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  :أرض أكثر وعرب أقل
  اإلسرائيلية" الترانسفير"سياسة 

  19961 ـ 1949يف التطبيق، 
 

  نور الدين مصاحله
  . 1997، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت
  .دوالرات 8 .صفحة 331

  
مركزياً يف الفكر االستراتيجي للحركة موقعاً " الترانسفير"احتل مفهوم 

الفلسطينيين إىل البالد العربية، وال سيما شرق األردن الصهيونية، وظلت فكرة نقل 
وسورية والعراق، راسخة يف التصور الصهيوين الذي اعتقد دوماً أن فلسطين هي أرض 
إسرائيل وهي حق لليهود منذ القدم؛ أمّا الفلسطينيون فهم جمرد جالية عربية 

  .وإمّا الرحيل استوطنت أرض إسرائيل، وعليها إمّا قبول السيادة اإلسرائيلية،
وهذا الكتاب يعالج، بالتفصيل، البنية الفكرية النمطية للقادة اإلسرائيليين 

وهذا املفهوم الذي شاع، على نطاق واسع، يف ". الترانسفير"الذين ابتدعوا مفهوم 
يرى أن احلل األمثل، يف مواجهة املشكلة الديموغرافية، هو  1948إسرائيل بعد سنة 

ويتحدث الكتاب عن سلسلة من اخلطط . ض بسكان أقل من العربطلب املزيد من األر
 1948العملية التي تقدم بها وزراء إسرائيليون ورسميون إسرائيليون كبار منذ سنة 

أو " الترانسفير"وكانت هذه اخلطط تشدد على أن . فصاعداً بهدف تنفيذ فكرة الترحيل
لكثير من حاالت الطرد يف القرن التبادل السكاين ليس أمراً غير خلقي البتة، بل إن ا

العشرين يقدم سوابق يمكن االستناد إليها، مثلما حدث بين اليونانيين واألتراك، أو 
  .بين الهنود والباكستانيين

جنحت يجول يف رؤوس القادة الصهيونيين بعدما " الترانسفير"م لقد ظل مفهو
يف الوقت نفسه، يف  ، مع أنها فشلت،1948ألف فلسطيني سنة  750إسرائيل يف طرد 

فاضطرت، ألسباب شتى، إىل اإلبقاء على نحو . تطبيق هذا املفهوم بصورة شاملة
                                                            

  .والكتابين التاليين صقر أبو فخرراَجع هذا الكتاب   1
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ألف نسمة  900صاروا اليوم (ألف فلسطيني كأقلية صغيرة حتت سيطرتها  150
وعد بأن تتمسك الدولة اليهودية " استقاللها"وعلى الرغم من أن ميثاق ). تقريباً

يع مواطنيها من دون تمييز يف الدين أو العرق أو اجلنس، باملساواة الكاملة بين جم
غير أن املقصد غير . فإن إسرائيل فرضت قانون الطوارئ على العرب بحجة األمن

الفلسطينيين إىل املعلن كان منع عودة الالجئين الفلسطينيين، ودفع أعداد أُخرى من 
، وحتقيق السيطرة على خارج احلدود، وإخالء بعض القرى والبلدات من السكان العرب

  .من بقي منهم
" الترانسفير"إن أهمية هذا الكتاب ال تكمن يف كشفه الثاقب عن مشاريع 

ومن . القديمة فحسب، بل يف حماولة فهم املشاريع املستقبلية يف هذا اجملال أيضاً
الصعب جداً على أي ناقد أن يخاطر بتحدي استنتاجات الكاتب، فمصادره التي تعتمد، 

اً، على مكتبة اجلامعة العبرية، وعلى حمفوظات دولة إسرائيل، وعلى األرشيف أساس
الصهيوين املركزي يف القدس، ال تترك جماالً للشك يف صحة الوقائع التي كشفها أو 

  .التي استند إليها
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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