتراين وراء اإلعالم قبل اإلبعاد لنشر خرب هنا أو هناك، واستعدوا لدفع مثن ذلك 

اإلعالم كان يرفه ذلك، وبعد اإلبعاد أصبح اإلعالم بكل صوره يزدحم على أبواب خميم املبعدين للحصول على تصريح أو معلومة أو 
هم تصوير أي موقف أو معاانة للمبعدين، وعج خميم العودة ابإلعالميني والصحفيني من كل أحناء العامل، وجنح املبعدون يف إيصال قضيت

عرررب التقريررر واملقابلررة واملررؤمتر الصررحفي إىل معظررم أحنرراء العررامل وشررعوبه، واسررتطاعوا الصررمود والتماسررك أمررام هجرروم اإلعررالم الصررهيوين 
"إن من أبرز نشاطات إعرالم املبعردين املرؤمتر الصرحفي الرذي كران يعقرده النراطقون إبسرم  املعادي هلم والذي يتمتع ابمكاانت ضخمة.

دويك ابللغة اإلجنليزية، وعبد هللا الشامي، وقد جنحوا يف مهمتهم جناحاً ابهرراً ومميرزاً، لرنتيسي ابللغة العربية، وعزيز عزيز ااملبعدين عبد ال
مررررؤمتر أن يوصررررلوا رسررررالة املبعررردين إىل مجيررررع العررررامل، واتصررررف خطرررراهبم  1500واسرررتطاعوا مررررن خررررالل هررررذه املررررؤمترات الررريت زادت عررررن 

ى سرخونة قضرية املبعردين عررب وكراالت األنبراء والصرحافة واإلعرالم حلشرد التأييرد اإلعالمري لنصررة املبعرردين، ابلدبلوماسرية، وحرافظوا علر
احليررراة اليوميرررة واملعررراانة  ونيرررة لكافرررة النشررراطات ممزوجرررة بصرررورسررراعة تلفزي 500ومتكنرررت اللجنرررة اإلعالميرررة مرررن تصررروير مرررا يزيرررد عرررن 

 .125املعيشية"
 

 اللجنة اإلعالمية  4.4.1
 

اللجان اليت مت إنشاؤها وذلك منذ أول يوم لإلبعاد، وبعد تشكيل جلنة املخيم، وأعيد تشكيلها مرة أخرى بعد أربعة أشهر  من أول
على اإلبعاد، وعملت هذه اللجنة بداية كلجنة إعالمية وسياسية، مث أخذت اللجنة السياسية أتخذ استقالاًل يتيح ألعضائها اختاذ 

 واليت إتسمت ابلعملية واملرونة.املواقف السياسية الالزمة، 
 

كان اهلدف األول الذي أنيط ابللجنة اإلعالمية هو بيان لألهداف اإلجرامية لالحتالل الصهيوين من وراء جرمية إبعاد هذا العدد 
الفلسطيين، وقد الكبري من أبناء الشعب الفلسطيين، والرد على اإلعالم االسرائيلي، وبيان وفضح ممارسات االحتالل ضد أبناء الشعب 

 وجد املبعدون أنفسهم أمام وفود كبرية من األحزاب السياسية املختلفة، لبنانية و فلسطينية و عربية و وأجنبية و وأمام فعاليات شعبية،
هم وكٍم هائل من الصحفيني الذين يتبعون لصحافة ووكاالت أنباء عربية وعاملية، والكل يريد أن يتعرف على موقف املبعدين وأفكار 

م حبضور مجيع أعضائها وهم حيدر 1993\1\12وثقافتهم ومواقفهم السياسية، ولذلك اجتمعت اللجنة اإلعالمية والسياسية يف 
                                                           

 70رمضان، نزار. مصدر سبق ذكره. ص  123
 249البوريين، حسين، مصدر سبق ذكره ص  124
 .32، ص1974معالوي، سعيد. نسور يف مرج الزهور، بيسان للنشر، بريوت  125
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عزام سلهب، عبد العزيز الرنتيسي،  أمحد مبارك،عبوشي، مجال منصور، عمر فرواين، فتحي قرعاوي، عاطف عدوان، عزيز دويك،
عيسى النشار، أمحد حبر، حسين البوريين، بسام جرار، حممد مطلق، وحممود الزهار الذي اعتمد رئيساً هلا، وقررت تنظيم عمل اإلعالم 

 وحتديد اجلهة املخولة لذلك وهي اللجنة اإلعالمية، وتقرر أن يتفرع عن اللجنة اإلعالمية ثالث جلان وهي:
 

جلنة اإلعالم اخلارجي واملقابالت: وتتكون من كل أعضاء اللجنة اإلعالمية، وأما األمور املستعجلة اليت تتطلب رداً فورايً فعني  .1
 هلا طاقم مصغر من عبد العزيز الرنتيسي، حممود الزهار، عزيز الدويك، ومجال منصور، ومن صالحيات هذه اللجنة:

 اإلعالمحيق لكل فرد فيها التحدث إىل وسائل  -
 شتيه، نور الدين شريدة، وفوزي برهوم.ايعني حيدر عبوشي مشرفاً لالستقبال والتوجيه اإلعالمي ويساعده عمر  -

 جلنة اإلعالم الداخلي والتوجيه ومهمتها: .2
االهتمام ابلصف الداخلي، ووضعه ضمن جمرايت األحداث حول قضيته، والرد على التساؤالت الصادرة من أي مبعد،  -

ت إعالمية هتتم ابلتوجيه املعنوي للمبعدين واحلث على الصرب والتفاعل مع الفعاليات املقررة من جلنة املخيم، وعقد ندوا
 وضمت يف عضويتها كل من حممود الزهار، حسين البوريين، حممد مطلق، وأمحد حبر.

 جلنة التخطيط والتحليل وتطوير احلدث ومن مهماهتا: .3
 حتليل الوضع السياسي -
 حيات اإلعالمية والسياسية حول املبعدين من أي مسئول يف العاملالتصر متابعة  -
حتليل املوقف اإلسرائيلي ومراقبته، ووضع املبعدين يف صورة الضغط الدويل واالعالمي الذي ميارس على احلكومة االسرائيلية  -

 للرتاجع عن قرار اإلبعاد.
 واجهة قرار اإلبعادحتليل األحداث للمساعدة يف رسم اسرتاتيجية وموقف سياسي يف م -
االهتمام بصناعة األحداث والفعاليات، سواء اليومية أو الشهرية اليت ترمي إىل لفت نظر اإلعالم لتظل قضية املبعدين  -

 حاضرة بقوة يف صدارة االخبار العاملية والعربية. 
 

ة بث تلفزيوين غطت القرى اجملاورة للمخيم يف ومن ضمن النشاطات اإلعالمية "أقام املبعدون ومبساعدة من احلرس الثوري اإليراين حمط
 مناطق حصبااي ورشيا والبقاع الغريب، وبث املبعدون عربها النشاطات اليت كانوا يقومون هبا يف املخيم كاملسريات واالحتفاالت واملواع 

 .126واملسريات السياسية"
 

 ندوات وحماضرات سياسية واعالمية  4.4.2

ابو براهيم إ   ،مود الزهار، عبد العزيز الرنتيسيبعاد املشاركون:حمبعاد اإلأة مساًء ندوة بعنوان ثالساعة الثال 1993-1-2السبت 
 سامل، عزيز دويك. 

                                                           
 77معالوي، سعيد. مصدر سابق. ص  126
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دار نقاش حول أبعاد اإلبعاد على الفلسطينيني يف الداخل واخلارج، وآاثره على احلكومة اإلسررائيلية، وخلصروا إىل أن اإلبعراد سراهم يف 
اإلسرررالمي يف املنطقرررة، وهرررذا مرررا أكرررد عليررره وزيرررر اخلارجيرررة الفرنسررري آنرررذاك روالن دومرررا يف تصرررريح لررره "أن إبعررراد إبرررراز مررردى الترررأثري 

 الفلسطينيني وحرب البوسنة واهلرسك سيكون هلما أتثري يف تفجري الشعور الديين يف املنطقة".
 

 ة"م ندوة سياسية بعنوان "أثر اإلبعاد على الصحوة اإلسالمي1992\1\18اإلثنني  -
وحتردث عبرد هللا الشرامي  املتحدثون عبد العزيز الرنتيسي من محاس، وحتدث حول ورطة احلكومة االسرائيلية جراء قضية املبعدين،

 من اجلهاد اإلسالمي حول ثبات املبعدين وأثره على الوضع االسالمي.
 حتليل مستقبل قضية اإلبعاد".م حماضرة بعنوان "اإلبعاد يف اتريخ احلركة الصهيونية توقعات و 1993\1\16السبت  -
 م حماضرة بعنوان "احلق التارخيي" للمتحدث بسام جرار.1993\1\21اخلميس  -
         م ندوة سياسية حول األوضاع الراهنة شارك فيها مجال منصور، حممود الزهار، عبد العزيز الرنتيسي 1993\4\9اجلمعة  -

 وعزيز دويك.
 

تحدث فعبد العزيز الرنتيسي اما  قضية املبعدين وتطوراهتا واملساومات املطروحة على املبعدين وموقفهم منها. مجال منصور استعرضو 
عن املوقف السياسي الذي أخذه املبعدون حول اإلصرار على العودة اجلماعية، ودافع عن هذا القرار، وبني أنه قد جرى التصويت 

نة السياسية واإلعالمية يف ذلك، وأنه انبع من استشارة أصحاب الرأي من املبعدين، وقال عليه يف جلنة املخيم بعد أن أخذ رأي اللج
 .إن ساسة اسرائيل حياولون إضفاء الشرعية على اإلبعاد، وهدفنا هو إغالق هذا الباب هنائياً، وقال إن العودة اجملزأة واملرحلية مرفوضة

 ال: إذا فشلنا يف العودة الفورية فسوف حنقق العودة اجلماعية.حممود الزهار حتدث عن الصرب والثبات وقيف حني ان 
 35إبعرادان   ذعزيز دويك قال: إن حجر الزاوية يف اخلريطة السياسية للفلسطينيني واملبعردين هرو ثباتنرا وثبرات األهرل الرذين قردموا منرو 

 ت أبنه انتحار سياسي.جريح وآالف األسرى، وعقب على ذهاب الوفد الفلسطيين إىل املفاوضا 200شهيداً و 
 

م حرروار مفترروح مررع موسررى أبررو مرررزوق رئرريس املكتررب السياسرري حلمرراس عررن السياسررة األمريكيررة يف 1993\6\9األربعراء  -
 املنطقة.

م ندوة لدراسة نتائج انتخراابت جملرس طلبرة جامعرة النجراح الريت حصرلت فيهرا الكتلرة اإلسرالمية 1993\7\14األربعاء  -
 ، وشارك فيها عزيز دويك وراغب بدر صالحات.% من األصوات45.2على نسبة 

م نرردوة سياسررية بعنرروان العمليررة اإلسرررائيلية يف لبنرران، أهررداف وتوقعررات، شررارك فيهررا عبررد العزيررز 1993\7\29اخلمرريس  -
 الرنتيسي، مجال منصور، وحممود الزهار.
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 ملبعديناإعالمية حو   شهادات 4.4.3

 م.1992\12\21يوم حفي أملاين بعد متابعته ملسرية العودة ص -

"لقررد كرران تقرردمكم ونضررالكم وأنررتم تتقرردمون حنررو املرروت مررن أبلررغ الصررور اإلعالميررة الرريت جتعررل املررواطن األورويب ينظررر لكررم أبنكررم 
 .127أصحاب حق وقضية ينبغي أن يهتم هبا العامل"

 مراسل صحيفة ليموند  -
والفلسرررطينية، وسررريزيدون مرررن اإلقبرررال علرررى األصرررولية  "إن هرررؤالء املبعررردين بنجررراحهم اإلعالمررري سررريؤثرون علرررى السررراحة الدوليرررة

 .128اإلسالمية اليت تزداد يوماً بعد يوم"
 مراسل إذاعة يب يب سي الربيطانية جيمي يور -

"إن صمودكم يف هذه الظروف الصعبة سيؤثر على القرارات السياسية واملسرتقبلية حنرو قضريتكم، وكلمرا زاد اإلصررار والثبرات كلمرا 
 .129و األفضل وأحرجت إسرائيل"تقدمت قضيتكم حن

 مراسل التلفزيون الياابين يف القاهرة  -
"منذ دخويل ظننت أين سأكون حمرجاً، وأين سأقابل شيوخاً متطرفني يصعب احلرديث معهرم، ولكرن احلقيقرة أين وجردت املبعردين 

 .130رجال سياسة وصحافة وإعالم، يتقنون هذا الفن، وكأهنم متخصصون فيه"
ل التوجيرررررررره اإلعالمرررررررري يف اجلبهررررررررة االسررررررررالمية القوميررررررررة يف السررررررررودان وعنررررررررد زايرترررررررره للمخرررررررريم يف ايسررررررررني اإلمررررررررام مسررررررررئو  -

م. "أفلحتم يف نقل قضيتكم للعامل أمجع، إن إبعرادكم سراهم يف تعريرة إسررائيل وسياسراهتا العدوانيرة، وكران 1993\4\13
 ينية أيضاً".فضحاً ملشاريع التسوية اليت تستهدف التهام كل فلسطني مبصادقة عربية وفلسط

 جملة فلسطني املسلمة  -
"أبرردع املبعرردون يف معررركتهم اإلعالميررة الرريت خاضرروها، ويف خطرراهبم الرائررع الررذي اسررتخدموه يف حررواراهتم وبيرراانهتم ونررداءاهتم، فهررم 

 .131يتابعون تطورات قضيتهم وأصداءها ساعة بساعة، يشكرون الواقفني إىل جانبهم وحيثون الصامتني على احلديث"
 
 

                                                           
 71نزار، رمضان، صدر سابق. ص 127
 71. ص 23/2/1993نزار، رمضان. نقال عن اذاعة مونتيكارلو،  128
 81نزار رمضان، مصدر سبق ذكره .ص 129
 82نزار رمضان، مصدر سبق ذكره .ص 130
 .1993جملة فلسطني املسلمة، املبعدين حيركون املعركة، لندن. شباط 131
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 لة العامل اللندنيةجم -
ثبرررت املبعررردون أن سرررالح إميررراهنم بررررهبم وعدالرررة قضررريتهم أقررروى مرررن سرررالح عررردوهم املتمثرررل ابلقمرررع واإلرهررراب وإخررررتاق القررروانني أ

واألعراف الدولية، يف مرج الزهرور حراول مبعردوها أن يلخصروا مهمرتهم إللغراء مقولرة إسررائيلية "أرض برال شرعب لشرعب برال أرض ولرو  
 هم وأشالئهم.كان على مجامج

 جريدة تشرين السورية -
"كسرررررب املبعررررردون الرهررررران وفضرررررحوا زيرررررف العررررردوان واتضرررررح للعرررررامل منبرررررع اإلرهررررراب، وهرررررا هرررررو العرررررامل يسرررررتنكر مهجيرررررة العررررردوان 

 .132اإلسرائيلي"
 عبد الستار قاسم -

أن حيققرروه، وإن مل حيصررل "صررمود املبعرردين غرراب مثيلرره علررى السرراحة الفلسررطينية منررذ أمررد بعيررد، وضررعوا ألنفسررهم هرردفاً، وقرررروا 
ر فعلى العدو أن يدفع الثمن، فإما نيل املراد واملطلوب، وإما أن يبقى العدو مشدوداً وال يشعر ابلراحة واهلدوء، وهذا املوقف أصبح اند

 .133احلدوث على الساحة الفلسطينية"
 

 الصحفي كمال أرشيد من األردن -
ا ومل يغريوا من مواقفهم وثوابتهم وإصرارهم، إهنرم يرديرون العمليرات السياسرية فيقولرون "بعد أربعة أشهر من املعاانة املبعدون مل يلينو 

للمحسررن أحسررنت وللمسرريء مكانررك ال تررتكلم إبسررم املبعرردين، وال تررراهن علررى قضرريتنا، النرراطق الرمسرري ابمسهررم يقررول مررا يف قلررب كررل 
ر على العودة الن العودة حق مشروع لنا، وهي ليست حم  .134ل مساومة"واحد منهم، ن ص 

 
 النشاط الثقايف 4.5

كان لإلبعاد دور كبري يف تكوين حركة ثقافية وفكرية، مشلت حماضرات وندوات سياسية وفكرية، وبرز منهم األدابء، ومتخه عن 
 نشاطهم هذا أتسيس جامعة مسيت  امعة ابن تيمية يف مرج الزهور، وحول املبعدون حمنتهم إىل منحة الستغالل طاقاهتم العلمية
واألكادميية يف التأكيد على أن هذه اجملموعة اليت مت إبعادها بعيدة جدًا عن االرهاب املزعوم، فقد استطاعوا من خالل نشاطاهتم 
الثقافية املتعددة واملتنوعة ابثبات اهنم جمموعة مثقفة استطاعت بثقافتها الداخلية أن تطور أفكاراً وفعاليات ونشاطات أكدت على فهم 

 غزير لدى أفرادها.كبري وعلم 

                                                           
 .27/12/1992صحيفة تشرين السورية، حممد عباس،  132
 .24، ص 1993فلسطني املسلمة، عبد الستار قاسم، املبعدون مثل يف الصمود. أاير  133
 .24، ص 1993فلسطني املسلمة، كمال رشيد، الرافعة الفلسطينية، أاير  134
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 ومن نشاطاهتم الثقافية: 

 جامعة ابن تيمية يف مرج الزهور   4.5.1

جاءت فكرة أتسيس جامعة ابن تيمية يف مرج الزهور من الدكتور عبد الفتاح العويسي بعد أن طلب منه أحد طالبه يف جامعة اخلليل 
لدكتور على ذلك بعد ان قام ابالتصال برئيس جامعة اخلليل الحتساب أن يقدم له االمتحان يف مادة التاريخ اليت يدرسها له، فوافق ا

 م. 1993\1\6نتيجة االمتحان الذي وافق على ذلك بتاريخ 
 
م مت مجرررع مجيرررع الطلبرررة املبعررردين، وأعلرررن أمرررامهم عرررن أتسررريس جامعرررة ابرررن تيميرررة، ليرررتمكن الطلبرررة املسرررجلون يف 1993\1\14يف 

إكمال حتصيلهم العلمي، على أن حتتسب هلم نتائج االمتحراانت حرني عرودهتم، حيرث أجريرت  جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة من
االتصرراالت الالزمررة لررذلك مررع بعرره اجلامعررات يف األراضرري احملتلررة، وفتحررت مسرراقات أخرررى ليسررتفيد منهررا ابقرري املبعرردين، "كانررت 

رأي العررام اعالميرراً لوجررود عرردد كبررري مررن أسرراتذة اجلامعررات الفكرررة متواضررعة وخجولررة، وقصررد منهررا بدايررة لفررت األنظررار والتررأثري علررى الرر
، وأن مكان هؤالء جامعاهتم وليس مرج الزهور، وأن إقصراء االحرتالل مئرات مرن الطلبرة 135وطالهبم يف هذا اجلمع الكبري من املبعدين"

ان ذلرك الدراسرة يف العرراء حترت املطرر واملدرسني عن جامعاهتم لن يوقف مسريهتم التعليمية، وإمنا سيدفعهم للبحث عن البرديل، ولرو كر
وفوق الثلج، وكانت فكرة اجلامعة حتدايً لالحتالل وأساليبه القمعية، وحازت علرى اهتمرام وسرائل اإلعرالم ومراكرز الدراسرات واألحبراث 

 يف العديد من دول العامل. 
 

واجلغرافيا والطب واللغات والعلوم اإلحيائية على تدريس أشرف أساتذة متخصصون يف الشريعة اإلسالمية واإلدارة والعلوم السياسية 
م، ومت ختريج 1993\2\15م، ومت التدريس بداية بواقع ساعة ونصف يوميًا وحىت 1993\1\14طالبًا بداية من اتريخ  88

إداري إلدارة اجلامعة " مت أتسيس جملس  م، وأقيم احتفال بتوزيع الشهادات على اخلرجيني.1993شباط  22الدفعة األوىل بتاريخ 
م بر سة الدكتور موسى األقطم، وعضوية سامل سالمة، 1993\5\10بر سة الدكتور عبد الفتاح العويسي، وأعيد تشكيله بتاريخ 

 . 136عاطف عدوان، عزيز دويك، فارس أبو معمر، عبد الفتاح العويسي وعزام سلهب"
 

جاانت خطابية وندوات ثقافية وسياسية ومناظرات شعرية ومنتدايت أدبية تبنت اجلامعة إضافة للتدريس يف حقول شىت إقامة مهر و 
ومسرحيات ومعارض صور ورسوم فنية ومسابقات ثقافية علمية وأدبية ودورات يف اجلودو والكراتيه والعاب القوى، وأحيت اجلامعة 

احلياتيه لبعه النبااتت والزواحف العلوم  العديد من املناسبات الوطنية والدينية، وأقامت معارض خمتلفة كمعرض الكتاب ومعرض
 م.1993\9\19والصخور، واستمرت اجلامعة يف العطاء حىت عودة الدفعة األوىل للمبعدين يف 

                                                           
 .185البوريين، مصدر سابق، ص  135
 .51رمضان، نزار. مصدر سابق. ص  136
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 الشعر 4.5.2
 

كرران الشررعر يصررف تلررك املرحلررة ويشرررح املأسرراة ويصررور املعرراانة ويعرررب عررن الواقررع، وملررا كرران جمتمررع املبعرردين غنيرراً أبصررحاب احملرراوالت 
والنررار والردخان، ووصررفوا الرتالل واجلبررال واألوديرة والثلرروج والرريح واملطررر، وخراطبوا احليرروان،  ة فقرد صرروروا بشرعرهم اخليمررة واملوقردشرعريال

بررز عردد مرن املبعردين يف كتابرة الشرعر، وفجرر اإلبعراد و  وأنشدوا للطرري واحلجرر، وعرربوا عرن أفرراحهم وأحرزاهنم وشروقهم لألهرل والروطن،
داخررل عرردد مررنهم، ونظمرروا قصررائد عررن اإلبعررراد وآالمرره وعذاابترره، ووصررفوا الصررمود والشررموخ الررذي أبررداه املبعررردون يف  طاقررات كامنررة

 مواجهة حمنة اإلبعاد وكان منهم.
 

الشرراعر خضررر حمجررز مررن جباليررا يف غررزة الررذي ألررف قصررائد عرردة منهررا محلتنررا مررن بقرراايان العواصررف، املبعرردون ودفء الشررتاء واإلبعرراد 
 واألمل. واملأساة
 حسين البوريين من انبلس ألف قصائد ليلة اإلبعاد، هل تذكر اي طفلي وحكايتنا حنن الصقور. .1
جواد حبر النتشة من اخلليل ألف قصائد مسرية العودة، إين إىل أرض الطهارة راجع، هتاف اجملد، قدساه بشرى، وحي أطل،  .2

 تباشري النصر وجملس األمن والوداع األخري.
 من جنني ألف قصائد نداء املبعدين، حلظة أمل يف اخليمة، مناجاة ودعاء وإىل أميت.فؤاد أبو زيد  .3
 محاد احلسنات من خميم النصريات  غزة ألف قصائد جرمية اإلبعاد، جتسيد القرار، االستكبار ابإلضافة إىل أهزوجة اإلبعاد. .4
 عبد السالم احلايك ألف قصيدة على بوابة املنفى. .5
  ألف قصائد سباعيات الضياع، تساؤالت حىت تبصر القلوب وروافد اثئرة.خليل رمانة من رام هللا .6
 فتحي عمر من اخلليل ألف قصائد شوقي يف القدس، وأايم يف مرج الزهور.  .7
 انيف الرجوب من اخلليل ألف قصيدة جرحي عميق.  .8

 
 و الفنون والتأليف القوة  4.5.3
 أبعدوين، ورسائل املبعد.غسان هرماس من بيت حلم ألف قصة بعنوان هكذا . 1
 عبد الفتاح العويسي ألف كتاب سجل املبعدين، وثيقة جامعة ابن تيمية يف مرج الزهور ويوميات مبعد. . 2
 عاطف عدوان ألف كتابني مذكرات اإلبعاد واملبعدون واجلانب االنساين. . 3
اليهوديرررة، نظررررات يف اجلرررذور التارخييرررة بسرررام جررررار أصررردر مقررراالت عررردة نشررررت يف صرررحف عربيرررة، مثرررل نظررررات يف اتريرررخ . 4

 للصهيونية، ونبوءة أم صدفة رقمية.
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شرارك املبعردون مرن خرالل لوحراهتم ورسروماهتم يف معررض منتوجرات املبعردين الرذي أقريم يف دمشرق، وبررز يف  :الفن التشكيلي -
 أبرزها لوحة اجلذور.هذا اجملال الفنان التشكيلي نزار رمضان من خالل لوحاته الزيتية والفحمية وكان 

تكونرت فرقررة إنشراد فنيررة أشررف عليهرا كررل مرن رمضران الصرريفي مرن غررزة، وأشررف اهلنردي مررن رام هللا، حيرث قامررت  :النشـيد -
 بتأليف األانشيد وتلحينها وإلقائها يف املناسبات واالحتفاالت، وأثناء إستقبال الضيوف الزائرين.

رحيات اليت تصف مأساة اإلبعاد، من أتليف بعه املبعدين، وشارك يف التمثيل قام املبعدون بعرض عدد من املس :املسرح -
حسن زهد من غزة وشاكر عمارة من أرحيا وخالد ذويب من بيت حلم، ومن املسرحيات اليت عرضت مسرحية بعنوان "القدس ال 

اع" اليت عرضت بتاريخ م، ومسرحية "وكر اخلد1993\7\20تعرف احلدود" من أتليف ماهر أبو احلمص وعرضت بتاريخ 
 م. 1993\7\21

 
 النشاط اإلجتماعي ملبعدي مرج الزهور 4.1

 
امتازت العالقات االجتماعية بني املبعدين ابألخوة واحملبة والتفاهم على جممل األمور احلياتية، وامتازوا ابألخالق احلسنة والسلوك 

ومل تفارق االبتسامات وجوه اجلميع على الرغم من الظروف  الطيب، وساد االحرتام بني اجلميع، وكان لكل فرد قيمته واحرتامه،
املعيشية الصعبة اليت عاشوها، واتصف اجلميع بقوة احملبة واإليثار واملساعدة لبعضهم البعه،"ومل يكن األمر خيلو من اهلفوات اليت ال 

ل يعمل لصاحل قضية املبعدين كل حسب موقعه تقطع الود، فقد تعامل اجلميع بروح الفريق الواحد، ومل يكن هناك فروق بينهم، فالك
 .137ومكانه"

 
تصرف املبعردون حبسرن معرراملتهم للرزوار الرذين كررانوا حيضررون للمخريم يوميراً، فاسررتقبلوهم ابلرتحراب وأقرام املبعرردون عالقرات طيبرة مررع وا

الصرحية واملسراعدة يف جرين حماصريلهم، حيرث اجملتمع اللبناين بكرل طوائفره وشررائحه، وشراركوهم أفرراحهم وأترراحهم، وقردموا هلرم العنايرة 
"قاموا أبعمال تطوعية ملساعدة املزارعني يف حصاد القمح والشعري، واستمر ذلك أسابيع عدة، وشارك فيه العشرات من املبعدين ضمن 

د يد املبعردين اىل أي " مل متت،138آليات وقواعد حمددة، وضمن وقت حمدد، حيث يقوم املبعدون ابلعمل يف احلقل الواحد أبعداد كبرية"
طرب فقيرل لره غري، وحصل ان قام احد املبعدين يف اول اايم االبعاد حيث الطقس مثلجا  بقطع شجرة ليحضرر احللشيء من ممتلكات ا

وحتلرى املبعردون ابإلميران والوحردة  139دوالر"35من الطائفة الدرزية و عندما حضر مت شراء الشجرة ب انتظر صاحب الشجرة و كان 
، ورص الصفوف، ونبذ اخلالفات ومقاومة اإلغراءات، واإلعداد اجليد السليم لكل خطوة، واملتابعة املستمرة، واحملاسبة الفرديرة والشورى

 واجلماعية. 

                                                           
137 www.arnet  -kauem مقابلة مع املبعد انصر الكجك 
 رنتيسي: االبعاد غري صورة املبعدين/ مذكرات غري منشورة.، نقال عن عبد العزيز ال235البوريين، مصدر سابق. ص  138
 2014\5\10مقابلة للباحث مع املبعد حسن يوسف، عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين، رام هللا،، 139

http://www.ar/
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نقرراابت ومؤسسررات زاب و زارت وفررود رمسيررة وشررعبية وشخصرريات اعتباريررة خمرريم املبعرردين، ومثلررت حكومررات وتنظيمررات وحركررات وأحرر
 وإعالمية هبدف التضامن وحشد الرأي لدعم ونصرة قضية املبعدين، ومن هذه الوفود: وهيئات علمية وسياسية

 
 م وفد دار اإلفتاء اللبنانية. 1992\12\20 -
 م وفد من الربملان الكوييت وجلنة املناصرة الكويتية.1992\12\24 -
 .م وفد احتاد األدابء والكتاب الصحفيني اللبنانيني والسوريني والفلسطينيني1993\1\2 -
 م وفد مجهورية إيران اإلسالمية.1993\1\12 -
 م وفد حركة التوحيد اإلسالمية اللبنانية.1993\1\18 -
 م وفد حركة اإلخوان املسلمني يف مصر وضم الوفد أمحد امللط وعبد املنعم أبو الفتوح.1993\1\28 -
 اين اجلبايل.م وفد نقابة احملامني املصريني بر سة سيف اإلسالم حسن البنا وعضوية هت1993\2\9 -
 رمي العكور.كم وفد من جبهة العمل اإلسالمية يف األردن، وضم النائبني مهام سعيد وعبد ال1993\2\10 -
 (2012م وفد من احلزب الناصري املصري بر سة محدين صباحي )مرشح الر سة املصرية لعام 1993\2\19 -
 م وفد كردي سوري.1993\2\20 -
وعلى مدار اسابيع من أحناء لبنان كافة ضمت قيادات سياسية ونقابية، ومنها  م وفود كثرية أمت املخيم،1993\2\22 -

وفد من اجلبهة الشعبية القيادة العامة بر سة فضل شرور، وفد من اجلبهة الشعبية لتحريرر فلسرطني بر سرة صرالح صرالح، 
 للداوي.وفد من اجلبهة الدميوقراطية بر سة صالح زيدان، ممثل حركة محاس يف لبنان مصطفى ا

م وفد من الكتاب واألدابء والصحفيني األردنيني منهم فهد الرميراوي، مسريح املعايطرة، كمرال ارشريد، جرورج 1993\4\2 -
 حداد، راكان اجملايل وسالمة العكور.

م وفد احتاد الغرف التجاريرة األسررتالية بر سرة هريلن، وفرد مرن حرزب املرؤمتر الروطين االفريقري حرزب نيلسرون 1993\4\8 -
 يال بر سة عطا آدم عضو املؤمتر.ماند

 م وفد احتاد املهندسني العرب.1993\4\12 -
 م وفد سوداين بر سة ايسني اإلمام انئب حسن الرتايب رئيس اجلبهة االسالمية،1993\4\14 -
 م زايرة موسى أبو مرزوق رئيس املكتب السياسي حلماس. 1993\4\14 -
 د زعماء االخوان املسلمني يف مصر. م وفد من مصر بر سة عصام العراين أح1993\5\12 -
 م وفد من اجلماعة اإلسالمية يف لبنان.1993\5\16 -
 م  وفد طيب أردين.1993\5\16 -
 شخص.  25م وفد فتح اإلنتفاضة وضم 1993\6\26 -
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 م وفد جلنة املناصرة االسالمية يف األردن.1993\7\8 -
 م وفد حكومي لييب رمسي.1993\8\2 -
 رفيع املستوى.م وفد إيراين رمسي 1993\8\6 -
 م وفد نقابة األطباء من مصر.1993\8\7 -
م وفد لبناين ضم نزيه البقاعي أحرد أكثرر املتربعرني ملخريم العائردين ابملرواد الغذائيرة، وإبرراهيم املصرري أمرني 1993\8\17 -

 عام اجلامعة اإلسالمية.
سرالمية خمتلفرة حلضرور مرؤمتر عودة عصام العراين من زعماء األخوان املسلمني يف مصر مع شخصريات إ 1993\8\17 -

املبعدين، ابإلضافة لوفود شعبية كثرية لبنانية، وأخرى مرن أقطرار متعرددة، وقرد أحسرن املبعردون اسرتقبال الضريوف والرزوار، 
وأقرراموا هلررم احتفرراالت مناسرربة، وتفرراعلوا مررع اجلميررع، وقررام املبعرردون إبحيرراء املناسرربات الوطنيررة كيرروم األرض، واملناسررربات 

كاإلسراء واملعراج واهلجرة النبوية، وأقاموا احتفاالت واسعة مبناسبة عيد األضحى املبارك، "وقامت وفود من املبعدين الدينية  
بزايرات للقرى اجملاورة، ومنها قرية عرني عطرا، حيرث التقروا مشرايخ الطائفرة الدرزيرة وأبنراء وأخروة شرهداء سرقطوا مبواجهرات 

وقرراموا برزايرة لقريررة مريمس إلتقرروا خالهلرا أحررد رؤسراء احلررزب القرومي االجتمرراعي  عسركرية مررع قروات االحررتالل اإلسررائيلي،
 .140السوري جنيب أبو قنصور صاحب األرض اليت أقيم عليها املخيم"

 
اللبناين إلياس شارك املبعدون الشعب اللبناين بعيد استقالله ورفعوا األعالم اللبنانية يف املخيم، وفوق اخليام، ووجهوا رسائل هتنئة للرئيس 

وا اهلراوي، ورئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري، ورئيس جملس النواب اللبناين نبيه بري، أقام املبعدون حفالت أتبني للشهداء الذين قض
 .أثناء تصديهم لقوات األحتالل يف الوطن احملتل، وقاموا بتقدمي واجب العزاء لكل مبعد فقد أحد أبناء أسرته أثناء اإلبعاد

 
مبعدًا يف املخيم أن هناك  396"أظهر إحصاء أجري يف خميم املبعدين بعد عودة بعه املبعدين املرضى والذين أبعدوا ابخلطأ وبقاء 

صبياً، ومسيت عشر بنات أبمساء  51بنتًا و  55مواليد منهم  106عازابً"، "ورزق املتزوجون منهم ب  80مبعدًا متزوجًا و 316
 9و  أطباء وممرضني  10مبعدين علماء وخطباء وأئمة و  108، "وكشف إحصاء آخر أن من بني املبعدين 141زهور او مرج الزهور"

% من املبعدين ترتاوح أعمارهم بني 46أظهر إحصاء أجري يف خميم العودة أن " 142أستاذًا جامعياً". 17مهندسني وصحفيني و 
% من املبعدين يقع دخله بني 35ني سنة، ولوح  أن % فوق أربع15سنة، و  40-31بني  % أعمارهم 39سنة، و  20-30

% أكثر من 21دوالر، و  200% أقل من 19دوالر، و 600-400% يقع دخلهم بني 25و     دوالر  شهرايً، 200-400
مبعدًا ان زوجاهتم يعملن أي بنسبة  32زوجة من جمموع نساء املبعدين أفاد  283دوالر، وأظهرت اإلحصائية أن من بني  600

                                                           
 .102معالوي، سعيد. مصدر سابق. ص  140
 .10/9/1993جريدة السفري اللبنانية، بريوت.  141
 .49، ص 1993العويسي، عبد الفتاح. فلسطني املسلمة، حزيران  142
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% من الزوجات هن رابت بيوت، كما أفادت اإلحصائية بطبيعة املهنة اليت يعمل هبا املبعدون أهنا مركزة يف 88%، وهذا يعين أن 12
% من جمموع املبعدين يعملون يف حقل الوظائف 35التدريس واإلدارة والوظيفة العادية يف القطاع العام واخلاص، وأظهر اإلستبيان ان 

% منهم يسكنون يف 20% منهم ميلكون البيوت اليت يسكنون فيها يف حني أن 80واإلدارة، وأفاد املبعدون أن املختلفة كالتدريس 
بيوت مستأجرة، وهنا تشري إحصائية أن الذين يسكنون يف املخيمات أفادوا اهنم ميلكون بيواًت مع أهنا ملك لوكالة الغوث، ويغلب 

 عليها البؤس، ويالح  يف اإلحصائية ما يلي:
 
اتفاق توزيع املبعدين مع واقع الثقل السكاين يف املدن والقرى واملخيمات من جهة، ومع التوزيع السكاين العام لكل من الضفة  .1

% منهم من قطاع غزة، ويالح  أن منطقة اخلليل كان 40% من املبعدين من الضفة الغربية و60الغربية وقطاع غزة، حيث 
%، أرحيا 3%، قلقيلية 4%، طولكرم 8%، جنني 11%، بيت حلم 16، رام هللا %23%، انبلس 30نسبتها من املبعدين 

%، املعسكرات الشمالية "جباليا، بيت حانون، بيت 43%، أما قطاع غزة فكان نسبته املعسكرات الوسطى 2%، والقدس 3
 %.12%، رفح 13%، دير البلح 13%، خانيونس 18الهيا" 

 عدين من انحية، وارتفاع مستواهم العلمي من انحية أخرى.يالح  انعدام األمية تقريباً بني املب .2
اإلبعاد طال شرائح وقطاعات املهن السائدة يف الشارع الفلسطيين، حيث مل خيل  أي قطاع من القطاعات االقتصادية من نسبة  .3

 هامة من املبعدين.
 التوجيه للتجمعات السكانية احمليطة هبا.إن الرتكيز على سكان املدن من املبعدين يدل على أن املدن هي مراكز اإلدارة و  .4
لوح  أن الرتكيز يف اإلبعاد كان على الذين يعملون يف مؤسسات ال سلطة للحكم العسكري عليها، ولوح  أن ربع املبعدين  .5

 هلم عالقة  امعات األرض احملتلة.
املضايقات اإلسرائيلية، كاإلعتقال واملنع من تبني يف الدراسة أن كل واحد من املبعدين قد تعرض لنوع واحد أو أكثر من أنواع  .6

السفر أو إعطائه هوية خاصة متنعه مبوجبها من دخول القدس ومناطق ما يسمى ابخلط األخضر، أو منع إعطاء تراخيص، 
ومصادرة أراض، وإكراه البعه على دفع ضرائب ابهظة للسلطات اإلسرائيلية، وهذا يوحي أن التعرض هلذه األنواع من 

اءات اإلسرائيلية القمعية يشكل قامسًا مشرتكًا بني مجيع املبعدين، ورمبا كان أحد األسس الرئيسية اليت أخذها صانع القرار اإلجر 
 .143اإلسرائيلي بعني االعتبار عند اختاذه قرار اإلبعاد"

 
 
 
 

                                                           
 .97، ع 1994دويك، عزيز ومعمر فارس، صامد االقتصادي، الرتكيبة اجلغرافية واالقتصادية ملبعدي مرج الزهور، بريوت:  143
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 ملبعدي مرج الزهور النشاط الرايضي 4.1

 
تيمية، وكتشجيع للرايضة، مت ختصيص دورات يف اجلودو والكراتيه خترج من خالهلا اهتم املبعدون ابلرايضة، ومن خالل جامعة ابن 

فة، الكثري من املبعدين، كما اهتم املبعدون ابلنشاط الرايضي، وأقاموا لذلك مبارايت يف كرة الطائرة بني فرق املبعدين من املناطق املختل
م العودة بني فريق املبعدين الرايضي وفريق شبان قرية مرج الزهور م أقيمت مباراة يف كرة القدم على ملعب خمي1993\6\28ويف 

م أقيمت مباراة ودية يف كرة الطائرة على ملعب خميم العودة بني فريقي املبعدين وفريق اندي االصالح 1993\7\11الرايضي، ويف 
دوالر   1000الكأس أحد الضيوف مببلغ اإلسالمي يف خميم الرشيدية يف جنوب لبنان على كأس مقدمة من الفريق الضيف، واشرتى 

 كدعم للمبعدين
 

 الصةاخل 4.1

ياهتا إن العمل اإلداري يف خميم املبعدين )خميم العودة( كان البنية اهلامة اليت قامت عليها  كل اللجان وتفريعاهتا وخططها وبراجمها ومرجع
واضحة يف هذه املنظومة اإلدارية املتوازنة، حيث لكل جلنة وتشابك عالقاهتا، حبيث ال جتد مبعدًا إال وله دور حمدد ومرجعية 

صالحياهتا املوسعة رغم وجود إدارة للمخيم متثلت يف جلنة إدارة املخيم، وهذا أشعر كل فرد أبمهيته وفاعليته، مما ولد طاقة كبرية من 
 الظروف القاسية اليت أحاطت هبم. العمل واإلبداع عادت ابلفائدة على قضية املبعدين بشكل عام، وأدت إىل التغلب على

 
اتصف املبعدون ابلطاعة واإلنضباط والنظام والتواضع، وكان شعارهم الشورى والعدل، وهذا أدى إىل حتقيق حلم اجلميع يف العودة 

لياهتم الكثرية وكسر قرار احلكومة االسرائيلية، واستطاع املبعدون إقامة نظام شوري دميوقراطي، وأجادوا صناعة احلدث ونبهوا بفعا
القاضي بعودهتم، وكانت اجلهود الدبلوماسية  799واالنضباط الذي أظهروه فيها العامل بعدالة قضيتهم، فكان قرار جملس االمن رقم 

احلثيثة حلل معضلتهم، وكانت احللول اليت انتهت ابلضغوط األمريكية والعاملية اليت أسفرت عما عرف ابلصفقة األمريكية اإلسرائيلية 
اليت تقضي بعودة املبعدين على مرحلتني، وتقصري اإلبعاد إىل سنة واحدة، وعاد املبعدون بعد أن فتحوا يف جدار الرفه االسرائيلي 

 ثقباً امسه العودة بال مثن ودون مفاوضات مباشرة.
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 مرج الزهور والنهضة السياسية صحركيت محاس واجلهاد االسالمي وأتثري اإلبعاد عليهما  5.1

   
فلسطينيًا من مسؤويل حركيت محاس واجلهاد  415م، حبق 1992\12\17كان لإلبعاد الذي نفذته احلكومة اإلسرائيلية يف 

آاثر سلبية كثرية على الواقع االجتماعي والسياسي والدعوي واملؤسسايت هلاتني احلركتني بشكل خاص وللحركة االسالمية االسالمي 
 بشكل عام، إال أن هذه اخلطوة مبا محلته من آاثر سلبية قد محلت الكثري من اآلاثر االجيابية اليت عادت ابلفائدة على هاتني احلركتني،

رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابني يقولون له لقد قدمت هدية مثينة حلماس واجلهاد االسالمي، وجعل وجعلت وزراء يف حكومة 
تحاً بعه املراقبني السياسيني يعتربون حادثة اإلبعاد هي احلادثة الثانية يف األمهية ابلنسبة حلماس بعد حادثة انطالقتها، واعتربوا ذلك ف

 زادت شعبيتها ودخل اسم املبعدين إىل كل بيت. للحركة االسالمية يف الداخل، حيث
   

وفر اإلبعاد املكان اجلامع واملناسب والبعيد عن مطاردة قوات األمن اإلسرائيلية لقيادات العمل اإلسالمي يف كٍل من الضفة الغربية 
على حرية العمل واالتصال مع قيادات خنبة من قيادات احلركة اإلسالمية وذلك لفرتة امتدت ملدة عام، حصلوا فيها  ومجعوقطاع غزة، 

للحركتني يف اخلارج، واستقبال لزعماء احلركات الوطنية والقومية واملقاومة الفلسطينية يف كل من سوراي ولبنان، وكذلك زعماء االحزاب 
 والقوى الوطنية والتقدمية يف معظم بلدان الوطن العريب وبعه األقطار اإلسالمية على مستوى العامل.

   
أاتح اإلبعاد البحث والتخطيط للمستقبل ابلنسبة للحركتني، واستفاد املبعدون من جتارب اآلخرين ونصائحهم ودراساهتم، فنتج عن 
ذلك االنفتاح الكبري يف تفكري احلركتني على اآلخرين واالستعداد للتعايش مع األفكار االخرى، ومتت معاجلة سلبيات كثرية، وعمل 

 ية، وقاموا إبجراء االتصاالت ابلقوى واملؤسسات واألحزاب والدول حماولني خماطبة اجلميع، وتقدمي أنفسهم هلم.املبعدون كوزارة خارج
عملت جلان املبعدين املختلفة كوزارات صغرية هلا اهتمامات داخلية بشؤون املبعدين، وأخرى للتعامل مع وسائل اإلعالم املختلفة،    

االتصال ابحلكومات والقوى واملؤسسات واألحزاب، وهذا اكسب احلركة االسالمية جتربة كبرية وأخرى ملتابعة الشؤون السياسية و 
استعدادا للمرحلة القادمة، وذلك بعد أن أفرزت مأساة اإلبعاد قيادات شابة، أحسنت يف تعاملها مع العامل بكافة قياداته ومؤسساته، 

لعامل اخلارجي أن يتعرف عن قرب على طبيعة العقلية اإلسالمية الفلسطينية، وأتقنت فن خطاب اآلخرين ابلطرق املناسبة، مما أاتح ل
مية بفكرها وممارساهتا وقياداهتا وسياساهتا ورموزها، ووفر اخلطاب املتوازن والذي قدمت قيادة املبعدين نفسها به للعامل أن احلركة االسال

تكن إرهابية هدفها اشاعة الفوضى والقتل واالعتداء على االخرين يف فلسطني ليست أصولية متشنجة كما يقال عنها، كما أهنا مل 
وتكفريهم، بل كانت متثل الفكرة اإلسالمية يف أروع صورها، "وبذلك حصلت هذه القيادة الشابة على شرعية واعرتاف حىت من قيادة 

 .144قيقيني"منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها السيد ايسر عرفات، وحتول متحدثو محاس اىل قادة ح
  
تنامى العمل السياسي والدبلوماسي حلركيت محاس واجلهاد االسالمي بعد اإلبعاد، ومن خالل خميم مرج الزهور على الساحات  

الدبلوماسي املختلفة، العربية واإلسالمية والدولية، وكان لقيادات املبعدين ومواقفهم املتزنة ومقدرهتم على اختاذ قرارات سياسية وتعاملهم 
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واتصاالهتم فضل افتتاح مكاتب سياسية حلماس يف كل من دمشق وبريوت وصنعاء واخلرطوم وغريها، وانفتحت العالقات مع العامل 
اإلسالمي وخصوصاً مجهورية ايران اإلسالمية، واستطاعت احلركة اإلسالمية من خالل اإلبعاد أن ختاطب العامل الغريب، وخباصة أمريكا 

قناعها أبن حركات املقاومة اإلسالمية هي حركات حترر وطين، وليست حركات ارهابية، فهي ترفه الظلم واالحتالل وتقاومه وأورواب إل
بكل األساليب، وذلك لتحقيق احلياة الكرمية للشعب الفلسطيين الذي يرفه املساومة على حقوقه مقابل عروض رخيصة ال تساوي 

 شيئاً. 
   

واجلهاد االسالمي من البيئة احمللية املخنوقة إعالميا واحملاصرة سياسيا بفعل االحتالل اإلسرائيلي إىل البيئة نقل اإلبعاد حركيت محاس 
 العاملية املفتوحة يف كل االجتاهات، وثبتت حادثة اإلبعاد احلركة االسالمية ممثلة حبماس واجلهاد اإلسالمي على الساحة الفلسطينية يف

لقومية وال الوطنية وال اهلوية الفلسطينية أو ينتقص منها، ولذلك فقد أججت هذه العملية انر االنتفاضة بعد عقائدي، ال يلغي دور ا
اليت انتشرت وامتدت، واشتدت عمليات املقاومة لالحتالل الصهيوين العنصري، وأدى ذلك إىل سقوط مئات من الشهداء واجلرحى 

ود االحتالل، وخلقت هذه احلادثة حالة من التحدي لدى شباب يف صفوف الشعب الفلسطيين، وأحلقت خسائر فادحة  ن
االنتفاضة، ورفعت وترية اإلصرار على استكمال الطريق، وكنت تسمع يف شوارع األراضي احملتلة من يهتف كلنا محاس واجلهاد، مما 

الفلسطينية لتحيا من جديد بعد حماولة حدا ابلبعه إبطالق لقب االنتفاضة الثانية على الفرتة اليت أعقبت اإلبعاد، وعادت القضية 
إماتتها يف عملية السالم اليت اعقبت مؤمتر مدريد وارجعتها عملية اإلبعاد من طاولة املفاوضات إىل ميدان املواجهة الدامية مع قوات 

 االحتالل.
   

ضورًا مجاهرياًي واسعاً، وبداًل من عزل "اعطت عملية اإلبعاد احلركة االسالمية ممثلة بتنظيمي اجلهاد اإلسالمي ومحاس مصداقية وح
محاس كتلت احلكومة االسرائيلية بقرارها غالبية اجلمهور الفلسطيين حول هاتني احلركتني، ليس فقط يف الساحة الفلسطينية داخل 

وأصبحت هذه اجلماهري ، 145االراضي احملتلة، وإمنا امتد ذلك اىل اجلماهري الفلسطينية يف الشتات، خصوصاً يف سوراي ولبنان واألردن"
تنظر اىل احلركة اإلسالمية اهنا األمل الذي يقف يف وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حلم العودة، وأهنا امتداد 

أدرك م و 1948م، وأهنا استكمال ملقاومته قبل العام 1965لنهج املقاومة الذي بدأ به الشعب الفلسطيين منذ انطالق ثورته يف العام 
معظم السياسيني يف الساحة العربية أنه البد حلماس واجلهاد اإلسالمي من دخول منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما عرب عنه امللك 

 احلسن الثاين ملك املغرب يف تلك الفرتة حني قال "البد من دخول حركة محاس اىل اجمللس الوطين الفلسطيين". 
 
هو القيام حبركة إجتثاث كبرية وخطرية لنهج املقاومة ممثاًل هباتني احلركتني مثلمها فعلت من قبل مع  كان هدف إسرائيل من اإلبعاد   

مقاومني من حركات وطنية فلسطينية مشاهبة، وتصورت إسرائيل من خالل أجهزهتا األمنية أن هاتني احلركتني اجلديدتني وحديثيت البناء 
ن لردة فعل عنيفة على سلسلة عملياهتما املقاومة، تتكفل إبجهاض نشاطهما العسكري من والتنظيم على الساحة الفلسطينية، حتتاجا

جهة، وشل قدرهتما على النهوض من جهة اخرى، وذلك بعد أن يتفرق قادهتما يف دول الشتات ويظل تنظيمهما يف الضفة الغربية 
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هامة و هي أنه من الصعب عليه القضاء على هاتني احلركتني  وقطاع غزة بال قيادة مركزية، وجعل اإلبعاد االحتالل يتوقف على حقيقة
 اللتني اثبتتا قدرهتما على التجدد وإعادة تشكيل البنيان بقدرة فائقة.

إن ثبات املبعدين يف خميم مرج الزهور ملدة عام، ابلقرب من احلدود الفلسطينية يف ظروف قاسية وصعبة كان قرارًا جريئًا ومثرياً،    
ثري نصحهم أنه ال سبيل وال جمال إلرغام االحتالل على إعادة أي مبعد إىل وطنه، حيث أن ذلك حصل مع من سبقهم حيث أن الك

من املبعدين، وأنه ليس هناك أية ورقة ضغط لتحقيق ذلك، إال أن ورقة الصمود والتحدي والصرب اليت جلأ إليها املبعدون أجربت 
ووافق على إعادة مجيع مبعدي مرج الزهور، وكانت تلك أول حمطات االنتصار على كيان االحتالل على أن يرضخ يف هناية املطاف، 

 اإلحتالل.
  
 يقول داين كورون وبوعز شابري الكاتبان اإلسرائيليان يف كتاهبما التحالف 

ن معسكر املبعدين يف "لقد علت أصوات يف إسرائيل قالت أن اإلبعاد قد أضر يف مصاحل إسرائيل، وصورهتا يف العامل، حيث قالوا أ
جنوب لبنان جذب انتباه وسائل اإلعالم العاملية اليت صورت املبعدين ابلضحااي، كما أن هذا اإلجراء أفرز قيادات جديدة بني 
ل املبعدين، أصبحوا من زعماء محاس يف جيلها الثاين مثل حممود الزهار، عبد العزيز الرنتيسي، إمساعيل هنية، ابإلضافة إىل ذلك استغ

اصل مع املبعدون فرصة وجودهم يف لبنان لتقوية عالقاهتم واتصاالهتم حبرس الثورة اإليراين ومنظمة حزب هللا اللبنانية اليت قام رجاهلا ابلتو 
املبعدين يف خميم مرج الزهور، وبعد عودة املبعدين جنح جزء منهم حتت قيادة حي  عياش أن خيرجوا إىل النور عدة عمليات تفجريية 

 .146علة أدت إىل مقتل مئة من اإلسرائيليني خالل سنة"فا
   

أصبح فكر محاس واجلهاد اإلسالمي بعد اإلبعاد برامجاتياً، يتعامل مع الواقع ويستجيب للمستجدات احمللية والعربية والدولية، 
املشروع املقاوم، وخرجت محاس  واستثمرت هاتني احلركتني اإلبعاد لغرض الوجود السياسي على الساحة الفلسطينية مع احلفاا على

بعد اإلبعاد من ثوب املؤسسات الدعوية اخلاصة إىل فضاء البناء املؤسسايت احملكوم بعالقات تنظيمية مع اآلخرين يف اجملاالت السياسية 
جتاه، وأصبحتا تعمالن  واالجتماعية واإلنسانية والعسكرية واألمنية واالقتصادية، وأثر اإلبعاد على تطور هاتني احلركتني ابلفكر واال

كمؤسسة، وكان اإلبعاد نقطة حتول يف برانمج احلركتني السياسي، حيث عمدات إىل حشد الرأي الفلسطيين والعريب والدويل لتأييدمها 
ة وإدانة االحتالل، مما أكسبهما ثقة اجلمهور الفلسطيين خبياراهتما السياسية والعسكرية، وعززت لدى هذا اجلمهور ثقافة سياسي

 بضرورة التمسك ابلثوابت الوطنية، وهو ما أدى إىل التفاف مجاهريي عريب وإسالمي حول هاتني احلركتني ودعمهما. 
 

  أتثري اإلبعاد عل  الشعب الفلسليين 5.2

  
 على إثر اشتداد عمليات املقاومة قبل اإلبعاد إىل مرج الزهور برز ختوف كبري لدى مجيع املعنيني ابستمرار عملية السالم، اليت كانت قد
بدأت تتبلور بني إسرائيل من جهة وممثلني عن منظمة التحرير على هيئة وفد مفاوض من الضفة و غزة، وأدى هذا التخوف إىل قيام 
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 هؤالء مجيعاً أساسه تقوية معسكر السالم، وإضعاف معسكر املقاومة، وجاء إبعاد نشطاء محاس واجلهاد اإلسالمي حتالف مصاحل بني
م ليعطي نتائج عكسية، حيث كان من املفروض أن تؤدي هذه اخلطوة إىل إضعاف معسكر املعارضني 17/12/1992إىل لبنان يف 

م وإضعاف مناصري معسكر السالم داخل الشعب الفلسطيين، عدا عن أن هذه للمفاوضات السلمية، ولكنها فعليًا أدت إىل حتجي
اخلطوة أدت إىل تصعيد املقاومة الفلسطينية وإشعال هليب االنتفاضة يف األراضي احملتلة، وأظهرت فشل منظمة التحرير الفلسطينية يف 

فد الفلسطيين املفاوض من ورطته يف عدم اإلجناز والتقدم حتقيق إجنازات سياسية يف العملية السياسية، حيث أنقذت عملية اإلبعاد الو 
على صعيد املفاوضات من جهة، وعدم مقدرته على االنسحاب من املفاوضات من جهة أخرى بضغط من قيادة منظمة التحرير 

 والقوى العربية الدولية املختلفة.
  

دوانية اليت متارسها إسرائيل، وذكرت بعدم إمكانية حتقيق أاثرت خطوة اإلبعاد يف نفوس الفلسطينيني من جديد فكرة الرتحيل الع
السالم مع االحتالل، وأدت إىل غضب شعيب واسع ممثل مبوجة واسعة من االحتجاجات والتضامن مع املبعدين، وتقوية موقف محاس 

ينية على الرغم من وجودمها خارج واجلهاد اإلسالمي اللتني أصبحتا عنصراً من عناصر التجاذب اإلقليمي والدويل حول القضية الفلسط
 منظمة التحرير الفلسطينية، فقد أصبحتا تشكالن عاماًل مؤثراً يف القرار السياسي الفلسطيين، ويف بنية النظام السياسي الفلسطيين اليت

 هيمنت عليه منظمة التحرير الفلسطينية عقوداً طويلة سابقاً.
  
يف ظل التضامن الشعيب الفلسطيين حول قضية املبعدين انعقد اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف تونس يف  

م للبحث يف قضية املبعدين حتت ظل نداءات من قبل املبعدين للمشاركة يف اجللسة، مطالبني ابإلعالن عن تصعيد 19/12/1992
م نشر بيان مشرتك بني محاس والقيادة الوطنية 20/12/1992اسية، ويف اليوم التايل االنتفاضة واالنسحاب من املفاوضات السي

املوحدة يف األراضي احملتلة حتت عنوان بيان املبعدين، وهو األول من نوعه بعد سنوات من التنافس احلاد بينهما، وجاء يف البيان 
ئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابني للمحاكمة يف حمكمة جرائم احلرب دعوات لتصعيد االنتفاضة والصراع مع االحتالل، ومطالبة بتقدمي ر 

 الدولية، حيث ألقيت عليه املسؤولية الكاملة لإلبعاد وعلى حكومته الفاشية.
  

" إن هذا البيان املشرتك اعترب إشارة إىل عهد جديد من الوحدة الفلسطينية نزواًل لرغبة الشارع الفلسطيين، إال أنه تبني بعد ذلك 
بسرعة أن هذه الوحدة كانت شكلية فقط، وأن احملاداثت السلمية اليت توقفت بعد إجراء اإلبعاد اجلماعي الذي اختذه رابني من أجل و 

محاية السالم وامتناع الوفود العربية ومن ضمنها الوفد الفلسطيين عن حضور اجللسة الثامنة من مفاوضات واشنطن الثنائية، حيث 
، وأوضح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ايسر عرفات يف مقابلة أجراها معه دان أبيدان 147 يكن هنائياً"اتضح أن هذا املوقف مل

مراسل صحيفة دافار الذي سأله هل يتمسك الفلسطينيون مبوقفهم القائل أبنه اذا مل يتم إعادة املبعدين إىل بيوهتم فإن الفلسطينيني لن 
سر عرفات من اإلجابة، وترك الباب مفتوحاً، وحىت هتدأ األمور يف األوساط الفلسطينية، وقال يعودوا إىل املفاوضات، هترب السيد اي
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"لقد حبثنا هذا املوضوع مع الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن، وسنبحث هذه املسألة يف االجتماع العام لوزراء اخلارجية 
 .148م"1993العرب يف العام 

  
م "إن اإلبعاد خطوة ال تطاق بنظر كل الفلسطينيني، ومن املمكن أن يؤدي إىل 20/12/1992تاريخ وجاء يف صحيفة هترتس ب 

تقارب بني املنظمات الفلسطينية املختلفة، وسيشعر أنصار منظمة التحرير أبهنم مدفوعون ملنافسة محاس خشية أن يفقدوا القيادة، 
أنه قد ال حتصل هذه التطورات يف حال خرجت قيادة منظمة التحرير على  ومن احملتمل أن ينضموا إىل عجلة العنف واملقاومة، إال

اجلمهور ابلفلسطيين إبجنازات سياسية ذات أمهية ابجتاه صنع السالم كبدليل للتوجه الكفاحي العنيف حلماس واجلهاد اإلسالمي، 
 .149عاد"ولعله ليس متأخراً العمل هبذا االجتاه بعد أن ختف حدة التوتر نتيجة عملية اإلب

   
، كان من نتائج اإلبعاد بعد ذلك موافقة إسرائيل على البدء ابحلوار بني منظمة التحرير الفلسطينية والوالايت املتحدة االمريكية مباشرة
إال  وابلرغم من أمهية هذا األمر من وجهة نظر الفلسطينيني، وتصويره على أنه تنازل كبري وشجاع من رابني رئيس احلكومة االسرائيلية،

م بني إسرائيل ومنظمة التحرير سراً 1993أنه مت يف النهاية االلتفاف على قضية املبعدين، وبدأت مفاوضات مباشرة يف شهر شباط 
م، واليت كانت منعطفاً هاماً يف اتريخ الصراع الفلسطيين 1993يف أوسلو، انتهت بتوقيع اتفاقية أوسلو قبل عودة املبعدين يف هناية عام 

لي وأحدثت شرخًا كبريًا يف صفوف الشعب الفلسطيين الذي التف حول خيار املبعدين وصمودهم، وقدم يف سبيل ذلك اإلسرائي
 تضحيات كبرية.

 
 اإلحتال  اإلسرائيلي: أتثري اإلبعاد عل  5.3

 
والظاهر أن إسرائيل مل حتصل على كل ما تريد من عملية اإلبعاد، بسبب صمود املبعدين وقراراهم البقاء  انب احلدود الفلسطينية،  

وعدم عبور احلدود اللبنانية، وحتملهم املشاق، وقيامهم بفعاليات متواصلة جذبت إليهم كل وسائل اإلعالم، و قد أدى ذلك إىل أن 
ة ذلك الربيق الدميوقراطي اإلعالمي الذي ادعته حكومة إسحاق رابني اليت نفذت اإلبعاد واليت كانت ترفع شعارات ختسر إسرائيل نتيج

 عن السالم وحل القضية الفلسطينية.
  

"لقد تضررت مكانة إسرائيل السياسية واالعالمية ضررًا شديدًا إىل أن مت الكشف عن مسرية أوسلو، فمحت انطباع إجراء اإلبعاد  
م أي قرار مبثل هذا احلجم أو مبثل هذه السرعة، 1967، فهي مل تتخذ منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي احملتلة عام 150اخلطأ"

ووصف قرارها أبنه إجراء حريب وجرمية وخطأ يف غاية اخلطورة من وجهيت النظر السياسية واألخالقية، ووصفته ايعيل داين النائبة 
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حالة ذعر رداً على ذعر الشارع، وأكدت أن العمل ليالً بدون غطاء قانوين واالحتيال من أجل إابحة العقوابت اجلماعية العمالية "أبنه 
هي إثبات واضح على أنه هناك عمل انتج عن ضعف"، وهذا ما دفع مدعي عام الدولة يف إسرائيل دوريت ابنيش إىل رفه الدفاع 

م وامتناع وزير العدل دافيد ليبائي عن 18/12/1998اإلبعاد أمام احملكمة العليا بتاريخ  عن موقف احلكومة اإلسرائيلية على قرار
التصويت على القرار داخل احلكومة، وادعاء وزير اخلارجية آنذاك مشعون بريز أنه مل حيضر جلسة تصويت احلكومة على القرار ألنه  

 كان يف زايرة للياابن.
  
ئة اإلحساس ابلغضب لدى مجهور غري قليل من االسرائيليني، غري أن احلجم الكبري لإلبعاد والطريقة إن قرار اإلبعاد قد ساهم يف هتد 

إلسرائيل من اليت نفذ هبا قد أحلقا ضراراً كبرياً ابلصورة الدميوقراطية الليربالية إلسرائيل يف العامل، وجر هذا القرار انتقادات دولية وشجبًا 
السرائيلي يوئيل ماركسور "إن سهم اإلبعاد قد إرتد على إسرائيل، لقد خسران الرأي العام، فلم تعد أشد أصدقائها، ليقول الصحفي ا

، لقد وقفت إسرائيل وحدها لتصور قرار اإلبعاد على أنه تعزيز حملاداثت 151إسرائيل ضحية لإلرهاب، بل دولة قاسية يشجبها العامل"
 لية واسعة، وأاثر القرار جملس األمن الذي استنكره بشدة.السالم يف الشرق األوسط، وقوبل قرارها إبدانة دو 

  
أدى قرار اإلبعاد اىل تشويش العالقات بني إسرائيل وحلفائها، خصوصًا الوالايت املتحدة األمريكية راعية مفاوضات السالم يف  

قرارات من هذا النوع تعرض  "إن املنطقة، وصدرت تصرحيات من الرئيس بوش األب الذي انتهت واليته بعد اإلبعاد بشهرين تقول
ن أي حكومة يف العامل ملزمة ابلتقيد ابملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان ليق لوزارة اخلارجية األمريكية اعملية السالم للخطر، ويف تع

ا إسرائيل إىل تعليق ، أما الرئيس األمريكي بل كلنتون والذي تسلم منصبه يف األشهر األوىل لإلبعاد فدع152واملمارسات الدميوقراطية"
 قرارها، وإجياد وسيلة أخرى للرد وأضاف أخشى أن تذهب عمليات اإلبعاد هذه بعيداً جداً وأن تعرض مفاوضات السالم للخطر.

لقد جنمت أضرار دولية شديدة عن اإلبعاد ألعداد كبرية من الفلسطينيني، حيث أصابت عالقات إسرائيل الدبلوماسية ابلضرر، ولوال  
الوالايت املتحدة األمريكية ابستخدام حق النقد الفيتو ملا إكتفى جملس األمن ابلشجب واملطالبة إبعادة املبعدين، لقد خلق  هتديد

اإلبعاد بؤرة جديدة لالهتمام الدويل مبا جيري يف اسرائيل، وسارع اجلميع يف العامل إىل شجب إسرائيل وإدانتها ومطالبتها حبل هذه 
بعدين، ووضعت إسرائيل نفسها يف موقف حرج ومعقد، وخلقت مكاان جديدا لالجئني جيذب وسائل اإلعالم املشكلة وإعادة امل

 العاملية اليت تصور األوضاع الالإنسانية اليت يعيشها املبعدون، ومدى الظلم والقسوة اليت تتمتع هبا إسرائيل.
 
% من الشعب االسرائيلي أيد قرار اإلبعاد إىل مرج الزهور فإن نصف هؤالء على األقل راجعوا أنفسهم يف أعقاب 91وابلرغم من أن  

، وارتفعت أصوات إسرائيلية تطالب احلكومة ابلرتاجع عن قرارها الذي هدم 799اإلدانة العاملية املتمثلة يف قرار جملس االمن رقم 
ألشهر السابقة لإلبعاد يف حماولتها حتسني صورة إسرائيل ومكانتها أمام العامل، وفقد الكثري من اإلسرائيلني ثقتهم إجنازاهتا على مدى ا

يف وزراء احلكومة اإلسرائيلية واهتزت أمامهم مكانة احملكمة العليا، ومكانة املستشار القضائي للحكومة يف ضوء املوقف األخالقي 
 واهتزت العالقات بني العرب واليهود، وفقد الكثري من اجلمهور العريب ثقته بقوى السالم االسرائيلية. الذي اختذته املدعية العامة، 
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أثر اإلبعاد سلباً على الوضع الداخلي االسرائيلي، حيث يقول الكاتب أوري أفنريي "أن طرد الفلسطينيني قد زاد من خطورة الوضع    
لوزراء ال يستطيع مواجهة الضغوط، وفقد كثري من االسرائيلني الثقة يف قدرة رابني على إجناز األمين، ودعم ما كان يرتدد من أنه رئيس ا

 السالم".
 

حاولت احلكومة االسرائيلية أمام الوضع احلرج الذي وصلته، ونتيجة للضغوط الدولية عليها، ومبساعدة من الوالايت املتحدة األمريكية 
حل قضية املبعدين، وذلك بتجزئتها، فأعلنت أهنا ستعيد من أبعد خطئاً إىل جانب املرضى، مث  اليت أرادت للعملية السلمية االستمرار

وبضغط من الوالايت املتحدة قبلت إبعادة مائة من املبعدين وتقليل مدة إبعاد الباقني إىل عام واحد يف مقابل وعد من الوالايت 
ة املنظمات اإلرهابية، وهذا ما حصل يف التقرير السنوي، بوزارة اخلارجية املتحدة بوقف االتصال مع منظمة محاس وإدراجها ضمن قائم

األمريكية الذي صدر بعد ذلك، لقد إتضح وألول مرة أن إسرائيل كانت طوال مدة اإلبعاد هي احلريصة والباحثة عن حل هلذه القضية 
 الية لفلسطني. اليت أوقعت نفسها هبا بعد قرار املبعدين الصمود واملكوث على احلدود الشم

  

 اإلبعاد  سياسةأتثري اإلبعاد عل   5.4 

إن العربة اليت تلقتها إسرائيل بعد فشل خطتها يف إبعاد نشطاء محاس واجلهاد االسالمي إىل مرج الزهور وعودهتم بعد عام اىل بيوهتم    
للصراع االسرائيلي الفلسطيين، فإضافة إىل ووطنهم بعد الصمود الذي أبدوه هي سقوط فكرة الرتانسفري والرتحيل كحل سياسي 

ل االعتبارات السياسية واالخالقية، فقد شكل خميم املبعدين إثباات أبنه ال توجد احتماالت لتنفيذ فكرة الرتانسفري، ويف املكان الذي فش
، وهذه الرغبات يبدو أهنا لن ، وابلتأكيد ليس ابإلمكان إبعاد مليوين شخص4000شخصاً ال تتوفر إمكانية إلبعاد  415فيه إبعاد 

 تتحقق أبداً.
 
لق  العربة األخرى الذي نتجت عن اإلبعاد إىل مرج الزهور هي إغالق احلدود اللبنانية أمام عمليات اإلبعاد يف املستقبل هنائياً، وهبذا تغ 

واألردن وسوراي ولبنان أصبحت مغلقة كل الطرق أمام القيام بعمليات إبعاد، حيث أن احلدود األربعة اليت أمام إسرائيل وهي مصر 
 أمام ذلك، فهل تفكر إسرائيل ابلقيام بعمليات إبعاد جواً وحبراً إىل دول ال توجد إلسرائيل حدود معها؟

 
لقد أصبح واضحًا على الصعيد الوطين واالسرائيلي أن جناح املبعدين يف إفشال خمطط اإلبعاد إىل مرج الزهور قد أدى إىل إغالق   

إلبعاد برمته، وبقي مغلقًا حىت اآلن، إال ما مت ابإلتفاق مع أطراف فلسطينية مسؤولة كما حدث يف إبعاد كنيسة املهد، وإبعاد ملف ا
بعه احملررين يف صفقة األحرار "صفقة شاليط"، وأعطى رسالة قوية لدولة االحتالل الصهيوين أبن الشعب الفلسطيين متمسك أبرضه 

رحيل عنها مهما كلفه ذلك من تضحيات، لقد عرب د. عزيز الدويك رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين يف ووطنه، وأنه لن يقبل ابل
تصريح له أبن االحتالل الصهيوين فشل يف إمخاد صوت املقاومة من خالل إبعاد قادته إىل مرج الزهور ألن املبعدين كانوا ال يدافعون 

األعلى يف الدفاع عن قضية فلسطني وقضية الشعب الفلسطيين يف الوجود واحلرية عن اإلبعاد كقضية جمردة، وإمنا كانوا الصوت 
 ابلوطن والتخلص من االحتالل. والتمسك
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 نظرة إىل ملف اإلبعاد فلسلينيا   5.5

   
ادًا لسياسية أدرك الشعب الفلسطيين بقواه املختلفة اإلسالمية والوطنية، على أثر حادثة اإلبعاد إىل مرج الزهور، واليت جاءت امتد

م، وتفريغ األرض الفلسطينية من سكاهنا العرب، ودون كثري جهد أن 1967قاومني الفلسطينيني منذ العام االحتالل يف إبعاد امل
املؤسسة اإلسرائيلية أبذرعها املختلفة السياسية واألمنية والعسكرية تعمل على حتقيق أهداف متنوعة من وراء عملية اإلبعاد، ولعل من 

ا هو حفر هوة أو هوات بني فئات الشعب الفلسطيين لتتحول مع الزمن إىل صدوع تزيد من شروخ التشتت والتشرذم، وتؤدي إىل أمهه
 انقسام عميق يطال الشعب الفلسطيين وأرضه ومؤسساته.

  
إسرائيليًا وبكل بساطة أنه   أدرك الشعب الفلسطيين بفصائله أن استعداد إسرائيل للتعامل مع املعتدلني على حساب املتطرفني، يعين 

م التنكيل كلما دعمت معتداًل فعليك أن تقتل مقاوماً، وتبعد قائداً مقاوماً، وهتدم بيتاً، وتصادر أرضاً، وتقيم مستوطنة، ومتعن يف جرائ
على وعود وأماين وأحالم، ليظل يركه خلف سراب امسه حل القضية  كل مقاوم دون أن حيصل املعتدل إالص من  واإلجرام، وتتخل

الفلسطينية إبقامة دولة موعودة على مساحات ضيقة تتتكل بعد كل جولة مفاوضات، وأثناء ذلك تكون األرض قد صودرت، 
عليها، وعلى اجلانب اآلخر واملستوطنات قد امتدت، واملساحات املتاحة للمفاوض قد تقلصت، واملصادر الطبيعية قد أحكم السيطرة 

 تكون عملية التطبيع قد قطعت شوطاً كبرياً، وأن اجلميع أخذ يعتاد على مناخ التسوايت املرحلية اليت حتمل اهلزمية واالستسالم. 
 

مة التحرير جرت الكثري من االجتماعات واالتصاالت بني قيادات احلركة االسالمية املوجودة يف اخلارج ويف مرج الزهور مع قيادة منظ
لرأب الصدع الداخلي والتنسيق ملواجهة تبعيات اإلبعاد، إال أن ذلك مل يثمر عن أي شيء و خباصة بعد أن شعرت اإلدارة االمريكية 
بقيادة الرئيس بل كلنتون، واليت تسلمت احلكم يف الفرتة األوىل لإلبعاد، أن قضية احلكومة اإلسرائيلية يف اإلبعاد أصبحت خاسرة، وقد 

ؤدي إىل كارثه سياسية ابلنسبة لرئيس احلكومة أسحاق رابني، وقد تدفع إىل فشل املفاوضات السياسية برمتها، خصوصًا وأن جولة ت
املباحثات يف واشنطن بني الوفد الفلسطيين والعريب من جهة، واالسرائيلي من جهة اخرى قد أتجلت، ورأت أن اجملتمع الفلسطيين 

وااللتفاف حول قضية املبعدين، ولذلك دفعت وزير خارجيتها وارن كريستوفر إىل منطقة الشرق األوسط لعقد يندفع حنو تيار املقاومة 
 101سلسلة مباحثات مع مجيع األطراف، انتهت بصفقة إنقاذية محلت تراجعاً جزئياً من الطرف االسرائيلي، متثل مبوافقة على إعادة 

 بعاد.مبعد فلسطيين والباقي بعد مرور عام على اإل
   

محلت الصفقة األمريكية يف طياهتا مسة التفافية على قضية املبعدين، وحماولة لشق الصف الفلسطيين والعريب، والذي التف وتوحد حول 
قضية املبعدين بكل قوته، وأصبحت الوالايت املتحدة يف مواجهة مباشرة مع قضية املبعدين، ودلت املواقف الرمسية من مسؤولني يف 

 التحرير والوفد الفلسطيين املفاوض أن الوضع الفلسطيين أصبح قابالً للتصدع.منظمة 
   

من هنا جاء رد املبعدين يف مرج الزهور ابلصمود، والرفه للصفقة األمريكية، واإلصرار على العودة اجلماعية والفورية، وذلك من 
 على الوضع الفلسطيين، و خباصة الرمسي يف منظمة التحرير خالل موقف أعلن يف قسم مجاعي على العودة اجلماعية، وكان لذلك أتثري
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الفلسطينية، والذي حاول االستفادة من ذلك بتقدميه قائمة مطالب فلسطينية لإلدارة األمريكية لتجاوز قضية املبعدين والعودة 
سرائيلي شكلي مبوفقة إسرائيل على للمفاوضات، ومنها مطالبة اجلانب اإلسرائيلي بتقدمي تنازالت ملموسة، انتهت بتقدمي تنازل إ

مشاركة أعضاء يف الوفد الفلسطيين من القدس، ومع أن األمر كان رمزايً وال يعين شيئاً إال أن ذلك حدث ألول مرة، ألن احلكومات 
 اإلسرائيلية املتعاقبة كانت ترفه ذلك.

   
، )مبدأ األرض  242لتطبيق قرار جملس األمن رقم د الفلسطيين واستفاد من موقف املبعدين وظهرت منهم مطالبات تشجع الوف

مقابل السالم ومن ضمنها القدس(، وأن يكون ذلك قاعدة للمفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني، حيث أن عملية السالم يف مؤمتر 
دين قد كشفت خطورة ، "وهبذا فإن قضية املبع242مدريد وما تالها من مفاوضات مل تقم على قاعدة تنفيذ قرار جملس األمن رقم 

 .153الوضع الذي قامت عليه مسرية التسويه، السيما القضية الفلسطينية وهزهتا من جذورها"
  
ومن هنا فإن قضية املبعدين قد لعبت دوراً إهناضياً هاماً على مستوى الشعب الفلسطيين الذي نظر إليها كتجربة رائدة أثرت يف واقع  

احملافظة على الثوابت وعدم التفريط يف احلقوق، حيث أتت يف وقت مناسب، ألن وضع األمة العربية الصراع العريب االسرائيلي ابجتاه 
 راح يسري ابجتاه اإلهنيار واهلزمية بعد حرب اخلليج، مما أثر سلباً على القضية الفلسطينية، لقد دفعت قضية املبعدين الشعب الفلسطيين

ية أن يصاب ابلتفكك واالهنيار لوال املباحثات السرية اليت بدأت يف أوسلو وما متخه إىل التمسك خبيار املقاومة، وكاد هنج التسو 
 عنها من اتفاقيات.

 
 نظرة إىل ملف اإلبعاد اىل مرج الزهور دوليا    5.1

   
مكااًن مرموقًا يف سلم طرقت قضية املبعدين آذان اجملتمع الدويل وخطفت أبصار املراقبني واملواطنني يف الشارع الدويل، مما جعلها تتبوأ 

األحداث العاملية، مما دفع بوكاالت األنباء وشبكات التلفزة العاملية إىل ارسال مراسليها بكثافة لنقل واقع املبعدين عن قرب، ومن 
 خالل املأساة اليت كانوا يعيشوهنا.

  
الدويل بقضية الشعب الفلسطيين الذي يقتل يف كل كان النعكاس حالة اإلبعاد على الساحة الدولية األثر البالغ يف تذكري اجملتمع   

يوم، ومتارس ضده أقسى أساليب القمع الوحشية البشعة، لقد أوضح اإلبعاد مبا ال يدع جماالً للشك عمق هذه املمارسات الالإنسانية، 
ئًا وشيئًا للعامل حكومات وأصبح املواطن يف كل بقاع األرض يعرف هذه املمارسات جلنود االحتالل اإلسرائيلي، وبدأ يتكشف شي

 وشعوابً زيف االدعاء اإلسرائيلي أبهنا دولة حترتم حقوق اإلنسان، وأهنا حضارية تلتزم ابألعراف واملواثيق واالتفاقيات الدولية.
  

                                                           
 .5/1993شفيق، منري. فلسطني املسلمة، قضية تفيه ابخلري، لندن:  153
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رائيليني لقد جاءت عملية اإلبعاد لتكشف حقيقة العقلية الصهيونية اإلسرائيلية العنصرية، وبرهنت على ال سامية الزعماء اإلس 
 وكشفت للشعوب العربية وغريها حجم املأساة اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين حتت االحتالل.

  
إن بقاء املبعدين على احلدود الشمالية لفلسطني قد جعلهم ينجحون يف استقطاب وسائل اإلعالم العربية واألجنبية اليت سامهت  

اإلبعاد، مما أدى إىل إحراج رئيس وزراء احلكومة االسرائيلية إسحاق رابني، وبدأ  حبشد الرأي العام الدويل ومساندهتم وشجب عملية
العامل بعد عملية اإلبعاد يشهد موجة من الشجب واالستنكار ملا قامت به إسرائيل من إبعاد مجاعي وصفها وزير خارجيتها مشعون بريز 

القاضي إبعادة املبعدين، وجعلت عملية اإلبعاد أقرب أصدقاء  799 ابللعنة اإلعالمية على إسرائيل ، وأصدر جملس األمن قراره رقم
جعل الوالايت املتحدة اإلمريكية تصوت اىل جانب هذا القرار حيث أوعز الرئيس بوش األب ملندوب و  إسرائيل يستنكرون فعلها،

علق  هي العادة يف املواقف األمريكية، و او عدم اإلعرتاض عليه كم 799الوالايت املتحدة يف جمليس األمن ابلتصويت لصاحل القرار 
، كما انتقد كولن 154مندوب الوالايت املتحدة يف جملس األمن إدوارد بركنز قائاًل "إننا أنسف الختاذ إسرائيل خطوهتا وتنفيذ اإلبعاد"

ة السويد آن هارغرينا فقد فلسطينياً، أما وزيرة خارجي 415ابول رئيس هيئة االركان املشرتكة للجيش األمريكي إسرائيل إلبعادها 
، وأصدر الربملان األورويب يف سرتاسبورغ بياان "أدان فيه اسرائيل 155"أدانت اإلبعاد وأكدت دعم بالدها لتطبيق قرار جملس األمن"

ناقه مع ، أما منظمة عدم االحنياز "فأدانت عملية اإلبعاد واعتربت ذلك يت156لقيامها إببعاد الفلسطينيني وطالبها إبعادهتم فوراً"
، وعقب اباب الفاتيكان بولص السادس على عملية اإلبعاد قائالً  "إهنا عملية ختالف األعراف 157قوانني ولوائح حقوق اإلنسان"

 .158الدولية وتعرقل السالم يف أرض السالم"
   

يف مرج الزهور حمطة لتعريف متكنت حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي من استثمار إجراءات اإلحتالل ضد نشطائها فجعلتا خميم العودة 
العامل اإلقليمي والعريب هباتني احلركتني وما جتره دولة االحتالل على الفلسطينيني من عذاابت، مما أسهم يف إعالء أسهم القضية 

القضية  الفلسطينية يف القرار اإلقليمي والدويل، وأدى إىل استنهاض وتفعيل األشقاء واألصدقاء على مستوى العامل يف الدفاع عن
الفلسطينية، وكان اإلبعاد نقطة االنطالق األوىل حلركة محاس على الصعيد الدويل، حيث أفادت هذه احلادثة قي بلورة نظرة جديدة إىل 
موضوع العالقات بدول العامل ومنظماته، وأساس هذه النظرة اليت رمسها املبعدون هو التعامل مع مجيع االطراف كافة دون وضع 

ه مسبقة، أو وضع فيتو على العالقة مع أحد، ألن معركة محاس ليست مع أي طرف دويل، بل هي مع اسرائيل فقط، معوقات داخلي
 وحىت الوالايت املتحدة األمريكية الداعم األول لالحتالل فليس هناك مانع أن تكون هناك عالقات واتصاالت معها.

  

                                                           
 19/12/1992صحيفة نداء الوطن اللبنانية،  154
 .27/12/1992فرانس برس،  155
 20/1/1993صحيفة النهار اللبنانية،  156
 1993جملة الشعلة اللبنانية، شباط  157
 20/12/1992صحيفة النهار اللبنانية،  158
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يف ترمجة هذه السياسة اليت توصل إليها املبعدون بشأن التعامل مع اآلخر على إن حادثة اإلبعاد إىل مرج الزهور كانت املفصل األهم  
الصعيد الدويل، ووفر اإلبعاد فرصة اترخيية للحركة اإلسالمية وحلماس واجلهاد االسالمي الخرتاق احلصار اإلعالمي والسياسي املفروض 

 عليهما سواًء ألسباب خارجية أو قصور ذايت.
   

بعاد وخمالفته للقوانني واألعراف الدولية أدى إىل توقف سري العملية السلمية ومفاوضات واشنطن آنذاك، وحتول إن وحشية إجراء اإل
، والصفقة 799االهتمام األمريكي والعاملي إىل حماولة إرجاع املبعدين، مع طرح عدة مبادرات لذلك، ومنها قرار جملس األمن رقم 

بدأت قيادة املبعدين يف إفراز خطاب سياسي معتدل ختاطب فيه مجيع القوى املؤثرة يف العامل،  األمريكية حلل املشكلة، يف هذا الوقت
والذي وجد يف هذا اخلطاب لغة مناقضة للصورة اإلرهابية النمطية املرسومة عن محاس واجلهاد اإلسالمي يف اإلعالم الغريب "يف هذا 

من قبل أطراف عربية ودولية، وأصبح التحرك السياسي يف املنطقة جتاه الوقت وجد املبعدون أنفسهم حمط إهتمام مفاجئ ومكثف 
 . 159القضية الفلسطينية مضطراً للتعاطي مع احلركات اإلسالمية برغم أطروحاهتا اإلسالمية جتاه الصراع مع الكيان الصهيوين يف املنطقة"

   
مقدمتها دول غربية، حيث بدأت محاس يف شرح أهدافها أدت حادثة اإلبعاد إىل بدء اتصاالت ولقاءات مع أطراف دولية، ويف 

وسياساهتا العامة من خالل هذه اللقاءات اليت متت مع دبلوماسيني يف سفارات الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن 
ورمسية شرحت فيها ابقتضاب ابإلضافة إىل الياابن، أملانيا، إيطاليا، كندا، وإسبانيا، حيث سلمت محاس تلك السفارات رسالة موحدة 

موقفها السياسي وممارستها العسكرية، ومما جاء يف الرسالة "أن احلركة تعمل  انب احلركات واملنظمات الفلسطينية العديدة األخرى 
ميثاق من أجل حترير األرض، والدفاع عن الشعب، وأن هذا العمل مقاومة مشروعة تقرها كل األعراف واملواثيق الدولية، وابألخص 

فاقية جنيف، وبسبب ذلك فإن وصف حركة محاس ابإلرهاب يشكل اعتداء ليس على الشعب الفلسطيين تهيئة األمم املتحدة وإ
فحسب وإمنا على كل الشعوب العربية واإلسالمية، فضاًل عن كونه اعتداء على كل حركات التحرر العاملية اليت تناضل من أجل حرية 

ء على هذا الوضع الذي يتميز هبضم حقوق الشعب الفلسطيين فإن محاس تتطلع إىل دعم حكومتكم املوقرة شعوهبا وكرامتها، وأنه بنا
 .160حبق شعبنا ضد عمليات القتل واإلعتقال واإلبعاد اليت متارسها سلطات اإلحتالل"

   
ان االهتمام األمريكي يهدف م، وك1993"ولعل أهم االتصاالت اليت أجريت آنذاك هي مع اجلانب األمريكي واستمرت حىت آذار 

، 161حبسب قناعة محاس إىل التعرف عن قرب إىل احلركة ومواقفها وطبيعة تفكريها، ودرس إمكانية تغيري مواقفها السياسية أو تعديلها"
مل "وحاولت الوالايت املتحدة األمريكية ثين حركة محاس عن هنج العمل العسكري، واحلصول منها على تعهد بعدم القيام أبي ع

يعارض مسرية السالم، أما من جانب محاس فقد سيطر على أجواء اللقاء استعراض لفهم احلركة وقضيتها الوطنية وفكرها اإلسالمي 
 .162وبعه مواقفها اليت تعتقد أن الغرب ال زال يلومها عليها"

                                                           
 .184. ص1995الكيالين، موسى، احلركات االسالمية يف االردن وفلسطني، مؤسسة الرسالة، عمان.  159
 .1993، اقتباسات من نص رسالة وجهتها محاس اىل سفراء الدول الكربى يف عمان، فرباير 325العمور، اثبت، مصدر سابق، ص  160
 .11/1994امحد، ابو اجلبني امحد، أبعاد احلملة الصهيوينة يف امريكا ضد محاس، جملة اجملتمع الكويتية.  161
 .23/11/1994محاس اقامة العالقات ام االهتام ابالرهاب، احلياة اللندنية، احلمد جواد، تردد النظرة االمريكية اىل  162
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مريكية، واليت كان للمبعدين دور كبري لقد أاثرت هذه االتصاالت اليت جرت بني محاس وأطراف دولية كثرية خصوصًا اإلدارة األ   
وأتثري يف توجيهها وإدارهتا جمموعة هتم وحتفظاً حول تغري يف سياسة محاس كما حصل ملنظمة التحرير الفلسطينية، وأهنا مستعدة لتقدمي 

حبماس إبصدار بيان حول  تنازالت مقابل اإلعرتاف هبا، وأهنا مستعدة لتطرح نفسها بدياًل عن منظمة التحرير الفلسطينية، مما حدا
طبيعة اللقاءات واالتصاالت حبركة محاس مع عدد من دول العامل، "أكدت فيه أهدافها وسياستها العامة، وأن احلركة ليست ضد 
االتصال السياسي مع كل الدول والشعوب، وأن ذلك جاء خلدمة قضية املبعدين والتأثري على الدول املؤثرة إلعادهتم إىل وطنهم، كما 
جاءت االتصاالت لفضح املمارسات الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيين، واليت توجت بعملية اإلبعاد إىل جنوب لبنان، وأن 
االتصاالت جرت ملنع اإلدارة األمريكية من وضع محاس على قائمة اإلرهاب، وال صحة ملا يردده البعه أبن محاس تطرح نفسها بديالً 

، أو اهنا غريت موقفها من معارضة عملية التسوية، وأن احلوار السياسي واالتصاالت ابجلميع أمر بديهي يف ملنظمة التحرير الفلسطينية
 .163العمل السياسي"

   
وهبذا فإن اإلبعاد ابت فتحًا يف اخلارج على مستوى العامل، ألن املبعدين أصبحوا حمط أنظار العامل، وزارهتم وفود من كل التيارات من 

الدول، واجتمع عندهم قادة حلركات إسالمية من دول عدة انقشوا تطوير العمل احلركي والوطين، ورتبت كثري من األوراق، خمتلف أحناء 
وحتولت احلركة االسالمية من احمللية إىل العاملية، وابت خميمهم حمط اهتمام من وسائل إعالمية غربية على غري ما قدر رئيس الوزراء 

العامل لن يفعل شيئاً، وال سيماً يف ظل نظام عاملي جديد اتسم هبيمنة أمريكية، وهبذا فإن محاس واجلهاد إسحاق رابني، حيث قدر أن 
االسالمي مبا متلكان من إمكاانت إستطاعتا افشال خمططات العدو للنيل منهما، و حتولت االجراءات العقابية املتمثلة ابإلبعاد إىل 

ويل، وأمثر اإلبعاد جناحاً ملحوظاً هلما ليس على العمل املقاوم فقط، وإمنا على العمل السياسي استثمار هلما على الصعيد اإلقليمي والد
 والدبلوماسي من خالل حتركهما حنو العامل، واخلوض الدبلوماسي مع كثري من الدول الغربية وغريها.

 
 صهيونيا نظرة إىل ملف اإلبعاد 5.1
   

ردًا على مقتل اجلندي االسرائيلي نسيم توليدانو كما يعتقد البعه، ولكنه قرار مدروس بعناية مل يكن قرار اإلبعاد قرارا متسرعًا جاء 
منذ مدة طويلة وأرادت إسرائيل من وراء ذلك أن تبعث رسائل عديدة ألطراف خمتلفة يف املنطقة وخارجها، فهي رسالة جلميع 

م، إببعاد كل نشطاء 1967السرائيلي ستستمر كما بدأت منذ العام الفلسطينيني  ميع اجتاهاهتم أن مكافحة املقاومة من اجلانب ا
وقادة املقاومة، وأن هذا العدد سيزداد يف كل مرة، وأنه إذا مل يرض الفلسطينيون مبا متليه اسرائيل ابحملاداثت السلمية، فإن اجلميع 

ولن حيول دون فعله أي شيء حىت ولو كان قرار سيكون مصريه كمصري محاس واجلهاد االسالمي، وأن إسرائيل قادرة على فعل ذلك، 
، والذي سيكون مصريه كغريه من القرارات اليت صدرت خبصوص إبعاد زعماء املقاومة، وأنه من األسلم 799األمم املتحدة رقم 

ولون للفلسطينيني وهم الضعفاء ان يقبلوا بذلك ، وهذا ما حصل فعال بعد ذلك أثناء مفاوضات أوسلو، حيث اكتشف املسؤ 
الفلسطينيون نقاط الضعف يف هذه االتفاقية بعد مدة ، وحاولوا التمرد على طريقة إسرائيل يف تفسري بنود االتفاقية، فكان الرد 

 االسرائيلي مهامجة املناطق الفلسطينية ابلقوة، وانتهى األمر حبصار الرئيس ايسر عرفات وعزله عن العامل، ومن مث القضاء عليه.

                                                           
 .1/3/1993بيان حلماس حول طبيعة العالقات واالتصاالت السياسية حلركة محاس مع عدد من الدول،  163
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فإن األحزاب اإلسرائيلية مبختلف اجتاهاهتا لديها سياسة واحدة جتاه الفلسطينيني والعرب وهي القبضة احلديدية،  من جانب آخر   
وعلى سبيل املثال فإن حركة مريتس اليسارية واليت كانت من املؤيدين حلقوق الشعب الفلسطيين، وضد سياسة اإلبعاد فيما مضى، قد  

هتا املوضوعة داخل األدراج، ويف ساعة اجلد فإهنا متطرفة أكثر من حزب العمل والليكود، وأن كشفت يف إبعاد مرج الزهور عن سياسا
جتميلية للقفاز احلديدي لسطيين هي عبارة عن كلمات الكلمات واجلمل اليت كانت تطلقها، وتظهر تعاطفها مع حقوق الشعب الف

إلسرائيلية متطرفة أيدولوجياً ابلقدر ذاته ضد العرب والفلسطينيني ولكل الذي تلبسه األحزاب اإلسرائيلية املتطرفة، و أن كل األحزاب ا
 حزب دور يؤديه.

لقد أثبتت قضية اإلبعاد اىل مرج الزهور الدرس الذي أرادت إسرائيل أن تعطيه للفلسطينيني، وهو أهنم يقفون وحدهم يف امليدان، وأن   
 اة، وال خترج عن اإلدانة واالستنكار.كالم الدول العربية عن التضامن ما هي اال كلمات مواس

 
إن عملية اإلبعاد جاءت رداً عنيفاً وخارج حدود التوقعات، واكتسب هذا القرار ثقة مطلقة ومصداقية يف احلكومة والكنيست  

قية من غريه واملعارضة على حد سواء، حيث أن ما يسمى ابليسار الصهيوين أضفى شرعية على هذا القرار، وأيده ابعتباره أكثر أخال
على رأي آمنون روبنشتاين أحد وزراء حركة مريتس، وأضحت املعارضة اليسارية أكثر ميينية من احلكومة، ورافق اختاذ قرار اإلبعاد عدم 
رار وجود معارضة للحكومة، حيث أن من يوجد ابملعارضة هو اليمني االسرائيلي ممثال ابلليكود واألحزاب الدينية، وهؤالء رحبوا هبذا الق

 الذي يتوافق مع توجهاهتم.
   

إن احلكومة االسرائيلية ابختاذها هلذا القرار الذي يعترب احلد األقصى للعقوبة، سيضعها أمام سابقة ستجعل من الصعب عليها الرتاجع 
ا دل على عدم تفكريها  عنها، كما أن سرعتها يف تنفيذ القرار يؤكد على ثقة كبرية من قدرهتا على حتشيد الرأي العاملي جلانبها، وهذ

كثرياً، مما أوقعها يف مصيدة االرجتال، واستندت واثقة على تقبل الوضع العاملي لقمع منظمات إرهابية حسب رأيها كحماس واجلهاد 
 اإلسالمي، واعتقدت أن العامل بعد سقوط الشيوعية يعترب املنظمات اإلسالمية هي الوحش اجلديد الذي جيب مقاومته، وهذا ما دفع
انئب وزير اخلارجية اإلسرائيلي يوسي بيلني من حزب العمل إىل القول إن قرار جملس األمن الذي يدعو إىل العودة الفورية لن يكون 

ال اعتقد أن إسرائيل ستقرر عودة  :، ويف تصريح أوردته إذاعة اجليش اإلسرائيلي قالل إسرائيل على الرتاجع عن قرارهامن شأنه أن حيم
 .طلب جملس األمن هلا املبعدين إثر

 
أكد إجراء اإلبعاد الذي مل يرتب قانونيا على واحدة من ساعات حضيه احملكمة العليا، حيث ثبتت قرارا كاذاب على حنو واضح  

يقول إن كل واحد من املبعدين أبعد ألسباب تتعلق به على حنو خاص، وليس ابعتبار ذلك جزءاً من طرد مجاعي إىل مكان مل يكن 
ساعة، وكانت  14الدراما ذروهتا عندما تباحث سبعة من قضاة احملكمة العليا يف هذا الشأن ملدة مهيئًا الستقباهلم، لقد بلغت 

املشكلة القانونية الرئيسية كيف ميكن أن يعرض اإلبعاد على أنه جمموعة حاالت خاصة لكل واحد منهم تسوغ الطرد للفرد ال على 
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طويل حصل إمجاع بعد أن عدله رئيس احملكمة مشيكر حيث انتقد احلكومة على أهنا طرد مجاعي مينعه القانون، ويف النهاية وبعد نقاش 
 هذا القرار ولكنه مكن من تنفيذه.

   
ومن جانب آخر أرادت إسرائيل من وراء اإلبعاد أن ترسل رسالة إىل الدول العربية مفادها أن من األفضل هلا أن تعقد سالما مع إو 

األضعف يف  إسرائيل من القوة ما تستطيع به أن ترغمهم على ذلك، ورسالة إىل حكام هذه الدول أهنمبشروط أسرائيل، وإال فإن لدى 
 هنم مرهون إبسرائيل القادرة على إزعاجهم وقلقلة األوضاع عندهم.امكمواجهة إسرائيل، وأن 
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 املالحق

 (: جداو  احوائية للمبعدين1ملحق ) -
 واليهم (: رسائل من املبعدين2ملحق) -
 ت عالقة ابالبعاد اىل مرج الزهور(: بياانت ذا3ملحق ) -
 ( قائمة ابمساء املبعدين4ملحق ) -
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 جداو  احوائية للمبعدين(: 1ملحق )

بيت  غزة  
 حانون

بيت 
 الهيا

بين  رفح خانيونس الربيج التصريات املغازي جباليا
 سهيال

اجملموع  عبسان
 الكلي

1967 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1968 146 1 _ 9 _ 1 _ 22 _ _ _ 179 
1969 38 _ _ 2 _ _ 1 7 _ _ _ 48 
1970 127 1 7 9 1 5 7 34 1 2 _ 194 
1971 129 2 10 14 1 6 2 24 2 1 3 194 
1972 47 5 1 7 2 _ 2 7 3 _ _ 74 
1973 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1974 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1975 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 
1976 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1977 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1978 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1979 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1980 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1981 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1982 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1983 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1984 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1985 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
1986 - _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ 2 
1987 - _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ 2 
1988 9 _ _ _ _ _ _ 2 2 1 _ 14 
1989 7 _ _ 2 _ _ _ _ _ 1 _ 10 
1990 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
1991 2 _ 1 5 _ _ _ _ _ _ _ 8 
 733 3 5 8 98 14 12 4 48 19 9 513 اجملموع

 164(1111( جىت هناية عام )1111( يبني عدد املبعدين الفلسلينيني من قلاع غزة يف  الفرتة ما بني عام )1جدو  )

                                                           
 ابو خطاب، مسري.مرجع سابق. 164
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منطقة 
 انبلس

منطقة 
 جنني

منطقة 
 رام هللا

منطقة 
 اخلليل

منطقة 
 طولكرم

منطقة 
 أرحيا

منطقة 
 قلقيليا

منطقة 
بيت 
 حلم

منطقة 
 القدس

 اجملموع
 الكلي

1967 - - 3 - - - - - 1 4 
1968 9 3 3 1 1 1 - 1 7 26 
1969 12 12 8 3 9 - - 3 6 53 
1970 80 33 42 51 1 52 37 21 18 335 
1971 25 7 18 49 1 - - 26 5 131 
1972 14 4 2 21 - - - 2 - 43 
1973 3 - 4 - - 1 - 1 1 10 
1974 1 - 5 5 - - - 1 2 14 
1975 1 1 3 - - - - - 5 10 
1976 - 1 - - - - - - - 1 
1977 - - - - - - - - - 0 
1978 1 - - - - - - - - 1 
1979 - - 1 - - - - - - 1 
1980 - 1 1 4 - - 2 - - 8 
1981 - - - - - - - - - 0 
1982 - - - - - - - - - 0 
1983 1 - - - - - - - - 1 
1984 1 - 1 - - - - - - 2 
1985 5 1 - 4 5 1 2 - 1 19 
1986 - - 3 - 1 - - 3 2 9 
1987 - - - - - 1 - - - 1 
1988 11 3 6 2 1 - 1 - 1 25 
1989 5 - 6 1 1 - 1 1 2 17 
 711 51 59 43 56 20 141 106 66 169 اجملموع
 (1111)( يبني عدد املبعدين الفلسلينيني من الضفة الفلسلينية احملتلة يف  الفرتة ما بني عام 2جدو  )

 165(1111ىت هناية اغسلس )آب( عام )ح

 
                                                           

 ابو خطاب، مسري.مرجع سابق. 165
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 النسبة املئوية العدد الفئة العمرية
 %2 8 عام 20اقل من 
20-24 54 13% 
25-29 116 29% 
30-34 102 25% 
35-39 70 17.5% 
40-44 30 7.5% 
45-49 13 3% 
50-54 6 1.5% 
55-59 5 1% 
 %0 1 فأكثر 60

 1113166حسب الفئة العمرية سنة (: توزيع املبعدين 3جدو  رقم)
 

 النسبة املئوية العدد املهنة
 %10 40 اتجر

 %15.5 62 موظف مؤسسة دينية
 %4 17 موظف مؤسسة عامة

 %13 53 طالب جامعي
 %4 17 استاذ جامعي

 %7 28 مدرس او مدير مدرسة
 %19 76 عامل

 %10.5 42 صاحب مهنة عملية
 %8 33 صاحب مهنة متخصصة

 %2 9 مزارع
 %7 28 بال عمل
 %100 405 اجملموع

 

 167(: توزيع املبعدين حسب املهنة4جدو  رقم)
                                                           

 1994الزهور، شباطاخلفش، عمر. عوض، خالد. مبعدو مرج  166
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 املهنة
 مدينة قرية خميم

 اجملموع
نسبة  عدد

 مئوية
 نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد

 40 %72.5 29 %17.5 7 %10 4 اتجر

 12 %30 18 %51 32 %19 12 موظف مؤسسة دينية

 11 %58 10 %24 4 %18 3 موظف مؤسسة عامة

 53 %47 25 %28 15 %25 13 طالب جامعي

 11 %54 11 %24 4 %12 2 استاذ جامعي

 21 %39 11 %32 9 %29 8 مدرس او مدير مدرسة

 11 %36 27 %39 30 %25 19 عامل

 33 %67 22 %24 8 %9 3 صاحب مهنة متخصصة

 42 %73 31 %12 5 %14 6 صاحب مهنة عملية

 1 0 0 %100 9 0 0 مزارع

 21 %25 7 %29 8 %46 13 بال عمل

 405  111  131  13 اجملموع

 

 1113168(: توزيع املبعدين حسب مكان السكن و املهنة سنة 5جدو  رقم)

 اجملموع قلاع غزة الضفة الغربية 

                                                                                                                                                                                           
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 167
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 168



118 
 

 نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد
 40 %35 14 %65 26 اتجر

 12 %24 15 %76 47 موظف مؤسسة دينية
 11 %18 3 %82 14 مؤسسة عامةموظف 

 53 %58 31 %42 22 طالب جامعي
 11 %29 5 %71 12 استاذ جامعي

 21 %50 14 %50 14 مدرس او مدير مدرسة
 11 %49 37 %51 39 عامل

 33 %45 15 %55 18 صاحب مهنة متخصصة
 42 %36 15 %64 27 صاحب مهنة عملية

 1 %11 1 %89 8 مزارع
 21 %50 14 %50 14 بال عمل
 405    241 اجملموع

      
 1113169(: توزيع املبعدين حسب املهنة )مقارنة بني الضفة الغربية و قلاع غزة( سنة 1دو  رقم)ج

 

 

 

 ويةئالنسبة امل العدد اصحالة اإلجتماعية
 %21 84 أعزب
 %79 321 متزوج
 %100 405 اجملموع

 

 1113املبعدين حسب اصحالة االجتماعية سنة (: توزيع 1جدو  رقم)                        
 

 

 

 

 

 

                                                           
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 169
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 النسبة املئوية العدد مكان السكن
 %21 82 خميم
 %32 131 قرية
 %47 192 مدينة
 %100 405 اجملموع

 1113170(: توزيع املبعدين حسب اصحالة االجتماعية سنة 1جدو  رقم)



 النسبة املئوية العدد املنلقة اجلغرافية
 %4 14 جنني
 %2 10 طولكرم
 %7 27 انبلس
 %5 21 رام هللا
 0 1 أرحيا

 %3 11 بيت حلم
 %7 29 اخلليل

 %4 18 قطاع غزة
 %32 131 اجملموع

 1113171(: توزيع املبعدين عل  منا ق الضفة الغربية و القلاع حسب القرية سنة 1جدو  رقم)











                                                           
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 170
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 171
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 مكان السكن
الضفة 
 الغربية

النسبة 
 قلاع غزة املئوية

النسبة 
 اجملموع املئوية

النسبة 
 املئوية

 %21 82 %37 60 %9 22 خميم

 %32 131 %11 18 %47 113 قرية

 %41 192 %52 86 %44 106 مدينة

 %100 405 %100 114 %100 241 اجملموع

 1113172(: توزيع مبعدي الضفة الغربية حسب مكان السكن مقارنة مع مبعدي قلاع غزة سنة 10جدو  رقم)
 

 

 

 

 

 النسبة املئوية العدد املنلقة )اللواء(

 %22 91 مشال الضفة الغربية )جنني، طولكرم، انبلس(

 %18 74 وسط الضفة الغربية )رام هللا، القدس، بيت حلم، أرحيا(

 %19 76 جنوب الضفة الغربية)اخلليل(

 %41 164 قطاع غزة

 %100 405 اجملموع
 1113173للمبعدين )حسب اللواء(سنة  (: التوزيع اجلغرايف11جدو  رقم)

 

 
                                                           

 اخلفش،عمر. مصدر سابق 172
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 173
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 الفئة العمرية
 مل يعتقل اعتقا  اثناء االنتفاضة اعتقا  قبل االنتفاضة

 اجملموع
 نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد

 8 %13 1 %87 7 - -65 عام 20اقل من 
20-24 2 4% 45 83% 7 13% 54 
25-29 9 8% 91 78% 16 14% 116 
30-34 14 14% 74 72% 14 14% 102 
35-39 14 20% 41 59% 15 21% 70 
40-44 5 16% 14 47% 11 37% 30 
45-49 3 23% 9 69% 1 8% 13 
50-54 2 33% 4 67% - - 6 
55-59 - - 5 100% - - 5 
 1 - - %100 1 - - فأكثر 60

 405 %11   211 %12 41 اجملموع
 1113174الفئة العمرية سنة (: املاضي االعتقايل حسب 12جدو  رقم)

 

النسبة  العدد عدد مرات االعتقا 
 املئوية

 %16 64 مل يعتقل
 %30 124 اعتقل مرة واحدة
 %23 92 اعتقل مرتني

 %31 125 اعتقل ثالث مرات فاكثر
 %100 405 اجملموع

 1113175(: توزيع املبعدين حسب مرات االعتقا  قبل االبعاد سنة 13جدو  رقم)

                                                           
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 174
 اخلفش،عمر. مصدر سابق 175
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 االعتقا عدد مرات 
 قلاع غزة الضفة الغربية

 نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد
 %7 12 %22 52 مل يعتقل

 %26 43 %33 81 اعتقل مرة واحدة
 %29 47 %19 45 اعتقل مرتني

 %38 62 %26 63 اعتقل ثالث مرات فاكثر
 %100 114 %100 241 اجملموع

 1113176االعتقا  مقارنة مع مبعدي القلاع سنة (: توزيع الضفة الغربية حسب مرات 14جدو  رقم)
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 :واليهم املبعدين من رسائل (:2ملحق)
 

  :1113177\3\1رسالة املبعدين اىل الرئيس حافظ االسد للتهنئة بذكرى ثورة اذار 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

      اىل يوم الدين  ا بدعوتهعآله و صحبه... و من داحلمد هللا رب العاملني... و الصالة و السالم على أشرف املرسلني... و على 
 و بعد...

قال تعاىل:"من املؤمنني رجتال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه... فمنهم من قضى حنبه و منهم من ينتظر... و ما بدلوا تبدياًل..." صدق 
 هللا العظيم.

 هللا:حفظه  القائد الرئيس حاف  االسد رئيس اجلمهورية العربية السورية

يف الذكرى الثالثني لثورة أذار... يتوجه الفلسطينيون املخرجون من دايرهم فلسطني... و الذين حطت هبم الرحال يف جنوب لبنان 
 مرج الزهور بتهانيهم لكل اهلهم يف شامهم الكربى عرب دمشق األهل و العشرية و معقد اآلمال.

 خ للتاريخ فنقول:وهبذه املناسبة نود أن نسجل هذه الصفحة من التاري

منذ أن وطئت أقدامنا جنوب لبنان احلبيب أدركنا أبننا ال نقف وحدان يف ذلك املكان ولكن قلب الشام الكبري كان معنا... و دمشق 
على ضرورة عودتنا ولو كان غري ذلك لكان ذلك خمالفاً لطبائع االشياء بقضها و قضيضيها تدعم موقفنا و تصر على مناصرتنا و تؤكد 

 نواميس الوجود.و 

    و هبذه املناسبة اليت حلت يف هذه االايم املباركة من شهر رمضان املبارك نود عرب رسالتنا هذه ان نؤكد المهاتنا و أابئنا و زوجاتنا 
    معنا الراعي و أطفالنا يف فلسطني أبن يدوم بشرهم واستبشارهم بعودتنا القريبة إبذن هللا فأهل شامنا و ما أدراك ما شامنا بعد هللا 

 و الرعية... فأصحاب العقائد و املبادىء يثبتون على مواقفهم ال يقيلون وال يستقيلون فالشجاعة صرب ساعة.
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وال ميكن إال  أن يكون   وصاحب املبدأ ال ينطق لسانه إال مبا إستقر يف قلبه ورسخ يف وجدانه، من عرف عنه هذا سيظل كبرياً ليس إال  
 ر حيث قال:كذلك و صدق الشاع

 الفؤاد و إمنري اإن الكالم لفر

 الجعرل اللسان على الفؤاد دلي

لس فمنذ ان حللنا  وار أهلنا وهم معنا أواًل أبول يدعمون موقفنا ويشدون من أزران ويصرون على عودتنا اجلماعية الفورية طبقاً لقرار جم
 .799األمن رقم 

وال يعايشون الواقع فلرياجع كل ما صدر و يصدر عن دمشق الشام رمسيا  و شعبيا  يف ومن ساوره الشك يف ذلك ممن ال يعيشون معنا 
 داخل البالد وعلى امتداد الساحة الدولية و عندها سيدرك ما ندركه فدمشق تكتب التاريخ و حنن على ذلك شهود مع كل الشهود.

 يخ و اتريخ العظماء شاهد على ذلك.ياء وسري عظماء التار ومن يكتب التاريخ ال ميكن أن يتناقه يومه مع غده... وتلك طبائع األش
 فالثبات على املواقف يستقطب األحداث اليت تصنع التاريخ وتلك هي سنن الكون و قد عرب الشاعر عن ذلك بقوله:

 رشدت األرض قرواها فالقمر

 رررتررقفري دوار حوهلا ال مرس

خرجون وهم يتوجهون عائدين إىل فلسطني ثالث مرحات مرحى مرحى وستطلع علينا مشس يوم قريب إبذن هللا يهتف فيه امل
 بزغاريد األمهات و الزوجات يف فلسطني متأل أجواء الفضاء وتشق عنان السماء.مرحى...مرحى لتتعانق تلك اهلتافات 

ى القضية مهما كانت املغرايت و حتية ألولئك الشم الرواسي اللذين ثبتوا و مل يفرطوا يف األهل ومل يتنازلوا عن احلق ومل يساوموا عل
 الوعود و األمنيات من هنا ومن هناك.

 ومعاً لتحقيق وعد هللا.

 وهلل العزة و لرسوله و للمؤمنني
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 178عدين إىل سكرتري األمم املتحدةبنداء من امل 

 .السيد/بطرس غايل سكرتري عام األمم املتحدة احملرتم

 حتية طيبة وبعد،

حيث تتصاعد وترية األساليب الالإنسانية اليت تتبعها قوات اجليش إننا أمام وضع مأساوي يعيشه شعبنا الفلسطيين داخل أراضيه احملتلة 
 اإلسرائيلي جتاه االطفال والشيوخ و النساء الذين يعيشون داخل احلصار العسكري املشدد، الذي دخل اسبوعه الثامن من اترخيه.

ل العشوائي واالعتقاالت اهلوجائية ومالحقة اآلمنني يف كل بيت وشارع، مما جعل من األراضي احملتلة مسرحاً وزادت حاالت القت
 تستعرض فيها قوات االحتالل عضالهتا يف وجه شعب أعزل.

احلماية لشعبنا داخل إننا إذ نستشعر التمادي والصلف اإلسرائيلي، وجتاوز كل األعراف الدولية ومواثيق االمم املتحدة، لنطالب بتوفري 
 أراضيه احملتله،وإصدار القرارات اليت تلزم إسرائيل بوقف عدواهنا املستمر الذي يستهدف كل مقومات احلياة اإلقتصادية و االجتماعية 

 و السياسية.

حكم واجلوع الذي بدأ إن ما وصل اليه احلال لشعبنا الفلسطيين يتطلب حتركًا سريعًا من هيئتكم لوقف النزيف الدامي واحلصار املست
 يتفشى نتيجة البطالة الكبرية اليت تشهدها أوساطنا العمالية.

 واقبلوا التحية،

 املبعدون الفلسطينيون

 جنوب لبنان-مرج الزهور

17/5/1993 
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 179رسالة من املبعدين اىل بلرس غايل 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احملرتم.السيد/بطرس غايل سكرتري عام األمم املتحدة 

 حتية طيبة وبعد،

( 799لسنا نعتقد أنكم تغفلون أن مخسةأشهر قد مضت على إبعادان عن أرضنا وأطفالنا، وكذلك عن إصدار قرار جملس األمن )
د القاضي بعودتنا اجلماعية والفورية واالمنة... ولسنا نتصور اي سيادة الرئيس أن هذا القرار الذي اختذ إبمجاع أعضاء جملس االمن ق

 يتعطل تنفيذه طيلة هذه املدة.

 هل تعين العودة الفورية و اجلماعية واالمنة أن نبقى هنا وسط الصخور واجلبال ويف ظل ظروف تفتقر اىل ابسط مقومات احلياة؟؟

مجاع ان يسمح السرائيل وحليفتها الوالايت املتحدة األمريكية، بعقد صفقات ثنائية تضرب عرض احلائط ابال 799هل يعين قرار 
 ، الذي تعامل مع قضيتنا حني إصدارالقرار مبا تستحقه؟؟الدويل والقانون العاملي

عليها مائة و مخسون يوماً نطالبكم  اي سيادة الرئيس اننا امام حالة سياسية و انسانية مل يسبق هلا مثيل لذا فاننا من واقع معاانتنا اليت مر
 استند عليها وقت اختاذ القرار، حىت ال يطوى يف ثنااي النسيان كما القرارات السابقة. بتنفيذ القرار،احرتاماً ملعايري القانون الذي

 واقبلوا االحرتام،

 املبعدون الفلسطينيون

 جنوب لبنان-مرج الزهور

17/5/1993 
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 180اجلبهة الشعبية لتحرير فلسلني 
 

 االخ املناضل عبد العزيز الرنتيسي

 االخوة املناضلون املبعدون

 الصامدون يف مرج الزهورأيها 

  حتية الثورة وبعد،

يف البداية، وبكل مشاعر االخوة و االعتزاز مبوقفكم البطويل، أود أن أصافحكم وأعانقكم وأنتم تدافعون عن حقكم، وحق شعبنا 
 الطبيعي يف العودة اىل أرض الوطن.

 االخوة االعزاء،

شعبنا يف فلسطني احملتلة، بعودة بعه من ابنائنا الذين شردوا يف املنايف، على يد إننا يف هذه اللحظات و االايم، حيث حتتفل مجاهري 
االحتالل الصهيوين الغاضب، ويف الوقت الذي نرحب فيه بعودة أي مواطن فلسطيين اىل أرض الوطن، يف هذه اللحظات، يهمين ان 

السماح بعودة بعه ابنائنا الذين اقتلعوا من أراضيهم ظلماً  اتوجه اليكم مؤكداً أمام كل واحد منكم، أبن إقدام حكومة اإلحتالل على
و عدواانً، لن ينسينا قضيتكم الرئيسية. إننا ندرك بكل وضوح وجالء، أهداف و مرامي عدوان الصهيوين من وراء هذه التنازالت 

ينص على عودتكم اىل أرض  (، والذي799الثانوية، و اليت تستهدف فيما تستهدف االلتفاف على قرار جملس االمن الدويل )
الوطن، فوراً و بدون أي قيد او شرط، وتوظيف هذه اخلطوة، وما شاهبها، للضغط على الطرف الفلسطيين املفاوض، وابتزازه لالستمرار 

جناح مشروع الصهيوين التصفوي، وتقدمي املزيد من التنازالت فلسطينياً،ومبا يكرس االحتالل و ميهد الطريق إل-يف جمرى احلل االمريكي
هذا  احلكم اإلداري الذايت، كبديل حلقوقنا الوطنية الثابتة، ويؤسفين القول ان القيادة الرمسية ملنظمة التحرير الفلسطينية، قد جتاوبت مع

 املخطط، مهللة له كانتصار يربر هلا االخنراط يف اجلولة التاسعة.

يكون بدياًل أو على حساب عودتكم و قضيتكم، كما لن يكون بديال   إن عودة بضع عشرات من أبنائنا املبعدين أيها األخوة، لن
لعودة االف املبعدين من أبناء شعبنا الذين اقتلعهم االحتالل من بني أسرهم، ومن على أرضهم، وألقى هبم بلدان الشتات، ولن يكونوا 

يقدمون التضحيات الغالية يف سبيل وطنهم وقضيتهم، بدياًل أيضاً عن عودة ماليني الذين يربضون يف خميمات البطولة، وهم يناضلون و 
( مطلبًا دائمًا لنا و جلماهريان البطلة. إن مناورات اإلحتالل وتنازالته الثانوية، 194) وسيبقى حق العودة، و تطبيق قرار جملس االمن
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عدين لن حتجب سياسة القتل و التدمري، لن تثنينا عن مواصلة النضال و الكفاح من أجل كنسه عن أرضنا، وفرحة العودة ابألخوة املب
 اليت ميارسها االحتالل يومياً يف الوطن احملتل، هبدف وقف اإلنتفاضة الباسلة.

إن عودتكم املؤكدة أيها األخوة، وعودة كل فلسطيين إىل أرضه وأهله، لن تتم إال من خالل تواصل الكفاح، والتحلي ابلصالبة 
ل، وعرب التصدي العنيد لكافة سياسات اإلحتالل اإلغتصابية، والتمسك ابحلقوق الوطنية والصمود، وتشديد النضال ضد اإلحتال

ة الثابتة لشعبنا املعطاء، وحتشيد القوى والطاقات واإلمكاانت، وتوجيهها حنو أهدافنا الوطنية املشرتكة، وعرب التصدي للمشاريع املعادي
 وإفشاهلا.

 أعانقكم وأحييكم فرداً فرداً 

 لقاء يف فلسطني الغاليةعلى أمل ال

 أخوكم/ جورج حبش

 األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

2\5\1993 
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 181سفارة مجهوري اسالمي إيران دمشق 

 بسمه تعاىل

 ر سة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 جلنة دعم ثورة الشعب الفلسطيين اإلسالمية

 الناطق ابسم املبعدين الفلسطينيني احملرتماالخ الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي 

 السالم عليكم،

أتقررردم ابلشررركر و التقررردير إلرسرررالكم رسرررالة احملبرررة، نيابرررة عرررن اإلخررروة املبعررردين الفلسرررطينيني، مبناسررربة الرررذكرى السرررنوية إلنتصرررار الثرررورة 

 اإلسالمية، وحادثة الطائرة اإليرانية األخرية.

عن االعتقادات اإلهلية اإلسالمية، قد  اين و الفلسطيين، النابعة اليت تربط بني الشعبني املسلمني اإلير ال شك أن العالئق القلبية العميقة 

اخلميين أدت إىل أن اإلنتفاضة اإلسالمية املقدسة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وابختاذها الثورة اإلسالمية بقيادة اإلمام الفقيد الكبري 

أخذت هتز الكيان الصهيوين الغاضب، وجعلته عاجزاً عن إمخاد هذه الشعلة املقدسة اإلسالمية العظيمة، ويف  )رض(، نرباساً ومثاالً هلا

هرررذا اجملرررال يرررزعم الصرررهاينة أبن ابعرررادهم للزعمررراء والكررروادر األساسرررية لإلنتفاضرررة، والرجرررال اجملاهررردين والغيرررارى يف الشرررعب الفلسرررطيين 

املسررلم العظيمررة، لكررن الصررمود و املقاومررة البطلررة مررن قرربلكم أيهررا األخرروة الفلسررطينيني سرريؤدي إىل إيقرراف هنضررة الشررعب الفلسررطيين 

اإلعرررزاء، سرررتحبط مجيرررع املرررؤمرات و الطروحرررات املشرررؤومة. وهبرررذا العمرررل الشرررجاع، حصرررلت نقطرررة انعطررراف  وأمرررل عظيمرررة يف تطرررور 

 اإلنتفاضة، حيث أدت إىل الضعف و اإلذالل األكثر للكيان الصهيوين.

بة عن جلنة دعم ثورة الشعب الفلسطيين اإلسالمية، وضمن مساندتكم الشاملة أيها األخوة اجملاهدون األعزاء، أعلرن وبرال أدىن وإين نيا

إىل عرررودتكم أيهرررا األعرررزاء إىل أوطرررانكم، ممرررا سررريجعل النهضرررة  شرررك أبن صرررربكم وصرررمودكم سررريؤداين و ابأللطررراف اإلهليرررة، إنشررراء هللا

 زدهاراً وتفتحاً.اإلسالمية الفلسطينية أكثر إ
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ويف اخلتررام أعلررن صررراحة أبن اجلمهوريررة االسررالمية اإليرانيررة، وضررمن إبررداء التأسرري العميررق معكررم ابلنسرربة اىل االالم و الصررعوابت الرريت 

األعرزاء يف احملافل و املنظمات الدولية من أجل عودتكم أيها األخروة  تهإال و مارس تالقوهنا ايها االخوة األعزاء، سوف لن تدخر جهداً 

 الكرام.

 والنصر من عند هللا

 و السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 سيد عطا مهاجراين

 مسؤول جلنة محاية الثورة االسالمية الفلسطينية

 هر قمري 1413/رمضان عام 23
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  182حممد حسني فضل هللا/ رسالة السيد 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 هر 1414صفر  26بريوت يف 

يف هللا اللرررررذين أخرجررررروا مرررررن دايرهرررررم بغرررررري حرررررق، إال أن يقولررررروا ربنرررررا هللا، الصرررررامدين الصرررررابرين، اللرررررذين انطلقررررروا مرررررن خرررررالل إخرررررواين 

 اإلسالم احلركي األصيل، املنفتح على هللا يف مشولية اإلميان، وحركية الرسالة، واستقامة الدعوة، وحيوية اجلهاد،

 السالم عليكم ورمحة هللا و بركاته وبعد،

د كنررررت والأزال أعرررريش معكررررم كطليعررررة واعيررررة جماهرررردة، يف مرررروقعكم اجلهررررادي، الررررذي اسررررتطعتم مررررن خاللرررره أن تثبترررروا للعررررامل كلرررره فقرررر

الررررروعي اإلسرررررالمي العميرررررق، الرررررذي يعررررررف كيرررررف يصررررروغ الكلمرررررة املعرررررربة و األسرررررلوب اإلحيرررررائي، و الفكررررررة الرصرررررينة، حبيرررررث حرررررولتم 

زق لررررره امرررررام العرررررامل، بصرررررربكم وحكمرررررتكم ورشررررردكم اإلسرررررالمي، كمرررررا اسرررررتطعتم أن املرررررأزق الرررررذي أراد العررررردو ان يضرررررعكم فيررررره، اىل مرررررأ

حتاصرررررروه ابحلرررررق الرررررذي اتبعرررررتم حتريكررررره بدقرررررة يف خدمرررررة القضرررررية الكرررررربى، وأن تشرررررغلوا ضرررررمري العرررررامل  المكرررررم وجراحررررراتكم الروحيرررررة، 

 فحصلت القضية من خالل هذا اإلبعاد املأساوي على رصيد سياسي وإعالمي كبري.

أود أن أزوركرررررم يف مررررروقعكم هرررررذا، ولكرررررين أعررررريش ظروفررررراً أمنيرررررًة صرررررعبة يعرفهرررررا أخواننرررررا اجملاهررررردون، وقرررررد كنرررررت أاتبعكرررررم لقرررررد كنرررررت 

يومررررررراً بيررررررروم، وأحرررررررب أن أسرررررررجل لرررررررألخ اجملاهرررررررد الررررررردكتور عبررررررردالعزيز الررررررررنتيس، وعيررررررره وحكمتررررررره وسرررررررعة أفقررررررره، ومتابعتررررررره لألوضررررررراع 

 زاز.السياسية املتنوعة، األمر الذي أاثر اإلعجاب و اإلعت

( مرررررن إخواننرررررا املبعررررردين، وقرررررد سررررررران لرررررذلك مرررررن انحيرررررة املبررررردأ، ألن ذلرررررك يعرررررين 200لقرررررد نر ق لرررررت الينرررررا األخبرررررار القررررررار إبعرررررادة )

 قراراً آخر بعودة الباقني، وإننا نعتقد أن صربكم وإصراركم على القضية، هو الذي فرض على العدو ومن وراءه ذلك.

الفلسرررررررطينيون مجيعررررررراً اىل فلسرررررررطني، لنلتقررررررري هنررررررراك يف القررررررردس، مرررررررع القضرررررررية اإلسرررررررالمية إننرررررررا نتطلرررررررع اىل اليررررررروم الرررررررذي يعرررررررود فيررررررره 

 الكربى، اليت حنمل مجيعاً رسالتها يف العامل، ليكون اإلسالم قاعدة للفكر، والعاطفة و احلياة.
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يقيادتررررررررره إن هنررررررررراك مرررررررررؤامرة تسرررررررررتهدف القضرررررررررية الفلسرررررررررطينية يف املفاوضرررررررررات، ولكننرررررررررا نعتقرررررررررد أن الشرررررررررعب الفلسرررررررررطيين املسرررررررررلم 

 االسالمية سوف يسقط املؤامرة ولو بعد حني.

وختامررررررراً، أسرررررررأل هللا لكرررررررم مجيعررررررراً النصرررررررر والفررررررررج القريرررررررب، وللشرررررررعب الفلسرررررررطيين القررررررروة و العرررررررزة و اإلنتصرررررررار، وألمتنرررررررا اإلسرررررررالمية 

 اإلنطالق يف خط الدعوة إىل هللا، واجلهاد يف سبيله.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 حسني فضل هللاحممد /أخوكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 183فلسلني رسالة اجلبهة الشعبية لتحرير 

 اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني

 القيادة العامة

 دائرة اإلعالم و التوجيه املركزي

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 "ولنبلونكم حىت تعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم" صدق هللا العظيم.

 الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي األخوة العائدون إبذن هللا.. كل عام و انتم خبري:األخ اجملاهد 

مبناسبة عيد األضحى املبارك، يسعدين أن اتوجه اليكم ابمسي و ابسم رفاقي يف املكتب السياسي، و اللجنة املركزية، وكافة كوادر 
 وم الفرج والنصر قريب..ومقاتلي جبهتنا، أبطيب األمنيات، راجياً هللا عز  شأنه أن يكون ي

إننا ويف هذه املناسبة املباركة، نرى بصمودكم و مواقفكم الشجاعة والثابتة، تباشري العيد احلقيقي، الذي جسدته إرادتكم، فكنتم شعاع 
لة شعبنا وصدقية الفجر يف هذه املرحلة اليت أراد هبا املستكربون أن يطفئوا نور اإلنتفاضة من خالل إبعادكم، وكنتم خري معرب عن أصا

 انتمائه...

 ايها األخوة اجملاهدون:

مضى عيد الفطر السعيد، وأييت عيد األضحى املبارك، وأنتم خارج الوطن، بعيداً عن ذويكم وأبنائكم، لكنكم مبا متثلون من طليعة يف 
شجاعة، ابلرغم من كل حماوالت صفوف شعبنا، تصنعون من االمكم الفرح احلقيقي ألطفالنا وألجيال املستقبل..كانت وقفتكم 

 االلتفاف على قضيتكم، وآثرمت البقاء يف العراء، بعيدًا عن دفء املنازل و األهل، كي تنشروا النور، وترفعوا راية احلق، راية فلسطني،
فإن شعبنا سيحف  لكم  املتتمرون أن يغيبوا دوركم وأهدافكم السامية، يف حماربة مبدأ اإلبعاد،ل و انيابة عن أمة أبكملها... ومهما ح

األحرار أينما كانوا، ومل  هذا، ويقاتل من أجله وهو حاضر بينكم، يتمثل معاانتكم و يستلهم مواقفكم املشر فة، وأنتم يف قلب كل الناس
 تغب قضيتكم وحضوركم حلظة واحدة عن وجدان شعبنا ومشاعره..

 التقدير .. وكل عام وشعبنا وأمتنا خبري .. وهللا املوفق.بورك صمودكم، ولكم من جبهتنا وثورتنا وشعبكم كل التحية و 

 أخوكم أمحد جربيل

30/5/1993 
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 ذات عالقة ابالبعاد اىل مرج الزهور: (: بياانت3ملحق )

 

 184نداء اىل ضمري العامل 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

الضفة الغربية و قطاع غزة، اسبوعه الثامن وزادت لقد دخل احلصار العسكري املفروض على شعبنا الفلسطيين داخل اراضيه احملتله يف 
حدة العنف اإلسرائيلي الذي مس  ظروف احلياة وعطل حرية الفرد الفلسطيين حىت يف البحث عن لقمة العيش، مما كان لذلك سيء 

لة العمالية حيث وصلت االثر على اقتصادايت شعبنا وحىت على توفري القوت اليومي لالطفال و الشيوخ و النساء، وزادت نسبة البطا
 % وبدت معامل الفقر تغزو األسر و البيوت.40اىل 

كل إننا ومن هذا املكان الذي نقيم فيه واستشعاراً منا خبطورة الوضع داخل أراضينا احملتلة وما آلت اليه أوضاع شعبنا األعزل فإننا حنث  
الضمائر احلية و التكتالت اإلقتصادية الدولية اىل تقدمي الدعم املايل املؤسسات الدولية واإلنسانية وكذلك الدول الغنية، وأصحاب 

 العاجل و توفري امكانيات احملافظة على استمرار احلياة لشعبنا الفلسطيين احملاصر.

ن جنسه ولونه، إن حماولة غه الطرف وعد اإلكرتاث مبا عليه شعبنا ليعترب جتاوزاً لروابط اإلنسانيةاليت تربط بني اإلنسان بغه النظر ع
 لذا فاننا هنيب بكم اي كل أحرار العامل أن تقوموا بواجبكم اإلنساين جتاه شعبنا احملاصر.

 و اقبلوا االحرتام،

 املبعدون الفلسطينيون

 جنوب لبنان-مرج الزهور

17/5/1993 
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  185الذي يلالب بعودة املبعدين 111نص قرار جملس األمن رقم 

( لعام 607األذهان التزامات الدول األعضاء مبوجب ميثاق األمم املتحدة، وإذ يؤكد من جديد قراراته )إن جملس األمن إذ يعيد إىل 
 1991( لعام 694و) 1990( لعام 681و) 1989( لعام 641و) 1989( لعام 633و) 1988( لعام 608و) 1988

 1992كانون األول   17طردت إىل لبنان يف  ، وبعد علم اجمللس بقلق عميق أن إسرائيل وهي القوة احملتلة1992( لعام 726و)
مبا يف ذلك القدس، يف انتهاك اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1967مئات الفلسطينيني من األراضي اليت حتتلها منذ عام 

1949. 

الفلسطينيني ويعرب عن معارضته يدين اجمللس بقوة اخلطوة اليت اختذهتا إسرائيل و هي القوة احملتلة بطرد مئات من املدنيني  .1
 القوية ألي ترحيل من هذا القبيل من جانب اسرائيل.

م على كل األراضي الفلسطينية اليت حتتلها  1949آب عام  12يؤكد من جديد سراين اتفاقية جنيف الرابعة املربمة يف  .2
 إللتزاماهتا مبوجب اإلتفاقية. مبا يف ذلك القدس، ويؤكد أن طرد املدنيني ميثل انتهاكاً  1967اسرائيل منذ عام 

 يؤكد اجمللس ايضاً من جديد استقالل سيادة ووحدة اراضي لبنان. .3
 يطالب اسرائيل و هي القوة احملتلة بضمان العودة الساملة و الفورية جلميع املبعدين إىل األراضي احملتلة. .4
مع السلطات االسرائيلية يف ما يتعلق هبذا املوقف  يطلب األمني العام النظر يف إرسال ممثل إىل املنطقة كي يتابع االتصال .5

 اخلطري ورفع التقرير اىل جملس االمن.
 يقرر إبقاء املوضوع حتت املراجعة بشكل فعال. .6
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 186منظمة العفو الدولية 

 )امنسيت انرتانشيوانل(

االن يف املنطقة اليت اعلنتها اسرائيل )احلزام فلسطينيًا اىل لبنان، ويقيم املبعدون  400تدين منظمة العفو الدولية عملية ابعاد حوايل 
 االمين( يف جنوب لبنان، وقد أعلنت السلطات اللبنانية أبهنا لن تقبلهم يف لبنان.

تدعوا منظمة العفو الدولية السلطات اإلسرائيلية، اىل ضرورة السماح للمبعدين ابلعودة اىل بالدهم )ويف حال اإلشتباه بقيام أي واحد 
 خمل ، جيب أبن توجه التهمة اليه بذلك، وأن توفر له حماكمة عادلة، أو يطلق سراحه.منهم بفعل 

وقد قامت منظمة العفو الدولية، يف وقت سابق، ابدانة عملية قتل شرطي احلدود اإلسرائيلي، والذي أخذته حركة املقاومة االسالمية 
يومني. وكانت املنظمة قد طالبت محاس أبن ال تسيء معاملته، او ، والذي وجدت جثته بعد 1992ديسمرب  13)محاس( كرهينة يف 

 أن تعدمه وأن تطلق سراحه، ألنه كان حمتجزاً كرهينة.
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  :187 1112\12\25بيان املبعدين الفلسلينيني 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 "أيها الذين آمنو اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون قال هللا تعاىل:"اي

حممد  إميااًن منا حنن املبعدين بقوة حقنا ابلرجوع على أرضنا وأهلنا ودايران الذين أخرجنا من بينهم عنوة ليس إال لقولنا ال إله اال هللا
ة يف د مجيع الدول و الشعوب ممثلاشرسول هللا. وإميااًن منا حبقنا الذي حتفظه لنا مجيع الشرائع السماوية و القوانني الدولية، فإننا نن

احلكومات و املؤسسات الدولية و اخلريية أن يقفوا حبزم أمام هذه السابقة اخلطرية اليت متارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف الضفة 
و القطاع من إبعاد املئات من خرية أبناء شعبنا دون إعالمنا ودون الرجوع اىل الطرق القانونية يف احملاكم العسكرية،وإن كنا نعرف 

اً قراراهتا حيث فوجئنا بوجودان يف منطقة اجلنوب اللبناين اليت يسيطر عليها اجليش اللبناين و الذي قام بدوره بردان من حيث أيت مسبق
بنا بناء على قرار احلكومة اللبنانية الرشيدة، و الذي نثمن غاليًا ذلك املوقف الذي يعرب عن وقفة بطولية تضامنية مع شعبنا حيث 

اللبنانية ابب اإلبعاد اىل اراضيها مشكورة. وعندما رجعنا اىل النقطة اليت يسيطر عليها جيش اسرائيل فإذا هبم ينزلوننا  أغلقت احلكومة
 عنوة من الشاحنات ويطردوننا مث ميطروننا بزخات من الرصاص مما دفعنا إىل أن نعسكر يف املنطقة املنزوعة السالح.

يون وممثلوا األحزاب والفعاليات اللبنانية ويف مقدمتهم اجلماعة اإلسالمية واحلزب التقدمي وبقينا على هذا احلال حىت وصلنا الصحف
اإلشرتاكي وحزب هللا... كل هذا تفعله حكومة اسرائيل دون النظر إىل الشرائع السماوية أو القوانني واألعراف الدولية، مما جيعل ذلك 

 إلسرائيلي.سابقة خطرية يف جمرايت جهاد شعبنا ضد االحتالل ا

 د :اشومن هذا الوضع الالإنساين الذي وضعنا به أمام مسمع العامل كله، فإننا نن اننا

احلكومة اللبنانية ان تبقى على موقفها الوطين الشجاع يف عدم فتح االراضي اللبنانية أمام مزيد من اإلبعادات وننشادها - أ
 الثبات عليه.

وضية وخنص ابلذكر الوفد الفلسطيين ابإلنسحاب الفوري من قاعة املفاوضات و عدم يف العملية التفا الوفود العربية املشاركة- ب
الرجوع اليها البتة، ألن إبعاد املئات من خربة هذا الشعب اجملاهد يدل داللة واضحة على نية حكومة رابني يف السالم 

 املزعوم.
وبصحة جيدة ومبعنوايت عالية، ونسأل هللا أن يبقيهم على اهلنا يف االرض احملتلة الصرب والثبات والرابط ونطمئنهم أننا خبري - ت

 صربهم، كما نسأله أن نلتقي هبم قريبا  

 وهللا اكرب وهلل احلمد

 املبعدون العائدون إبذن هللا
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 188قائمة ابمساء املبعدين:( 4ملحق )


 مكان السكن اسم املبعد مكان السكن اسم املبعد
 اخلليل الرحيم حسني حربأنور عبد  أرحيا جربيل أمحد حممود مشا

 اخلليل سليمان خليل عبد العزيز القوامسة أرحيا خالد فوزي عبد العزيز الراعي
 اخلليل فتحي عبد العزيز عبد عمرو أرحيا يوسف عبد الرمحن علي حجاجلة

 اخلليل انيف حممود حممد الرجوب أرحيا مسري عبد احلي عطا عسيلة
 اخلليل ايسر عبد النيب علي كتلو أرحيا حممد حلمي سعيد أبو زينة

 اخلليل ايسر حممود حممد الرجوب أرحيا شاكر حسن مصطفى عمارة
 اخلليل حامد شعبان عطية اهلور أرحيا خالد حممد سليمان العليمي
 اخلليل مسري صاحل إبراهيم القاضي اخلليل إبراهيم أمحد حسن فرج هللا

 اخلليل عبدهللا عباس نصر هللا القاضي اخلليل حممد مطلق عبد املهدي أبو مجيلة
 اخلليل حسني خليل صقر العواودة اخلليل أشرف محدي رجب أبو سارة

 اخلليل كمال عامر عبدهللا أبو طعيمة اخلليل أكرم حامد سليم حجازي
 اخلليل حسام مجيل حسين اجلعربي اخلليل إايد حممد صالح

 اخلليل نضال عمران عبد الكرمي القوامسي اخلليل بالل عبد السالم مصباح انصر الدين
 اخلليل جواد حممود أمحد حبر النتشة اخلليل حامت رابح رشيد قفيشة

 اخلليل نزار عبد العزيز رمضان اخلليل حسام حلمي توفيق مججوم
 اخلليل موسى حممود عبد اللطيف غنام اخلليل حسام حممد رشدي رشيد اجلعبة

 اخلليل يوسف سالمة سليمان اطبيش اخلليل خالد حممد رفاعي صالح
 اخلليل عزام عبد الرحيم الشوبكي اخلليل رستم حممود حسان الكسواين

 اخلليل حسني حممد املشارقة اخلليل رضوان عبد الرمحن رضوان علوان
 اخلليل حازم حممد يسري اهليموين اخلليل زكراي عامر اجلعربي
 اخلليل حممود العصافرةحممد  اخلليل نبيل نعيم النتشة

 اخلليل حامد إبراهيم الفاخوري اخلليل طالل حممد عبد الرزاق سدر
 اخلليل حسني شاكر عيد طه اخلليل عادل نعمان سليم اجلنيدي
 اخلليل شاهر إمساعيل حممد اعبيدو اخلليل عامر منصور انصر الدين

 اخلليل أمحد اخلروفحممد عبد الفتاح  اخلليل إبراهيم أمحد إبراهيم القوامسي
 اخلليل حممد حممود عبد ربه الشروف اخلليل عبد اجلليل فؤاد عبد السميع أبو خلف

 اخلليل خليل موسى خليل الربعي اخلليل عبد اخلالق حسن النتشة
 اخلليل عدانن حاف  مسودة اخلليل عبد الفتاح حممد عبد هللا العويسي

 اخلليل طاهر عبد العزيز دنديس اخلليل عبد هللا عبد القادر القوامسي
 القدس ماهر رحبي منر عبيد اخلليل عثمان عبد احلاف  مصباح مسودي

 القدس وائل حممد عبد الفتاح احلسيين اخلليل عزام نعمان عبد الرمحن سلهب
 القدس عز الدين أمحد حممود خليل جاموس اخلليل عزيز سامل مرتضى الدويك

 بيت حلم حممد سليمان حسن الزير اخلليل عزيز صالح يعقوب احملتسب
 بيت حلم خالد مجيل مصطفى دعدوع اخلليل كمال الدين حممد عواد التميمي

 بيت حلم سليمان مجيل مصطفى دعدوع اخلليل ماجد حممد يونس اجلعبة
 بيت حلم حممود حممد حسن عدوي اخلليل مالك عبد السالم مصباح انصر الدين
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 بيت حلم حممد عبد هللا خليل العفيفي اخلليل الرحيم شاورحممد حتسني عبد 
 بيت حلم سليمان عيسى سليمان عجاج اخلليل حممد مجال نعمان عالء الدين النتشة

 بيت حلم خالد خليل حممود ذويب اخلليل حممد جودة حممد أمحد شلبك
 بيت حلم خالد صربي حممود جادو اخلليل عمر عبد القادر القوامسي

 بيت حلم عمر إبراهيم حسان محيد اخلليل ماهر يوسف حممد بدر حممد
 بيت حلم علي اتيه حممد عبيات اخلليل مصطفى كامل خليل شاور
 بيت حلم غسان عيس حممد هرماس اخلليل انيف علي أمحد احلروب

 بيت حلم فتحي حممد أمحد الرمالوي اخلليل هيثم عبد الغين ذيب حالحلة
 بيت حلم فواز سليم شحادة خليف اخلليل إبراهيم الشاللدةزوادي شعبان 

 بيت حلم حممد عيسى موسى قاسم اخلليل أمحد حممد عبد السألمني
 بيت حلم حممد حممود أمني احملتسب اخلليل يوسف حممود حممد احلسين

 مكان السكن اسم املبعد مكان السكن  اسم املبعد
 بيت حلم إبراهيم أمحد عودة محامرة اخلليل فايز إبراهيم عمر اخلضور
 بيت حلم عاطف حسن حممود كامل اخلليل منري فرح حممد مناصرة

 بيت حلم خالد إبراهيم طافش ذويب اخلليل نوح حممد حممود حسني مناصرة
 بيت حلم عادل حممود عبد الرمحن يوسف اخلليل مجيل حممود حممد علقم

 بيت حلم إبراهيم سالمة اجلواريشاثئر  اخلليل حامد حسني حممد العملة
 بيت حلم انجي إسحق عودة خليف اخلليل حممد حممود إمساعيل بربوش

 بيت حلم مجال جرب طه محامرة اخلليل عديل انجي عبد الفتاح طنينة
 بيت حلم انصر جرب طه محامرة اخلليل إمساعيل حسن حممد العواودة

 طولكرم حممود أبو عابدمنري ايسر  بيت حلم حممد حممود نصار زعول
 طولكرم أنور أمحد داود إعمري بيت حلم اندر إبراهيم سالمة اجلواريش

 طولكرم فتحي علي موسى جربين جنني هاين شفيق عبد الرحيم جرادات
 طولكرم عبد الناصر أمني منر صويص جنني صابر فارس جرادات

 طولكرم حممد أمني منر صويص جنني عديل شافع حممود ايسني
 طولكرم يسار أمحد حسني أمحد أشتية جنني حممد عبد اللطيف صادق أبو سيف

 طولكرم بشار نعيم سليمان الكرمي جنني عماد سامل حممد جابر
 طولكرم علي حممد علي الندو جنني حسن سعيد حسن الدحلة
 طولكرم عمر مصطفى حسني بدير جنني حيدر راجح فايز عبوشي
 طولكرم عزام حممد أمني موسى عاصي جنني أبو طامعإمساعيل أمحد حممد رجا 

 طولكرم حممود عثمان حممد عاصي جنني كمال أمحد حسن صبيحات
 طولكرم عمر داود عبد الرمخن جابر جنني زايد صادق عبدهللا عبد الغين
 طولكرم فتحي حممد علي قرعاوي جنني زايد عبد الغين يوسف العيسه
 طولكرم جهاد عبد الغين أنيس احلسن جنني شحادة حممود أمني حبايبة

 طولكرم شكري أمحد ذيب عكاشة جنني مصطفى حممد سليمان عطاري
 قلقيلية جاسم يوسف حممد الشاعر جنني مصطفى حممد سعيد أبو عرة
 قلقيلية عوض مصطفى جنني حممد فؤاد عبد احلمن أبو زيد

 قلقيلية عسافخالد رفيق حممد  جنني بسام راغب عبد احلمن السعدي
 قلقيلية عبد الرمحن حممد سعيد محاد جنني جهاد صاحل حممد رابيعة
 قلقيلية حممد أمني عبد هللا مصلح نزال جنني حممد إبراهيم عارف زيد

 قلقيلية وجيه عبد الرحيم عبد هللا قواس رام هللا عصام حممد موسى



140 
 

 قلقيلية صاحل رشيد عوض جرب رام هللا حسني حممد حسني أبو كويك
 قلقيلية حي  صاحل إبراهيم عساف رام هللا شاعر صبحي عبد القادر أمحد

 قلقيلية مجعة عبد هللا حممد مسعود رام هللا مهدي عبد الرحيم صالح عنبتاوي
 قلقيلية هشام سليم سالمة رام هللا أمحد عبد العزيز صاحل مبارك
 انبلس أبو هنودحممود حممد أمحد  رام هللا أمحد مصطفى شحادة زيد
 انبلس وائل حممد حسن برياوي رام هللا ابجس خليل مصطفى خنلة

 انبلس بشار حممد خضر سليمان زغري رام هللا خليل سليمان موسى
 انبلس محزة حممد حسني جابر رام هللا رمضان حممد شحادة محيدات

 انبلس عصام كمال عزت أبو شهاب رام هللا فرج عبد القادر جرب كحلة
 انبلس جهاد صاحل حامد نشاط رام هللا حسن يوسف داود خليل
 انبلس صالح أمحد حممد أبو صالح رام هللا أمحد بلقاوي فاحل املعطان
 انبلس عزام حسين حممود أقرع رام هللا راكز طالب حممود عرار
 انبلس ايسر عناد مطلق أقرع رام هللا أجمد أمني علي سيف

 انبلس صاحل علي محد حممود رام هللا حسان علي ذيب سفيان محاد
 انبلس زاي مفضي حسني زين الدين رام هللا رايض حسن خضر أبو صفية

 انبلس جود عيسى حممد زين الدين رام هللا خالد أمحد حممد أبو مسرة
 انبلس أمحد احلاج علي أمحد رام هللا حممد عبد العزيز حممد محدان

 انبلس أجمد عليان سعد زامل رام هللا انيف خليل ساري مرابعة
 انبلس زهدي ندمي طلبية رام هللا مجال حممد فرح طويل

 انبلس عيسى يوسف عيسى أبو العز رام هللا عزيز مصطفى عبد القادر أبو راس
 انبلس داود كمال داود أبو سري رام هللا أشرف حممد علي عواد

 انبلس إبراهيم مصلحصالح الدين حممد  رام هللا رائق ساكب إبراهيم عمر
 انبلس صالح الدين نور الدين رضا دروزة رام هللا شاكر يوسف عبد اهلادي أبو سليم

 مكان السكن اسم املبعد مكان السكن  اسم املبعد
 انبلس عبد الناصر واصف حسن القدح رام هللا آدم حممود حممد شلش

 انبلس يعيشعديل رفعت صاحل  رام هللا عبد الرمحن يوسف العاروري
 انبلس إايد عز الدين عبد السالم أبو عمر رام هللا إدريس حسني يوسف قطنة
 انبلس مجال عبد الرمحن حممد منصور رام هللا أمحد حممد أمحد أبو نصري

 انبلس كمال عبد اللطيف حممد أبو عيشة رام هللا إمساعيل حممد حسن حجازي
 انبلس حسام عبدهللا حنين رام هللا إبراهيم سعيد حسن أبو سامل

 انبلس زاهي أمحد أسعد حنين رام هللا فضل حممد صاحل محدان
 انبلس حامد سليمان جرب خضر البيتاوي طولكرم منري ايسر حممود أبو عابد

 غزة زايد عبد الفتاح عبد الرمحن مصطفى انبلس عمر عبد اللطيف مصطفى أشتية
 غزة حممد محدية أمحد ربيع انبلس معني صبحي رشيد طبنجة
 غزة إمساعيل حممد سعيد شعبان انبلس ايسر داود سليمان منصور
 غزة العبد علي حممد موسى احلاج علي انبلس حسين حسني حممد جبارة

 غزة سامي إبراهيم عطية أبو انموس انبلس نور الدين أمحد عبد اجلبار الشريدة
 غزة الرمحن محدانسعيد حممد عبد  انبلس عبد الكرمي حممد أسعد عازم
 غزة صبحي عبد القادر كالب انبلس فرح عبد الغين حممود الشاعر

 غزة عرفات أمحد إبراهيم أبو ماضي انبلس جميد إبراهيم علي حواري
 غزة فارس حممود حممد أبو معمر انبلس حممود عبد الفتاح عيسى عبد هللا
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 غزة فتيح حممد علي خلف هللا انبلس راغب راتب فايز بدر
 غزة ماجد عبد الرمحن حسن سالمة انبلس نواف هايل رابح تكروري داببة

 غزة حممد جواد عبد اخلالق هاشم الفرا انبلس حسين أمحد حممد البوريين
 غزة وفيق صاحل أمحد العدلوين انبلس ضرار أمحد حممد محارنة
 غزة يوسف حممد حسني صرصور انبلس عمر حممد سعيد دغلس

 غزة حسني حممد حسني الغلبان انبلس رضا خرازماهر طاهر 
 غزة خالد أمحد يوسف النمروطي انبلس حممد مجال تيسري أمني كتوت

 غزة مأمون عامر حسني أبو عامر انبلس حممد مجيل حممد هرش
 غزة أمحد حممد سعيد النقلة انبلس منري حلمي سبع العقاد

 غزة جنم أنور عدانن حممد انبلس موسى توفيق خضر األقطم
 غزة أمين حممد منصور أبو مغيصيب انبلس نبيل فايز عبد السالم البشتاوي

 غزة فضل هللا سليمان مصطفى أبو تيلخ انبلس وائل عبد الرمحن هندية
 غزة إبراهيم أمحد حسن أبو شبيكة انبلس يوسف خالد يوسف السركجي

 غزة إبراهيم محدان حممد برهوم انبلس زهري رشيد لبادة
 غزة إايد فالح موسى غامن انبلس تيسري عمران علي عمر

 غزة أمني ربيع رمضان خضر غزة مجال طلب صاحل
 غزة حسني عبد الرؤوف حممد املبحوح غزة عامر حممد عامر عيسى
 غزة سعيد إبراهيم حممد عامر غزة عماد حممد عامر عيسى
 غزة سعيد أمحد حممد شعبان غزة حممد صاحل حسن طه

 غزة عادل حسن إبراهيم عقل غزة إمساعيل إمساعيل حممود النجار
 غزة علي سويعد سعيد أبو عجوة غزة إمساعيل عبد السالم أمحد هنية

 غزة عماد حممد هاشم أبو ندى غزة حسني أمحد موسى جديلة
 غزة ماهر عبد الرمحن عبد الرحيم متراز غزة محزة حسني حممود كنفوش

 غزة حسني داود حممد املصري غزة محادةخالد أمحد يوسف 
 غزة خالد سامل سليمان أبو عصر غزة رائد مصباح حممد زقوت
 غزة رضوان عبد الكرمي هاشم النخالة غزة حممد حسن خليل مشعة
 غزة زاهر صاحل حممد أبو حسني غزة حممد سلمان حممد ابرود

 غزة سعيد حممد شعبان صيام غزة أنور أمحد حسين أبو شاويش
 غزة عاطف كامل سعيد ايسني غزة حسن حممد حسن الرفايت

 غزة عامر صالح مجال أبو رمضان غزة سامل أمحد عبد اهلادي سالمة
 غزة عبد السالم حممود العبد احلايك غزة صالح علي سامل العايدي
 غزة عبد العزيز عبد القادر الكجك غزة علي رمضان إبراهيم نصار

 غزة عبد العزيز عبد العزيز اخلالدي غزة القادر موسىوحيد حممد عبد 
 غزة عز الدين صبحي سالمة الشيخ خليل غزة حسن أمحد حممود زهد

 غزة عطا موسى أمحد أهل غزة محاد عليان محاد احلسنات
 مكان السكن اسم املبعد مكان السكن  اسم املبعد

 غزة اخلباز علي شحدة سالمة غزة عبد الفتاح حسن عبد الرمحن دخان
 غزة عمر صاحل عمر فراونة غزة علي حممود غامن األمسر
 غزة فاروق محادة علي النجار غزة إحسان عيد علي علي

 غزة أمحد منر شحادة أبو عرة غزة حي  مطاوع مسلم اجلعيدي
 غزة كمال طلب حممد صاحل غزة سالمة خالد حممد محاد
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 غزة عبد العزيز اخلالديماجد يونس  غزة سلمان حممد عادل املصري
 غزة انفز حممود دوجيان صبيح غزة عرفة حممد عادل سلمان املصري

 غزة ماهر حممد حممد العجلة غزة ماجد خليل حممد أبو درايب
 غزة مجال عامر مخيس أبو عامر غزة مجال عبد الرازق عبد هللا البااب

 غزة جواد حسني علي أبو مشالة غزة زهري حسن حسني اللهواين
 غزة حامد خليل حممد أبو درابية غزة سامل مرشد عليان القاضي

 غزة حسن عبد الرؤوف حممد املبحوح غزة سليمان امساعيل سليمان شيخ العيد
 غزة محاد عليان محاد احلسنات غزة ماهر أمحد حممود انصر
 غزة محدي يوسف شعبان شبري غزة منذر حسن أمحد الغزايل

 غزة خالد حممود فرحان صبيح غزة احلديديعماد أمني سعيد 
 غزة خالد حممود مصطفى الصلييب غزة عبد هللا سليمان حممد الزق

 غزة رمزي حممد سلمان الوادية غزة عبد هللا أمحد الشامي
 غزة زكراي عبد ربه موسى أبو مصطفى غزة حممود خالد الزهار

 غزة زهريسامي محدان عواد أبو  غزة فوزي سعيد حممد ديبة
 غزة صابر يونس حممد عاشور غزة اكرم خلف عليان

 غزة عز الدين منر علي بشري غزة طاهر أمحد حممود لولو
 غزة عالء انور عقل عبد الوهاب غزة رمضان يوسف عبد اهلادي الصيفي

 غزة عاطف أمحد حممد أبو ضباع غزة عبد العزيز الرنتيسي
 غزة علي حسن سعيد البلبيسي غزة خليل عبد القادر حممود أبو ليلة
 غزة علي حسن عبد اهلادي أبو كويك غزة بسام يوسف عبد اهلادي الصيفي

 غزة علي حممد حممد تيم غزة انصر محدي موسى ديبة
 غزة علي حممود حممد أبو الكاس غزة جمدي سامل هاشم محادة

 غزة عيسى علي خليل النشار غزة اكرم عبد الرمحن حسن سالمة
 غزة غالب حسن نصر هللا غزة عبد املنعم حسني حممد لبد
 غزة غسان أمحد سامل جرب غزة حسين حممد حسني الشامي
 غزة فتحي حسني عبد الكرمي أبو حمسن غزة عاطف إبراهيم حممد عدوان

 غزة فالح طلب حممد صاحل غزة ضيائي نعمان عبد اجلواد السوسي
 غزة مجعة علي برهوم فوزي غزة حمسن حممد خليل املعصوايب
 غزة ماهر صادق مصطفى كرمي غزة حممد خليل توفيق احللمي
 غزة جمدي عبد الرازق البااب غزة حممد ديب حممود أبو اخلري

 غزة حممد إبراهيم خليل قدورة غزة حممد زايد رابح الشرفا
 غزة حممد سليم منر أبو املعزة غزة حممد طلب حممد صاحل
 غزة حممد عبد هللا حممد عسلية غزة أبو هنيحممود خالد حسني 

 غزة حممد عبد الوهاب محد الكرتي غزة منري حممد خليل املعصوايب
 غزة حممود عبد الفتاح حسني عقيالن غزة نصر كامل إبراهيم صيام
 غزة مروان حممد علي العربيد غزة وليد راضي إبراهيم محدية

 غزة مصطفى عليمصطفى رجب  غزة يوسف خالد حسني أبو هني
 غزة موسى محدي موسى ديب غزة أمحد حممد عطية حبر

 غزة انصر أمحد حممود انصر غزة سعيد عبد القادر حسن املغاري
 غزة انصر حممد عيسى الضبان غزة مجال سعيد حممد ساق هللا
 غزة انيف شعبان عبد هللا قرموط غزة أمحد رمسي عبد العزيز بدر
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 غزة نعيم حممد إبراهيم الغول غزة جاد هللا حسن سامل
 غزة وائل شكري يونس النحال غزة جواد عالوي حممد أبو حليمة

 غزة وليد ربيع حممد محدية غزة سامل إبراهيم نصر هللا أبو مصطفى
 غزة حي  أمحد حممود زايدة غزة خضر عطية خضر حمجز

 غزة إمساعيل أبو شنب غزة أمحد سامل دهشان السواركة
 غزة يونس حميي الدين األسطل غزة صربة حسن النويريأمحد 

 مكان السكن اسم املبعد مكان السكن  اسم املبعد
 غزة أمين خالد حسني أبو هني غزة أمحد حممد منر محدان

 غزة أمين حممد صاحل طه غزة اسعد عبد القادر حسن املغاري
 غزة أمين مطاوع مسلم اجلعيدي غزة اشرف منسي حممد نصار
 غزة ايوب حممود عرفات الشويكي غزة أكرم أمحد حممد الطالع
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