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 -مقدمة:

بغض النظر عن أسباب املشكالت اليهودية يف الدول االوروبية ومدى صحتها ولكن باعرتاف اليهود أهنم كانوا 
على  مت ممارستهامضطهدين يف دوهلم اليت كانوا يسكنون هبا، وىناك العديد من االسئلة اليت توضح احلقيقة الزائفة اليت 

 يهود.الشعب الفلسطيين وقلب احلقائق لصاحل ال
 إىل دولة أوروبية قبل اللجوء إىل فلسطني؟  ةاليهود الذين كانوا يتنقلون من دول ىماذا يسم .1
 وما اسم اليهود الذين ىاجروا إىل فلسطني وباالتفاق مع احلكومات االوروبية والصهيونية العاملية؟ .2
 ؟  عن األمان وباحثني ىل يعتربوا مهاجريني شرعيني أم الجئني ىاربني من االضطهاد االورويب .3
 ىل حيق لالجئ إقامة دولة؟ .4

بدـأت املؤامرة الكربى على الفلسطينيني وحتويل قضيتهم على أهنم الجئني وىم أصحاب االرض بصناعة احلدود حبسب 
اتفاقية سايكس بيكو ومت تقسيم دولة الشام ، ووضع خطط زمنية لتهجري الفلسطينيني املنظم واحالل اليهود الالجئني 

لجوء الفلسطيين ، فقام اليهود الد االوروبية واستخدم االحتالل املصطلحات الدولية ليصل إىل اقناع االخرين بمن البال
بطرد الفلسطينيني من أرضهم واحالل اليهود بدال منهم ووضعت العديد من املخططات املمنهجة لرتحيل الفلسطينيني 

 ريا والعراق وبعض الدول االخرى.إىل دول مت االتفاق معها سابقا مثل االردن ولبنان وسو 
 ولتطبيق ما سبق على المصطلحات المتعارف عليها سنرى أن الحقيقة مقلوبة.

 تعريفات: 
من ىو الالجئ: ىو الشخص الذي فّر من دولتو جراء خطر تعرضو النتهاكات خطرية حلقوقو، وطلب السالمة خارج 

 احلماية لو ويكون اللجوء عابر حلدود الدولة.بالده ألن حكومتو غري قادرة أو غري راغبة يف توفري 
تعابري "الالجئ" و"طالب اللجوء" و"املهاجر" يف وصف أشخاص ارحتلوا من مكان إىل اآلخر، وغادروا  ُتستخدم

 .أوطاهنم واجتازوا حدودىا
من  بناء على التعريفات السابقة فإن مصطلح الجئ تعارض مع الحقيقة التي مر بها الفلسطينيين بخروجهم

 بالدهم وذلك للعديد من االعتبارات:
الفلسطينيون الذين يسكنون يف غزة والضفة والقدس ىل يعتربوا الجئني حسب التعريفات الدولية لالجئني  .1

 وىم يسكنون يف فلسطني وداخل احلدود.
من الفلسطينيون الذين يسكنون يف االردن وسوريا ولبنان أليست ىذه دولتهم )الشام الكربى( ىل يعقل  .2

 يسكن يف االسكندرية وينتقل اىل القاىرة بسبب حروب او غريه يعترب الجئ يف دولتو؟؟؟
خرج الفلسطيين من قريتو إىل قرية أخرى أو مدينة يف بالده وكان يريد الرجوع إىل قريتو بعد ىدوء احلرب ومل  .3

 أراضيو رغم مطالبتو بذلك. يكن عنده ىدف ترك أرضو ملدة سبعني عاما، وما زال االحتالل مينعو الرجوع إىل 
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 بقوة السالح وكان اهلدف الطرد واحالل غريىم بدال منهم. يعين أنو )ُمهجر بالقوة(.  طرد الفلسطينيني .4
مل تكن هلم حكومة تدافع عن وجودىم بل الذي عمل على طردىم االحتالل وبريطانيا بالقوة وضمن قوة  .5

 ال منهم.عسكرية لالستيالء على االراضي واحالل اليهود بد
الفلسطينيون مل يطلبوا اللجوء واهلجرة إىل أي دولة بل كانت اتفاقيات بني االحتالل والدول املتعاونة معها  .6

 وكانت حدود ىجرهتم يف نفس الدولة )الشام الكربى(.
أي من الدول اليت احتضنت الفلسطيين مثل االردن وسوريا ولبنان وفلسطني ذاهتا ال يعترب الجئ مهما  .7

املسميات ألنو انتقل يف حدود دولتو االصلية )دول الشام الكربى( ألنو يعترب حترك يف حدود الدولة تعددت 
 الواحدة.

من بالدىم هبدف تثبيت اللجوء ومساعدة االحتالل ببقاؤىم  تأسست األونروا بالتزامن مع طرد الفلسطينيني .8
 يف البالد اليت طردوا اليها.

 ية؟؟.من هو الالجئ حسب القوانين الدول
 حسب القوانين الدولية يعتبر اليهودي الذي سكن فمسطين هو الالجئ الحقيقي وذلك لعدة اعتبارات:    

 حسب ادعاء اليهود أهنم كانوا مضطهدين يف البالد اليت ىاجروا منها. .1
 حترك ىرتزل بني الدول حلماية اليهود من املشاكل والقتل الذي كانوا يتعرضوا لو. .2
حكومات الدول اليت كانوا يعيشوا هبا على محاية اليهود ونقلهم اىل مكان آمن من  اتفاق الصهاينة مع .3

 االضطهاد )فلنرجع للتاريخ ونقرأ احلوار بني ىرتزل ورؤساء احلكومات وماذا كان يطرح يف اللقاءات( . 
 مطالبو اليهود احلماية الدولية هلم عند وصوهلم اىل فلسطني )اليس ىذا الجئ(. .4
 انتقال اليهود من دولة إىل أخرى عابرة احلدود والقارات )اليس ىذا الجئ(. .5
ما زالوا يعيشون يف دولتهم )الشام  أليس ىذه النقاط تعرب وتؤشر على أن اليهود ىم الالجئني وأن الفلسطينيني .6

 الكربى(.
 هل يعتبر الفلسطيني الجئ أم مواطن وله حق المواطنة؟؟؟

 له في نفس الدولة التي ُلجئ إليها؟؟  هل يحق لالجئ إقامة دولة
 حقائق البد من معرفتها: .1
الفلسطينيون هلم حق املواطنة يف بالد الشام الكربى ومن حقهم تكوين دولة بكل املعايري الدولية وممارسة  .2

 حقوقو املدنية والعسكرية واالقتصادية يف بالدىم.
زة والضفة والقدس( كيف يكونون الجئني وىو الفلسطينيون الذين يعيشون داخل فلسطني ليسوا الجئني)غ .3

 يعيشون داخل دولتهم ومن حقهم أن ميارسوا حقوقهم جبميع أشكاهلا حسب االتفاقيات والقوانني الدولية .
اليهودي يعترب يف القانون الدويل ىو الالجئ وعليو عدم التعدي على الفلسطيين واقامة دولة هلم الن ىناك  .4

 تقيد الالجئ يف الدولة اليت جلأ إليها فما بالكم من جلأ وأقام دولة ظلما وعدوانا. العديد من القوانني اليت
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ال حيق لليهود الالجئني تكوين دولة هلم وال حكومة وعليهم العيش حتت احلكومة الفلسطينية ألنو يعترب الجئ  .5
 وينطبق عليو حق اللجوء.

 استراتيجيات المقاومة بمحاربة صفة الالجئ
 اعالمية موسعة على أن اليهود ىم الالجئني وليس هلم احلق يف إقامة دولة هلم يف فلسطني. التخطيط حلملة .1
 الرتكيز على املشاكل اليهودية يف أوروبا وكيف طالب اليهود بنقلهم إىل فلسطني أو غريىا من الدول األخرى. .2
 الشام الكربى .العمل على حماربة مسمى الجئ على الفلسطيين الذي يعيش يف داخل فلسطني ودولة  .3
االعالن عن توحيد منطقة الشام الكربى ولو صوريا يعمل على حل الكثري من املشكالت العالقة للفلسطينيني  .4

 يف ىذه املنطقة.
 فليكن شعار مسريات العودة )حق العودة ( فقط من غري ذكر كلمة الجئ. .5
وم االىداف أفضل من املشي على عدم التمسك باألونروا رغم صعوبتها ولكن رسم الطريق خبط مستقيم ومعل .6

 الطريق املنكسرة وبعيدة عن التمسك باملواطنة يف بالده.
للعلم ال حيق لالجئ إقامة دولة يف بلد اللجوء لذلك مت قلب املسميات من الجئ يهودي إىل أن يكون  .7

بأنو مواطن يف  الفلسطيين ىو الالجئ ولن تقام الدولة الفلسطينية حسب االتفاقيات الدولية إال باالعرتاف
 بلده وليس الجئ.

على املقاومة دارسة ىذا املوضوع بعمق أكثر للوصول للحقيقة املرة اليت وضع فيها الفلسطيين وحماربة أبسط  .8
حقوقو داخل دولتو وممارسة حقو الطبيعي يف إقامة دولتو والبعيدة عن تدخالت الغرب وغريىم من الدول 

 املتعاونة مع االحتالل.
العلم أن االحتالل يحاول من سنوات طولة بالمطالبة بإعطاء اليهود العرب مسمى  مالحظة: مع

 الجئ لعدة اعتبارات:
 صرف النظر عن بقية اليهود األوروبيني على أهنم الجئني. .1
 صرف قضية املواطنة عن الفلسطيين الذي يعيش على أرضو. .2
 تثبيت مسمى الجئ للفلسطينيني العرب. .3
 قضية الالجئني. الدخول يف توازن دويل يف .4
 العمل على تفخيم كلمة الجئ وأنو أصبح مطلب يهودي.  .5
وحملاربة االحتالل خبلق التوازنات دبسمى الجئ مع الفلسطينيني  جيب املطالبة برجوع الفلسطينيني لقراىم ومن  .6

 حقهم العودة هلا )مسريات العودة مطلب وطين(.

 
 


