
 

 

 הפליטים הפלסטינית תהונא
 

 ,או אסונות טבע ותבגלל מלחמ ותפליטים גדול תנועותהעולם חווה במאה השנים האחרונות, 

לא להימלט מבתיהם ולהתיישב במדינות אחרות. רוב הפליטים הללו נאלצו בני אדם  נימיליו

 פלסטינים.ה -בעמדה ייחודית  אחת בוצת פליטיםקאבל יש  . לחזור למקום מוצאםיכלו 

 
 הגרף מראה את "כול הפליטים הפלסטינים", ולא רק את אלו הרשומים ב אונר"א.

 יםכל כך שונל 8491בשנת  נהחלק היהודי של פלסטימהדבר שהופך את הערבים שברחו המהו 

 מכל שאר הפליטים בעולם?

 

 הונאהה

 

 הגדרה

בגלל בה התגורר  של פליט היא אדם שנמלט ממקום מגוריו הרגילים או המדינה רגילהההגדרה ה

תוכל להיחשב  רק אצלםמלחמה, או רדיפה. לפלסטינים הגדרה שונה לחלוטין.  ,אסונות טבע

גנטית מבחינה קשור נווד שעבר באזור, , נה"פליט פלסטיני" אם היית מהגר עבודה במערב פלסטי

 או עני ערבי שזקוק לתלושי מזון מארגון הסיוע של האו"ם. "פליט פלסטיני" ל



 

 

 מלחמהלהסיבה 

פתחו עצמם שפלסטינים ה מעורבים בסכסוך שלא הם גרמו. מצאו עצמםרוב הפליטים בעולם 

 במטרה להשמיד את כל היהודים באזור. 8491יהודים בהנגד שכניהם במלחמה 

 הסיבה לבריחה

. רוב הפלסטינים שברחו מגורשים מבתיהםאו  פיםרדנבסכסוכים רבים אחרים, אנשים מותקפים, 

של  ותפחדהאחרים הושפעו מבקשות ו/או  .וחוסר קשר לאדמהטקטיות עשו זאת מסיבות 

 .ת ישראלפלסטינים שלא נמלטו, חיים כיום טוב במדינה מנהיגיהם, או פחד לא מבוסס.

 ארץ מקלט

 נעזרים להתיישבלמולדתם, הם  םאם לא ניתן להחזיר ,מדינות רבות בעולם קולטות פליטים. 

פלסטינים ההם יכולים לחיות.  האו שהם נשלחים למדינה אחרת שב אליה הם מגיעים,בארץ 

מדינות עם  .להם קרובי משפחה וחברים ויה ןבה צותשנמלטו למדינות ערב שכנות באו לאר

ת פליטים ולא הורשו להשתלב מחנוב יושבוזאת, הם  על אף. זהים ותרבות, שפה אוכלוסייה

 המקומית. בחברה

 הזמן שנדרש כדי למצוא בית חדש

מיליון בני אדם נמלטו ממולדתם. רובם מצאו בית חדש  811-השנים האחרונות, למעלה מ  17-ב 

 חמשעד  שנהלוקח מ  בדרך כלל זה המקבלת.בארץ חדשה בהתאם למצב הסכסוך והמדינה 

מצאו בית חדש, רוצים או יכולים ל" לא םפליטים פלסטיניהבית חדש. " יםצאושפליטים מ עדשנים 

 שחרור פלסטין"." עדשמר על מעמדם כפליטים ל מעונייניםו

 

 מי רוצה להיות פליט?

ברחו. עבור  אליהרוב הפליטים בעולם לא רוצים להיות פליטים, והם מנסים להשתקע בארץ 

מעמד של פליט, והם עושים מה שהם יכולים כדי לשמר מעמד זה ב להיותהפלסטינים זה כבוד 

 לילדיהם. וולהעביר

 

 יםפליטמספר ה

מיליון הינדים ופקיסטניים שנמלטו  81מיליון גרמנים שברחו לאחר מלחמת העולם השנייה, וכ  81

 שברחוהיהודים  אלף 900כמה שנים. תוך מצאו בית חדש ב 8491סכסוך בשנת הבמהלך 

 את מעמדם כפליטים אחרי שנים ואיבד)ובמדינות אחרות( ובישראל  וממדינות ערב התיישב

 נפטרו ,שנים 57לפני  ינהטמפלששנמלטו  הערביםחצי מיליון מתוך  ,מרבית הפליטים. ספורות

, על אף זאת .פליטיםמאלו שעדין חיים יש רק כמה אלפים שאפשר להגדירם כ .מזקנהכבר 

ידידי ״ו , בצורה דרמטית בשנים האחרונות " גדלםפליטים פלסטיניההמספר התיאורטי של "

זהו גידול שיא (. אונר"אמיליון מאלו רשומים אצל  7 ״רק״מיליון ) 1סופרים כבר יותר מ  ״פלסטינה

, הרבה אחרי שאחרון הפליטים יפטר בשיבה טובה, מספרם שנים 30בעוד ! 8911%ר מ ותשל י

 מיליון.  88יהיה כבר מעל " םפליטים פלסטיניה"של 

 

 



 

 

 כסף

קיבלו כל סיוע מגורמים השנים האחרונות לא  17-ב  אמתייםרבים ממיליוני אנשים שהיו פליטים 

מעסיקים  UNHCR של האו"ם המרכזית הפליטים סוכנות .ועטרק סיוע מ קיבלו, או שבינלאומיים

 סוכנות הפליטים של האו"םל. ברחבי העולם מיליון פליטים 4... ל יםעובדים ומסייע 1517 יוםכ

( 000 000 230 1דולר )ארד ילימ .8.1יש תקציב שנתי של  UNRWA "םפליטים פלסטיניה"ל

מאמץ עושים עצמם התרגלו לחיות כקבצנים ולא  . הפלסטיניםאיש 1,111.כיום  ועובדים בשבילה

     זה. מצב תושנל

 התנהגות

 .שומרי חוק תושביםכ בדרך כללתנהגים לנורבגיה מ מגיעיםש סודניםטמילים, עיראקים ופליטים 

פליטים ה"מרבים . הם חייםבהן רוב הפליטים האחרים במדינות אחרות ש מתנהגים ך גםכ

פיגועי טרור נגד אזרחים או לבצע לתכנן כדי לתמוך,  םלים חלק ניכר ממשאביהנצמ "םפלסטיני

 ישראליים ויהודים אחרים בעולם.

 

 אכיפת החוק

יימצאו  פשעי מלחמה. אםמעורבותם ב לעמבקשי מקלט נחקרים בנורבגיה פליטים  מספר

גם כן את העונש. כמה מדינות אחרות  רצותכדי ל םוסגרו למולדתיאשמים, הם ייענשו או 

או  יםברוב מדינות העולם, לעומת זאת, לא נחקר "ם"פליטים פלסטינינוהג הזה.  מקפידות על

 להם. וני טרור ופשעי מלחמה שהם אחראיםלדין על תמיכה בארג מועמדים

 

 חיים תוחלת

חיים  "יםפלסטינהפליטים השנים, " 11היא  ערביותבעוד תוחלת החיים של אנשים במדינות ה

 במספרם של "פליטים" כאלה. לעלייה הגדולה)חלקי( זה יכול להיות הסבר אפשרי ו, כנראה לנצח

 

 גזענות

. 8491בנחשבו על ידי האו"ם כפליטים לאחר המלחמה רבים )בעיקר מוסלמים( וצאצאיהם רק ע

וילדיהם על ידי האו"ם כפליטים. גם יהודים  ויהודים שגורשו ממדינות ערב מעולם לא נחשב

 על ידי האו"ם כפליטים. נרשמו, מעולם לא נהשנמלטו מבתיהם בירושלים ובכפר עציון בפלסטי

 

 ותשאל

שנים עדיין  57להיות הסיבה לכך שקבוצה קטנה של פליטים שברחו ממלחמה לפני  המה יכול

 כמעט מדי יום? העולמית תקשורתה בכותרותנמצאת 

מרבית ל בניגודמשנה לשנה,  גדלה" רק יםפליטים הפלסטינ"בעיית השלהיות הסיבה  המה יכול

 באופן טבעי? שנפתרועולם בבעיות הפליטים הגדולות 

 שנים? 57 זו במשךעל "בעיה"  ותושומר תמכווהאו"ם ומדינות ערב תש להסביר ניתןאיך 

מיליארדי דולרים בכל שנה על פליטים "שופכות" למה כל כך הרבה מדינות )כולל נורבגיה( 

 זקוקים לעזרה?ה אמתייםמיליוני פליטים ב לתמוךבמקום מפוברקים 

 "?יםפליטים פלסטינ" של בעיה לא קיימת –שהמלך הוא עירום  קוצעאיש ל לא מעז כמאתלמה 

 



 

 

 התשובה

 - הלהסתיראפילו /הפלסטינים לא מנסים והערבים ,ידועה מזה שנים רבותוהתשובה היא פשוטה 

להשמיד את  בניסיוןהערבים  בו משתמשיםנשק בסך הכול "בעיית הפליטים הפלסטינית" היא 

 ששתלפליטים, רק שנאה ורצון להרוג או לגרש את כל  אמתימדינת ישראל! אין לזה שום קשר 

 .במדינת ישראלגרים המיליון היהודים 

 

ת ישראל להחריב את מדינ ניסיונותיהםלאחר שכל  וז "פליטים תהונא"פיתחו שיכללו והערבים 

 פרושה הוא"זכות שיבה" יש פליטים" למלחמות "מסורתיות" וטרור נכשלו. הדרישה כי " באמצעות

ובכך לאלץ ישראל להתיישב בארץ המכונים "פליטים פלסטינים" יהיו רשאים מיליוני הערבים ש

מיליון  1שכל  יםמנהיגי הפלסטינ יםאל מחוץ למדינה. לכן גם מתעקשלהגר את היהודים 

אלא בגדה המערבית, בעזה ובירדן  םלהתיישב בשטחים פלסטינימ מנועיםיהיו  ם"הפליטים" שלה

 במדינת ישראל. רק

 

 הקדש אזורהמדינות הערביות ומוסלמיות תומכות במשחק הזה כדי לשחרר את מה שהם מכנים "

. יהודים מסורת ארוכה של אנטישמיות ורדיפתטענה זו חבויה מאחורי  אך למעשה ,מוסלמי"

 מביניםמכמה סיבות: הם לא  אתז יםשו, עבדרישות הערביםהתומכים מערביים וארגונים מדינות 

 על מנתערבים ה מנסים למצוא חן בעיניאת ההשלכות של הדרישות והפעולות הערביות. הם 

 אירופה.באנטישמיות הגוברת המושפעים משהם ו/או  כלכלי.להשיג רווח פוליטי ו

 

 הפתרון

אפליה הפסקת ה –הוא פשוט  ת הפליטים הפלסטיניםהונאאו יותר נכון ל הפתרון ל"בעיה"

 ן הםצריכים להיות משולבים במדינות בה עדין חייםהפליטים ש .של הפלסטיניםהחיובית 

 לתכול עבוטל, וההגדרה הרגילה תא פליט פלסטיני ושל מי ההמיוחדת מתגוררים. ההגדרה 

למיניהם  העזרה וארגוני ,להסגר תחייב (UNRWA) אונר"א סוכנות הפליטים של האו"םכולם. 

 ".םפלסטיניה"הפליטים המיוחדות שלהם להתמיכה ת ואת תכני פסיקחייבים לה

 

 https://tarud.wordpress.comמאמר זה הוא תרגום של מאמר מהאתר הנורבגי 


