
46/45جملة الدراسات الفلسطينية شتاء / ربيع 1302001

مايكل ر. فيشباخ*

أمالك الالجئين الفلسطينيين

يف سجالت جلنة التوفيق الدولية: نظرة نقدية

جلنة التوفيق التابعة لألمم درست   

املتحدة واخلاصة بفلسطين، 

منذ سنة 1955 حتى سنة 1964، مساحة وقيمة 

األرض التي خلفها الالجئون الفلسطينيون 

وراءهم يف سنة 1948 فيما أصبح بعد ذلك 

إسرائيل. وكان القصد من الدراسة توفير أساس 

خلطة تعويضات يف حال التفكير يف تعويض 

الالجئين عن خسائرهم وفق ما دعا إليه قرار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 194 )الدورة 

3( الصادر سنة 1948. وكان األساس الذي استندت 

إليه جهود جلنة التوفيق، يف هذا اخلصوص، 

سجالت األرض والضرائب التي وضعها نظام 

االنتداب البريطاين على فلسطين. وقد قامت 

جلنة التوفيق بهذا اجلهد سعيًا وراء هدفين: أواًل، 

حاولت أن حتّدد مساحة األمالك التي خسرها 

الفلسطينيون يف سنة 1948 وقيمتها؛ ثانيًا، أرادت 

أن حتّدد املالك / املاّلك لكل أرض كان يملكها 

العرب يف ذلك القسم من فلسطين الذي صار يعرف 

بإسرائيل من 14 أيار/مايو 1948. وبعد نحو 

عشرة أعوام من املساعي، وضعت جلنة التوفيق 

453.000 وثيقة تشهد باألمالك العربية اململوكة 

أو املستأجرة يف إسرائيل.

وتبقى سجالت جلنة التوفيق أشمل وأدق وثيقة 

تثبت ملكية أراضي الالجئين الفلسطينيين. غير أن 

استخدامها يظل عرضة لبعض التحفظات، ومنها: 

املشكالت املتعلقة بالشمول والدقة؛ الترابط بين 

خسارة األراضي والتعويض العام على الالجئين؛ 

اخلالفات األساسية بين أطراف الصراع العربي ـ 

اإلسرائيلي فيما يتعلق بمجمل قضية الالجئين 

 والتعويضات عن األراضي.   



اخللفية

دعا قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

194 )الدورة 3( الصادر سنة 1948 إسرائيل 

إىل تعويض الالجئين عن خسائرهم. ويف سياق 

التحضير ملؤتمر جنيف سنة 1951، الذي رتبته 

جلنة التوفيق بين أطراف الصراع، قام اإلنكليزي 

جون بيرنكاسل، املسؤول عن مكتب الالجئين يف 

اللجنة، بأبحاث يف صيف سنة 1951 لتحديد 

املساحة اإلجمالية ألمالك الالجئين وقيمتها. وقد 

استند يف أرقامه املتعلقة بقيمة األرض إىل صيغة 

"االستعمال القائم" منذ 29 تشرين الثاين/نوفمبر 

1947، معتمداً على السجالت الضريبية البريطانية 

املوجودة يف لندن وإسرائيل. كما استخدم اخلرائط 

وإحصائيات االنتداب املتعلقة بالقرى لسنة 1945 

)Village Statistics, 1945(. وخلص بيرنكاسل إىل 

ما سمي "تقديراً إجماليًا" حّدد أن 16.323.971 

دونمًا من األراضي ]الدونم= 1000 متر مربع[ 

انتقلت من حيازة العرب إىل حيازة اليهود خالل 

القتال يف 1947 ـ 1948، وهي األرض التي 

قدر قيمتها بـ 100.383.784 جنيهًا فلسطينيًا 
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لِّم 
ُ

ومل تسّلم هذه إىل جلنة التوفيق على غرار ما س

من أفالم، وإنما اّطلع موظفو املكتب التقني عليها 

يف أماكنها حيث ُغنمت يف سنة 1948 )وكان 

بعضها يف غزة، وبعضها يف الضفة الغربية، 

وبعضها يف إسرائيل؛ كما تمت مراجعة السجالت 

يف سورية(. وحصل املكتب التقني على اآلالف من 

خرائط األراضي والضرائب العقارية البريطانية 

واإلسرائيلية ليستعملها، وقد احتفظ بها.

وسع املكتب التقني مساعيه األولية لتحديد 

ملكيات األراضي العربية يف إسرائيل بالبحث يف 

سجالت االنتداب عن امللكيات العربية استناداً 

إىل األسماء العربية. ومل يحاول املكتب أن يحّدد 

ْن أصبح الجئًا من أصحاب األراضي العرب  مُ

يف فلسطين ابتداء من 14 أيار/مايو 1948، 

ْن ظل يف إسرائيل، وال حاول التمييز بين  ومُ

العرب الفلسطينيين وغير الفلسطينيين. كما دّون 

املوظفون املعلومات عن اإليجارات العربية 

الطويلة األمد وأراضي األوقاف. وابتداء من أواخر 

اخلمسينات، تابع املكتب عملية التحديد عبر 

تخمين قيمة األرض من خالل تعيين قيمة لكل 

قطعة أرض عربية على حدة. وبينما تم التحديد 

بالنظر إىل امللكية منذ 14 أيار/مايو 1948 ـ آخر 

أيام االنتداب ـ فإن التخمين استند إىل قيم األرض 

منذ 29 تشرين الثاين/نوفمبر 1947، يوم راحت 

بداية االشتباكات تؤثر يف أسعار األراضي. وخالفًا 

لبيرنكاسل فإن املكتب التقني مل يبذل أي جهد 

لتحديد قيمة األموال املنقولة.

وجاء يف التقرير العلني النهائي الذي رفعته 

جلنة التوفيق إىل األمم املتحدة سنة 1964، أن 

اللجنة حّددت 7.069.091 دونمًا من األراض 

اململوكة من العرب فيما أصبح يعرف بإسرائيل 

ابتداء من 14 أيار / مايو 1948، بما فيها 

األراضي التي يملكها الفلسطينيون الذين مكثوا 

يف إسرائيل وصاروا مواطنين إسرائيليين. ومل 

تنشر اللجنة قط القيمة اإلجمالية لهذه األراضي. 

ومل ُتستعمل هذه استعمااًل حقيقيًا، ال هي وال 

املعطيات التي توصل إليها املكتب التقني بعد 

]281.074.511 دوالراً أميركيًا[. كما قدر أن 

الالجئين فقدوا من األموال املنقولة ما قيمته 

19.100.000 جنيه فلسطيني. واقتصر تقرير 

بيرنكاسل على تقدير إجمايل، ومل ُيعَن بتحديد 

خسائر أفراد الالجئين. وقد ُصمم، من حيث هو 

كذلك، بوضوح ليسهل عملية تعويض إجمالية، ال 

تعويضات تدفع ألفراد الالجئين.

مل يفض مؤتمر جنيف، وال "التقدير اإلجمايل" 

خلسائر الالجئين، إىل التعويض عليهم. وتوقفت 

جلنة التوفيق عن القيام بعملها بصفتها وسيط 

سالم يف الصراع العربي ـ اإلسرائيلي يف أوائل 

اخلمسينات، ورأت بداًل من ذلك أن تركز مساعيها 

على تنفيذ خطوات "تقنية" ملموسة من شأنها أن 

تساهم يف عملية التعويض على الالجئين، فقررت 

القيام بتقدير أشمل ألمالك الالجئين، أي وضع 

دراسة من شأنها أن حتّدد قيمة كل قطعة أرض 

على حدة من أجل أي استعمال مستقبلي ممكن. 

وجاء ذلك، يف جزء منه، استجابة للحاجة املتوقعة 

إىل تعويض أفراد الالجئين عن األراضي التي 

فقدوها، خالفًا للتعويض "اإلجمايل" الذي يمكن 

أن يقدم إىل الدول العربية املضيفة أو سواها من 

الهيئات العامة. وقد أنشأت جلنة التوفيق مكتبًا 

تقنيًا عمل يف نيويورك والقدس بين سنة 1955 

وسنة 1964 للتوصل إىل هذه األرقام. ورأس هذا 

املكتب يف البداية خبير األراضي الفلسطيني سامي 

هداوي، الذي حل حمله بيرنكاسل الحقًا. ثم ترأس 

فرانك جارفيس اإلنكليزي هذه اجلهود.

استندت هذه العملية األكثر تفصياًل، مرة 

ُأخرى، إىل سجالت األرض والضرائب يف حكومة 

االنتداب. وكان قوام هذه السجالت نسخة عن أفالم 

كانت سلطة االنتداب صورت فيها سنة 1948 

سجالت صكوك امللكية العثمانية والبريطانية، 

حبت 
ُ

والسجالت البريطانية ألراضي الدولة. وس

نسخة عن األفالم ملصلحة املكتب التقني بإذن من 

احلكومة البريطانية سنة 1952. وراجع املكتب 

أيضًا اخلرائط وسجالت الضرائب البريطانية 

املوجودة عند عدة حكومات يف الشرق األوسط. 
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ذلك. بل إن األفالم التي استخدمها املكتب التقني، 

ومثلها الوثائق التي وضعها، قد ُختم عليها يف 

أرشيف األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك 

من أجل استعمالها مستقباًل من قبل األطراف.

أنماط سجالت جلنة التوفيق

ثمة عدة أنماط من سجالت جلنة التوفيق 

املتعلقة بأمالك الالجئين الفلسطينيين، ويتصل 

معظمها بعملية حتديد األرض وتخمين قيمتها. 

وقد سعت اللجنة، يف الدرجة األوىل، إليجاد سجل 

لكل قطعة أرض مملوكة من العرب أو مستأجرة 

يف 14 أيار / مايو 1948. والتمست لذلك سجالت 

االنتداب البريطاين باعتبارها األساس القانوين 

الوحيد لوضع هذا التحديد. واستعملت عدة أنماط 

من سجالت االنتداب، ويف جملتها: سجل احلقوق 

الذي يظهر احلقوق الثابتة يف األرض نتيجة 

عملية "تنظيم األراضي"؛ سجالت الصكوك التي 

تدرج املعامالت التي تمت بالنسبة إىل مناطق 

من فلسطين مل تشملها عملية "تنظيم األراضي"؛ 

سجالت الضرائب الريفية واملدينية التي تبين قيمة 

الضرائب التي دفعها ماّلك األرض املعروفون. 

ومع أن سجالت األرض العثمانية اسُتعملت أيضًا، 

غير أنها ُعدَّت عديمة القيمة لعدة أسباب.

وقد وضع املكتب التقني التابع للجنة التوفيق، 

استناداً إىل هذه السجالت، صيغة وثيقة سميت 

وثيقة R/P1 لكل قطعة من األرض كان يملكها 

العرب فيما أصبح يعرف بإسرائيل. وتدرج هذه 

الوثيقة املعلومات احليوية املتعلقة بقطعة األرض 

هذه، كاسم املالك / املاّلك، واملساحة، واملوقع 

بحسب خرائط الضريبة أو التسجيل، إلخ. ومع 

إجناز العملية يف سنة 1964 كانت اللجنة أتمت 

ما يزيد على 453.000 من هذه الوثائق. وقد 

تضمن هذا العدد كل األراضي التي كان يملكها 

العرب يف 14 أيار / مايو 1948، والتي استطاعت 

جلنة التوفيق حتديد مواضعها يف ذلك اجلزء من 

فلسطين الذي بات يعرف بإسرائيل. وهي حتتوي 

لذلك على أراض يملكها ال الالجئون فحسب، بل 

أيضًا الفلسطينيون الذين مكثوا يف إسرائيل، فضاًل 

عن املاّلك العرب غير الفلسطينيين )كالسوريين 

واللبنانيين(. وقد نظمت وثائق R/P1 بحسب القرية 

واملوقع داخل القرية. وال حتتوي وثائق R/P1  على 

األراضي العربية التي أضحت تعرف بقطاع غزة أو 

الضفة الغربية. وإىل جانب هذا ثمة فهرست للماّلك 

منّظم بحسب القرى. وهو يتيح ملن يطالعه أن 

يحّدد كل األراضي التي يملكها فرد معّين يف قرية 

معّينة. أخيراً تملك جلنة التوفيق خرائط املسح 

والضرائب البريطانية، وهي منظمة على مستوى 

كل قرية على حدة.

وال تزال األفالم البريطانية والعثمانية على 

صورتها األصلية يف أرشيف األمانة العامة لألمم 

املتحدة يف نيويورك. أّما وثائق R/P1 فتوجد 

على أوراق، وهي مصّورة يف أفالم أيضًا، ومثلها 

بطاقات الفهرست. وأّما اخلرائط فال توجد إاّل على 

أوراق. وثمة مزيد من التفصيالت عن ذلك أدناه.

مواضع السجالت

ثمة نسخ عن جزء، على األقل، من سجالت جلنة 

التوفيق املتعلقة بأمالك الالجئين الفلسطينيين 

منثورة يف أرجاء العامل. وهي على النحو التايل:

1 ـ أرشيف األمانة العامة لألمم املتحدة، 
نيويورك. أودعت جلنة التوفيق سجالتها املتعلقة 

بقضية أمالك الالجئين أرشيف األمانة العامة 

يف نيويورك. وحتتوي هذه السجالت على ما 

يلي: 1642 فيلم 35 ملم )وهي نسخ عن األفالم 

األصلية التي أنتجها البريطانيون سنة 1948( 

لسجالت الصكوك العثمانية، وسجالت الصكوك 

البريطانية، وسجالت احلقوق، وسجالت أراضي 

الدولة؛ نحو 453.000 وثيقة R/P1 ورقية؛ 

بطاقات ورق أصلية لفهرست املاّلك؛ 226 فيلم 

16 ملم لوثائق R/P1 وبطاقات فهرست املاّلك؛ 

عدة آالف من خرائط املساحة والضرائب للقرى 

راً )linear( من  والبلدات الفلسطينية؛ 90 قدمًا مصوَّ

سجالت جلنة التوفيق اأُلخرى.

2 ـ جلنة األمم املتحدة اخلاصة بممارسة 
الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف. 

منحت جلنة التوفيق سنة 1976 هذه اللجنة 

 ،R/P1 حق اإلطالع على أفالم االنتداب، ووثائق

وفهرست املاّلك، املوجودة يف أرشيف األمانة 
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العامة )ال حيازة نسخ عنها(.

3 ـ دائرة حقوق الفلسطينيين التابعة لألمم 

املتحدة. ابتداء من سنة 1997، عمل هذا الفرع من 

فروع األمم املتحدة يف نيويورك مع بعثة فلسطين 

الدائمة إىل األمم املتحدة على وضع قاعدة بيانات 

كومبيوتر تدمج الكثير من سجالت جلنة التوفيق. 

ومن غير املعروف أين ستوضع قاعدة البيانات 

هذه، وال من سيحق له االطالع عليها.

4 ـ األردن. يف أوائل اخلمسينات، أعطت 

احلكومة البريطانية األردنيين بعض األفالم 

رة يف عهد االنتداب، واملتعلقة  األصلية املصوَّ

بالقرى التي وقعت حتت سيطرة األردن بعد سنة 

1948. كما حصل األردن الحقًا، يف سنة 1975، 

على نسخة عن أفالم جلنة التوفيق ُأودعت دائرة 

األراضي واملساحة يف عمان.

5 ـ مصر. حصلت احلكومة املصرية من األمم 

املتحدة على نسخة عن أفالم جلنة التوفيق يف سنة 

1974. ويف سنة 1975 حصلت على نسخة ثانية.

6 ـ الدائرة االقتصادية يف منظمة التحرير 

الفلسطينية. حصلت الدائرة من األمم املتحدة 

على نسخة عن أفالم جلنة التوفيق يف سنة 1984؛ 

وهي حمفوظة يف الدائرة االقتصادية يف دمشق.

7 ـ بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إىل األمم 

املتحدة )بعثة فلسطين الدائمة إىل األمم املتحدة(. 

حصلت بعثة املنظمة إىل األمم املتحدة يف 

رة  نيويورك على نسخ عن األفالم واخلرائط املصوَّ

يف أفالم، وورق، و CD-ROM، من أرشيف األمم 

املتحدة يف سنة 1997. وبدأت العمل مع دائرة 

حقوق الفلسطينيين التابعة لألمم املتحدة على 

وضع قاعدة بيانات على الكومبيوتر تضم هذه 

املواد )أنظر أعاله(.

8 ـ دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة 
التحرير الفلسطينية. األرجح أن تكون دائرة 

شؤون املفاوضات هذه حصلت على هذه النسخة 

من احلكومة املصرية التي كانت حصلت على 

جمموعتين من األفالم يف السبعينات )أنظر أعاله(.

9 ـ إسرائيل. أعطت احلكومة البريطانية 
إسرائيل، عقب طلب تقدمت به هذه األخيرة، معظم 

رة يف أثناء فترة االنتداب،  األفالم األصلية املصوَّ

واملتعلقة بالقرى الفلسطينية التي وقعت حتت 

السيطرة اإلسرائيلية بعد سنة 1948.

10 ـ أفراد ومؤسسات. ُمنح عدة أفراد 

ومؤسسات يف دول متعددة حق االطالع أو 

احلصول على نسخ عن وثائق جلنة التوفيق.

فوائد السجالت وعيوبها

توفر سجالت جلنة التوفيق القيد الثابت 

الوحيد مللكية األراضي العربية يف تلك األنحاء 

من فلسطين التي باتت تعرف بإسرائيل. وهي 

تفوق سجالت االنتداب البريطاين فائدة، وإن 

كانت تستند إليها. وذلك ألنه كان ثمة تشكيلة من 

سجالت االنتداب املتعلقة باألرض، نظراً إىل أن 

البريطانيين مل يكملوا قط عملية "تنظيم األراضي" 

املكثفة يف فلسطين. إن ما قامت به جلنة التوفيق 

إنما هو استخراج املعطيات ذات الصلة من تشكيلة 

الوثائق البريطانية ووضع وثيقة واحدة، وثيقة 

R/P1، لكل قطعة من األرض. وحتتوي هذه 
الوثيقة على املعلومات اجلوهرية كاسم املالك/ 

املاّلك، ومساحة العقار. وبامتالك هذه الوثائق 

يمتلك املتفاوضون أكمل وأوثق مصدر يف 

العامل للمعطيات ـ مصدر يظهر عدد الالجئين من 

أصحاب األراضي ومدى خسائرهم. وقد تعرضت 

دقة أرقام جلنة التوفيق ومنهجيتها يف العمل 

لالنتقاد على مر الزمن، وال سيما من املصادر 

العربية )أنظر أدناه(. لكن يبقى أن إجراءات جلنة 

التوفيق ال تزال أكثر حماوالت تخمين مقدار 

خسائر الالجئين حياداً وحصراً، وذلك باالستناد 

إىل السجالت الرسمية لألراضي.

الفائدة العملية لوثائق R/P1 حمدودة بسبب 

عدة عوامل، أواًل، الوثائق ال تدرج قيمة كل قطعة 

 numerical( من األرض، وإنما تدرج قيمة رقمية

value( اسُتعملت بمثابة رمز ـ قيمة رقمية تستند 
إىل تقديرات الضرائب البريطانية. لكن القيمة 

"الفعلية" لألرض مل تبيَّن يف وثائق جلنة التوفيق 

ألن اللجنة أدركت أن ذلك سيكون مصدر مناقشات 

دبلوماسية. كما أن اللجنة مل تنشر قط تخمينًا 

إجماليًا يف وثائق ُأخرى، مع أنها توصلت إىل رقم 

إجمايل غير منشور يستند إىل قيم األراضي يف 

فلسطين منذ 29 تشرين الثاين / نوفمبر 1947. 
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ولذلك ليس يف وسع املرء أن يحّدد قيم أراضي 

الالجئين كأفراد، وال قيمة أمالكهم اإلجمالية 

استناداً إىل وثائق R/P1 وحدها. ثانيًا، حتتوي 

الوثائق على أراض عربية يف إسرائيل كان 

يمتلكها فلسطينيون مكثوا هناك وصاروا مواطنين 

إسرائيليين. وال بد من طرح هذه األراضي من 

اجملموع، وهي مهمة صعبة. تاريخيًا، استخدم 

املسؤولون احلكوميون اإلسرائيليون هذا األمر 

للتقليل من قيمة سجالت جلنة التوفيق. ثالثًا، 

مت وثائق R/P1 بحسب القرى. وعلى الشخص  ُنظِّ

الذي يسعى ملعرفة مساحة األراضي التي كان 

والده ـ أو والدها ـ يمتلكها، أن يعرف أسماء خمتلف 

القرى التي له فيها أمالك. ومن العيوب اأُلخرى 

أن السجالت تستند إىل األسماء الشخصية كما 

هي مدونة باإلنكليزية يف السجالت البريطانية. 

ومن اجلائز أن ُيدعى عدد من األشخاص بمحمد 

أحمد حسين يف هذه القرية أو تلك ـ هذا إذا مل نذكر 

فلسطين كلها ـ ومن شأن هذا أن يعوق أو يعطل 

قدرة الجئ معّين ـ أو الجئة ـ على حتديد أرضه ـ أو 

أرضها ـ بصورة ثابتة.

ومن املشكالت الكبرى اأُلخرى يف سجالت 

جلنة التوفيق أنها ال حتتوي إاّل على بعض أنواع 

األمالك التي فقدها الالجئون يف سنة 1948. 

ن تخصيصًا إاّل األراضي التي  والوثائق ال تدوِّ

توصل املكتب التقني إىل التأّكد من كونها ملك 

أفراد، أو أنها كانت أراضي وقفية. أّما األراضي 

التي كانت ُتستعمل من قَبل أهايل قرية أو قبيلة، 

أي األراضي املشاع، واألراضي األميرية وما 

شاكلها، فلم يؤَت إىل ذكرها يف سجالت جلنة 

التوفيق. ومن شأن هذا اإلغفال أن يفسر الفارق 

الهائل بين "التقدير اإلجمايل" ألراضي الالجئين 

يف سنة 1951 وبين الرقم النهائي يف سنة 

1964. وبينما كان األول يحتوي على جميع 

األراضي التي حّددت جلنة التوفيق أنها "انتقلت 

من أيدي العرب إىل أيدي اليهود" جراء القتال 

يف 1947-1948، فإن الثاين كان يحتوي على 

األراضي التي تقع ضمن احلدود الضيقة للملكية 

الفردية والوقفية فحسب. وهذا اإلغفال كان من 

أهم األسس التي ُبنيت عليها الشكاوى التي رفعتها 

الدول العربية يف الستينات واملتعلقة بأرقام سنة 

1964. ومل يكن هذا اإلغفال أوضح ظهوراً مما 

هو يف تعامل جلنة التوفيق مع األراضي التي 

يملكها العرب يف مناطق قضاء بئر السبع القاحلة. 

وقد أشار الناطقون العرب إىل أنه يجب تعويض 

الفلسطينيين عن حصتهم يف األمالك العامة ـ 

األراضي التي كانت تملكها سلطة االنتداب، ويف 

جملتها األراضي واملنشآت كخطوط سكة احلديد، 

وحمطات توليد الطاقة، واملرافئ، إلخ. وعالوة على 

األراضي، اشتكى الناطقون العرب أيضًا أن تقدير 

سنة 1964 أغفل اخلسائر يف األموال املنقولة 

)كاألثاث، وغيره(.

ولذلك، ال بد ألي استعمال لسجالت جلنة 

التوفيق من أن يأخذ مسائل كهذه بعين االعتبار. 

وتتيح السجالت األساس الستقاء املعلومات عن 

مدى اخلسائر الفردية التي تكبدها الالجئون، 

لكنها يف حد ذاتها ال تقدم معونة كبيرة من حيث 

قيمة اخلسائر الفردية أو اجلماعية، وال تلقي 

األضواء على األراضي املشاع أو األميرية.

الترابط بين السجالت والتعويضات

إن ما نوقش من اعتراضات على شمولية 

السجالت ودقتها يثير مسألة مهمة: هل كانت جلنة 

التوفيق مدركة لهذه املشكالت؟ الواقع أن جلنة 

التوفيق كانت على علم بمشكالت األراضي املشاع 

وغيرها، التي ُعدِّدت أعاله. غير أنها مل تعتبر أن 

سجالتها ستشكل األساس الوحيد لنظام التعويض، 

وإنما كان ذلك ألنه بينما كانت اللجنة تعتبر 

أراضي الالجئين مصدراً أساسيًا من مصادر تقدير 

اخلسائر االقتصادية تقديراً كميًا، فإنها مل تشعر 

قط بأن ذلك سيشكل األساس الوحيد للتعويض. 

ويتبين هذا التفكير لدى جلنة التوفيق عند النظر 

يف الوثائق األرشيفية يف كل من الواليات املتحدة 

واألمم املتحدة. من ذلك أن جلنة التوفيق نذرت 

قدراً كبيراً من التفكير لقضايا األراضي املشاع، 

واألمالك احلكومية، والفوائد املستحقة لالجئين، 

والتغيرات يف أسعار صرف العمالت، إلخ، وكيف 

يمكن لقضايا كهذه أن تؤثر يف قيمة التعويضات 

النهائية املستحقة لالجئين الفلسطينيين. وقد 

أقرت اللجنة بأنها أخفقت يف النظر يف األراضي 
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املشاع بعناية. وكان ثمة مناقشة مستفيضة يف 

شأن التعويض عن خسائر الالجئين يف األموال 

املنقولة أو عدم التعويض عنها، داخل اللجنة 

وخارجها. والواقع أن وثائق أرشيف جلنة التوفيق 

تظهر أن ثمن األرض وحدها إنما كان جزءاً من 

االستراتيجيا النهائية للتعويض التي كانت جلنة 

التوفيق تنظر فيها. الحظ أنماط التعويض التالية 

التي نظرت اللجنة فيها:

1 ـ األرض: رقم التعويض يمثل قيمة األرض 

بحسب أسعار 1947-1948، إضافة إىل نحو 

70% من أسعار 1947-1948 للفائدة املركبة 

)بواقع 4%(، فضاًل عن تغير قيمة العملة )21% من 

رأس املال(.

2 ـ األموال املنقولة: تستند األرقام إىل الشروط 

نفسها املطبقة على األرض.

3 ـ بدل عطل وضرر: وهذا يمثل خسارة الدخل 

كي يتمكن الالجئ من إعالة نفسه.

4 ـ بدل مشقة: وهذا يمثل تعويضًا عامًا عن 

"املشقة" يتراوح بين 500 دوالر و1000 دوالر 

للشخص.

5 ـ بدل إعادة اندماج: 2500 دوالر لأُلسرة. 

ومن شأن الفئات األربع األوىل أن تطرح من 

ع على  اجملموع العام؛ ومن شأن أي فائض أن يوزَّ

الالجئين أو على احلكومات املضيفة. وكان ثمة 

بعض االختالف داخل جلنة التوفيق فيما يتعلق 

بفكرة بدل إعادة االندماج لأُلسرة.

وهكذا، فإن جلنة التوفيق اعتبرت أن خسائر 

األمالك العقارية ستشكل ركنًا أساسيًا يف نظام 

التعويض، ال الركن احلصري الوحيد.

أّما الناطقون الفلسطينيون وسواهم من العرب 

فطاملا اتهموا جلنة التوفيق إّما ببخس قيمة أمالك 

الالجئين )كما يف حال "التقدير اإلجمايل" سنة 

1951(، وإّما بالتقليل من مساحتها )تقرير سنة 

1964(. وقد قدمت عدة مؤسسات عربية وأفراد 

عرب بارزون تقديراتهم للخسائر. ومن جملة هذه 

التقديرات تقديرات الهيئة العربية العليا. فقد نشرت 

هذه الهيئة، التي كانت أبرز هيئة وطنية فلسطينية 

يف الثالثينات واألربعينات، تقديراتها لقيمة 

خسائر الفلسطينيين يف األمالك. وبلغ اجملموع 

1.976.000.000 جنيه فلسطيني، وهو يشمل 

األراضي واألموال املنقولة. ومل يتمكن الكاتب من 

العثور على معلومات عن تقديرات الهيئة العربية 

العليا ملساحة األرض. وتشير عدة مصادر مطبوعة 

إىل مساعي "جلنة خبراء" تابعة جلامعة الدول 

العربية قامت بدراسة مسألة خسائر الالجئين 

الفلسطينيين. ويذكر أحد هذه املصادر أن جامعة 

الدول العربية قدرت هذه اخلسائر يف األراضي، 

واملواشي، واملصانع، واألموال املنقولة، وغيرها، 

بما جمموعه 1.933.000.000 جنيه فلسطيني. 

مرة ُأخرى مل يتمكن الكاتب إاّل من حتديد األرقام 

املتعلقة بقيمة األراضي، ال مساحتها.

درس املسألة أفراد عرب أيضًا. وكان أبرزهم 

سامي هداوي ويوسف صايغ. فهداوي عمل خممنًا 

لألراضي لدى حكومة االنتداب، ثم عمل الحقًا 

يف املكتب التقني التابع للجنة التوفيق يوم بدأ 

بممارسة مهماته. وهكذا كان هداوي أبرز خبير 

بموضوع األرض يف فلسطين. وقد خالف يف 

الكثير من النواحي تقرير جلنة التوفيق الصادر 

سنة 1964، وقام بأبحاثه اخلاصة يف هذه 

 Palestinian Rights املسألة. ويف كتابه املوسوم

 ،& Losses in 1948: A Comprehensive Study
يقدر هداوي أن الالجئين خسروا ما جمموعه 

19.031.000 دونم من األرض، من جملتها 

األراضي املشاع واألراضي يف قضاء بئر السبع 

الشاسع، التي أغفلها تقرير جلنة التوفيق سنة 

1964. وقد توصل هو وزميله يف التأليف، عاطف 

قبرصي، إىل جمموع إجمايل يبلغ 743.100.000 

جنيه فلسطيني يمثل التعويضات املستحقة عما 

وصفاه بـ "خسائر مادية". ويشتمل هذا الرقم على 

أثمان األرض )528.900.000 جنيه فلسطيني(، 

واألمالك الزراعية واألمالك الشخصية والفرص 

االقتصادية املهدورة )214.200.000 جنيه 

فلسطيني(. وكان هداوي من جملة أولئك العرب 

الذين ذهبوا إىل أن لالجئين نصيبًا يف أمالك 

سلطة االنتداب )كاملنشآت، واملرافئ، وشبكات 

املواصالت، إلخ( التي وقعت يف أيدي اإلسرائيليين.

أّما يوسف صايغ، االقتصادي البارز 

السوري املولد، فقد كان خبيراً رائداً باالقتصاد 

الفلسطيني، ورأس الصندوق الوطني الفلسطيني 

خالل الفترة 1971 ـ 1974. ويدرس صايغ يف 
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كتابه املعنون "االقتصاد اإلسرائيلي" )القاهرة: 

جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية 

العليا، 1966( قضية التعويضات أيضًا، فيرى 

أن أرقام التعويضات يجب أن تشتمل ال على 

جمرد اخلسائر يف األراضي، كما فعل تقرير جلنة 

التوفيق الصادر سنة 1964، بل أيضًا على قوائم 

املوجودات، واألثاث الضروري يف املكاتب، 

واملطاعم، إلخ، وحيوانات املزارع، وشبكات 

االتصاالت واملواصالت، وجتهيزات املصانع، 

وحسابات املصارف وشركات التأمين، واملنازل، 

واألموال املنقولة، واألمالك التجارية، والكنائس، 

واملساجد، ويقّدر صايغ جمموع هذه األرقام بـ 

7.567.000.000 جنيه فلسطيني، حصة األراضي 

منها 403.400.000 جنيه فلسطيني.

من ناحية ُأخرى، اعتمد اإلسرائيليون معايير 

أُخرى أدت إىل تقديرات أدنى كثيراً من تقديرات 

جلنة التوفيق أو اخلبراء العرب، إن من حيث كمية 

األمالك الفلسطينية أو من حيث قيمتها. فقد تبنت 

الدراسات اإلسرائيلية نظرة ضيقة إىل ما يشّكل 

أمالك الالجئين، وحتاشت على وجه اإلجمال 

اعتبار األراضي املشاع، واألراضي األميرية، 

وغيرها، من أمالك الالجئين. كما أنها خمنت 

أثمان األراضي على نحو خمتلف، مشددة على 

أسعار األراضي عندما سيطر اإلسرائيليون عليها 

)بعد وقوع أضرار احلرب، إلخ(، خالفًا للمطالبة 

العربية بأن األسعار يجب أن حُتسب على ما 

كانت عليه عند بداية احلرب. ومن أوائل الدراسات 

اإلسرائيلية لكمية األمالك التي خلفها الالجئون 

وراءهم دراسة خرجت بها جلنة فايتس ـ دانين ـ 

ليفشيتس سنة 1948. فهذه اللجنة اإلسرائيلية، 

املؤلفة من ثالث شخصيات صهيونية كبرى 

معروفة يف جمال شؤون األراضي والشرق األوسط 

)يوسف فايتس، عزرا دانين، زاملان ليفشيتس(، 

درست عملية "تبادل" السكان التي حدثت خالل 

قتال 1947 ـ 1949. وكجزء من مساعيها، قّدرت 

قيمة األراضي واملباين التي خسرها الالجئون، 

رت يف  باستثناء املنشآت التي تضررت أو ُدمِّ

احلرب )التي مل تكن من مسؤولية إسرائيل، وفقًا 

للجنة(. وقد ُطرح من اجملموع مبلغ يمثل "التصفية 

السريعة لكميات كبيرة من األمالك خالل فترة 

قصيرة من الوقت." وحّددت هذه اللجنة استحقاق 

مبلغ 81.500.000 ليرة إسرائيلية تعويضًا عن 

هذه األمالك، وهو رقم مل ُينشر. وثمة تخمينات 

بأن مقدار أراضي الالجئين الريفيين كان 

1.913.987 دونمًا فحسب. وبعد عام ونصف 

عام قّدر القّيم اإلسرائيلي على أمالك الغائبين 

أنه يسيطر على 3.299.447 دونمًا قيمتها 

13.100.691 ليرة إسرائيلية. وقد تفحصت جلنة 

هوروفيتس يف سنة 1953، املسماة باسم رئيسها 

االقتصادي اإلسرائيلي دافيد هوروفيتس، مسألة 

التعويض على الالجئين الفلسطينيين. ومل تشر 

توصياتها، التي نّصت على نحو 300.000.000 

ـ 350.000.000 دوالر، إاّل إىل األمالك الشخصية 

)ال األراضي املشاع، إلخ(، ومل تنشر قط. أخيراً، 

ذكر خبير األراضي يوسف فايتس، يف مذكرة 

داخلية سنة 1955، أن الالجئين خلفوا وراءهم 

4.865.334 دونمًا من األرض.

عالوة على هذا، أعلنت احلكومة اإلسرائيلية 

مباشرة بعد نهاية حرب 1948 أنها تطالب 

بالتعويض عن اخلسائر التي تعرض لها اليهود 

يف احلرب، ويشتمل ذلك على املنشآت التي دمرت 

يف عدة مستوطنات ويف القدس. كما طالبت 

بالتعويض عن األراضي اليهودية التي استولت 

عليها القوات العربية يف غزة، والضفة الغربية، 

والقدس الشرقية. وذكر اإلسرائيليون أن هذه 

املبالغ يجب أن تؤخذ يف احلسبان عند مناقشة 

مطالب الفلسطينيين بالتعويض. وقد بدأت إسرائيل 

تربط التعويض على الالجئين الفلسطينيين 

باملطالبة بالتعويض على املهاجرين اليهود 

من الدول العربية الذين خّلفوا وراءهم األراضي 

واألموال، وال سيما يف العراق.

خاتمة

تشكل السجالت التي وضعتها وجمعها 

املكتب التقني التابع للجنة التوفيق، بين سنة 

م الوحيد  1955 وسنة 1964، املسعى املنظَّ

الذي تم لتحديد مساحة، وقيمة، وحقوق امللكية 

املتعلقة بأراضي الالجئين. وهي توفر سجاًل 

تاريخيًا جوهريًا لهذه األمالك، على الرغم من 
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أن قيمتها بالنسبة إىل حتديد املعطيات املطلوبة 

ملفاوضات الوضع النهائي حمدودة يف عدة 

جماالت أساسية. غير أن أهمية هذه السجالت 

يجب أاّل ُينظر إليها من خالل مدى قابليتها 

للتطبيق عند البحث يف مدى التعويضات 

لالجئين وقيمتها. وتشهد وثائق جلنة التوفيق 

على مركزية قضية الالجئين يف الصراع العربي 

ـ اإلسرائيلي. وهي تكشف عن أسماء أشخاص 

حمددين، يمكن أاّل يتطرق التاريخ إليها. وفوق 

هذا، فإن سجالت األراضي مصدر حيوي للتاريخ 

االجتماعي االقتصادي جملتمع زراعي كفلسطين 

يف القرن العشرين، وال تزال فائدتها يف هذا 

الغرض حتتاج إىل البرهنة عليها. ومع أن هذه 

السجالت ال تزال غير متاحة ألكثر الباحثين، 

فإنها تلقي ضوءاً مشعًا على القضايا االجتماعية 

ـ االقتصادية والدبلوماسية املتعلقة بنحو ثالثة 

أرباع املليون فالح فلسطيني وجدوا أنفسهم 

الجئين فارين من بلدهم يف سنة 1948. 


