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3 سنوات بعد النكبة.. تقرير مجلة »اليف« األمريكية عن الالجئني ورّد غولدا مئري.

3 سنوات بعد النكبة.. تقرير مجلة “اليف” 

األميركية عن الالجئين ورّد غولدا مئير
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يف أيلــوِل العــام ١٩5١، نــرت مجلــة »اليــف« األمركيــة 

ــي  ــني الت ــات الاجئ ــن مخيّم ــة م ــة خاص ــة مقال العريق

كانــت قــد أقيمــت للتــّو يف لبنــان، يتوّســطها ملصــق لطفلــة 

فلســطينية تبكــي أمــام خيمتهــا يف »امليــة ميــة«، ويتصّدرها 

»مانشــيت” عريــض: »الاجئــون العــرب املنســيّون: منفيّون 

مــن قبــل إرسائيــل بــا أصدقــاء، إنهــم يعانــون.. ويكرهون 

الغــرب«.١ الصــورة التــي نقلهــا كاتــب النص، بعــد أن أمىض 

يومــني بــني الاجئــني، كانــت واقعيـّـة إىل حــد كبــر ومخّففة 

مــن مفــردات السياســة، ومــن الشــطط االســتراقي. لقــد 

ــن  ــطينيني الذي ــة آلالف الفلس ــة اليومي ــن املعيش ــب ع كت

تُركــوا بــني تّلــة وواٍد يف عــني الحلــوة وامليــة امليــة، مرهونــني 

ــد  ــة، وق ــعرات الحراري ــة بالس ــهرية موزون ــات ش إلغاث

يطفــف امليــزان أحيانـًـا، ويائســني تماًمــا مــن أن يصلهــم أي 

نبــأ مــن الساســة، بينمــا هــم يستشــعرون مؤامــرة العالــم، 

*  باحث مختص يف الدراسات اإلرسائيلية.

ــر  ــورة لطواب ــًا، ص ــن، مث ــم. يف املت ــا، عليه ــا وغربً عربً

أطفــال يف مدرســة امليــة ميــة ينتظــرون حصتهــم اليوميــة 

مــن حليــب اإلغاثــة الــذي جمــع يف خــزان صغــر؛ مقولــة 

ــت..  ــودة إىل البي ــد الع ــوش: »أري ــعيد كع ــمه س ــئ اس لاج

ال مــكان يف العالــم، حتــى البيــت األبيــض لرومــان، يمكــن 

أن أقبــل بــه عوًضــا عــن منــزيل«؛ اســتطراد لاجــئ آخــر، 

اســمه معــاذ ســليم، بأنــه »كان ســيقتل نفســه بالســم” لــو 

ــض  ــه؛ ورف ــر منزل ــر غ ــكان آخ ــيعيش يف م ــه س ــم أن عل

مطلــق لفكــرة التعويــض- وقــد كانــت يف أوجهــا وقتــذاك، 

ــة  ــد الرواي ــدة ١٤٩، وتردي ــم املتح ــرار األم ــفوعة بق مش

ــول  ــاوض ح ــتعدادها للتف ــن اس ــة ع ــمية الصهيوني الرس

قســط مــن املدفوعــات.

بالنســبة ملجّلــة كانــت تــوّزع أكثــر مــن مليــون نســخة 

يف عددهــا األســبوعي، وتبلــغ متنــاول ربــع ســّكان الواليــات 

املتّحــدة2، لــم تكــن مقالــة كتلــك لتمــّر مــن دون أن تحــدث 
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بعــض الصــدى. يف األســبوعني الاحقــني، كانــت تــرد 

ــن  ــذات م ــة، وبال ــات املجل ــى صفح ــرة ع ــات بوف التعليق

ــة  ــي. تحــت خان ــي الصهيون ــدا أنهــم مــن اللوب معّلقــني ب

»رســائل إىل املحرريــن«، نقــرأ احتجاجــات مــن قبيــل 

ــا  ــات، وأنه ــع تعويض ــتعدادها لدف ــدت اس ــل أب أن إرسائي

ــه  ــت علي ــا درج ــيحية مم ــر مس ــو أكث ــى نح ــرف ع »تت

األمــم املســيحية نفســها يف ماضيهــا«؛ وثّمــة رســالة أخــرى 

ــادة  ــا الق ــوم فيه ــش، يل ــتانيل رابينوفيت ــم س ــورة باس ممه

العــرب »عــى بــث الرعــب« يف نفــوس الســكان، ويحّملهــم 

ا  ــؤرّشً ــم، م ــادة توطينه ــو إىل إع ــتاتهم، ويدع ــؤولية ش مس

ــز  ــد العزي ــك عب ــًدا املل ــاء، وتحدي ــرب األثري ــادة الع إىل الق

وامللــك فــاروق، ومســاِجًا بــأن إرسائيــل »رصفــت بالعملــة 

األجنبيــة الثمينــة مــن أجــل إنقــاذ املواطنــني العــرب فيهــا 
مــن جهلهــم التقليــدي الشــديد ومــن أمراضهــم الكثــرة«.3 

ســيصبح هــذا الشــخص الحقــا رئيــَس الجمعيــة الحاخامية 

ــه  ــتكون ل ــنطن »أداس«، وس ــوذ يف واش ــة ذات النف األصولي

حظــوة لــدى مســؤويل البيــت األبيــض ونــواب الكونغــرس 

وقضــاة املحكمــة العليــا، وســيصر »القائــَد الروحــي«، وفق 

تعبــر صحيفــة »تايمــز أوف إرسائيــل«، لرؤســاء حكومــات 
ــر.٤   ــدا مئ إرسائيليــني، مــن بينهــم غول

لكــن إحــدى فاعــيل اللوبــي اليهــودي ســتقرأ تلــك املقالة 

ــو،  ــد أزاب ــا أدياي ــر. إنه ــزة يف الضم ــا بوخ ــرج منه وتخ

ــة  ــم يف املنظم ــربع والدع ــة الت ــة حمل ــت رئيس ــد كان وق

ــد  ــا(. بع ــدة )هداس ــات املتح ــة يف الوالي ــائية الصهيوني النس

ــدا مئــر، وقــد  ــة، كتبــت أديــاد مبــارشة إىل غول ــام قليل أي

ــا  ــس بينهم ــه لي ــم أن ــا، رغ ــل وقته ــرة للعم ــت وزي كان

ــن أن  ــا م ــن صدمته ــالة ع ــرب يف الرس ــت تع ــة، وكان رابط

ــب  ــال«، وتطل ــك األفع ــل تل ــوا مث ــن أن يقرف ــود يمك »اليه

إجابــات.5 ثــم لــم تــأت إجابــات غولــدا مئــر مختلفــة عــن 

ــا. ــا آنًف ــي قرأناه ــردود الت ال

ــا باألســاس  يف الواقــع، لــم يكــن رّد غولــدا مئــر مختلًف

ــة  ــاه قضي ــه تج ــمي برّمت ــيل الرس ــاب اإلرسائي ــن الخط ع

الاجئــني؛ ســوى أنهــا ربّمــا عيّنــت مبــارشة، وبتجــّرد مــن 

ــوًرا  ــيكونون طاب ــم »س ــة، أنه ــية املخاتل ــة الدبلوماس اللغ

خامًســا خِطــًرا« يف الدولــة الوليــدة؛ والافــت أن هــذا البنــد 

كان يف مســوّدة الــرد، ثــّم حــذف الحًقــا يف الرســالة النهائية. 

ــه  ــة؛ إن ــة يف اللغ ــبه التوري ــياق يش ــذا الس ــذف يف ه والح

ــة  ــه باللغ ــتعار عن ــراد، املس ــي امل ــى الباطن ــل إىل املعن يحي

ــة. املرّصع

ــة  ــن ذرائعيّ ــتمّدة م ــت مس ــة كان ــة املرّصع ــك اللغ تل

الصهيونيّــة العّماليــة، واســتعاراتها اإلنســانويّة التــي 

تتوســل التماهــي مــع لغــة العالــم الحديــث. لقــد عــرّب بــن 

غوريــون نفســه عــن ذلــك عندمــا ســأله الشــاعر الصهيوني 

حاييــم جــوري: ملــاذا لــم تســيطروا عــى »أرايض إرسائيــل 

الكاملــة«؟، فجــاء جوابــه أن ذلــك كان ينطــوي عــى مشــكلة 

ــه  ــرب ونواج ــكان الع ــى الس ــي ع ــا أن نبق ــن: إّم ذات حدي

أغلبيــة عربيــة داخــل الدولــة، أو نطردهــا ونواجــه مشــكلة 
مــع الغــرب.6

ــف  ــن 800 أل ــد ع ــا يزي ــة م ــه معضل ــت ل ــد خلق وق

الجــئ وقتهــا بالفعــل مشــكلة مــع الواليــات املتحــدة، ســوى 

أنهــا لــم تتعــّد الســجال الكامــي واألحاديــث الصحافيــة. يف 

ذلــك الزمــن، مــع رشطيّــة عهــد حقــوق اإلنســان الناشــئ، 

ــة  ــرب عاملي ــد ح ــدة بع ــدة الصاع ــة الجدي ــة األممي والرابط

ــا  ــمي داعًم ــدة الرس ــات املتح ــف الوالي ــة، كان موق دموي

ــم  إلعــادة هــؤالء الاجئــني أو تعويضهــم، ســوى أن ذلــك ل

يكــن مشــفوًعا بفعــل ســيايس حقيقــي؛ وهــذا ســياق غنــّي 

باألســئلة التــي مــا زالــت تســتدعي البحــث. تظهــر وثيقــة 

مــن أرشــيفات اإلدارة األمركيــة، مثــًا، أن وزيــر الخارجيــة 

ــع  ــاء م ــب يف لق ــيوب، طل ــب س ــبق، فيلي ــي األس األمرك

مديــر شــؤون األونــروا، جــون باندفــورد، عــام ١٩5١، أن 

تتبنـّـى املنّظمــة قضيــة إعــادة التوطــني أو التعويــض ضمــن 

برنامجهــا؛ وقوبــل هــذا بممانعــة األخــر.٧ يف الواقــع، ربمــا 

تقــرب الصــورة إىل الفهــم إذا مــا وضعنــا مواقف واشــنطن 

باألمــس إزاء مواقفهــا اليــوم مــن القضايــا الجوهريــة. لقــد 

ــية  ــتعر دبلوماس ــمية تس ــة الرس ــة األمركي ــت السياس ظّل

الــكام، بمــا ال ينقــض القانــون الــدويل تشــكيله، وتمريــر 

مقولــة »الكبــار ســيموتون والصغــار سينســون« يوًمــا بعــد 

يــوم. تشــبه الدبلوماســية الكاميــة مــا نســمعه هــذه األيــام 

مــن الواليــات املتّحــدة عــن »رضورة اإلبقــاء عى الستاتســكو 

ــا، االســتعمار؛  باألقــىص«؛ بينمــا الوضــع القائــم هــو، فعليًّ

واالســتعمار بنيــة مّطــردة مــن املحــو ال ستاتســكو فيهــا.

ربّمــا يفــّر هــذا املوقــف األمركــي، يف حينهــا، اهتمــام 

ــن  ــة. لك ــاًرا بالقضي ــة انتش ــات األمركي ــر املج ــدى أكث إح

ــا  ــا رأين ــكام، وبعدم ــية ال ــن دبلوماس ــود م ــد عق اآلن، بع

ــط  ــع خط ــوء، وم ــات اللج ــب يف مخيّم ــال تتعاق ــة أجي ثاث

ــة الاجئــني الفلســطينيني  تشــميع األونــروا، و»غســل« قضيّ

ــة -كمــا طرحــت  ــدول العربي ــني اليهــود« مــن ال بـ»الاجئ

ــرن  ــة الق ــرح صفق ــا تط ــالتها، وكم ــر يف رس ــدا مئ غول

اليــوم- يمكــن القــول إن الواليــات املتّحــدة، وهــي املســاهم 

األول يف األونــروا، كانــت تديــر عمليــة تصفيــة ناعمــة لقضية 
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الاجئــني. لــدى رؤيــة مســار األحــداث هــذا، مــاذا يعنــي أن 

تُحيــل الواليــات املتحــدة ملــف إعــادة التوطــني إىل »األونروا«، 

ــن  ــود م ــو ٧ عق ــد نح ــة بع ــاق املنظم ــعى يف إغ ــّم تس ث

ــك؟  ذل

لكــن ال ينبغــي أن تفوتنــا الفقــرة املحذوفــة تلــك؛ حينمــا 

ا«.  تصــف مئــر الاجئــني بـ»الطابــور الخامــس الخِطر جــدًّ

نــرى الفقــرة يف املســودة األوىل مــن الوثيقــة 

من غولدا مئري إىل السيدة فرانك أزابو

فاريل، بنسلفانيا، الواليات املتحدة األمريكية

عزيزتي السيدة أزابو

ســامحيني لعــدم رّدي يف وقــت أبكــر عــى مــا كتبــِت يل 

ا  ــول، لكــن رســالتك صادقــة وجّديــة وتتطلــب ردًّ يف ١6 أيل

رصيًحــا وجّديًّــا بالقــدر ذاتــه؛ لــذا انتظــرت حتــى أحظــى 

ببعــض الوقــت الحــر قبــل الكتابــة.

مشــكلة الاجئــني العــرب برّمتهــا مكــدِّرة. عــى الرغــم 

مــن ذلــك، محنــة هــؤالء الاجئــني تســتلزم منــا البحــث عــن 

وســائل ناجعــة للحــل، بــداًل مــن التوقــف عنــد الحــل األويل 

البســيط املطــروح؛ أال وهــو عودتهــم إىل إرسائيــل. إنــه ملــن 

ــكلة  ــم ملش ــر، يهت ــد كب ــي، إىل ح ــم العرب ــف أن العال املؤس

الاجئــني بوصفهــا ســاًحا سياســيًّا وحســب، تماًمــا مثلمــا 

ــل  ــن قب ــيًّا م ــاًحا سياس ــا س ــرب هن ــكان الع ــرب الس اعتُ

ــاة  ــرث بالحي ــد يك ــا. ال أح ــي هاجمتن ــة الت ــدول العربي ال

الكريمــة لهــؤالء الاجئــني يف أوســاط قــادة وشــعوب الــدول 

املجــاورة عــى حــد ســواء.

ــا  ــن هن ــة بشــكل أكــرب، أضّم مــن أجــل اســتبيان الحال

ــة  ــرة اإلعامي ــرب الدائ ــا ع ــيتني نرت ــني دبلوماس مذّكرت

التابعــة لحكومتنــا؛ األوىل تتعلــق بمشــكلة الاجئــني العــرب، 

واألخــرى بمعاملــة العــرب اآلن يف البــاد. اســمحي يل أيًضــا 

ــة: ــات اآلتي ــف املاحظ أن أضي

١. مــن تتبّــع األحــداث عــن كثــب يف هــذا الجــزء مــن العالــم 

ينبغــي أن يلقــي اللــوم يف مشــكلة الاجئــني العرب بشــكل 

ــان  ــورية ولبن ــر وس ــل م ــى كاه ــي ع ــارش وقطع مب

ــل يف  ــة إرسائي ــت دول ــي هاجم ــراق، الت ورشق األردن والع

ــت  ــت وآمن ــدول أِمل ــك ال ــن تل ــدة م ــار ١٩٤8. كل واح أي

ــاء  ــد ج ــر. لق ــا إىل البح ــع ورمين ــر رسي ــق ن بتحقي

ــهلة.  ــة س ــود غنيم ــة وج ــني بإمكاني ــم مدفوع جنوده

ــوش  ــك الجي ــني إىل تل ــرب املحلي ــن الع ــر م ــم الكث انض

العربيــة الغازيــة يف مســعى لتدمــر اليهــود؛ ولــم ينجحوا. 

ــكانية  ــات الس ــن املجتمع ــر م ــدد كب ــود لع ــز اليه أوع

العربيــة الكبــرة التــي وقعــت تحــت ســيطرتهم بالبقــاء. 

معظمهــا اختــار املغــادرة. حيفــا8 مثــال صــارخ عــى ذلك، 

حيــث لــم تكــن حاجــة بالنســبة ألهلهــا للمغــادرة لكنهــم 

ــادروا.  ــامهم، أن يغ ــى استس ــوا ع ــا أمض ــرروا، بعدم ق

لقــد فعلــوا ذلــك عــى أمــل أن الجيــوش العربيــة ســوف 

تدخــل وتقــي عــى اليهــود، وســيكون بوســعهم حينئــذ 

العــودة واالســتمتاع ليــس فقــط بأماكهــم، بــل بأمــاك 

»اليهــود املغلوبــني«. مــن حســن حّظنــا أنهــم لــم يعطــوا 

هــذه الفرصــة )باملناســبة، األرقــام ال ترقــى إىل 880 ألــف 

الجــئ، لكنهــا تقــارب 500 ألــف. ال أقّلــل مــن أهميــة هــذا 

ــال كاٍف للقــول إن أرقــام مرّوجــي  الرقــم؛ لكــن هــذا مث

ــا(. ــة دائًم ــة العــرب ال ينبغــي أن تقتــي املصداقي الدعاي

2.  بعيــد انتصارنــا يف حــرب التحريــر، وّقعنــا اتفــاق هدنــة 

ــات  ــل اتفاقي ــوًرا تحوي ــا ف ــة، وعرضن ــدول العربي ــع ال م

الهدنــة تلــك إىل اتفاقيــات ســام. عرضنــا أن نضــع مشــكلة 

الاجئــني يف مقّدمــة بنــود أجنــدة محادثــات الســام. رفضت 

الــدول العربيــة باســتمرار أن تلتقــي بنــا، ولــو أنهــا مهتمــة 

ــا  ــتعدة حقًّ ــت مس ــني لكان ــة لاجئ ــاة الكريم ــا بالحي حقًّ

ــة ومناقشــة املســألة. ــا عــى الطاول ــوس معن للجل

3. رفضهــم الجلــوس ومناقشــة الســام معنــا يجعــل حــّل 

ــا للغايــة، إذ إن اســتعادة أي مــن  مشــكلة الاجئــني صعبً

هــؤالء الاجئــني، يف الوقــت الــذي تهددنــا فيــه دول عربيــة 

بجولــة ثانيــة، يعنــي أن نقــّدم إىل بادنــا طابــوًرا خامًســا 

خِطــًرا للغايــة.

ــا بمحنــة  ٤. إن كانــت الــدول العربيــة املجــاورة مهتّمــة حقًّ

الاجئــني، لــكان مــن الســهل عليهــا اســتيعابهم ودمجهــم 

يف اقتصاداتهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد توازيًــا 

الاجئــني والــدول نفســها بقــدر كبــر. هــذا مــا رفضــوه؛ 

واآلن يف كل الــدول العربيــة التــي يجــد الاجئــون العــرب 

أنفســهم فيهــا يف الوقــت الحــارض، يعيــش هــؤالء معزولني 

يف مناطــق خاصــة، وال يســمح لهــم باالنضمــام إىل الحيــاة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة يف البــاد. الضيافــة املقدمــة لهــم 

ــة.  ــة فظيع ــدول العربي ــك ال ــم يف كل تل ــل إخوته ــن قب م

ــة، فــإن  ــك، وألســباب سياســية دولي عــى الرغــم مــن ذل

قــادة الــدول العربيــة حريصــون دائًمــا عــى ذرف دمــوع 

التماســيح كّلمــا ذكــرت كلمــة “الاجئــون العــرب”.

5. عــى الرغــم مــن كل ذلــك، فقــد بذلــت إرسائيــل الكثــر 

مــن أجــل حــل ملشــكلة الاجئــني. يف املقــام األول، ومــع أن 

ــا، قبــل  ــا، عرضن ــا لن ــا جّديًّ ذلــك كان يمثّــل خطــًرا أمنيًّ
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عــام ونصــف، اســتعادة الجئــني عــرب ممــن كانــوا أفــراد 

عائــات عربيــة بقيــت يف إرسائيــل. لقــد عرضنــا اســتعادة 

ــا  ــا تامًّ ١00 ألــف شــخص. رّد الــدول العربيــة كان صمتً

ألســابيع، ثــم دولــة واحــدة وحســب، هــي لبنــان، بــدأت 

ــا  ــي لحقته ــرى الت ــدول األخ ــت ال ــا. تفاعل ــع طلبن تتاب

ــد  ــبة لبل ــة. بالنس ــابيع التالي ــع يف األس ــو متقط ــى نح ع

ــداث  ــرط يف أح ــرة، ومنخ ــاكله الكث ــل بمش ــر، مثق صغ

ــرض  ــإن الع ــدوان، ف ــد الع ــدود ض ــى الح ــررة ع متك

الســتقبال عــدد كبــر أظهــر مــن طرفنــا – وأعتقــد أنــك 

ــا  ــّم أيًض ــن امله ــا. م ــانيًّا عاليً ــا إنس ــتوافقينني- حسًّ س

ــن  ــرب الذي ــني الع ــن الاجئ ــرًا م ــدًدا كب ــة أن ع ماحظ

ــاء.  ــم بالبق ــمح له ــل س ــلل إىل إرسائي ــوا يف التس نجح

ملشــكلة  األســايس  الحــل  أن  الواضــح  مــن  لكــن   .6

ــات  ــن اصطاح ــرح ضم ــي أن يط ــرب ينبغ ــني الع الاجئ

مختلفــة تماًمــا. وهنــا املهــم ليــس فقــط أن تكــون هــذه 

ــي  ــا أن تراع ــل أيًض ــب، ب ــة وحس ــات واقعي االصطاح

ــهم.  ــني أنفس ــم لاجئ ــش الكري ــة والعي ــح الحقيقي املصال

دولــة إرسائيــل وجــدت لتبقــى، بمعــزل عمــا إذا كان ذلــك 

ــة أن  ــرح للحظ ــت أق ــة أم ال. لس ــدول العربي ــيعجب ال س

تعجــب فكــرة قيــام دولتنــا الاجئــني العــرب، لكــن عــى 

ــس  ــنبقى. ألي ــا، وس ــن ذا هن ــا نح ــك ه ــن ذل ــم م الرغ

مــن األفضــل إذًا لاجــئ العربــي أن يجــد مســتقبًا بــني 

أبنــاء جلدتــه يف الــدول العربيــة؟ تلــك الــدول، وباألخــص 

ــة  ــن األرايض الخصب ــعة م ــاحات واس ــك مس ــراق، تمل الع

ــم  ــرب؛ وه ــني الع ــتقبل الاجئ ــأنها أن تس ــن ش ــي م الت

فاحــون جيــدون للغايــة. بالتأكيد إعــادة توطــني الاجئني 

العــرب يف الــدول العربيــة هــو أفضل حــل ممكــن، لاجئني 

ــا  والــدول نفســها. الكثــر مــن الخــرباء الذيــن كانــوا هن

ــون رأي  ــكلة يتبن ــوا املش ــني وعاين ــات الاجئ وزاروا مخيم

أن إعــادة التوطــني هــي الحــل املنطقــي الوحيــد. لكــن ال 

ينبغــي أن يحــدث هــذا عــرب دفــع األمــوال للــدول العربية، 

ــل  ــُة إرسائي ــدة؛ ودول ــم املتح ــة األم ــت رعاي ــا تح وإنم

ــادة  ــل إع ــرة يف تموي ــة كب ــاهمة بحص ــى املس ــت ع وافق

التوطــني، عــى أن يــدار ذلــك مــن قبــل وكالــة أمميــة. أود 

ــى  ــك ع ــت كذل ــل وافق ــة إرسائي ــا أن دول ــك أيًض أن أبلغ

ــكات  ــن املمتل ــا ع ــال تعويًض ــن امل ــر م ــغ كب ــع مبل دف

العربيــة التــي تركــت. عــى الرغــم مــن ذلــك، ومــن بــاب 

ــغ أن  ــك املبال ــاب تل ــد احتس ــع عن ــا، نتوق ــدل أيًض الع

ــي  ــة الت ــكات اليهودي ــس واملمتل ــبان األنف ــذ يف الحس تؤخ

دمــرت نتيجــة للعــدوان العربــي الغاشــم ضدنــا، وكذلــك 

ــدول  ــن ال ــرار م ــروا للف ــن اضط ــرب الذي ــكات الع ممتل

ــتقبًا. ــة ومس ــا جن ــا هن ــدوا عندن ــة ووج العربي

ال بــد مــن التذكــر، أيًضــا، أن مشــكلة الاجئــني العــرب 

مــا كانــت لتنشــأ لــو لــم يهاجمنــا العــرب يف أيــار ١٩٤8، 

ــة  ــذي تصــور إقامــة الدول ــس ال ــرار مجل ــو التزمــوا بق ول

اليهوديــة التــي كنــا لنعيــش فيهــا اليــوم، عربًــا ويهــوًدا يف 

ــا إىل جنــب. الغــزو العربــي، مقرونًــا  إرسائيــل، بســام جنبً

ــم  ــي دفعته ــا، الت ــرب هن ــكان الع ــة للس ــادة الكارثي بالقي

ــخ؛  ــية للتاري ــع السياس ــت اآلن الوقائ ــادرة، أصبح إىل املغ

ــذات ألن  ــوراء، بال ــودة لل ــاعة الع ــارب الس ــن لعق ال يمك

املناطــق التــي كان يقطنهــا عــرب تغــرت اآلن بالكامــل مــع 
ــم.٩ ــا وإقامته ــق الجئين تدف
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3 سنوات بعد النكبة.. تقرير مجلة »اليف« األمريكية عن الالجئني ورّد غولدا مئري.
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