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הקדמה
מדי שנה, ב-15 במאי, פלסטינים מציינים את "יום הנכבה". משמעות 

המילה ‘נכבה’ בערבית היא "קטסטרופה". רבים מן הפלסטינים משתמשים 
במילה זו כדי לתאר את הקמתה של מדינת ישראל, את נצחונה של ישראל 

נגד צבאות ערב במלחמת יום העצמאות ואת משבר הפליטים שנוצר 
כתוצאה מכך.

המספר המשוער של פליטים ערבים פלסטינים הוא בין 750-500 אלף איש. 
רובם ברחו כדי להימלט מן המלחמה שאותה יזמו צבאות ערב. מיעוטם 

גורש על ידי כוחות ישראל או שהם עזבו משום שמנהיגי ערב עודדו אותם 
לעשות כן.

הפליטים סבלו טראומה אישית וקולקטיבית שממשיכה להוות מרכיב מרכזי 
של הזהות הפלסטינית גם היום. הסבל הזה הוחמר על ידי מדינות ערב 

שהשתמשו בפליטים כנשק פוליטי בסכסוך עם ישראל.
קבוצה נוספת הפכה לאוכלוסיה של פליטים כתוצאה ממלחמת יום 
העצמאות. כ-850 אלף יהודים שחיו במדינות ערב נמלטו או גורשו. 

ממשלות ערב החלו בפעולות תגמול ברוטליות נגד הקהילות היהודיות 
הללו לאחר ניצחונה של ישראל ב-1948 למרות שאזרחיה היהודים חיו 

הרחק מאזור הלחימה ולא היו מעורבים כמעט לחלוטין במלחמה.
היהודים נמלטו ממדינות ערב בשנות החמישים והששים, כך שעד שנות 
השבעים, רק אחוז אחד מן האוכלוסייה היהודית נותר במדינות ערב. עד 

שנות השמונים, מרביתם של היהודים עזב גם את אירן. עבור היהודים 
ממדינות ערב ואירן, גם זו נחשבה כקטסטרופה.

נ 1948 ל ל ער 
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ל  נה  מ ר  הו ע
ות שנת 1950 שראל 

רקע היסטורי
לפני למעלה מ-3,000 שנה, העם היהודי הקים חברה ותרבות משגשגת 

בארץ ישראל. במהלך הזמן, הם נכבשו על ידי סדרה של אימפריות זרות. 
בשנת 70 לספירה, האימפריה הרומית השמידה את ממלכת יהודה 

היהודית בתגובה למרד של היהודים. לאחר שהחילות הרומים מחצו ללא 
רחמים מרד יהודי נוסף בשנת 135 לספירה, רומי שינתה את שמה של 

יהודה לפרובינקיה סוריה-פלסטינה.
בזמן שחלק מן היהודים נשארו בארץ מולדתם בקהילות כמו ירושלים, 

חברון וטבריה, וכן ברחבי הגליל, רובם התפזרו בהדרגה ברחבי המזרח 
התיכון ואירופה. אלה שנשארו הפכו למיעוט בתוך ארצם, שבסופו של דבר 
נכבשה בידי אימפריות נוצריות ואיסלאמיות שונות שהפכו אותה למושבה.
אף על פי שיהודים שגשגו בתקופות מסויימות ובמקומות מחוץ לישראל, 
הם ספגו מאות שנים של רדיפות ואלימות ברוטלית. בסוף המאה ה-19, 
היהודים הקימו את התנועה הציונית בתקווה להתגבר על הדיכוי שספגו 

באירופה ובמזרח התיכון על ידי יצירתה אומה חופשית ועצמאית במדינת 
אבותם. הם החלו לחזור חזרה לפלסטינה, שבה עמדה לפנים ממלכת 

יהודה העתיקה, והצטרפו ליהודים שכבר חיו בה והיו עסוקים בבנייה של 
קהילות חדשות.

משנת 1517 עד 1917, פלסטינה הייתה מחולקת לרבעים רבים בתוך 
האימפריה העות’מנית האיסלאמית. היא הייתה מיושבת בידי קבוצה 

מעורבת של ערבים, בדואים, יהודים, טורקים וקבוצות אחרות. הערבים היוו 
בה מיעוט. רבים הגיעו עם אימפריות כיבוש שונות במהלך הדורות, בזמן 

שאחרים היו צאצאיהם של מקומיים שהמירו את דתם מיהדות לנצרות.

נ 1948 ל ל ער 
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חלק מן העברים היגרו במאות ה-19 וה-20 בשאיפה להזדמנויות כלכליות, 
כולל אלה שיצרה התנועה הציונית. על אף העובדה שהיהודים היוו מיעוט, 

הם הצליחו לשמור על נוכחות רציפה באדמתם במשך 3,000 שנה והיו 
הקבוצה האתנית הגדולה ביותר בעיר ירושלים עד שנת 1860. עם 

אוכלוסייה כוללת של כ-300 אלף איש, היה די והותר מקום בפלסטינה 
ליצירה מדינה יהודית בלי לעקור ערבים או אחרים.

חלק מן העברים היגרו במאות ה-19 וה-20 בשאיפה להזדמנויות כלכליות, 
כולל אלה שיצרה התנועה הציונית. על אף העובדה שהיהודים היוו מיעוט, 

הם הצליחו לשמור על נוכחות רציפה באדמתם במשך 3,000 שנה והיו 
הקבוצה האתנית הגדולה ביותר בעיר ירושלים עד שנת 1860. עם 

אוכלוסייה כוללת של כ-300 אלף איש, היה די והותר מקום בפלסטינה 
ליצירה מדינה יהודית בלי לעקור ערבים או אחרים.ליצירה מדינה יהודית בלי לעקור ערבים או אחרים.
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 נות מתו ההר ש 
ו ור ר מא רו הות

בשנת 1920, שלוש שנים לאחר שהבריטים הביסו את העות’מנים )שצידדו 
בגרמניה( במלחמת העולם הראשונה, חבר הלאומים )גרסה מוקדמת של 

האו"ם( הקים את המנדט הבריטי של פלסטינה. תנאי המנדט הכירו באופן 
רשמי בזכותו של העם היהודי למולדתו. בריטניה נדרשה לשלוט בטריטוריה 

ולעזור ליהודים ליצור "בית לאומי" בזמן שהם מגנים על זכויותיהן של כל 
הקבוצות האחרות לחיות בה.

עם זאת, עד אז, הערבים פיתחו תנועה לאומנית משל עצמם, והמנהיגים 
שלהם התנגדו בחריפות להגירה 

היהודית ולהגדרה העצמית שלהם 
בפלסטין. בתחילה, הם דרשו את 
יצירתה של מדינה ערבית גדולה 
המשלב את סוריה ואת פלסטין 

)כשהם מתייחסים לפלסטין כ"דרום 
סוריה"(. מאוחר יותר, הם הסיטו את 

המוקד לדרישה של מדינה ערבית 
בלעדית בפלסטין בלבד.

כשכך, העימות הערבי-ישראלי 
החל כהתנגשות בין ציונים שרצו 

ליצור מדינה יהודית בבית אבותם 
)עם תמיכה של חבר הלאומים(, 
ולאומנים ערבים שראו ביהודים 

כובש זר והתעקשו שפלסטין כולה 
צריכה להפוך למדינה ערבית 

נוספת. היריות הראשונות נשמעו 
בשנת 1920, כאשר חאג’ אמין 

אל-חוסייני - מנהיג ערבי פלסטיני 
שמונה ע"י הרשויות הבריטיות - 

הסית פעולות אלימות נגד יהודים 
בירושלים. תקיפות דומות התחוללו 

בשנת 1921 ובשנת 1929 כאשר 
יהודי חברון נטבחו והוכרחו להימלט 

מבתיהם.
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בעשור שלאחר מכן, העימות הסלים עוד יותר. מנהיגים יהודים ביטאו 
את נכונותם לשאת ולתת ולחלק את פלסטין למרות ההבטחה מאת חבר 
הלאומים להעניק להם את הטריטוריה השלמה עבור ביתם הלאומי. עם 

זאת, מנהיגי ערב דחו את יצירתה של אומה יהודית בשום חלק של הארץ.

בשנת 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, כאשר פליטים יהודים מאירופה 
חיפשו באופן נואש להימלט מהדיכוי הנאצי, הממשלה הבריטית יצאה 

לחלוטין נגד הציונות במטרה לפייס את הלאומנים הערבים. היא פרסמה 
את "הספר הלבן" שחסם באופן רשמי את ההגירה היהודית לפלסטין 

ובאותו זמן מנע מפליטים יהודים להיכנס לבריטניה עצמה. כתוצאה מכך, 
מיליוני יהודים נותרו לכודים באירופה כשהם פגיעים לרצח העם בידי 

הנאצים.

העימות הגיע לשיאו בשנת 1947 כאשר האו"ם הציע את פתרון שתי 
המדינות וקרא ליצירתה של מדינה יהודית ומדינה ערבית. מנהיגים יהודים 
קיבלו את הפשרה, אך מנהיגי ערב דחו אותה ופתחו במלחמה אזרחית כדי 

למנוע את הקמתה של המדינה היהודית.
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ות  ה של האומות המאו לו ת ה  תוכנ
שנת 1947 תה על  מנה ער  אשר נ
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כוחות מן החוץ, כולל צבא 
ההצלה )ALA(, נכנסו אל 
תוך שטחי המנדט ותקפו 

קהילות יהודיות, כשהם 
שמים מצור על 100 אלף 
היהודים שחיו בירושלים, 

שכמעט גוועו ברעב 
כתוצאה מכך. צבא ההצלה 

היה בהנהגתו של פאוזי 
קאוקג'י, שהיה קולונל 
בצבא גרמניה הנאצי 

במלחמת העולם השנייה.1

ב-6 באפריל, 1948, ג'מאל אל-חוסייני, הנציג הערבי פלסטיני של האו"ם, אמר 
למועצת הביטחון של האו"ם:

נ ו מאל אל-

 ALA לה  א הה  רכ משור של 
ר  ו ו  מלו   הנושא את 

הו ו  מ 

במהלך מלחמת האזרחים הזו, ב-14 במאי 1948, מדינת ישראל הכריזה על 
עצמאותה. למחרת, ב-15 במאי 1948, חמש ממדינות ערב פלשו לישראל 
תוך שהם מצהירים על כוונתם להרוס אותה. מכאן, התאריך שנקבע כיום 

הנכבה )15 במאי( הוא יום הזכרון הרשמי של הפלישה המסיבית של כוחות 
ערב. ההחלטה של המנהיגים הערבים והפלסטינים להתחיל במלחמת 

התוקפנות הזו הייתה בעלת השלכות קטסטרופליות. היא הובילה לאלפי 
הרוגים משני הצדדים ולהפיכתם לפליטים של בין 750-500 אלף פלסטינים 

ערבים ולמעלה מ-850 אלף יהודים ממדינות ערב.3

File:Arab-הועלה לראשונה כ - Vallecyofdawn מאת
Liberation Army.svg, version 20:03, 5 October

2010, its source is http://www.ynet.co.il/
PicServer2/02022009/2084251/12-Zklarts_043_

wh.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia. org/w/index.php?curid=15005860

"נציג הסוכנות היהודית אמר 
לנו אתמול שהם אינם התקופים, 

שהערבים החלו במלחמה. לא 
הכחשנו זאת. סיפרנו לכל העולם 

שאנו עומדים לצאת למלחמה.2
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"זו תהיה מלחמת 
השמדה וטבח רב-

חשיבות שעליו ידברו 
כעל הטבח הארמני 

או קרבות הצלבנים".
— עזאם פאשה, המזכיר הכללי 
הראשון של הליגה הערבית 4

"פלישתן של מדינות 
ערב לפלסטין הייתה 

הפעולה העוינת 
הצבאית הראשונה 
שהעולם ראה מאז 

סוף ]מלחמת העולם 
השנייה[". 

—  טריגווה לי, המזכיר הכללי 
הראשון של האו"ם 5

8



לאומנים פלסטינים רבים טוענים לשווא שמרגע שהאו"ם הצביע בעד 
הפשרה של תוכנית החלוקה, "כנופיות ציונים" החלו מיד לגרש פלסטינים 

כחלק מתוכנית מתוכננת מראש 6. המציאות, לעומת זאת, הרבה יותר 
מורכבת.

לפי ההיסטוריון בני מוריס, "העברה או גירוש לעולם לא אומצו ע"י התנועה 
הציונית או הפלגים 

הפוליטיים המרכזיים 
שלה כמדיניות רשמית 

באף אחד משלבי 
האבולוציה של התנועה 

- אפילו לא במלחמת יום 
העצמאות"7. ואמנם, 
165 אלף פלסטינים 

ערבים בחרו להישאר 
בישראל והפכו בה 

לאזרחים.  השאר הפכו 
לפליטים כתוצאה 

מגורמים שונים.

ההמונית של הפליטים 
הפלסטינים בשנת 1948 

סיבות להריגה

) ה ב כ נ ה (

"]ב[עיית הפליטים הפלסטינים צמחה 
מתוך מלחמה, לא מתוך כוונה, יהודית 

או ערבית. זו הייתה במידה ניכרת תוצר 
נלווה של פחדים של היהודים והערבים 
ושל המאבק הממושך והמר שאפיין את 
המלחמה הישראלית-ערבית הראשונה; 

ובמידה פחותה יותר, הייתה זו יצירה 
מכוונת של מפקדי צבא ופוליטיקאים 

יהודים וערבים"8 
—פרופ’ בני מוריס
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מנהיגים פלסטינים ערבים היו בין אלה שנמלטו ראשונים—אפילו לפני פרוץ 
המלחמה.

מתוך A Concise History of the Arab–Israeli Conflict מאת  
Ian J. Bickerton ו-Carla L. Klausner: "בדיוק בתקופה שבה היו 

זקוקים להם ביותר, רבים מראשי העיר, השופטים, הנציגים הקהילתיים 
ונציגי הדת נסו... מרגע שבעלי הבתים ומנהיגים אחרים הבטיחו את 

הבריחה שלהם עצמם-וכך אמנם עשו בחיפה, יפו, צפת ובמקומות 
אחרים-בני המקום הערבים, בני הכפרים והאיכרים נותרו חסרי ישע".9

הפליטים ברחו מהקרבות הקשים שנערכו באזורים מאוכלסים.

זו הייתה מלחמת אזרחים והקרבות התחוללו בכל מקום. ערבים 
פלסטינים הצליחו להימלט למקום מבטחים בשטחי ערב. ישראלים 

יהודים, מצד שני, נותרו עם גבם אל הים בללא מקלט.

תחנות הרדיו הערביות משדרות סיפורים ושמועות כוזבות לגבי המעשים 
האכזריים של היהודים.

לפי דבריו של חאזם נוסייבה, עורך ברשות השידור הפלסטינית 
ב-1948, "לא היינו בטוחים שצבאות ערב, למרות כל מה שאמרו, 

באמת התכוונו להגיע. חשבנו לזעזע את אוכלוסיית המדינות הערביות 
כדי לעורר לחצים נגד הממשלות שלהם".10 נוסייבה הסביר לרשת 

BBC 50 שנה מאוחר יותר, "זו הייתה הטעות הכי גדולה שלנו. לא 
הבנו כיצד האנשים שלנו יגיבו... הפלסטינים נמלטו באימה".11 דברים 

אלה מאומתים על ידי מקור אחר, הפליט יונס אחמד אסד, שאמר 
לעיתון ירדני בשנת 1953, "האקסודוס הערבי מכפרים אחרים לא 

נגרמה ע"י הקרב עצמו, אלא ע"י התיאור המוגזם שהופך ע"י מנהיגים 
ערבים כדי להסיט אותם להילחם ביהודים."12

ך  ל ת  י ר ק י ע ה ה  ב י ס  ה
ו ט ל מ נ ם  י נ י ט ס ל פ ם  י ב ר ע ש
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מנהיגים ערבים עם יתר בטחון עודדו אותם לעזוב.

 "מאז 1948, אנו דורשים את חזרתם של הפליטים לבתיהם. אבל אנו 
עצמנו הם אלו שעודדו אותם לעזוב. רק מספר חודשים הפרידו בין 
הקריאה שלנו אליהם לעזוב ואת העתירה שלנו לאומות המאוחדות 

 לפתרון בעת חזרתם".13 
— חאלד אל-עזם, ראש ממשלת סוריה, 1949-1948

חיילים ישראלים עודדו או הכריחו אנשים לעזוב, בעיקר מאזורים שכוחות 
ערב השתמשו בהם למתקפות.

דוגמה לכך היא המקרה הידוע לשמצה והטראגי של דיר יאסין, 
שהתרחש בהקשר של המאמץ הישראלי לשבור את המצור הערבי 

על ירושלים, שחשף 100 אלף יהודים לסכנת גוויעה ברעב. דיר יאסין 
היה כפר ערבי שחיילי ערב השתמשו בו כבסיס למתקפות. כוחות 

ישראלים ניסו לכבוש את הכפר, מה שהוביל לקרב שבו אזרחי ערבים 
פלסטינים נהרגו וכל התושבים גורשו.

 "הכוחות הישראלים כן גירשו מפעם לפעם פלסטינים. אך היה זה רק 
חלק קטן בלבד מהאקסודוס הכללי, שהתרחש לא בתוך המסגרת של 
תוכנית מתוכננת מראש, אלא בלהט, שהוכתב בעיקרו מתוך שיקולים 

צבאיים אד-הוק )בעיקר הצורך לשלול את כניסת האויב לאתרים 
אסטרטגיים אם לא היו כוחות יהודים זמינים להחזיק אותם(".14 

— פרופסור אפרים קארש

ט  ו ע י מ ש ך  ל ת  ו ב י  ס
ב ע ם  י ט י ל פ ל  ש
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מעשי זוועה, 
גירוש של יהודים 
בידי כוחות ערב 
במהלך מלחמת 

העצמאות

לפי מוריס, גירוש היהודים 
התרחש גם במהלך המלחמה 

עצמה: 

"אנשי מיליציה פלסטינים 
שלחמו לצד הליגה הערבית 

גירשו תושבים יהודים 
באופן רציף והחריבו אתרים 

כבושים. ... נכבשו בידי 
הצבאות הירדנים, הסורים 

והמצרים הכובשים...הוחרבו 
לאחר שתושביהם נמלטו, 

נאסרו או גורשו".15
במקרה של עציון בלוק, המגנים היהודים נטבחו תוך כדי שהם נכנעים.16

ברובע היהודי העתיק של ירושלים, כל היהודים ששרדו את הלחימה גורשו על 
ידי הליגה הערבית הטרנס-ירדנית.17

אחרי 1948, ירדן אחזה בבעלות בלתי חוקית של יהודה, שומרון ומזרח 
ירושלים. היא העניקה לאזורים אלה את השם החדש "הגדה המערבית" 

משום שהם שוכנים ממערב לנהר הירדן. הרשויות הירדניות אסרו על 
יהודים לבקר את האתרים הקדושים ביותר בירושלים במשך 19 שנה. 

הדבר נמשך עד שירדן תקפה את ישראל במלחמת ששת הימים וצבאות 
ישראל החזירו במלחמה והשתלטו על העיר.

בינתיים, רוב הפליטים הפלסטינים ערבים לא הורשו לחזור לבתיהם לאחר 
שהמלחמה המרה הסתיימה בשנת 1949. ישראל הציעה להכניס משפחות 

שהופרדו זה מזה במהלך המלחמה, לשלם פיצויים לאובדן של אדמות 
פרטיות ולקלוט 100 אלף פליטים בתמורה לשלום. מדינות ערב דחו את 
ההצעה הזו בתקווה שיוכלו להביס ולהחריב את ישראל בשנים הבאות.18

בעקבות 1948
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לפי מוריס, "עבור הפלסטינים, מן ההתחלה, העימות עם הציונים היה 
משחק סכום אפס. מנהיג התנועה הלאומית הפלסטינית במהלך שנות 
ה-1920, ה-1930 וה-1940, חאג’ אמין אל-חוסייני, דחה בעקביות את 
הפשרה הטריטוריאלית".19 הקיצוניות הזו הייתה מרכיב עיקרי שהוביל 

למלחמה של 1948. במרץ 1948, אל-חוסייני אמר שהערבים לא התכוונו 
רק למנוע חלוקה, אלא "ימשיכו להילחם עד שהציונים יושמדו וכל פלסטין 

תהפוך למדינה ערבית טהורה".20

במלחמת העולם השנייה, אל-חוסייני היה המנהיג הפוליטי והדתי המוכר 
של הערבים הפלסטינים וללא ספק "הדמות הפופולרית ביותר בעולם 

הערבי-איסלאמי של אותה תקופה".21 הוא יצר ברית פתוחה עם גרמניה 
הנאצית22, נפגש עם היטלר ותפקד תחת היינריך הימלר, "הנציג הנאצי 

הבכיר והמרכזי האחראי על רעיון והוצאה לפועל של הפתרון הסופי, 
תוכניתם של הנאצים לרצוח את יהודי אירופה".23

עם תמיכתו של הימלר, אל-חוסייני גייס את הדיוויזיה הבוסנית-מוסלמית 
של האס-אס להילחם נגד פרטיזנים אנטי פשיסטים ביוגוסלביה. בהזדמנות 

אחת, אל-חוסייני השתמש 
במערכת היחסים שלו עם 

נציגים נאצים כדי למנוע 
מ-4,000 ילדים יהודים ו-500 
מבוגרים להימלט מהנאצים—

כולם נרצחו.24

ש ע ראש  נ נ ו ת אל-  המו
מלר נר ה -א ה  הא

ה רמנ רל של  ו ה ור הארכ מ

האנטישמיות 
ל ש ה  ד י ק פ ת

ם   י ט י ל פ ה ר  ב ש מ  ב

והיהודים נים  הפלסטי
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ת  י בהפ ד מר חק תפקי י שי נ י י ס חו - 1945 אל 1937 עד  ת  משנ
חדש  ג  סו ג  י ה ו  , ן ו התי רח  המ ברחבי  ת  י א הנ ת  ו שמי טי האנ

 25 . ם ו הי עד  ר  ו בא רת  י שנ ת  י ענ ג לה  תעמו של 

 1938 
גרמניה הנאצית

 2001 
מצרים

 1940 
 כרזה מסרט התעמולה

  הנאצי האנטישמי 
 היהודי זיס 

)"JUD SÜSS"(

 2010 
 זוכה במקום השני 
 בתחרות האנימציה 

בחסותו של ארגון בדיל
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בפגישתם ב-28 בנובמבר 1941, היטלר הבטיח לאל-חוסייני: 

"היעד הנותר היחיד של גרמניה באזור יוגבל 
להשמדת היהודים החיים תחת ההגנה של 

הבריטים בשטחי ערב".26
הנאצים כלאו את יהודי טוניסיה במחנות כפייה )כ-4,000 מתו( והקימו את 

יחידות המוות כדי להשמיד את יהודי פלסטינה ושאר האזור. אלא שתבוסתם 
של הגרמנים בצפון אפריקה מנעה מהם מלהוציא לפועל את תוכניתם.27

אחרי המלחמה, אל-חוסייני חזר למזרח התיכון והתסיס את העולם הערבי 
למלחמה נגד המדינה היהודית הצומחת.28

"הרגו את היהודים בכל מקום שבו יימצאו. הדבר 
 משמח את אלוהים, את ההיסטוריה ואת הדת".29

—חאג’ אמין אל-חוסייני בתוכניית הרדיו הנאצית הערבית של ברלין. 

לר  ש את ה ו נ  ו א אמ אל- נ  ל המנה ה
ה רמנ רל של  ו ה ור הארכ מ
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 של 
פליטים

ן ו ס א ה

ב ר ע ת  ו ר א מ

התעמולה של חאג’ אמין 
אל-חוסייני במהלך ואחרי 

המלחמה למלחמה ואלימות 
שתרמו לאינספור מעשי 

טבח נגד הקהילות היהודיות 
במדינות ערב, מאות 

קילומטרים מפלסטינה. 

ת   גמאו דו
במדינות   יהודים  של  טבח  מעשי   של 
רוש י ג ו חה  לברי ו  ל בי שהו ערב 

ק א ר י ע  :1 9 4 1 י  נ ו י
אל-חוסייני השתמש בקשריו עם הגרמנים לעידוד תעמולה נאצית בעירק. 
התוצאה הייתה הפיכה פרו-נאצית קצרת חיים ולטבח של כמאתיים יהודים 

בין 1-2 ביוני 1941. יהודי עירק מכנים זאת הפרהוד.30

1945: מצרים  2-3 בנובמבר, 
יהודים. נגד  המוניות  בפרעות  נפצעו  מאות  נרצחו,  יהודים  חמישה 

1945: לוב  5 בנובמבר,  -  7
מעל 140 יהודים לובים נרצחו, כולל 36 ילדים; מאות נפצעו; שטח רב 

ניזוק בפרעות המוניות נגד היהודים.31

1947: סוריה דצמבר 
אנטי- נפצעו. מתפרעים   26 ילדים(,   8 )כולל  נרצחו בדמשק  יהודים   13
בתי   150 של  להרס  יהודים,  עשרות  של  לפציעתם  גרמו  באלפו  יהודים 

יהודים והציתו חמישה בתי ספר ועשרה בתי כנסת.32

1948: מצרים - ספטמבר  ני  ו י
סדרה של הפצצות בקהיר גרמו להרג של 70 יהודים ופצעו מעל 200 .33 
המתפרעים רצחו 44 יהודים ופצעו 150.34 שמונים ושתיים יהודים נרצחו 

בפרעות המוניות נגד יהודים, רבבות נפצעו.35

16



במאה העשרים, הכוח הכפול של הלאומנות הפאן-ערבית והקיצוניות 
האיסלאמית הוביל להתמוטטות מוחלטת של הקהילות היהודיות במדינות 

ערב.36
לאחר שישראל הכריזה על עצמאותה בשנת 1948, המשטר הערבי, 

בתיאום עם הליגה הערבית, חוקקה חוקי גזענות ששללו מיהודים זכויות 
אדם וזכויות אזרח. משטרים אלה גם עצרו באופן שרירותי, כלאו, עינו 

וגירשו יהודים. לבסוף, הסתה לאלימות הובילה פעמים רבות למעשי טבח 
של מאות יהודים וגרמה לעוד רבים לנוס.37, 38 במקרים רבים, לפליטים לא 

הורשה לעזוב באופן חופשי והיה עליהם להימלט בלילה או תחת סיפור 
מסווה.

39חוקי האפלייה המתואמים האלה היו בעלי ההשפעה הבאה.

בשנים שלאחר 1948, כל הקהילות היהודיות של העולם הערבי ואירן 
התרוקנו כמעט לחלוטין מאוכלוסייתן. חלק מן הקהילות הללו היו קיימות 

הרבה לפני שצבאות ערבים איסלאמים כבשו והפכו את המזרח התיכון 
וחלקים מאירופה לקולוניות; החל במאה השביעית לספירה.

שלילת האזרחות מן היהודים
על ידי כל המדינות הערביות מלבד לבנון וטוניסיה

מעצרים וכליאה
על ידי כל המדינות הערביות מלבד לבנון וטוניסיה

הגבלות דת
על ידי אלג’יריה, מצרים, מרוקו, טוניסיה, תימן

הפללת הציונות
על ידי מצרים, עירק, לבנון, לוב, מרוקו, סוריה

הגבלות על חופש התנועה
על ידי עירק, לוב, מרוקו, סוריה, תימן

Employment Discrimination and Job Termination
 יהודים פוטרו ו/או נאסרו עליהם מקצועות מסויימים 

במצרים, עירק, לבנון, מרוקו, סוריה, תימן
הקפאה של נכסים יהודים

על ידי כל המדינות הערביות מלבד מרוקו
החרמה של נכסי יהודים

על ידי כל המדינות הערביות מלבד מרוקו
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Persian
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Sea
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Israel

EritreaEritreaEritreaEritreaEritreaEritrea

1948מדינה
אוכלוסיה

2016
אוכלוסיה יהודית

140,00050אלג׳יריה
60036בחריין
80,000100מצרים
100,0009,000אירן
150,0000עירק
20,000200לבנון
38,0000לוב

265,0002,300מרוקו
3500סודן

30,000100סוריה
105,0001,100טוניסיה

55,00050תימן
983,95012,936סה״כ
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Encyclopedia of World History: פיטר נ. סטרנס )עורך(, Encyclopedia of World History: פיטר נ. סטרנס )עורך(, Encyclopedia of World HistoryEncyclopedia of World HistoryEncyclopedia of World History )מהדורה שישית(, חברת  )מהדורה שישית(, חברת  )מהדורה שישית(, חברת  )מהדורה שישית(, חברת  )מהדורה שישית(, חברת  מקורות: 1948

 )Berman Jewish DataBank( בנק נתוני היהודים ברמן ,Sea( בנק נתוני היהודים ברמן ,Sea( בנק נתוני היהודים ברמן ), בנק נתוני היהודים ברמן ,Sea2016SeaSea ,Sea17Sea17Sea World Jewish Population 2016: סרג’יו דלפרגולה )עורך(, World Jewish Population 2016: סרג’יו דלפרגולה )עורך(, World Jewish Population 2016World Jewish Population 2016World Jewish Population 2016, מס’  2016
בשיתוף עם האגודה לחקר מדעי חברתי של היהודים )Association for the Social Scientific Study of JewrySeaAssociation for the Social Scientific Study of JewrySeaAssociation for the Social Scientific Study of JewryAssociation for the Social Scientific Study of JewryAssociation for the Social Scientific Study of JewryAssociation for the Social Scientific Study of Jewry( )הודפס מחדש מספר השנה 

היהודי האמריקאי )American Jewish Yearbook( מ-2016(

נציבות הפליטים באו"ם )UNHCR( קבעה שיהודים שנמלטו ממדינות 
ערב היו פליטים שנפלו תחת נציבות האו"ם לפליטים.

"סוגיית חירום נוספת מתעוררת 
כעת: זו של הפליטים ]היהודים[ 

ממצרים. אין שום ספק בלבי 
שפליטים אלה ממצרים שאינם 

מסוגלים או אינם רוצים להיעזר 
ביכולתה של המדינה להגן על 
הלאומיות שלהם נופים תחת 

המנדט של המשרד שלי".40

 — ד"ר אוגוסט לינדט 
)Dr. Auguste Lindt(, נציבות 

האו"ם לפליטים, 1957

 "אני מתייחס לדיון האחרון 
שלנו הנוגע ליהודי המזרח 

התיכון ומדינות צפון אפריקה 
כתוצאה מאירועים אחרונים. 

ביכולתי כעת ליידע אתכם 
שאנשים אלו לא ייחשבו לכאורה 

במסגרת המנדט של משרד 
זה".41

— ד"ר א. יהאן )Dr. E. Jahn(, נציבות 
האו"ם לפליטים, 1967
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Mediterranean Sea

ההבדל העיקרי בין הפליטים 
היהודים ממדינות ערב 

והפליטים הפלסטינים הוא 
שהיום היהודים כבר אינם 

פליטים. זאת משום שכולם 
התיישבו מחדש )בעיקר 

בישראל( וניתנה להם 
אזרחות. הסטטוס שלהם 

כפליטים הסתיים לפני דורות.
הדבר עומד בניגוד גמור 

למצוקה בת ארבע הדורות של פלסטינים המוגדרים כ"פליטים" על ידי 
האו"ם. נשללת מהם הזכות לאזרחות כמעט בכל מדינות ערב, בהן הם 

ניצבים בפני אפליה סיסטמטית בתעסוקה, דיור, שירותי בריאות ועוד.
ירדן חורגת מכך, מאחר ש-1.6 מיליון הפליטים הפלסטינים שלה בעלי 

אזרחות ירדנית. הם חיו לצד מיליוני פלסטינים אחרים ויצרו את מרבית 
האוכלוסיה הירדנית. אך הם עדיין מוגדרים "פליטים" על ידי האו"ם.42

למרות שחלק מן הפלסטינים חיים ברמת חיים נוחה בגדה המערבית, 
ההנהגה הפלסטינית הזניחה את מחנות הפליטים שתחת סמכותה וגרמה 
לדורות שלמים של אנשיה לחיות בעוני. ובזמן שאוהלים כבר אינם קיימים, 

ה"מחנות" הפכו לשכונות עוני. הדבר עזר לעורר שנאה ואלימות במקום בנייה 
לקראת מדינה פלסטינית בת-קיימא השוכנת בשלום לצידה של ישראל.

היום

ם  י ט י ל  פ
ם  י נ י ט ס ל פ

ם י ד ו ה י ו
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בעזה, הפלסטינים באזורי הפליטים חיים תחת משטר הדיכוי הברוטלי של 
ארגון הטרור חמאס. הם סובלים מאוד ממעשי אלימות תכופים בין ישראל 

והחמאס )לצד קבוצות טרור אחרות(, בעוד ישראל מנסה להפסיק את 
שיגור הטילים ומתקפות אחרות נגד האוכלוסייה האזרחית שלה.

במזרח ירושלים, לפליטים הפלסטינים הוצעה אזרחות ישראלית ב-1967, 
אבל רובם סירבו מסיבות פוליטיות. יש להם מעמד של תושבים בישראל, 

מה שמאפשר להם לעבוד, להצביע בבחירות העירוניות ולנוע באופן חופשי 
בכל מקום במדינה. עם זאת, בעקבות הלחץ מהרשות הפלסטינית, רובם 

אינם בוחרים ולכן אינם מיוצגים באופן מלא בשלטון המקומי של העיר 
ירושלים. באותו זמן, נציגים ישראלים מכירים בכך שלא הקצו מספיק 

משאבים לאזורים פלסטינים במזרח ירושלים ויש לעשות עוד כדי לצמצם 
את הפערים.43

 
 

 
-

 
 

 

ל  נה ה ה למ  הכנ
ה נ ע ל ה

לה  שעת ל  רמאללה 
ר  נה ו ל ת    ו  מאת א

   

ם  י ט י ל פ ה ת  ו י ו נ ו ס י  ת ש   
ר  ע פ ם  ע  , ו מ ק ו ה א  ל  ש

ן ה י נ י ב ד  ב ל ב ת  ח א ה  נ ש ל  ש
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ם  י ט י ל פ ה ת  ו י ו נ ו ס י  ת ש   
ר  ע פ ם  ע  , ו מ ק ו ה א  ל  ש

ן ה י נ י ב ד  ב ל ב ת  ח א ה  נ ש ל  ש

 פליטים פלסטינים זכו ליחס 
שונה שמנציח את הנכבה.

בשנת 1950, האו"ם הקים את נציבות הפליטים באו"ם 
)UNHCR( כדי לסייע לכ-60 מיליון פליטי מלחמת 

העולם השנייה.
"המטרה המרכזית", של ה-UNHCR, "היא להגן 
על הזכויות ועל רווחת החיים של פליטים". יש לה 

"מנדט מהאומות המאוחדות להוביל ולתאם פעולות 
בינלאומיות להגנת פליטים ברחבי העולם ולהגעה 

לפתרון לבעיות הפליטים".44
מרגע שפליט משיג אזרחות במדינה אחרת, הוא או היא מאבד מעמד של 

פליט45 ילדים של פליטים זכאים למעמד של פליטים, אבל עליהם לענות לסדרה 
של קווי הנחיה מחמירים.46

סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין 
)אונר"א( הוקמה בשנת 1949 במטרה לעזור לכ-500 

עד 750 אלף הערבים הפלסטינים העקורים ממלחמות 
הערבים והישראלים בין 1949 ל-1974.

אונר"א משתמש בהגדרה הייחודית לפלסטינים: 
"פליטים פלסטינים מוגדרים כ'אנשים שמקום משכנם 

הרגיל היה פלסטינה במהלך התקופה בין 1 ביוני 1946 
עד 15 במאי 1948 ואשר איבדו הן את ביתם והן את 

מקור המחייה שלהם כתוצאה מהקונפליקט של 1948'".
מעמד הפליט עובר אוטומטית בירושה. האתר של אונר"א מצהיר כי: "צאציהם 

של פליטים פלסטינים זכרים, כולל ילדים מאומצים, זכאים גם הם להירשם 
כפליטים" 47)ההדגשה נוספה(
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היום, 5.4 מליון פלסטינים של אונר"א רשומים כ"פליטים". כ-2.2 מיליון 
מהם חיים בירדן ו-1.6 מיליון מחזיקים באזרחות ירדנית.

יתירה מכך, שלא כמו אוכלוסיות פליטים אחרות, רוב הפלסטינים שהוגדרו 
ע"י ארגון UNRWA כפליטים הם צאצאי דור שלישי, רביעי ואפילו חמישי 

של אלה שברחו במלחמת 
העצמאות. כך שמישהו 

שנולד היום עשוי להיות פליט 
ממלחמה שנערכה לפני 70 

שנה.

שלא כמו נציבות האו"ם, 
לאונר"א אין תוכנית פעילה 
עבור "אינטגרציה מקומית" 
של פליטים במקום שבו הם 

חיים היום ולא "יישוב מחדש" 
במדינות שלישיות, דבר 

שמשאיר את הפלסטינים 
במצב תמידי ובלתי מקובל של 

אי ודאות.

ם  י ט י ל  פ
ם י נ י ט ס ל פ

 5.4 
מיליון 

"הסקנדל, אם כן, הוא... דרך חוסר 
נקיטת פעולה, מעמד הפליט מורשה 

להמשיך מדור לדור. עבור פליטי 
אונר"א, מעמד הפליטים נמשך אך 
ורק משום שאונר"א מעמידה פנים 

שאנשים שמקבלים הגנה מן המדינה 
)האוקסימורון ‘פליטים אזרחים’( הם 

עדיין פליטים, ולאלה שהם באמת 
פליטים, מסרבת לעשות כל מאמץ 

כדי לשים קץ למעמדם כפליטים, כגון 
)בהיעדר האפשרות לשיבה הבית( ע"י 

 יישוב מחדש או אינטגרציה מקומית".48 
 — ג’יימס ג. לינדסי

היועץ הכללי של אונר"א )2007-2000( 
שהיה ממונה על כל הפעולות המשפטיות 

של אונר"א
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פליטים שקיבלו 
שירות

כספים שהוצאו

מספר המדינות 
 והשטחים שבהן 

סוכנויות פועלות

סגל

נציבות האו"ם 
 UNHCR 

כל האחרים 51

70.8 מיליון

 8.6 מיליארד דולר
בשנת 2019

121 דולר
לפליט

134

סגל: 16,803 

 סגל אחד לכל 
4,213 פליטים

מעמד הפליטים 
מסתיים

לסיים את מעמד 
הפליטים

מעמד מרגע 
שהתקבלה אזרחות  

במדינה שלישית

תוצאה/מטרה

אונר"א 
פלסטיני 49

 5.4 מיליון

 1.19 מיליארד  
ב-2018 50 

 220 דולר
עבור פליט

5

סגל: 30,000 
סגל אחד לכל 

180 פליטים

עדיין רשומים 
כפליטים )ירדן(

הנצחת מעמדם 
 כפליטים במשך דורות 
 מוביל לעימות אינסופי

לעומת

מטרה תוצאה
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✓   5
2         

רתפנ
מלחמת העולם השנייה )1939 עד 1945(

ו ר ת פ נ ם  ל ו

ם  י ר ח א ם  י ט י ל פ ו ם  י ד ו ה י ל  ש ם  י ר ב ש מ

1 9 4 0 - ה ת  ו נ ש מ

 0 פליטים
ון ל-2019  נ

 הובילה ל-60 מיליון פליטים.

 0 פליטים
ון ל-2019  נ

חלוקת הודו )1947( 
ה  לאחר החלוקה והמלחמה שפר

רה את הודו ופקיסטן  בעקבותיה, אשר י
המודרניות, 13 מיליון הודים ומוסלמים 
-2 מיליון איש נהרגו53  הפכו לפליטים. 

ים  היום, ההודים מהווים רק 2 אחו
לוסיית פקיסטן54 והמוסלמים מהווים  מאו

ל  לוסיית הודו.55  ים מאו 14.2. אחו
הפליטים יושבו מחדש: הודים בהודו, 

מוסלמים בפקיסטן. 

נפתר   ✓
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 גירוש הגרמנים האתניים
)1944 עד 1950(

במהלך ואחרי מלחמת העולם השנייה, ברית 
ות ובנות הברית שלה גירשו 14 מיליון  המוע
ה דורות  גרמנים אתניים מבתי אבותיהם מ

-500 אלף  סלובקיה ואוקראינה.  ’ בפולין, 
ולם התיישבו מחדש  מעט  אנשים מתו.56 

במערב גרמניה.

גירוש הקהילות היהודיות מעשר 
מדינות ערביות )1948 עד 1970(

לפני, במהלך ואחרי מלחמת הערבים-
ישראלים של 1948, יהודים בעשר מדינות 

לא  ערב ספגו מעשי אלימות, אפליה, 
ושם. כ-850 אלף יהודים  והחרמת ר

ים מהקהילות  פליטים. היום, 99 אחו נמלטו 
בר לא קיימות.  היהודיות העתיקות הללו 

רובם התיישבו מחדש בישראל.

משבר פליטי המלחמה הבלתי פתור היחיד מתקופה זו הוא זה 
של הפליטים הערבים פלסטינים וארבע או יותר דורות מבני 

צאצאיהם. 

מגיע להם יותר.

נפתר   ✓

 0 פליטים
ון ל-2019  נ

נפתר   ✓

 0 פליטים
ון ל-2019  נ
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 ק 
בה לנ

מן  הגיע ה
לשים

לא רק שההגדרה הפתוחה 
שאונר"א העניקה - "פליט" 

- עומדת בסתירה לחוק 
הבינלאומי )"מעמד של פליט, 
כפי שהגה החוק הבינלאומי, 

מעצם מהותה תופעה 
חולפת"(57, אלא שהיא גם 
מהווה אבן מכשול לשלום 

שמשחק תפקיד מרכזי בהמשך התססת העימות הערבי-ישראלי.

מנהיגים פלסטינים דורשים שךכל הצאצאים של פליטי 1948 תוענק "זכות 
השיבה" לישראל, לא למדינה פלסטינית עתידית. כפי שנשיא ארה"ב אובמה 

ורבים אחרים ציינו, "זכות השיבה" עבור מיליוני הצאצאים של הפליטים 
הפלסטינים תוביל לחיסולה של ישראל ותסיים את ההגדרה העצמית עבור 
העם היהודי. זאת משום שיהודים ישראלים יהפכו באופן מיידי למיעוט החי 

תחת שלטון בעל רוב פלסטיני.

יש הטוענים שמעבר הפלסטינים לישראל יוביל לצדק ושלום. זו התעלמות 
מעובדות קריטיות הקיימות בשטח.
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יהודים חיו כמיעוט תחת שלטון ערבי במשך דורות, התמודדו מול אפליה 
סיסטמטית ותקופות מסויימות של אלימות ודיכוי ברוטליים. לפלגים השולטים 

בפוליטיקה הפלסטינית — פת"ח והחמאס — יש עבר ארוך של עידוד 
אנטישמיות ואלימות קשה נגד יהודים וכן של עידוד פעולות הרסניות שגרמו 

נזק לכל העמים באזור. חוסיין איביש מכוח המשימה האמריקני למען פלסטין, 
מוסיף:

 "פחדים קיומיים, בעיקר בצד הישראלי, החריפו 
במידה גדולה כתוצאה מהאקלים הפוליטי השורר 

במזרח התיכון. ... אי אפשר יהיה להצדיק את 
האמרה שהמזרח התיכון הקיים היום נהנה מאקלים 
פוליטי אזורי הנותן עדיפות לפלורליזם ולשיתוף כוח 

אתני וכתתי שווים".58
העימותים האתניים והעימותים בין הכתות של האזור כוללים מלחמת אזרחים 

קשה בסוריה, את עלייתם של דאעש, אשר ביצעו רצח עם נגד היזידים הלא 
מוסלמים בעירק ותקפו שיעים, ואת העימותים המתמשכים בעירק, לבנון 
ותימן. באופן טראגי, המזרח התיכון נותר מקום מסוכן למיעוטים אתניים 

ודתיים.

יתירה מכך, הדרישה שישראל תקלוט מיליוני פליטים פלסטינים היפוקריטית 
מאוד. נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס אמר שלאף ישראלי לא תינתן 

הזכות לחיות במדינה פלסטינית עתידית, בזמן שהחמאס ממשיך לקרוא 
באופן המוני להשמדת ישראל.

לב הקונפליקט הוא בכך שמנהיגים פלסטינים מעולם לא באמת אימצו את 
הרעיון של שתי מדינות עבור שני העמים. על מנת שהקונפליקט יסתיים, 

עליהם להפסיק לעודד אלימות ופרופגנדה נגד ישראל, כולל האשליה 
שמיליוני צאצאי הפלסטינים של פליטי 1948 המקוריים יום אחד "ישובו" 

לשטח ישראלי ריבוני. כבר מזמן שעל המנהיגים הפלסטינים להגיע לפשרות 
הנדרשות לשלום ולהתחיל לבנות עתיד טוב יותר עבור עמם.

.Stand ith s.com/booklets-footnotes-מינים ב ין  הערות שוליים וסימו
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תומכים בישראל בכל רחבי העולם

"
תומכים בישראל בכל רחבי העולם

לווא ו  ר
לאומש

 עזרו לנו לשלוח 
את ההוצאה לאור הזו לאחרים

 אנא תמכו ב- 
StandWithUs

אנא שלח את תרומתך הנדיבה אל
Stand ith s,  Bo  

- לס, קליפורניה   לוס אנג
info@standwithus.com  |  310.836.6140  |  www.standwithus.com

י   השורשי הנא
של אנטישמיות

ו מזר הת
של אנטישמיות

מורשת משותפת של שנאה 
מאז 1941

י השורשי הנא
של אנטישמיות

חאג׳ אמין אל-חוסייני אדולף היטלר 

המרכז למאבק באנטישמיות   מהדורה  15

.StandWithUs.com/booklets-footnotes-הערות שוליים וסימוכין זמינים ב

StandWithUs )או בשמו האחר: Israel Emergency Alliance( הינו ארגון 
פטור ממס תחת סעיף 501)ג()3( של קוד המס הפנימי.

 ניתן למצוא המלצות לקריאה נוספת ב:  
StandWithUs.com/booklets
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