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  1חנין נעאמנה

  
 בסוף זירה'ג-אלהטלוויזיה ערוץ בשנחשפו מסמכי המשא ומתן של הרשות הפלסטינית המשמעות של 

 תמעתמשאינה , לוויתור על זכות השיבה הפלסטיניתשל הרשות " יותבאלטרנטי "הצעותשכללו , ינואר

 הלוגבחיים ה ישראל על רכושם של הפליטים הפלסטינים לגיטימציה לאפוטרופסות של מתן :לשתי פנים

גבולותיה לאימוץ השיח הישראלי שמגביל את מימוש זכות השיבה ו ,גבולות פלסטין ההיסטוריתובתוך 

 . כלשהימשפטית או  מוסרית,הצדקה אנושיתלכך שאין אף על פי , של המדינה הפלסטינית העתידית

 רץבא נטועים שורשיה ו"הפלסטיניתהמדינה "א ומתן ולפרויקט  קדמה למשטרגדיית הפליטים הפלסטינים

 עדיין מצפים ליום  והם,כרונםיפלסטין עודנו קיים בזב רכושם של הפליטים ".מדינת פלסטין"ב לא ,פלסטין

  .לארצםבו יחזרו ש

  

ת חשבונו, פרטיים וציבורייםניידא רכושם של הפליטים הפלסטינים כולל נכסי , מבניםהאדמות והמלבד 

מסמכים , ספריות פרטיות וציבוריותהמוחזקת בלצד מורשת ספרותית ותרבותית , יותבנק ומניות מסחר

 ישראל העניקה, 1948מאז הנכבה בשנת  .עודבתי קברות ו, מסגדים: קף המוסלמיולמיניהם ורכוש של הו

יטים הפלהוכרזו על פיו אשר , וק נכסי נפקדיםחבאמצעות לגיטימציה להשתלטות על רכוש זה 

 "להגן" כדי , האפוטרופוס על נכסי נפקדיםלחזקתנפקדים ורכושם הועבר , )םעקוריהלרבות (הפלסטינים 

 אך,  את החוקם"האו גינהבעת חקיקתו .  לשאלת הפליטים פוליטי עתידיפתרוןלגיבושו של עד עליו 

רכוש  על הכי האפוטרופוסות שלהצהירה ו החקיקהבעקבות הסערה שפרצה  את ההרגיעישראל 

  .עם הפלסטיניםהסכם פוליטי  שיתגבשוהיא תפקע לאחר  תזמניהפליטים 

  

רכוש הפלסטיני הזה ב לשימושבעקביות  ישראל חותרת , מאז הנכבה,השנשים ישלמעלה מזה , בפועל

תוך שהיא , התייחסה לרכושם של הפליטים כאל שלל מלחמההיא . משפטי בסיסללא כל ולמכירתו 

חוזים חתומים ב, כירה בתים ומסגדיםחהאשר  ,ת לישראל או לרשות הפיתוחעבירה אותו לקרן קייממ

מלבד זאת . חוזי מכירה מוצהרים וסודיים של חלק גדול מהנכסיםבאמצעות או , השנמאה  כלתקופות של

  . ארוכת השניםהזנחה שמצבם הורע כתוצאה מה רביםמבניםנהרסו 

  

 ואיפשרה,  מינהל מקרקעי ישראלחוקאת  2009באוגוסט  הכנסת קנהית, שלים את המלאכהכדי לה

 – חלק גדול מאדמות הפליטים הפלסטיניםבהם   –  אלף דונם800של  תםהפרט התיקון אתבאמצעות 

בתנאי שגורמים אלה יהיו אזרחי ישראל או , ומכירתם בשוק החופשי לגורמים פרטיים למטרות רווח

ת ההשתלטות על מה שנשאר מנכסים אלה השלמאפשר את חוק זה נועד ל. יהודים על פי חוק השבות

 ה לאמנות בינלאומיות ולהחלטחרף העובדה כי פעולה זו מנוגדת ,וחיסולם במכירה פומבית בגיבוי חוקי

  .בתיהםלאדמותיהם ול  הפלסטיניםשיבתם המיידית של הפליטיםשהורתה על  ,ם" של האו194



  

הפליטים ובנכסי יים והציבוריים של הפרט םבנכסיששלחה  תחופשיהיד הלותיה אלה של ישראל וופע

על ולכסות על מעשיה מתוך כוונה  , מאז השנים הראשונות שלאחר הנכבהסודיות פותאפו והי, הווקף

אין . יסול זכות השיבהלח כאמצעי, נכסים אלהב ל זכות הקניין של הפלסטיניםוסילחהאסטרטגיה שלה 

אל הצעד הבא במבצע " חוקי"מעבר כדי להוות  אלא 2009-במינהל מקרקעי ישראל חוק בתיקונו של 

 לולא האווירה , בפומביזהכישראל לא היתה נוקטת צעד . מכירה סופית של רכוש הפליטים: חיסולה

 לאשר י, שכן.אבסורד עם הפלסטינים עד כדי  הלא מאוזןומתןטית התומכת במסגרת המשא הפולי

בין זכות השיבה לרכוש בל יינתק קשר  על  המבוססת,את הנוסחה הלגיטימיתעל פיה הצליחה להפוך 

ביטול המרכיב הראשון מביא בהכרח ובמישרין לביטול , בהתבסס על המציאות שקבעה ישראל. הפליטים

זכות "של  הנוסחהתהליך המשא ומתן הביא לכך ש, זירה'ג-אלערוץ  כפי שנחשף במסמכי. השניהמרכיב 

עד  ,םישוליהרכוש ל נדחקה שאלתכך .  מעורערתיבלהפכה לכלל " מדינה הפלסטיניתלהשיבה מוגבלת 

  .יציאות ובלתי מסוריאליסטי למצבהשיבה כדי הפיכתה של זכות 

  

מונופול על של  האסטרטגיישראל  נקטה, חיסול הבעלות הפלסטינית על רכוש זהלתוכנית הכחלק מ

יניהם של מעהמידע את היא הרחיקה . בלתי נראה הפליטים והפיכתו לם שלרכושהקשור למידע ה

היוזמות והניסיונות נכשלו  ,הנתיבים המשפטייםבמסגרת  .למשא ומתןמשותפיה הפליטים והחוקרים ואף 

של האפוטרופוס על נכסי  לחזקתוהעבירה השתלטה עליהם וישראל שרשימת הנכסים לחשוף את 

מידע ה"י טענה כב, בתי משפט ישראליים ובקשות לקבלת מידע בנושא נדחולעתירות שהוגשו . נפקדים

את בהצטיינות יתרה ישראל  משחקתכך . "קשרי החוץ שלהבעלול לפגוע באינטרסים של ישראל ו

ובכך ,  פרטיישראלי- והופך אותו לנושא פנים ועל מקורותיומידעהמשתלט על ה ,כוח קולוניאליתפקידה כ

: זכות השיבה של הלקבוע את אופישעשוי מידע לואת זכותו את חלקו של העם הפלסטיני  תבטלמהיא 

  . מימוש-תזכות ריקה מתוכן או זכות ב

  

ת הפיוס ועד:  בנושא מילא תפקיד לא מבוטלם"האוגם . זההה הגורם היחיד שאוחז במידע נישראל אי

בעלותם של הפליטים  את לתעדמפות ול הוסמכה ,194 על פי החלטה 1949שהחלה לעבוד בדצמבר 

פזורים הבארכיונים חסויים הללו ם השאיר את הנתונים "ו אבל הא.פלסטינים על אדמות ורכוש בפלסטיןה

הרשות הלאומית , על פי מקורות רבים. ולא עשה בהם כל שימוש לטובת הפליטים, בכל רחבי העולם

מישראל מידע על  לתבוע אך לא עשתה מאמצים רציניים ,אלההנתונים הבלה עותקים של יהפלסטינית ק

  .הערך הכספי הכולל של הנכסיםדן באומהסתפקה , במקום זה. רכושהגורל 

  

ולכן לא תיתכן , שניהם נוכחים וקיימים. פלסטין מכאן והפליטים משם: קיימות שתי גדות לשיבה, לסיכום

 שהפלסטינים ינסחו ,המתבקש הואהצעד .  הזכות ותוכנה ברורים.צורנית או פורמלית או שיבה סמלית

   .פליטיםפלסטין האדמה וה פלסטין : ועמודי התווך שלהמחדש את משוואת זכות השיבה

  



  עדאלהמרכז המשפטי  ביןדרכת הכותבת היא עו 1


