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 מורשת ישראל.
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 יורים ופעילויות אחרות למען חיזוקה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי.סמינרים, ס
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 תקציר

 לאומיות-הבין המידה מאמות ישראל מדינת חרגההטענה שלפיה  להווע שבה האחרונות בשנים

 .רכוש פיצוייבבמקרקעין ו הפליטים הערבים לזכותבכל הנוגע למדיניותה באשר  לאומי-הבין מהחוקו

מצג שווא לפיו מדינת ישראל מנהלת מדיניות מפלה כלפי האוכלוסיה  טיעונים אלה מנסים ליצור

 מחקר ערכנו . לשם כךמיסודן ולבררן אלו טענות על לעמוד מחויבים עצמנו אתלפיכך ראינו  הערבית.

 . מייצגות מדינות 29של  בפועל במדיניות הן ענייןב לאומי-הבין החוק בדיני הן, שווהמ

 .רוביות החלטות שלוהוא מתאפיין בקבלה רצונית של אמנות ו ,מדינתי כדין אינו לאומי-הבין הדין

בה של ההרח אשררה את פרוטוקול 1968-בו את אמנת הפליטיםישראל  ממשלתשררה א 1954ת שנב

לא עיגנה את הוראות האמנה והפרוטוקול בחוקי המדינה  הכנסת מעולם ,אולם .1967-מ האמנה

על כן ו (פחות שנויים במחלוקתכל האו ל) בלבד הצהרתיים םה הכאל שרורוא חתימהש כך ,הפנימיים

ח האמנה את טענותיה בדבר נוס ישראל מדינת השמיעהכמו כן  .את מדינת ישראל מחייבים אינם

הפליטים  ןאך האמנות לא נפתחו לדיון מחודש המתאים לעניי ,של ארגוני הפליטים המנדטים ובדבר

 .יהודי-משני הצדדים בקונפליקט הערבי

 רק מוכרת זו ת השבת פליטיםתופע ;יהיבכפ פליטים להשבת חיוב לאומי-הבין בחוק שאין מצאנו

זכויות  וביהש ריבוניותמדינות מצאנו ש כן כמו .ואילך 20-המאה ה של 90-ה משנות מסכסוכים

 חיובי יחסים מקידום וכחלק הדדיים מסגרת הסכמי תוךמ ,רצוניאופן פיצויים ב וריבמקרקעין והסד

 מצב היחסים ואת ההיסטורי הרקעאת  יםהולמ םאינ האל קריםמ. כניעה מהסכמי כחלק לופיןאו לח

 הגדרת אופןבהתפיסות  פערות למשמע שיש ניכר בחנושנ מהמקריםישראל. והשורר בין מדינות ערב 

 ניצח בהםש. במקרים לאומית-הקהילה הבין ניעיבזהותם( בהתאם ל)ולעתים אף  והקורבןהתוקפן 

על  ו הגירוש והחרמת הרכושהוכשר ,וגרם לפליטים מאוכלוסיית התוקפן ,בסופו של דבר הצד המותקף

 .ולרוב בחסותן ממש מעצמות העולם ידי

 או ענייןה פתיחת לע הגולל את מדינותה רוב סתמו ורכושם פליטים ענייןתביעות הדדיות ב במקרי

 דינותמ ,לעומתן. יםשטחעל ת בעלות החזר ילבשכלל פיצוי חלקי  ,קצר הזדמנויות חלון אפשרו לחלופין

בהסכמי רק . במקרקעין זכויות תושביהןל או לאזרחיהןרק  השיבו ,של הלאמה כללית עבר יש להןש

 ניסיון ,ר פליטים לבתיהםיניסו להחז מדינה תוקפנית להעניש נועדוו 90-שנחתמו מאז שנות הכניעה 

על רכוש ומקרקעין  השבת זכויות ,זאת לעומת .הרמות בכל נכשלהאו"ם  ארגוני לפיו המחקר שלפי

 .לחץ חיצוני וכחלק מהסדרת יחסים בין מדינות בשלום ילב ,רצוניאופן ברק נעשתה 

שאינן ישראל או מדינות  – ריבוניות ישויותו מדינות 29 של רביםפרמטרים  נבדקו זה משווה במחקר

 שילמומדינות  13 נמצא כי ועד היום. יהימלחמת העולם השנאז מרכוש  עבר של הלאמת שלהן – ערב

אליהן  שהוחזרו מדינות 2 ,מקרבה ראשונה ליורשים גם פיצויים שילמומדינות  8 ,מסוימים פיצויים

 על הבעלות הוחזרהבהן מדינות  12-( וך האלים המשיך לאחר השבת הפליטיםבשתיהן הסכסו) פליטים

 רציפות יצירת יתהיה 20-של המאה ה 90-ה שנות עד השלטת המדיניות .פליטיםאו ל לזרים הקרקע

 בעתיד וכצעדי ענישה. סכסוכים למניעת כדרך אתנית

 או לכאלהמדינות מערביות ל מתייחסיםנבחרו ש פליטות מייצריקונפליקטים ל ש המקריםכל 

של אומות לא מייצגת מדגם קבוצת על אף בחירת לחצים להישמע לנורמות המערב.  ןעליה מופעליםש

לומר שגם מבחינה  אפשרש כך, ממדינות המדגם 50%-ב אפילו התממשמהותי לא  פרמטר שום, לםהעו

ברכוש  פיצוייםולהמדינות השונות אינן רואות עצמן מחויבות להשבת פליטים  ,פורמלית גורפת-בלתי
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-גאו הקשר ומתוך ןשלה םמניעיהעשו זאת לרוב מתוך  כן בחרו לפצותשאו במקרקעין. גם המדינות 

 הישראלי. הקשרמה בתכלית שונה פוליטי

 תברי ראשי הכיבוש המשותף להסדרת בה נועדוו ,1945 יוליב פוטסדם עידתווב התכנסו הברית בעלות

 ממזרח גרמניםמיליון  16–12 ריהעבל סיכמו הברית בעלותובריטניה.  ריתהב צותאר, דאז ועצותהמ

מתו  רמניםמיליון ג משני יותר פיצוי. ללארכושם וקרקעותיהם  הפקעתתוך גרמניה,  לשטח אירופה

מלחמת העולם  במהלך גרמניאזרחים ממוצא  11,507 במחנות כלאה הברית ארצות במסע ההגירה.

יפני גורשו ממוצא אלף אזרחים ותושבים  120בסביבות וף רבים אחרים. וגירשה מאזורי הח ,ייההשנ

 1992-וב 1988-ב. ורכושם קרקעותיהםהוחרמו  בעודונכלאו בשנות המלחמה,  הברית ארצותממערב 

נכלאו  השנייה העולם מלחמת בזמן .בלבד ליפנים וסבל רכוש בדןחוקי פיצויים על א הקונגרס חוקק

כשבעת אלפים  .אזרחים ממוצא גרמניאלפי עוד ו איטלקי ממוצא אזרחים אלף 19-כ בריטניהב

 שילמה צרפת .להם הוחזר לא רכושםופוצו  לא מעולם המגורשיםמאזרחי מדינות האויב גורשו לקנדה. 

 יהיהשנ העולם מלחמת לאחר. על עוולות משטר וישי דולר כספי פיצויים מיליארד שישה במצטבר

 ,בין פליטים מזמן המלחמה ההבחינ יאה. השבשליטת שטחיםב פליטים לקלוט שלא צרפתב החליטו

. רשווגו – פליטים שהגיעו לאחר המלחמה ביןוונרשמו לפי תאריכי הגעתם,  השליטת בתחומי היו שכבר

  .פיצויים שולמו לאאלו  למגורשים

 הם. מהיפנים 90% מהאי גירשה – וואןיאטעל  בזמנה שלטהש – סיןמלחמת העולם השנייה,  לאחר

 150-מיותר  טיבטמ ברחו 1959 משנתיוואנים. אלא מהסינים ולא מהט ,פיצוייםכל  קיבלו לא מעולם

 והדיכוי הסיני הכיבוש .שהם פיצוייםכל  קיבלו לא מעולם הם גםו, םהסיני רדיפות בעקבותאלף איש 

  .היום עד בטיבט נמשךתרבותי -הדתי

עשרות מיליונים  להגירת שגרמה, הבריטית המושבה שטח חלוקת מתוך 1947-ב הוקמו פקיסטןו הודו

. צדדיםבכל השל הרכוש והאדמות  כםמוס כללי שיערוך נערך לאכן ו – פיצויים קיבלו לא היום שעד –

 ההגירה לוותה במעשי אלימות קשים בהיקף עצום. 

 מאורעות במהלךומוכרת, -בלתי טורקית אוטונומיה שם והקימה ןקפריסילאי  טורקיהפלשה  1974-ב

 לאמהאזור היווני. עד היום  – טורקים אלף 60-ו ,אלף פליטים יוונים מהאזור הטורקי 200 ברחו אלו

 . מלחמה פשעי על פיצוייםנקבעו א ול מקרקעין ועל רכוש על זכויותיהם הוסדרו

 יהימלחמת העולם השנל שקדמומקרקעין הובהר שתוקף כל זכויות ה 1990-מ גרמניהבהסכם לאיחוד 

גרמניה.  חלקי בשני ההסכם מועד עד שהיה כפי, ומבוטלים בטלים הם המעצמות בין גרמניה ולחלוקת

וכר כבעל ה הוא אך, 1972–1949 שניםשהולאם ב יכולתו של זכאי לממש בעלות על הנכס-נקבעה אי

מים שלאחר מכן להחזיר פליטים זכויות משוערכות. גרמניה לא נדרשה בהסכם כניעתה ובהסכ

  .בלבד רכוש ואבדן מלחמה נזקי על ולאנשים פרטיים למדינותחויבה לשלם פיצויים אך  ,לתחומה

המיעוטים  ברחו במהלכוו, 1992–1991 תהתחיל בשנאוסטיה דרום בגאורגיה עם האלים  הקונפליקט

  .פליטים החזרת או ומקרקעין רכוש פיצויי איןגם שם משני צדי הגבול אל אזור הרוב שלהם. 

ף הדין ת שיבה לפליטים מתוקלאומי, אין זכו-שמבחינה פורמלית, בהתאם לדין הבין נמצא לסיכום,

מגוונות מאוד פורמלית מדינות שונות פעלו בדרכים -מצאנו שמבחינה בלתיבינלאומי המחייב. ה

בין יתר  ., כפי שגם מוצג בטבלאות הסיכום המופיעות בסוף המסמךם פנים מדינתייםבהתאם לשיקולי

ישראל להשתמש בדוגמאות  משלתלמ מבקשים להמליץאנו , פרק הסיכוםההמלצות המופיעות ב

 הסקר המופנות כנגדה.ההיסטוריות הרבות המוצגות במחקר לנטרול טענות 
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 מבוא

 המקומית הערבית יההאוכלוסי החלה"ם, באו החלוקה תכנית קבלת לאחר ,1947 בנובמבר 29-ב

. המלחמה ערב מדינות של צבאות השיש אליה הצטרפוו ,שוב היהודי בארץ ישראליעל הי מתקפהב

. המקורית החלוקה לתכנית מעברהיו ש שטחים ובכיבוש ישראלי בניצחון 1949ביולי  20-בהסתיימה 

בעיקר  – גורש מהערבים מיעוט ;רכושםאת פליטים ערבים ויהודים את בתיהם ו עזבו המלחמה ימיב

 רבים יהודים ה בעת עלוב .במחלוקת שנויות מסיבותברחו  ורובם – נקודות צבאיות אסטרטגיותמ

תחת רדיפות מתמשכות בחסות  , לאחר שחיולרצונם בניגוד רכושם ם אתעזבב סלאםהא ממדינות

 תום שלאחר השנים במהלך גם כללו מעשי רצח, אונס ושוד רבים . הרדיפותהמשטרים המוסלמיים

 1.אליה ישיר קשר ומתוך המלחמה

הפליטים הערבים  ענייןלאומי ב-חוק בין המפרשהיא האחרונות מתגברות טענות כנגד ישראל  בשנים

פרסמו כמה ארגונים ו ,השמאל הישראלי הועלו טענות אלוגם בקרב ערביי ישראל ו 2וזכויותיהם.

הפליטים  ענייןלאומי הפורמלי ב-כנגד לגיטימיות פעולות ישראל לפי הדין הבין טענוש מספר הכרזות

 לפני הקונפליקטים הצבאיים. העת שמ ,הערבים, רכושם ואדמותיהם

 3להפקעת נכסי נפקדים. זכות –ה ל תהיהילא שו –לישראל שאין  נטען BDS-של תנועת ה שמיהר באתר

 בשיטתיות מפרה ישראל שמדינת טעןנ ,(2007)' חיפההצהרת ' ,ערבים אקדמיה אנשי ושכתב מסמךב

 לטענת 4הצבאיים. הקונפליקטים מלפני אדמות על הפליטים לזכויות הנוגע בכל לאומי-הבין החוק את

לאומי כאשר -ניגוד לחוק הביןישראל ב ' פעלההחוקים המפלים רשימת' במסגרת, 'עדאלה'ארגון 

נוסף  מסמך 5גירשה אוכלוסיית אויב בזמן מלחמה וכאשר הפקיעה אדמות נפקדים לאחר קום המדינה.

 פעולות שורת מציגה, 'עדאלה' רגוןא של היוצר מביתהוא  גם ,(2007) 'החוקה הדמוקרטית' אהו

. ישראל מתוך הן לישראל מחוץ ןה ,האוכלוסין והשבת כה עד ההפקעה בגין פיצוי, פרטי רכוש להשבת

 ,מדינתיים-פנים ,וולונטריים חקיקתיים ותקדימים מחייבות ינןאש"ם או החלטות בסיס על כל אלו

 הנובע דמוגרפי איום לאב וכן, אויב מדינותשאינה מזדהה עם  6תיתאמ ילידית יהילאוכלוס יםנוגעה

 נוספים וארגונים 'עדאלה' רגוןא 7.בלבד לאומית-בין וולונטרית אמנה בחסותו השבת הפליטיםמ

 יםצרוי בעודםפורמלית -לאומית ואף בלתי-משתדלים להציג מראית עין של נורמה פורמלית בין

 הןערבי -הישראלי כסוךוהס הפעולותהן בנוגע למאפייני  ,המלאות העובדות ים אתשטשטמואנכרוניזם 

                                                 
כותב שורות אלו הוא בן לפליטה מהעיירה ווזאן במרוקו, שניצלה מטבח אכזרי שנערך בקהילה היהודית במקום בידי בני  1

. הרכוש, הבתים, האדמות החקלאיות, המרעה, הפרדסים ובתי המלאכה נעזבו כולם ונלקחו 50-הכפר המוסלמים בשנות ה

לידי השודדים, המאכלסים אותם עד היום. ראו גם החלטת הקונגרס האמריקאי בנוגע לזכויות הפליטים היהודים מארצות 

 .https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hres185/text :ערב
"כוחן של  ; ראובן ציגלר,9עמ'  http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon120812.pdfתקנון הממשלה,  2

-/ספריםhttp://www.idi.org.ilשישים שנה לאמנת הפליטים":  –סתננים' ו'מבקשי מקלט' בישראל הגדרות: 'מ

 .הפליטים/-לאמנת-שנה-שישים-בישראל-קלטמ-ומבקשי-מסתננים-הגדרות-של-ומאמרים/מאמרים/כוחן
 .BDS :occupation-colonisation-http://www.bdsmovement.net/apartheid-אתר ה 3
 .http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=20042נוסח מלא של ההצהרה:  –אתר 'כיבוש'  4
: 1953-ראו באתר ארגון 'עדאלה': התייחסותם לחוק רכישת מקרקעין )אישור פעולות ופיצויים(, התשי"ג5

/view/437http://www.adalah.org/he/law1950-, וכן לחוק נכסי נפקדים, התש"י :

http://www.adalah.org/he/law/view/442. 
ראו בקשר לסוגיית הפליטים, הילידיות הערבית בארץ וסילוף ההיסטוריה, בספרה של הכתבת האמריקאית ג'ואן פיטרס,  6

 .1988רגום: אהרן אמיר, הוצאת הקיבוץ המאוחד , תמאז ומקדם
7 h(1).pdf-http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/democratic_constitution. 

https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hres185/text
http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/takanon120812.pdf
http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/מאמרים/כוחן-של-הגדרות-מסתננים-ומבקשי-מקלט-בישראל-שישים-שנה-לאמנת-הפליטים/
http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/מאמרים/כוחן-של-הגדרות-מסתננים-ומבקשי-מקלט-בישראל-שישים-שנה-לאמנת-הפליטים/
http://www.bdsmovement.net/apartheid-colonisation-occupation
http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=20042
http://www.adalah.org/he/law/view/437
http://www.adalah.org/he/law/view/437
http://www.adalah.org/he/law/view/442
http://www.adalah.org/he/law/view/442
http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/democratic_constitution-h(1).pdf
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בביסוס  וקיםל מצאונ הם עובדותה בהצגתו ,הפליטים ענייןב בעולם אחרות מדינות פעולות בדבר

 סעיפי שכללה ,(1950-התש"י ,נפקדים נכסי)חוק  50-ה בשנות ההפקעה מאזהמשפטי של טענותיהם. 

 לפיצוי חוק חוקק 1973 בשנת. מתאים שנמצא למי פיצוייםהמדינה לשלם שקדה  ,מפורטים פיצויים

מי שנמצא שהיו  ה, ובמסגרתו פוצ(1973-התשל"ג ,)פיצויים( נפקדים נכסי)חוק  בלבד נוכחים נפקדים

והמעודכנת מבחינת שערי  הנוספת ההזדמנות לאחר 8.לחוק בהתאםלו זכויות משפטיות ברכוש 

 על ולכן, עיןהמקרק ענייןכל מועדי ההתיישנות ב חלפו 70-בשנות ה והתנאים המשפטיים השיערוך

-בין דין לכל בהתאם, החדשות התביעות רוב דחונ תיישנותהובעלות משפטית -המשולב של אי בסיסה

 .לאומי

 שלפיה לעיל,הוזכרו בירור הטענה היסודית העומדת ביסוד המסמכים ש יתהיהזה  חקרמל המוטיבציה

מבקשים להניח תשתית  אנו .הפורמלי הדין מבחינת לאומיות-הבין המידה מאמות ישראלחרגה 

 חרגה האםלבחון  שנוכל דיכעובדתית להשוואה בין התנהגות ישראל להתנהגות מדינות אחרות, 

מדינת ישראל  חרגה המחייב אותה בפרט, והאם דיןהמלאומי הכללי ו-ישראל בפעולותיה מהדין הבין

 פורמליים. -מהתנהגות האומות בפועל בהיבטים הבלתי

 נבדק רכבש ,ערבי-הישראלי המקרה בהצגת ולא לאומיים-הבין המקרים בהצגת אפוא מתרכז מחקרנו

פליטות  מייצרי םקונפליקטי בהשוואת מתרכז הזה המחקר. מקיפות משפטיות דותעבו כמהב לגופו

פרט בעניין מקרקעי השל הפרת זכויות  בדיקת הפרמטריםבעד ימינו,  הישניהממלחמת העולם 

  פליטים, פיצויים ותביעות שיבה.

מת מקרי הבוחן הם ממלח :התקופה. גבולותנתחם את נושא המחקר בכמה  ,האמור לעיל אהרמל

ברית בין ונפריד בסקירתנו בין המדינות המערביות  פוליטי:-הגאו המרחבהעולם השנייה עד ימינו. 

ולאחר מכן מדיניות  – והמדינות שנפרדו ממנה. סיבת ההפרדה נובעת ממדיניות ההלאמה המועצות

ן עשה ביישננקטה במשטרים הקומוניסטים בנוגע לכל זכויות הקניין. הבחנה נוספת ת – ההפרטה

בין מדינות ו ,פיצוייםמגוון שחויבו מתוקף הסכמי כניעה ל ,'מדינות הציר' במלחמת העולם השנייה

הגוף הריבוני או  , לפי המדינהיםייחודיים אלו ייבחנו בנפרד כדי להקל על הקורא רכיביםאחרות. 

במקרי  לא נעסוק פליטים. ממנו אחריות משפטית באזור שנפלטו ואו שירש ענייןהחלטות ב ושקיבל

 פליטות במקרי נעסוק לא וכן, אפריקה צפוןבו התיכון מזרחבאוקראינה, בפליטות מהשנים האחרונות 

 לאומית-בין ציפייה ליהןבנוגע א שאין שמצאנו במדינות ובכלל אמריקה דרוםב, אפריקה במדינות

 על המדינות תשליט וחוסר יציבות חוסר לשב שארה בין, וכדומה לאומיות-בין באמנות שיעמדו ממשית

פורמלית של מדינות -נסקור את הפעילות הפורמלית )חקיקה פנימית( והבלתי :הדיון .ארצותיהן

פליטות. כמו כן נציין את התשתית הבסיסית המחייבת את  מייצרימייצגות שהיו מעורבות באירועים 

הנוגע לפרטי לא ניכנס לרזולוציות גבוהות בכל  לאומי.-המדינה מבחינה פורמלית לפי החוק הבין

 .הכללית המדיניות השוואת ברמת נישאר אלא 9הסכמים ופרטי פיצויים

 בסוגיית לדיון הבסיס את יניחו 'המשפטי רקע'ב קועסי הראשון הפרק מספר. מפרקים בנוי המחקר

 ההיבט. 'הפורמלי ההיבט' וכוני יחדיו שניהםו ,המחייב מדינתי-הפנים והדין המחייב לאומי-הבין הדין

                                                 
 מאגר החקיקה הלאומי: 8

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawLaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlawsall&wn=

%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D. 
9 Principles and Procedures for Compensating Refugees: International Legal Perspectives, , E. Benvenisti

Workshop on the Issue of Compensation for Palestinian Refugees, Ottawa, July 14-15, 1999. 

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawLaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlawsall&wn=%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D.
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawLaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlawsall&wn=%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D.
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ויפורט בהרחבה בפרק  ,בפרק 'הרקע המשפטי' הוא גם יובחן המדינות פעילות של פורמלי-הבלתי

 נתאר ,'מסקנות'הבפרק  ,לבסוף .והבחנה עיתית ומדינה כותרות כל מדינה-בהתאם לתתי 'הבוחן מקרי'

ממצאי בסקירת המקורות וב שנמצאוכפי  ןמאפייניהאת את המגמות הכלליות בשינויי המדיניות ו

סכסוך  ביןו השונים המקרים בין ההשוואה את נסכם, נקודות לבירור עתידי המככמו כן נעלה המחקר. 

 מסכמת.הבטבלה  את תמצות הדברים ראו ;מדיניות צעדי כמה על ונמליץ ערב-ישראל
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 משפטי רקע

נקבעות הן  אלו. אמות מידה ענייןב לאומיות-אמות המידה הבין ןמה לדעת ישבדיקת החריגות  לשם

בקורפוס  ,פורמליתבקביעה הן  ,התנהגות המדינות המעורבות באמצעות –ת פורמלי-בלתי עהקביב

 לאומי'.-הבין חוקההמכונה '

 האינ' לאומי-הבין'החוק משמעות המושג התשתית לאמות המידה הפורמליות.  אתנסקור בקצרה  כעת

 חוק בין המהותיים ההבדלים אחד. יתמדינ-הפנים בשיח המצוי'חוק'  במושג הרווח לשימוש זהה

 רכיבל. המדינות של נטריותוולוה על ברובו נשעןלאומי -הבין שהחוק אהולאומי -בין לחוק מדינתי

מעמד אמנה שאושררה ברוב כמעט מוחלט של מדינות  אהו חריג אחד :חריגים שלושה יש נטריותוהוול

 קודםנות מסוג החריג האמ ענייןבית הדין של האו"ם בבנקבעים הפסקי דין  אהו נוסףחריג  .האו"ם

 חריג .התומדייקות א את משמעותה או הפסיקות מפרשות את דבר האמנה ובכך משנות ;שהזכרנו

 מחייבת לפי חוקת האו"ם את כלל חברות האו"ם.ה ,החלטת מועצת הביטחון של האו"ם אהו נוסף

 .בדבר הנוגעות המדינות ברצון אלא אלו להחלטות רטרואקטיבי תוקף אין מקרה בכל

 בבתי המאושררות באמנות לעמוד מחויבות המדינותכל  ,לעילמנינו ש החריגים שלושת לע נוסף

'החוק  מתוקף למחויבותה משלה תמהיל יש מדינה שלכל כך ,פומביות ובהצהרות שלהן המחוקקים

 לאומי'.-הבין

שא שלפנינו הנובעת מתשתית חוקתית זו באה לידי ביטוי במנגנוני הביצוע של האו"ם, ובנו המדיניות

 – 'נציבות האו"ם לפליטים' אהו אחד. ארגון ענייןמרכזים את פעילות האו"ם בהבשני ארגוני פליטים 

United Nation High Commission for Refugees – UNHCR. רשמיתמבחינה  הוקמה הנציבות 

, 1954-ב לתוקף ונכנסה 1951 בשנת שנחתמה ,שלה המכוננת באמנה מפורטות סמכויותיהו, 1950-ב

  1967.10 משנת סמכויותיה של הרחבה ובפרוטוקול

 בפרוטוקול אך, בלבד 1951 שנת לפנילאירועים שאירעו ו האירופאי בהקשר לפליטים נוגע האמנה מנדט

 עם בהתנגשות מלבד, זמן ולכל מקום לכל לפליט האמנה מנדט ההרחבות שאר בין ורחבה 1967-מ

 הזו המחויבות את ולסייג להמשיך יכולות באמנה חברותה המדינות זאת עם 11."אאונר של המנדט

 בסיסי קו שרילי צריכה יתהיה שלכאורה, זו אוניברסלית באמנה גם לפיכךו ,וזמן מקום מבחינת

 מדינה לכל הייחודית ספציפית משפטית מחויבות תניכר, הפליטים ענייןב הגלובלית המחויבות מבחינת

 .ומדינה

 הפליט:  הגדרת

 פחד בשלחזור אליה ל רוצה אינוש או מוצאו לארץ לחזור יכול שאינו מי הוא, האמנה יפ על"פליט, 

" פוליטית דעה או מסוימת חברתית לקבוצה השתייכות, אזרחות, דת, גזע מטעמי נרדף להיות מבוסס

 12.(1951, פליטים של מעמדם בדבר)אמנה 

                                                 
  באתר נציבות האו"ם לפליטים:ראו את נוסח האמנה והפרוטוקול באנגלית,  10

https://treaties.un.org/pages/CTCTreaties.aspx?id=5&subid=A&lang=en . 
 :2015 ניר עמרן, "זה הזמן לסיים את פעילות אונר"א", המכון לאסטרטגיה ציונית, יוני 11

 http://izs.org.il/default.asp?father_id=460&catid=477.  
 , באתר הנציבות:16ובהרחבה בעמ'  ,3תרגום ציטוט מנוסח האמנה והפרוטוקול, עמ'  12

 http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf:"A refugee, according to the Convention, is 

someone who is unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being 

https://treaties.un.org/pages/CTCTreaties.aspx?id=5&subid=A&lang=en
http://izs.org.il/default.asp?father_id=460&catid=477
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
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 על ושונות נפרדות אמנות אלא האוניברסלי במובן לפליטים הנוגעת אמנה יתהיה לא 1967 שנת עד

 ךכפיל .1948 שסביב הפליטים ובסוגיות יערב-הישראלי בסכסוך נוגעת אינה זו אמנה ולכן ,אזורי בסיס

 משורת לפנים תהיהיועל כן  ,פי האמנה עלמחויבת  הייתה לא 13זה ענייןב נקטה שישראל המדיניות

 , ועניינה הריבוני הפנימי. לאומי-הבין הדין

 :(קטן aכן היה רק פירוש  לפני) קטן bהמוסיף את פירוש  1967-מ הפרוטוקול נוסח להלן

B(1לעניין אמנה זו, המילים ) '1951 ינואר 1 לפני כלליות הוראות: 1 פרק 'אירועים שהתרחשו 

 :שלהלן מהמשמעויות כאחת יובן, 1 בסעיף

(a )' או'1.1.1951אירועים שהתרחשו באירופה לפני ; 

(b )'וכל אחת מהמדינות '1.1.1951תרחשו באירופה או במקום אחר לפני אירועים שה ,

מהמשמעויות האלה חלות  והמתקשרות יצהירו בעת החתימה, האשרור או ההצטרפות, איז

 עליה לצורך התחייבויותיה על פי אמנה זו .

B(2כל מדינה שא )חלופה את ימצה (aרשאי )באמצעותבכל עת להרחיב את התחייבויותיה  ת 

 14למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. ( באמצעות הודעה שתישלחbץ חלופה )אימו

ונות שהיו מחויבות באמנה זו, ושהפליטים שבתחומן מגונציג את פעולות המדינות ה המחקר בהמשך

 ענו על הגדרות הזמן והמרחב המחייבות באמנה. 

UNRWA :Relief and Works Agency  United Nationsאונר"א,  אהו והשני בהיקף פעילות הארגון

for Palestine Refugees in the Near East ,להמשיך כדי 302' מס החלטה בעקבות 1949-ב הוקםש 

  15.ישראלית-הערבית המלחמה לפליטי בסיוע שפעלו ,הקודמים"ם האו ארגוני פעילות את

 :המקורי היה ותוכנו, שנים שלוש כלב מתחדש לארגון האו"ם שנתן המנדט

 .ע עבודת שיקום ישירה ולעבוד בשיתוף פעולה עם תכניות של ממשלות מקומיותלבצ• 

להתייעץ עם ממשלות המזרח הקרוב בדבר אמצעים שיש לנקוט כהכנה לזמן שבו הסיוע • 

 .פסקיי ולפרויקטים לשיקום לאומי-ןהבי

                                                                                                                                                   
persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political 

opinion" (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951). 
 .1950-, וחוק נכסי נפקדים, התש"י1953-חוק רכישת מקרקעין )אישור פעולות ופיצויים(, התשי"ג 13
 באתר הנציבות: 15–14מנה והפרוטוקול, עמ' ציטוט מנוסח הא 14

 http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf: 

"B.(1) For the purposes of this Convention, the words 'events occurring CHAPTER I: General Provisions 

before 1 January 1951' in article 1, section A, shall be understood to mean either: 

(a) 'events occurring in Europe before 1 January 1951'; or  

(b) 'events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951', and each Contracting State shall make a 

declaration at the time of signature, ratification or accession, specifying which of these meanings it applies for 

the purpose of its obligations under this Convention.  

(2) Any Contracting State which has adopted alternative (a) may at any time extend its obligations by adopting 

alternative (b) by means of a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations". 
הארגון מעולם לא עזר לפליטים יהודים שברחו בעקבות רדיפות ופוגרומים מארצות האסלאם לישראל ולמדינות המערב  15

 ליקט, כמתחייב מהמנדט להקמתו, וכן ליהודים בעלי תעודה פלשתינית מנדטורית שנפגעו.בעקבות הקונפ

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
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 16פסק הצורך בשיקום.יר תכנית לזמן שבו יויצל• 

 של העכשווי המנדט" :היום עד הארגון סמכויות הן ואלו ,א"אונר סמכויות הורחבו 1967 לאחר

-ב מהסכסוך עקוריםלו פלסטין לפליטי הגנה ושירותי אנושי פיתוח, שיקוםו הקלה לספק הוא א"אונר

 17."עזה וברצועת המערבית בגדה, הסורית הערבית רפובליקהב, לבנוןב, ירדןב: פעילותה בתחומי 1967

 15 ביןו 1946ביוני  1 שבין בתקופה פלשתינה היה הרגיל מגוריו םמקו"הפליט לפי אונר"א:  הגדרת

 את שאיבדו מי וכן [...] 1948-ב הסכסוך עקב מחייתו אמצעי את הן ביתו את הן ואיבד, 1948במאי 

 18."וצאצאיהם, 1967 במלחמת בתיהם

 מוטלת ותלהי יניהםב השוואה לכל גורם זה מהותי שוניו, מאוד שונה אופי םרגוניהא שנילש ניכר

 התשתית, הפליטים קרי – היעד אוכלוסיית הגדרת: אלהה בפרמטרים מצויים ההבדלים. בספק

 . למעשה הפתרונות קידום דרךו והכלכלית הארגונית ההתנהלותמושגית, -המשפטית

 יציב פורמלי בסיס על להישען יכולות אינן הפליטים בסוגיית מדינות להתנהלות המידה אמות, לסיכום

 1967המידה עד שנת  אמותומחוץ לאירופה.  1967פליטות מלפני  רועיילא הנוגע בכל במיוחד, ואחיד

 זה השוואה בנייר לכןפורמלי. -לאומי אלא להיבט הבלתי-אינן נוגעות להיבט הפורמלי ולחוק הבין

 יש אם, פעולותיהן שבבסיס המחייבים יםברכיב גם יגעונ בפועל מגוון המדינות התנהגות את נסקור

 התנאיםאת ו הנסיבות את נציגו, 1967-מ אלהה המדינות פעולות את נסקור כן כמו. כאלה יםכיבר

 .סדרההה אופן ואת ,שבעניינן הפליטות נושאי אתבהם  סדירשבחרו לה

  

                                                 
  :questions-asked-are/frequently-we-http://www.unrwa.org/who –אתר אונר"א, שאלות נפוצות 16

 "UNRWA was originally mandated to: 

 Carry out direct relief and works programmes in collaboration with local governments. 

 consult with the Near Eastern governments concerning measures to be taken preparatory to the time 

when international assistance for relief and works projects is no longer available, and 

 Plan for the time when relief was no longer needed". 
 ראו שם: 17

"UNRWA’s contemporary mandate is to provide relief, human development and protection services to 

Palestine refugees and persons displaced by the 1967 hostilities in its fields of operation: Jordan, Lebanon, the 

Syrian Arab Republic, West Bank and the Gaza Strip". 
 , הניתן להורדה באתר.3שם, וגם במסמך הנהלים של אונר"א, עמ'  18

http://www.unrwa.org/who-we-are/frequently-asked-questions
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 הבוחן מקרי

 ניהול המקרקעין והאוכלוסין שבשליטתם  בדבר ופריז פוטסדםהסכמי  – הברית בעלות

 הברית ארצות, ברית המועצותנועדו בה ראשי וליד ברלין,  1945 פוטסדם התכנסה ביולי ועידת

כגון שינויי גבולות, פיצויים, העמדה  ,לאומיים חדשים-ןלגבש הסכמות בדבר הסדרים ביכדי ובריטניה 

באשר  כדלקמן הוסכם דת פוטסדםילמשפט ותנאי הסכמי הכניעה במציאות שלאחר המלחמה. בווע

 לגרמניה:

כימות ביניהן על חלוקת השטחים ועל דחיית כל תביעות הפיצויים בין א. בעלות הברית מס 

 19.יםובתוכן פנימה ככל שהדבר נוגע לנכסי גרמנים אתנ הטריטוריות שחולקו ביניהן

 הפקעת כדי תוך, גרמניה שטח אל אירופה ממזרח הגרמנים טרנספר על מסכימות הברית בעלות. ב

  20.פיצוי לאב וקרקעותיהם רכושם

גרמנים  פליטים לקבל שלא ההחליט יאה :שונה מדיניות הנקט ולכן ,פוטסדם לוועדת ההוזמנ לא צרפת

 םשכבר היו בתחו ,בין פליטים מזמן המלחמה ההבחינ יאה דהיינו, הלשטח שבשליטת ואחרים

 רכוש על פיצוי ילב, רשווגובין פליטים שהגיעו לאחר המלחמה ושליטתם ונרשמו לפי תאריכי הגעתם, 

 21.הביניים תקופתב שצברו

                                                 
 :tp://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.aspht – פרוטוקול מלא19

"8. The Soviet Government renounces all claims in respect of reparations to shares of German enterprises 

which are located in the Western Zones of Germany as well as to German foreign assets in all countries 

except those specified in paragraph 9 below. 

9. The Governments of the U.K. and U.S.A. renounce all claims in respect of reparations to shares of German 

enterprises which are located in the Eastern Zone of occupation in Germany, as well as to German foreign 

assets in Bulgaria, Finland, Hungary, Rumania and Eastern Austria". 

  :http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp –פרוטוקול מלא  20 

 "The Three Governments, having: considered the question in all its aspects, recognize that the transfer to 

Germany of German populations, or elements thereof, remaining in Poland, Czechoslovakia and Hungary, 

will have to be undertaken. They agree that any transfers that take place should be effected in an orderly and 

humane manner". 
20 http://www.landeshauptarchiv.de/index.php?id=485&printView=1: 

"The report of the Central State Archive of Rhineland-Palatinate on the first expellees arriving in that state in 

1950 from other German states in the former British or American zone: "Beyond that [the fact, that until 

France took control of her zone west only few eastern war refugees had made it into her zone] already since 

summer 1945 France refused to absorb expellee transports in her zone. France, who had not participated in the 

Potsdam Conference, where the expulsions of eastern Germans had been decided, and who therefore did not 

feel responsible for the ramifications, feared an unbearable burden for its zone anyway strongly smarting from 

the consequences of the war" ("Vor 50 Jahren: Der 15. April 1950. Vertriebene finden eine neue Heimat in 

Rheinland-Pfalz", on: Rheinland-Pfalz Landesarchivverwaltung, http://www.landeshauptarchiv.de/, 

retrieved on 4 March 2013). 
21 Palatinate on the first expellees arriving in that state -"The report of the Central State Archive of Rhineland

in 1950 from other German states in the former British or American zone: "Beyond that [the fact, that until 

France took control of her zone west only few eastern war refugees had made it into her zone] already since 

summer 1945 France refused to absorb expellee transports in her zone. France, who had not participated in the 

Potsdam Conference, where the expulsions of eastern Germans had been decided, and who therefore did not 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp
http://www.landeshauptarchiv.de/index.php?id=485&printView=1
http://www.landeshauptarchiv.de/
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תכליתו הסדרת הענישה על ש, 1947-שנחתם ב הסכם הייתהתוצאתה ו 1946פריז התכנסה בסוף  ועידת

אירופאיות: איטליה, רומניה, הונגריה, בולגריה ופינלנד. הענישה כללה מתן פיצויים  'ציר מדינות'חמש 

 כתנאים גבול ושינויי תיותחוק בויותיהתחי – פיצויים פרטיים ילב – למדינות שנפגעו מפעילותן

 כל זאת עםו ,מובדל תחוםכ הפליטים ענייןל בחוזה התייחסות אין. עמן ולהשלמה ריבונות להענקת

 הכיבוש בשטחי, זרים בעלים וא הציר מדינות מאזרחי הוא אם, בעליו זהות את לוודא שאפשר רכוש

 רשומותב נמצא לאבעליו ש ושהרכ. ההם נכסיםה על בעלותו הוכרה – עצמן הציר מדינות בשטחי או

 התאריך. הריבוניות למדינות מכן לאחר ועבר הברית בעלותי ל ידע הולאם, היו אם שמלפני המלחמה,

 והפקעותת שינויי גבולות מפא ,ו בזמןב. למלחמה ההיא מדינהה הצטרפות יום אהו לבעלות הקובע

'מדינות  את חייבו הברית בעלותו ,פרטיים מאנשים במקרקעין זכויות נושלו ,כלכליים צרכיםמגוון ל

 22.הפיצויים את לשלם' הציר

 ועד 1944-. מ1952–1949בשנים  ,לאחר הסרת השלטון הצבאי יןישרמבעלות הברית שלטו על גרמניה ב

. עיקרי התכנית שנכבשו החלקים על מורגנטאו תכנית בהדרגה להקמת שתי המדינות הגרמניות הוחלה

 כדלהלן:

 אל אירופה ממזרח 1950–1944בשנים  גורשו( גרמנים אזרחים)לא  אתנים רמניםג מיליון 16–12 בין

י בעלות ל ידרכושם ואדמותיהם הופקעו ע 23.לאומי-טריטוריאלי וריכוז רציפות ליצור כדי גרמניה

לאומיים של גרמניה וכן הגבולות הפנימיים של מדינותיה -שונו גבולותיה הבין ה בעתבוהברית, 

רות בעלות יבש מספר עבודות כפייה לשניםמגוון ני חיילים ואזרחים גרמנים נלקחו לומחוזותיה. מיליו

 ממנה למנוע כדי ופוזרה הופקעה הגרמנית התעשייה. הסובייטי בשבי מתו םהמ אלף 700-כוהברית, 

 למדינות פיצויים לתשלום שימשו הללו המשאבים כלו, תיותיתעשי-הצבאיות יכולותיה השבת את

 24.תוקפנותה בעקבות המגרמני שנפגעו

  

                                                                                                                                                   
feel responsible for the ramifications, feared an unbearable burden for its zone anyway strongly smarting from 

the consequences of the war" .)שם( 
פירוט תמציתי אפשר ללמוד  .http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1948/2.html :1947הסכמי פריז  22

 ת הנוגעת לשאר מדינות הציר. מהדוגמה ההונגרית המפורטת בהמשך בהקשר זה; אנו נמנעים מחזרה מיותר
23 European University Institute, Florense. EUI Working Paper HEC No. 2004/1, edited by Steffen Prauser and 

Arfon Rees, p. 4. 
24 Surrender Program for Germany"-:"Morgenthau Plan: Suggested Post 

 https://web.archive.org/web/20130531235410/http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box31/t297a01.html: 

"Restitution and Reparation: 

Reparations, in the form of recurrent payments and deliveries, should not be demanded. Restitution and 

reparation shall be effected by the transfer of existing German resources and territories, e.g. 

)a) by restitution of property looted by the Germans in territories occupied by them; 

)b) by transfer of German territory and German private rights in industrial property situated in such 

territory to invaded countries and the international organization under the program of partition; 

)c) by the removal and distribution among devastated countries of industrial plants and equipment situated 

within the International Zone and the North and South German states delimited in the section on partition; 

)d) by forced German labor outside Germany; and 

)e) by confiscation of all German assets of any character whatsoever outside of Germany". 

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1948/2.html
https://web.archive.org/web/20130531235410/http:/docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box31/t297a01.html
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 :הציר מדינות אזרחי מול אל הברית ארצות

 היהשני העולם מלחמת במהלך. ההרחבה של האמנה לפרוטוקולרק  הברית ארצותהצטרפה  1968-ב

מתוך  ,וגירשה מאזורי החוף רבים אחרים גרמנים על בסיס אתני 11,507במחנות  הברית ארצותכלאה 

 עם קשריהם בסיס על בחרואלו נ םהאנשי. הברית ארצותים שחיו בכמה מיליוני גרמנים וצאצאי גרמנ

. כמו כן אזרחים ממוצא איטלקי פעולות דומות ננקטו כנגד .למיניהן כוח ועמדות אליה יקתםז, גרמניה

וכן  ,הברית ארצותהוטל מעקב על תושבים רבים, נפתחו חקירות והוגבלה תנועתם למדינות מסוימות ב

 על כך נוסף 25.מול גרמניה הנאציתבהסכמים ים נים ודרום אמריקנאמריק ם הוחלפו באזרחיםצתקמ

מדינות  צתקמ 26.קנדהבו הסגרת גרמנים, איטלקים ויפנים שחיו בדרום אמריקה הברית ארצותדרשה 

זמן הכליאה  .בתחומןהקימו להם מחנות כליאה  אחרותו ,הברית ארצותהאזור הסגירו אותם לידי 

אלף  120-כ 27.הוחרם ולא הושב אליהם רכושם .שלמות משפחות גם וכלל, לערך שנים שמונה-שבעהיה 

ונכלאו בשנות המלחמה. לאחר תום המלחמה  הברית ארצותאזרחים ותושבים יפנים גורשו ממערב 

 ארצותב שנולדו יפנים לילדים היא ניתנה אך, ליפנים אזרחות לתת לאש חודיתיי מדיניות ננקטה

ואיטלקים. בעקבות מהלכים אלו הוגשו תביעות לפיצויים, אך  גרמנים של קל, בניגוד לאזרוח הברית

-. בשנותרו בחיים ליפנים שילמהאך כן  ,איטלקיםללא שילמה פיצויים לגרמנים או  הברית ארצות

 התנצלות רשמית. והתנצלפיצויים על אבדן רכוש וסבל ליפנים,  יחוק הקונגרסחוקק  1992-וב 1988

  :בריטניה

 העולם מלחמת במהלך. 1968-ב – ההרחבה לפרוטוקולו ,1954-ב הפליטים אמנתל פההצטר בריטניה

 זומנו כולם. הגרמני מוצאם בשל לממלכה סיכון כמהווים בריטים אזרחים אלף 80 סומנו יהיהשנ

 אחרים אלפים וכמה ,מעשיהם על תדירדיווח  דווחל נדרשוו הוגבלו מהם אלפים כמה ;לחקירות

 כשבעת אלפים מאזרחי מדינות האויב אלף איטלקים למחנות כליאה. 19 וכנסועליהם ה נוסף. נכלאו

האחרונות הוגשו  שניםב 28.להם הוחזר לארכושם ו גירושם על פוצו לא מעולם הם גורשו לקנדה.

ואבדן רכוש  20-מתחילת המאה ה שטחים הפקעות בדבר הבריטיות הקולוניות אזרחי של תביעות

 ישו, הבריטים את שירשו הריבוניות למדינות ברובן מופנות התביעות .ישנגרם בעקבות הכיבוש הבריט

  29.ותוצאותיהן אלו תביעות אחר לעקוב מקום

  

                                                 
25 Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians. Part 769: Personal  K. Tetsuden (ed.),

288–287 , University of Washington Press (1997), pp.justice denied: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-295-97558-X. 
26 gave a formal apology and the Canadian  Brian Mulroney "On September 22, 1988, Prime Minister

made similar  d ReaganRonal government announced a compensation package, one month after President

gestures in the United States. The package for interned Japanese Canadians included $21,000 to each surviving 

instatement of Canadian citizenship to those who were deported to Japan"-internee, and the re ראו להלן, הערה .

27. 
27 Germany and the Americas: Culture, Politics, and History: A , Transatlantic Relations Series T. Adam (ed.),

181 p. , Volume II (2005),Multidisciplinary Encyclopedia: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1851096280. 
28 lash/a6651858.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/timeline/factfiles/nonf. 
29 -compensation-seek-gersvilla-Delhi-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8681785/New

Raj.html-by-evicted-being-after-years-100. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-295-97558-X
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1851096280
http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/timeline/factfiles/nonflash/a6651858.shtml
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8681785/New-Delhi-villagers-seek-compensation-100-years-after-being-evicted-by-Raj.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8681785/New-Delhi-villagers-seek-compensation-100-years-after-being-evicted-by-Raj.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8681785/New-Delhi-villagers-seek-compensation-100-years-after-being-evicted-by-Raj.html
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  :צרפת

שנת ב פלה בידי הנאציםנ היא. 1971-ב ההרחבה ולפרוטוקול 1954-ב הפליטים לאמנת הצטרפה צרפת

המשטר  פעולות רתה. במסגקיבל את הוראותיו מגרמניהוקם בה, ש )וישי( צרפתיהמשטר וה ,1940

להשמדה. צרפת ונשלחו יהודים  וכזוובכלל זה ר ,למדיניות הנאצית תאםבה רבים אזרחים גורשו

חברות  לנאצים עזרתם בגיןנתבעו דולר כספי פיצויים במצטבר. כמו כן  שישה מיליארדשילמה 

 30.הצרפתי הממשל דרך בעקיפין או במישרין פיצויים שילמוהן ו ,SNCFכמו חברת הרכבות  ,צרפתיות

קולוניאלית -פוסט כמדינה אך, יתה מעורבת בגירוש אזרחים ישירימלבד מקרה זה לא נמצא שצרפת ה

התביעות מופנות ברובן למדינות  .ועל אבדנו ומקרקעין רכוש תהלאמ על תביעות כנגדה מוגשות

 הריבוניות שירשו את צרפת.

 :גרמניה

והצטרפה לפרוטוקול ההרחבה  1953-, אשררה אותה ב1951-ב הפליטים אמנת על חתמה גרמניהמערב 

 הבהירוההסכם  בראשית: 1990סוגיות מקרקעין בהסכם לאיחוד גרמניה  תמצותוזה  1969,31בשנת 

 בין גרמניה חלוקת ומלפני יהיהשנ העולם מלחמת מלפני המקרקעין זכויות כל שתוקף הצדדים

יש לדון  נקבע כי כמו כן 32.גרמניה חלקי בשני סכםהה מועד עד שהיה כפי, ומבוטלים בטלים המעצמות

בני לאומים לזה ליחידים גרמנים או  ענייןבפרלמנט הגרמני המאוחד איך אפשר להסדיר פיצויים ב

 . היי בעלות הברית, כלומר לאחר מלחמת העולם השנייד לאחרים שזכויות המקרקעין שלהם נושלו ע

 טושלל תו,פדול ,1972–1949 שניםאו נכס שלם שהולאם בחלק מנכס  יכולתו של זכאי לממש-אי נקבעה

וכר כבעל זכויות לצורך מניות, דיבידנדים וכיוצא בזה, כל זאת לאחר ההוא , אך בו קיחזלה או בו

חלק היחסי של הרכוש מלפני בשיערוך, השבחה ושאר תהליכי ההסדרה והשמאות, כך שמדובר רק 

 (.המועצותברית  ןכללוב ,בעלות הברית וההלאמה )שעש

 לשיבה אפשרות כוללות ינןוא ,בלבד הצהרתיות הן שיוכרו במקרקעין שהזכויות הדגישו הצדדים

-שאי כיוון, עתידיות מעשיות משפטיות או כלכליות השלכות הן חסרות כלומר. יהיבנ ולזכויות לשטח

 כדי ,קלאיח אותה עיבוד עיבד וא בה בנהו את הקרקע שרכש ,אחראדם  של בזכויותיו לפגוע אפשר

ל להגיש את קבילותיו בנוגע לזכויות ויכ הציבור כן כמו. סוף לדבר אין כי, על שאירע בעבר לפצות

  33קבע.נחודשים מהמועד ש שישהבמקרקעין לצורך קבלת פיצויים משוערכים עד 

 פיצויים, במקרקעין זכויות להשבת תביעותגרמנים שו יכאשר הג 90-בתחילת שנות ה על כך נוסף

 ותומכת ה,כאל בזכויות מכירה שאינה גרמניה הכריזה ,(בכלל)והעולם  אירופה ברחבי לבתיהם שיבהו

 34"ל.הנ בתביעות לדון הנתבעות המדינות בסירוב

                                                 
30 deportees/-holocaust-compensate-to-http://www.timesofisrael.com/france. 
 .UNTC :https://treaties.un.org/Home.aspx?lang=enאתר האו"ם למידע על האמנות  31
בחלק הקומוניסטי הייתה הלאמה כללית, ובחלק המערבי ניתן תוקף חדש לבעלויות על הקרקעות לגרמנים מערבים  32

 זרחי גרמניה המזרחית. ולנתינים זרים כל עוד ביקשו זאת, לצד הלאמת קרקעות א
33 German History in Documents and Images (GHDI): 

 http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3099. 
34 , Private Claims to property Rights in the Future Israeli Palestinian SettlementZamir, E. Benvenisti and E. 

American Journal of International Law 295 (89) 1995, pp. 51-53קנצלר הודעת את למשל ראו גרמניה עמדת . בעניין 

המגורשים בצ'כיה,  הגרמנים קניין יעותתב את גרמניה דחיית בדבר ,2004בנובמבר  19-מ שרדר, גרהרד גרמניה,

 המדינות.  שתי ביחסי כמכשול יעמוד לא זה שעניין והתחייבותו

http://www.timesofisrael.com/france-to-compensate-holocaust-deportees/
https://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3099.%09
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3099.%09
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 להחזיר מכן שלאחר ובהסכמים כניעתה בהסכם נדרשה לא גרמניה, לגרמניה פליטים השבת בדבר

מיליוני פולנים במסגרתה שמניה הנאצית, למרות מדיניות הגירוש השיטתית של גר 35לתחומה פליטים

שיועדו לתכנית  ,במזרח אירופה רבים עמים אחרים מאזוריםגורשו וכן  ,מאדמת גרמניהגורשו 

אזורים אלו רוכזו גרמנים מכל רחבי מזרח אירופה כדי ליצור ריכוזי אוכלוסין ב .הקולוניזציה הגרמנית

 נזקימדינות בעבור כמה ם פיצויים למעצמות ולגרמניה לשל חויבה בניגוד לכך 36.ם רציפיםיגרמני

גרמניה גם לישראל ולסוכנות היהודית בעבור ניצולי  שילמה בין השאר ;ןהמלחמה ורכוש אזרחיה

אך לא בעבור מות  ,כפיית העבודה והסבל ,כוללני ולא פרטני( חישובהשואה על אבדן הרכוש )ב

  37.יקיריהם או גירושם

ה שגרמ הפגיעה על ספציפיים לאנשים גם פיצויים שילמה גרמניה כוללניים הסכמיםכמה  במסגרת

לפולנים שהוכיחו  גרמני מארק מיליארד 1.3שולמו  1975-ב למשל. יהיהשנ העולם במלחמת להם

 חולק בין הנפגעים. והוא  ,שולם סכום גדול נוסף 1992-, וביןישרבמשנפגעו 

 :יפן

 אלף 130-כ יפן כלאה יהיהשנ העולם במלחמת. 1982-ב – הפרוטוקול עלו 1981-ב האמנה על חתמה יפן

לאחר המלחמה הושב  .הברית מבעלות יחודיוב ,מערבה מדינותמ םמוצאש הכיבוש מאזורי אזרחים

 במסגרת הסכמי הכניעה של יפן. רכושם להם

 :סין

, סין גירשה יהיהשנ העולם מלחמת לאחר. 1982-ב ההרחבה ולפרוטוקול הפליטים לאמנת הצטרפה

לא מהסינים  ,פיצוייםכל  קיבלו לא מעולם הם. שישבו באי מהיפנים 90% ,יוואןאטעל בזמנה ה ששלט

הם  גם ;1959אלף איש משנת  150-מיותר ברחו מטיבט  ןבעקבות רדיפות סי 38.יוואניםאולא מהט

 היום. עדתרבותי נמשך בטיבט -והכיבוש הסיני והדיכוי הדתי ,לא קיבלו פיצויים מעולם

 :בנגלדשו ןפקיסט ,הודו

 שטח חלוקת מתוך 1947-ב יחדיו שקמו מדינות הן ,ממנה בנגלדש התפצלה 1971-שב ,ופקיסטן הודו

 לאמנה כלל הצטרפו לא הן. לגבולות מעבר המונית והגירה דתי בסיס על הבריטית הקולוניה

 האדמותו הרכוש של כללי שיערוך או פיצויים מתן לאב נעשתה מיליונים עשרות הגירת. ולפרוטוקול

הסכסוך  ההגירה לוותה במעשי אלימות קשים בהיקף עצום. .לא הסכם מסגרתבו ,סכסוךה צדישני ב

במיוחד בנוגע לחבל קשמיר  ,מקור לדאגה גדולה בעולם שמשהאלים בין המדינות נמשך עד היום ומ

רבי על ע-מקרה זה הדמיון הרב ביותר לסכסוך הישראליל .בתחום האטום וליכולות של פקיסטן והודו

 לאין שיעור. רבהה ,וחומרת מעשיו אף ממדיו

 :לשעבר הקומוניסטי הגוש מדינות

חוקים שנועדו להסדיר את היחס  התפצלו ממנולאחר נפילת הגוש הקומוניסטי חוקקו המדינות ש רק

 בניגוד םצתקמ, ניכרים חקיקה הבדלישיש ביניהן  לראות אפשר זאת עםלפליטים וזכויותיהם. 

                                                 
 .57, עמ' 2010, ירושלים שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראלאמיתי, -יפה זילברשץ ונמרה גורן 35
36 saw, Polonia Publishing House, , WarPoland Under Nazi OccupationJ. Gumkowski and K. Leszczynski, 

1961, pp. 7-33, 164-178. 
 .http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp פרוטוקול מלא: 37
38 07/21/content_539034.htm-http://www.chinadaily.com.cn/china/2003. 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp
http://www.chinadaily.com.cn/china/2003-07/21/content_539034.htm
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 רשויג אירופה מזרח מדינות כל .על בסיס אתני מפליםה חוקים םובכלל – קודמים מיםהסכלו לאמנות

 אלפים מאות של גרמניים מיעוטים היו בכולןו, םהגירת את עודדואו את אזרחי גרמניה  מתחומן

 .הגרמני אזרחיםדוגמאות שיפורטו, לא שולמו פיצויים ל בכמהמלבד  ,פתגור הכללהב. לפחות

 :וסיהר – המועצות ברית

 הפליטים לאמנת פההצטרבאו"ם,  ברית המועצותשקיבלה את ההמשכיות המשפטית של  ,רוסיה

היא  :גירוש מעשי תסדר ותבשיטתי הוציאה לפועל ברית המועצות. 1993-ב ההרחבה ולפרוטוקול

גירושי היא אחראית ל ;1945-ב מקוריאה יפנים ומיליונימאות אלפי אזרחים יפנים ממנצ'וריה גירשה 

שנת ב ברית המועצותגירושי הפולנים מל ;1944–0194בשנים  ברית המועצות הפינים משטחים שכבשה

 הלטבים, האסטונים גירושיל ;1940-ב ברית המועצותהוולגים אל קצוות -גירושי הגרמניםל 39;1940

 שנתב המדינה ולקצוות לסיביר ברית המועצות ממרכז םיאסיאתי עמים גירושיול ,1941-ב והליטאים

 אחת אף. אחד לכל למיליונים אלפים מאות בין נע הללו השיטתיים הגירושים של הגודל סדר. 1943

 .פרטי פיצויב ולא מדינתי פיצויב לא הגירוש, על פוצתה לא לעילשנמנתה  מהקבוצות

 :סרביה – יוגוסלביה

 הפליטים לאמנת הצטרפה"ם, באו יוגוסלביה של המשפטית ההמשכיות את שקיבלה ,סרביה

אלף איטלקים ועוד אלפי סלובנים וקרואטים  350 גירשה. יוגוסלביה 2001-ב ההרחבה לפרוטוקולו

 לאיטליה יוגוסלביה בין הסכם נחתם 1983-שב אף על פיפיצויים, להם לא שולמו  1960.40–4319 בשנים

 ילפיצו( מגוחךיש שיאמרו ו, סמלי)סכום בלבד  דולר מיליון 110 לשלם יוגוסלביה התחייבה שבו

 –הפיצוי  שולםלא  בפועלאך  עניין,ב דיונים יש היום עד. אבוד רכושם על בלבד ספציפי מאזור מגורשים

 לא לאיטליה ולא למשפחות הנפגעות. 

 :הונגריה

הועברו חוקים המסדירים תשלום  1992-וב 1991-ב 1989.41בשנת  הפליטים אמנת את שררהא הונגריה

 מיליון 40-כ על הוחלו שטר הפשיסטי או הקומוניסטי. החוקיםי המל ידפיצויים למי שרכושו הופקע ע

 ובתי מפעלים 3,840על ו ומשרדים מגורים שטחיאלף  400-מ יותר על וכן חקלאית אדמה של דונם

 שוברי באמצעות בוצע התשלום ."ןונדל רכוש השבת ינו כוללוא ,בלבד חלקי אהו הכספי הפיצוי. מסחר

 42.שנתית בקצבה השובר את להמיר ויכלומעלה  65 ובני ,קניין שטרות או פיצויים

גבולותיה  43.הכניעה בהסכמי נענשה ולכן ,היהשני העולם במלחמת הנאצים למאמצי הצטרפה הונגריה

לנתיני  – מקרקעיןו טלטליןימ – מדינות ולהשבת רכושכמה היא חויבה בתשלומי פיצויים ל ;צומצמו

 מיום חודשים שישה עד הגשהוו 1939-בתוקף ב תהישהי בעלות תביעתל בהתאם ,האומות המאוחדות

  44.ההסכם תתחול

                                                 
39  , Veritas 2005Polish Deportees in the Soviet Union M. Hope,. 
40 , Rizzoli, Milano 2005.Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio .R. Pupo, 
. רשימת המדינות החתומות על UNTC :http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html"ם למידע על האמנות אתר האו 41

 .htmlhttp://www.unhcr.org/3b73b0d6.3האמנה והפרוטוקול לפי תאריכי חתימה: 
 .36–25(, עמ' 1999) 31 בשביל הזיכרוןלורנס ויינבאום, "הפשרת ההיסטוריה: השבת רכוש יהודי במזרח אירופה",  42
 .ther/dfat/treaties/1948/2.htmlhttp://www.austlii.edu.au/au/o, נוסח מלא באנגלית: 1947הסכמי פריז  43
44 "2. The obligation to make restitution applies to all identifiable property at present in Hungary which was 

removed by force or duress by any of the Axis Powers from the territory of any of the United Nations, 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1948/2.html.
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רכוש הונגרי מחוץ  45;ברית המועצות לניהול הועבר בהונגריה גרמני רכוש: נוספות נקודות כמה

 ההונגרי תממשל ;לבעליו וחזרהורק לאחר מכן  ,ערובה למילוי כל הדרישות מהונגריה משילהונגריה ש

 46.זו ערובה בעקבות וחרםהנגרים שרכושם ההו יצויפ ממונה על הייתה

-היהודית הקהילה לקרן העבירהההונגרי תממשל ,סופי והסכם הסדר במסגרת: היהודי בהקשר

. שנתיות בקצבאות נזקקים לניצולים משולם והוא ,דולרים מיליון 24 בסך ראשוני תשלום הונגרית

 קהילתיות פעילויות למימון רדול מיליון שלושה בסך שנתי תשלום הקהילה קיבלה על כך נוסף

 עדיין זאת עם. דולר מיליון 60-ב שהוערכו ,קהילתי רכוש פריטי 151 על זכויותיה על לוויתור בתמורה

 47.הקהילה רכוש לערך, שהיו פריטים 3,000-לבנוגע  תביעות ועומדות תלויות

 :בולגריה

לכן חוקקה חוקים בעניין קודם  עודו ,1993במאי  12-ב ולפרוטוקול הפליטים לאמנת הצטרפה בולגריה

 שבין חודשיםב שנחקקו חוקים שלושה תסדר באמצעות היושב בבולגריה הרכוש השבת האמנה.

 .ונכסים רכוש לעצמם להשיב זרים אזרחים יכלו אלו חוקים באמצעותו ,1992 לפברואר 1991 דצמבר

 ;1989–1944 בשנים שהוחל, 'דתיות לקהילות השייך הרכוש הלאמת' חוק את ביטלה 1992 משנת תקנה

 הקהילה תבעה בשל ביטול החוק .אלו מעין נכסים על המקומיות הרשויות השתלטו שבחסותו חוק

 היה היישוםאמנם  .קהילתיים ומבנים ספר בתי ,עלמין בתי, כנסת בתי כמה לרשותה החזירל היהודית

 פרטי רכוש השבת עניינםש חוקים שחוקקה היחידות הארצות אחת היא שבולגריה לזכור יש אך ,אטי

 .הציר ממדינות כחלק בולגריה על פריז הסכמי תחולת את גם מעלהל ראו 48.וציבורי

 :סלובקיהו 'כיהצ

 קיימת בחקיקה שינוי נעשה ההצטרפות לאחר. 1993במאי  11-ב ולפרוטוקול לאמנה הצטרפה'כיה צ

 מגרמניה כוסלובקיה'צ חרורש בין כנשיא שכיהן ,בנש אדוארדבהמשך.  ו עוד עליהראו, 1991שנת מ

הלאמת רכושם  כדי , גירש את הגרמנים מהחבל הסודטי תוךםהקומוניסטי להשתלטות הנאצית

 להשבתנחקק חוק  1946-נכסיה. במבנש את הכנסייה הקתולית מקרקעותיה ו ה בעת נישלבו ,וחלוקתו

 הבעלות רק הושבה וליהודים ,לבעליו בפועל הוחזר ממנו קטן חלק רק אך, המלחמה מלפני רכוש

 לקצו הגיע שבה ,(1989) 'הקטיפה מהפכת' עד לוהכ והלאימוהקומוניסטים השתלטו  1948-ב .המנהלית

 הרכוש השבתב ורק אך טיפל 1991-מ החוק .הרכוש השבת מגמת והתחדשה הקומוניסטי המשטר

 תאריך .1948בפברואר  25 היה לבעלות הקובע התאריךו ,לשלטון הקומוניסטים עליית לאחר שנתפס

 השבת להסדרי מחוץ הקתולית הכנסייהאת ו היהודיםאת , הסודטים הגרמנים את הותיר זה גבול

 או יהודים לאזרחים אפשר ,1994באפריל  29-ב שנחקק ,1991-מ הרכוש השבת לחוק תיקון .הרכוש

 30 עד ההי התביעות חלון .הגרמניים השלטונות ידי על בתחילה שנתפס פרטי רכוש לתבוע ליורשיהם

  .החקיקה ממועד בלבד חודשים 12כלומר  ,1995באפריל 

                                                                                                                                                   
irrespective of any subsequent transactions by which the present holder of any such property has secured 

possession" ( Hungary, Part 5, Article 24). 
לאחר מכן הלאימה גרמניה המזרחית את השטחים עד התפרקות הגוש הקומוניסטי. ראו לעיל את סירוב גרמניה  45

 עלות על מקרקעין של אזרחיה במדינות אחרות.המאוחדת לגבות תביעות ב
 כנ"ל גם בנוגע לגרמניה ולשאר מדינות הציר. 46
 .42ויינבאום, לעיל הערה  47
 שם. 48
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 זכאים כית'הצ ברפובליקה קבע תושבי שאינם כים'צ אזרחים כי החוקתי המשפט בית פסק 1994 ביולי

 49 .האתני או הדתי וצאםלמ קשר ילב, זה חוק פי על רכוש להשבת תביעות להגיש

הראשונה נעשתה כבר בהתאם  החקיקהו ,1993ר בפברוא 4-הצטרפה לאמנה ולפרוטוקול ב סלובקיה

 שנתפס רכוש השבת החדש החוקקבע  1993באוקטובר  27-בלרוח הפרוגרסיבית של התחייבויותיה. 

 רכוש רק ולא – שנכחדו של קהילותו קיימות קהילות של קהילתיים נכסים וכלל, 1938בנובמבר  2 מאז

 50.דרישה אם הוגשה הוחזר וגרמני יהודי, קתולי רכוש שגם כך – פרטי

 :פולין

 נוגע ,1946 משנת עניין,ב הראשון החוק אך ,1991בספטמבר  27-ב ולפרוטוקול לאמנה הצטרפה פולין

 .המדינה לידי הפליטיבמלחמה ו הנספים מרבית נכסי הועברו מתוקפוו ,נפקדים(נכסי ) נטוש לרכוש

 ירושה חוק 1946-ב נחקק כן כמו. 1948–1946 שניםב תהיהתקופה שבה יכלו להגיש תביעות בעלות הי

 לא רבים ולכן, כתובה בצוואה ותנההו ראשונה מדרגה חיים משפחה לבני הירושה את שהגביל ,חדש

 .המלחמה במהלך צוואותיהם או יקיריהם אבדן בגלל בעלות לתבוע יכלו

 להשבת חוק חוקק 1997-ב סית.קהאוונגלית והאורתודו ,הקתולית יההוחזרו אדמות לכנסי 1989-ב

 – שנות המלחמהבקרי  – הרכוש החרמת בעת פולנית באזרחות שהחזיקו המקוריים בעליםל רק רכוש

אם  כלומר .(1997) לתוקפו החוק כניסת בעת פולנים אזרחים היוהיורשים ש בתנאי ,ליורשיהם או

 ההשוא ניצולינגלה שמדובר ב ,נאפיין את האוכלוסיות העומדות בתנאי הזכאות לתביעות הרכוש

 החזיקו אם – יורשיהםבאו  ,בבעלותם רכוש להחזיק יכולת חסרי ולכןשרובם היו ילדים  ,עצמם

 אינו כלול ,וכדומה הילדים הניצולים הורי, רכוש שאר המשפחה (.הנדירדי  תופעה) פולנית באזרחות

, 1960-ועד ל 1944-לרכוש שהולאם מבנוגע חקיקה זו אף הגבילה את מועד הבעלות הקובע  .בזכאות

 לא נכללה בחוק זה. למעשה החוק הפולניהיא  – 1944שרוב יהדות פולין גורשה והושמדה עד  וכיוון

  51.לצווי הגירוש והגזל הנאצי בהגבלתו זו נתן תוקף חוקי

לפני מלחמת העולם  אתנים לגרמנים שייכות היו בעלות הברית לרשות פולין מויהלאשרוב האדמות 

 :לגרמניה בעבר שייכים שהיו ,רכזייםמ אזורים שלושהמ בעיקר היו שהולאמו האדמותהשנייה. 

 הגרמנים משפחות את פיצתה לא הקומוניסטי העידן שלאחרפולין פומרניה, שלזיה ומזרח פרוסיה. 

ולכן אין אפשרות לפגוע בזכויות אדם אחד כדי לפצות  ,נמכרו או הוחכרו שהקרקעות טענהו המגורשים

 52.פולנים ינםאשל הללו ותלא למכור את הקרקעש ם הנוכחייםלבעלי הורתה פולין .אדם אחר

 :סלובניה

 ההן בשנים מיד לאחר עצמאותה מיוגוסלביה. ,1992ביולי  6-ב ולפרוטוקול לאמנה פההצטר סלובניה

 כל על ,בסלובניה שחיואתנית( מבחינה ) סלובנים ינםאש אזרחים של ותיהאזרח יהםזכויותהופקעו 

  .מכך המשתמע

 – לבעליו הושב והרכוש, אדמות של ולקטיביזציהק או הלאמה יתהיה לא היהשני העולם מתמלח לאחר

 אזרחי של רשמיים לא ענישה צעדי במסגרת הולאם רכושםו ,שהופלו האיטלקים האזרחים רכוש מלבד

                                                 
 שם. 49
50 Quarterly Journal , Property rights reform on agricultural land in Central and Eastern EuropeK. Hagedorn, 

of International Agriculture 43 (2004), No. 4, pp. 409-438 , Humboldt University of Berlin, Germany. 
 . 42ויינבאום, לעיל הערה  51
 .50הגדורן, לעיל הערה  52
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אך הקרקעות  ,זכויות המיעוט האיטלקי כמיעוט לאומי בעל זכויותהוגדרו בחוק מאז  .הציר מדינות

 53.גם תחת המדינה הסלובנית לא הוחזרו והרכוש

 54:ליטאו לטביה ,אסטוניה – יםיהבלט

מאז  .1991-שש שנים לאחר עצמאותה ב ,1997באפריל  10-הצטרפה לאמנה ולפרוטוקול ב וניהאסט

ברית י ל ידי הנאצים ועל ידע וקולקטיביזציה הלאמה והאדמות הרכוש הועברו הימלחמת העולם השני

התחילה בתהליך  , ואזבמשך שנה אחת הגשת תביעות אסטוניה אפשרה אותהעצמ לאחר. המועצות

, מדרגה ראשונה יורשיהםאל אל הבעלים המקוריים ו המקרקעין להחזרת שכלל קדימות הפרטה

 מתוךו בעלות קביעתל הקובע התאריך .לקהילה היהודית, לארגונים, לזרים ולקהילות דתיות םכללוב

 אזורי. תובעים אלף 230-הוחזרה וניתנו פיצויים לבעלות  .1940י ביונ 16 יהה פיצוייםכך למתן 

. הוחזרו ולא ,משוערכים בפיצויים בעליהם את זיכו השנים במהלך ושימושם עודםיי ששונה מקרקעין

 בעלים של פרטי לרכוש הזכות בין התנגשות כאן אין ,המדינה כלהולאמה בו ש מצבב שמדובר כיוון

 ויורשיו הקובע מהתאריך אזרח שכל טהוחל 2006באוקטובר  .המקוריים םהבעלי כותז למול נוכחיים

 ולא היו בעלי אזרחות אסטונית, מאסטוניה םהבלטים שגורשו בזמנ הגרמנים םכללוב ,ראשונה מדרגה

 להסתייגות במקביל וזאת, לאסטונים ןובשוויו בהתאם עבורםב פיצויים או רכושם את לקבל כלווי

בידול סוגיית הפליטים אלא לכל  בליהזכויות במקרקעין וברכוש הוחזרו  .כזה מצעד הגרמני הממשל

  55.אזרח אסטוני מהתקופה הקובעת

חוקקה בתחום השבת  1991-ב עצמאותה לאחר .1997ביולי  31-בלאמנה ולפרוטוקול  הצטרפה לטביה

 מהלאמהמעבר  חל. בדומה לאסטוניה גם בלטביה 1994התביעות עד  הגשת מועד וקבעה אתהרכוש, 

 כך ואחר ,ויורשיהם חיים בעלים לפי תהיהי הבעלות הגדרת. לבעלויות בהתאם להפרטה כללית

 רכוש טייפר אלפי עשרות. ירושה בצווי מוזכרים שאינם ראשונה מדרגה לקרובים גם ההורחב

 .המקוריים בעליהם את בפיצוי זיכו או הוחזרו ומקרקעין

 חוקחוקקה אף היא  1991-עצמאותה ב לאחר ;1997ריל באפ 28-בלאמנה ולפרוטוקול  הצטרפה ליטא

 ההגדרה הורחבה 1997-וב, קבע תושבי גם שהם לאזרחים רק הזכות הוגבלה בתחילה. הנדון בתחום

לתבוע עד  אפשרהת 1997-ולאחר התיקון ב ,בלבד שנה, 1992 עד היה התביעות מועד. אזרחיםה כלל

 .בלבד תביעות אלפי כמה היה ואל בתקופותהגודל  סדר. 2001

 החזרת בתביעות מעורבות היו הבלטיות דינותמה מקרקעות 60% בממוצעש אהו נוסף משמעותי נתון

עדר יל חוסר סדרים באיסופם והששיש לסייג את הנתונים ב אף על פי ,בגינן והפיצויים הבעלויות

עוברות בירושה  ינןהזכויות במקרקעין או לפיצויים א כמו כן מדינות עצמן.בם רישומיהרציפות ב

ואזורים שהועברו עקב שינויי גבול לאחר מלחמת  ,ומותנות באזרחות קודמת ובבעלות פרטית קודמת

 מחוז או ,לליטא והעברתם מפולין חלקים הפרדת למשל, תנרחב זכויות תהפקע יצרו היהעולם השני

בלטים,  גרמנים לעיל המוזכר הפיצויים מתהליך מודרו כךו. הבלטי הים שלחוף הרוסי קלינינגרד

 האמור בכל, הלדוגמ. ןמסמכיה על שמרו שלא או שהושמדו שלמות קהילות םובכלל ,ויהודים פולנים

 העברתו את שכלל להסדר הגיעו 2012-ב רק, השלטונות בידי שהוחזק יהודים רכוש להשבתבנוגע 

 .היהודיות הקהילות לחזקת

                                                 
 שם. 53

 54, Cambridge University Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States, E. C. Pettai and V. Pettai 

.Press, December 2014, pp 168-215 
55 -http://estonia.eu/about, Adviser, State Assets Department, Ministry of Finance, October 2012: U. Hänni

estonia.html-in-estonia/history/restitution. 

http://estonia.eu/about-estonia/history/restitution-in-estonia.html
http://estonia.eu/about-estonia/history/restitution-in-estonia.html
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 נעשתה ההפרטה. הבלטיות במדינות תנרחב קרקעות הפרטת החלה הקומוניסטי הגוש נפילת לאחר

 הבלטיות המדינותהפריטו  בפועל. ליורשיו או המקוריים לבעליו תוהשב או ת רכושמכיר אמצעותב

. הרוסי למיעוטהועברו ולא  נמכרו לאקרקעות ו, הראשית האתנית הקבוצה בני לידי רק קרקעות

 האתנית הקבוצה בני שהיו ודמיםהק לבעלים הוחזרו או נמכרו הרוסי המיעוט עליהן שישב האדמות

  56.כזו יתהיאם ה ,דילוג על הבעלות הרוסיתב (בהתאמה אסטונים או לטבים)ליטאים,  השלטת

 

 לבתיהם פליטים להשבת הנורמה תחת מאוחרים סכסוכים

 :קפריסיןו יוון ,טורקיה

 ולפרוטוקול 1960-ב לאמנה הצטרפה יוון ;1968-ב – ולפרוטוקול 1962שנת ב לאמנה הצטרפה טורקיה

 .1968-ב ולפרוטוקול 1963-ב לאמנה הצטרפה המאוחדת קפריסין ;1968-ב

מאנית( מרובים ומלאי תהפוכות. האירועים 'עותה)האימפריה  לטורקיה יוון בין הקונפליקטים

מאנית ומלחמת העצמאות 'השנים האחרונות היו התפרקות האימפריה העות 100-המשמעותיים ב

במלחמות ההמשך סביב סוף מלחמת העולם שנערכו , ה, צרפת וארמניןווהטורקית כנגד כוחות י

 כמדינה טורקיה של לאומי-ןהבי מעמדה את להסדיר בא ,1923-ב שנחתם ,הראשונה. הסכם לוזאן

במלחמה גורשו וברחו ארמנים ויוונים  57.שכנותיה עם והרחוקה הקרובה ההיסטוריה רקע על עצמאית

אך הפעם מתוך הסכמה  ,משיכו את מדיניות הפרדת האוכלוסיןבהסכם לוזאן ה ;רבים מטורקיה

הדדית בין יוון לטורקיה. כמיליון וחצי יוונים עזבו את טורקיה וכחצי מיליון טורקים עזבו את יוון 

בחילופי האוכלוסין המוסכמים הללו. תהליך ההגירה המוסכם הזה לא לווה במכירת רכוש הוגנת או 

  ורוב הפליטים לא יושבו במסודר. ,ושבהעברת זכויות עבודה או רכ

  :קפריסין

פעולות אלימות רבות ומאורגנות בין באי  התרחשותחת שליטתם ו ,בקפריסין הבריטיםשלטו  1959 עד

 הקהילה לרצון יגודבנ ,באי אחת מדינה הקמת על הוחלט בהסכם. יווניתל הטורקית היהאוכלוסי

. נפרדות מדינות שתיבאי  להקים טורקיתהון הקהילה היוונית ובניגוד לרצ מדינהל להסתפח היוונית

 ששאפה לספח את קפריסין למדינה היוונית. בתגובה ,רדיקלית יוונית מפלגה לשלטון עלתה 1974שנת ב

והקימה שם אוטונומיה טורקית, שרוב מדינות העולם אינן מכירות בה עד  ןטורקיה לקפריסי פלשה

 לערך טורקים אלף 60-ו הטורקי מהאזור יוונים פליטים ףאל 200 ברחו היום. במהלך מאורעות אלו

חקירות  .מקרקעיןעל  או רכוש על לזכויותיהם בנוגע הסדר שום אין היום עד. היווני מהאזור ברחו

, ופליט אדם זכויות על קשות עברותבדבר  לאומיים-ןביוהופקו דו"חות רבים של ארגונים נערכו 

 58.והמדינה הקפריסאית היוונית טורקיה עברוש ות,שיטתיבבהיקפים גדולים ו

  

                                                 
 .50הגדורן, לעיל הערה  56
 .http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanneנוסח הסכם לוזאן:  57
58 Atrocities.html-http://www.kypros.org/Cyprus_Problem/Turkish; 

https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=P3E5AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=refugees+and+the

+Turkish+occupation+of+Cyprus&ots=VOVpj-ZL_U&sig=F3csUdUUlanatBtJidx-

YFpj710&redir_esc=y#v=onepage&q=refugees%20and%20the%20Turkish%20occupation%20of%20Cyprus&f

=false ;http://www.jstor.org/stable/2546734?seq=1#page_scan_tab_contents. 

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
http://www.kypros.org/Cyprus_Problem/Turkish-Atrocities.html
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=P3E5AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=refugees+and+the+Turkish+occupation+of+Cyprus&ots=VOVpj-ZL_U&sig=F3csUdUUlanatBtJidx-YFpj710&redir_esc=y#v=onepage&q=refugees%20and%20the%20Turkish%20occupation%20of%20Cyprus&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=P3E5AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=refugees+and+the+Turkish+occupation+of+Cyprus&ots=VOVpj-ZL_U&sig=F3csUdUUlanatBtJidx-YFpj710&redir_esc=y#v=onepage&q=refugees%20and%20the%20Turkish%20occupation%20of%20Cyprus&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=P3E5AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=refugees+and+the+Turkish+occupation+of+Cyprus&ots=VOVpj-ZL_U&sig=F3csUdUUlanatBtJidx-YFpj710&redir_esc=y#v=onepage&q=refugees%20and%20the%20Turkish%20occupation%20of%20Cyprus&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=P3E5AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=refugees+and+the+Turkish+occupation+of+Cyprus&ots=VOVpj-ZL_U&sig=F3csUdUUlanatBtJidx-YFpj710&redir_esc=y#v=onepage&q=refugees%20and%20the%20Turkish%20occupation%20of%20Cyprus&f=false
http://www.jstor.org/stable/2546734?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/2546734?seq=1#page_scan_tab_contents
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 :קוסובו ניסיוןו בוסניה גםד – יוגוסלביה התפרקות

 בווקוס בחבל שמרכזם אלבני ממוצאאזרחים  ביןבדלות והתנגשות יהחל תהליך ה 90-וה 80-ה בשנות

 הפדרציה את שפירקה ,היוגוסלבית האזרחים למלחמת במקביל. היוגוסלבי הפדרטיבי השלטון ביןו

החל מאבק  1995-. בםיאלבנישברחו בעיקר מאזורים  םיושבו בקוסובו פליטים סרבי ,מדינות כמהל

 מאזורי הצדדים משני פליטים ברחו ובעקבותיו, היבין קבוצות האוכלוסי עצמהבו ואלים בקוס

 כדי תוך קשה ביד הסרבי הצבא ידי על הצבאית המערכההוכרעה  בתחילה. כבשונש ומאזורים הלחימה

 נקיטתב הסרבי הצבא את והכניעה"ו נאט התערבה אלו אירועים על רקע אך, מלחמה שעיפ ביצוע

אפשרה  םיהכוחות האלבני העצמת 59.'הבוסני גםהד'לפי  ורכושם טיםהפלי ענייןב חדשה יניותמד

 העדפתלצד  ,לא הושבו להםזכויותיהם ש ,הסרבים הפליטים, רדיפה ופשעי מלחמה כנגד אפליה

בו לקראת ובחסות פעילות זו קודמה קוס 60.שהוחזרו להם זכויותיהם ורכושם ,האלבנים הפליטים

 שלעיניה העצומות  לנגדלמעשה  רךענ מהסרבים האתני הטיהור בעוד, הפיכתה למדינה עצמאית

 61."ונאט

 העימותים אתש אף על פיהראשונה הוחלט על ענישת הצד החזק ולא על ענישת התוקפן,  בפעם

לאחר שנים של מעקב אחר תוצאות מדיניות  .האלבנים דווקא החלו םיניהאת והגירושים האלימים

שהחזרת הפליטים  לאומיים-השבת הפליטים יש תמימות דעים נרחבת במחקר ובמוסדות הבין

עדר יאם כישלון זה נובע מההעם זאת יש מחלוקת  .כישלון צורב הנחל זה בקונפליקט לבתיהם

רת המצב לקדמותו בצורה שמחזקת את דפוסי האיבה בין משאבים שהושקעו בפתרון זה או מעצם החז

 62.האוכלוסיות

 :אוסטיה וגאורגיה

 ,1992–1991 בשנים תחילה במדינה האליםקונפליקט ה. 1999-ב והפרוטוקול האמנה על חתמה גאורגיה

-חבל בדלני פרו א. דרום אוסטיה הוהמיעוטים משני צדי הגבול אל אזור הרוב שלהםברחו במהלכו ו

נידונים  ומקרקעין רכוש לזכויות התביעה תיקיעצמאות מגאורגיה. בדרום אוסטיה ל שואףהרוסי 

. אחד הטיעונים המעניינים בישראל ץ"בבג יניםטהפלס לתביעות בדומה, ונידחים כמקרים פרטיים

 נכסי: "אמנם אין חוק המאפשר לאוסטים לגור באהו אוסטים ושופטים פוליטיקאים מפי החוזרים

מונע הוצאת פליטים אוסטים מבתיהם". כלומר הפליטים האך לעומת זאת יש חוק  ,רגיםפליטים גאו

                                                 
59 s , by the United StateWhy They Do Not Go Home –Refugees and IDPs after Conflict  ,P. Weiss Fagen

 http://www.usip.org/5; -, 2011, pp. 4Institute of Peace: 

"Nevertheless, the outcomes in Bosnia show that the internationally promoted policy to return Bosnians to 

their places of origin was somewhat misguided. Even with an international presence and support for return for 

a longer period than has been typical in more recent postconflict transitions, most Bosnians chose not to come 

back to places where they were made to feel unwelcome, and when they did, could not find economically 

viable futures there"; http://www.davidchandler.org/wp-content/uploads/2014/10/LM-Bosnia-May-1999.pdf. 
60 http://www.hrw.org/reports/1999/kosov2/. 
61 http://www.haaretz.co.il/1.2393073. 
62 , The Property Rights of Refugees and Internally Displaced Persons: Beyond Restitution, A. Smit

69-int of Taylor & Francis, 2012, pp. 44, 61Routledge, impr: 

https://books.google.co.il/books?id=NT1lTrxDR14C&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Land+ownership+law+and

+Refugees&source=bl&ots=aHpT_TpgxH&sig=dq3wKqZ8gsa_AALMISG_kN7i9s0&hl=iw&sa=X&ei=A_Z

v=onepage&q=Land%20ownership%20law%20and%20Refugees&f=false5VIKaEpblapXogaAP#. 

http://www.usip.org/
http://www.davidchandler.org/wp-content/uploads/2014/10/LM-Bosnia-May-1999.pdf
http://www.hrw.org/reports/1999/kosov2/
http://www.haaretz.co.il/1.2393073
https://books.google.co.il/books?id=NT1lTrxDR14C&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Land+ownership+law+and+Refugees&source=bl&ots=aHpT_TpgxH&sig=dq3wKqZ8gsa_AALMISG_kN7i9s0&hl=iw&sa=X&ei=A_Z5VIKaEpblapXogaAP#v=onepage&q=Land%20ownership%20law%20and%20Refugees&f=false
https://books.google.co.il/books?id=NT1lTrxDR14C&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Land+ownership+law+and+Refugees&source=bl&ots=aHpT_TpgxH&sig=dq3wKqZ8gsa_AALMISG_kN7i9s0&hl=iw&sa=X&ei=A_Z5VIKaEpblapXogaAP#v=onepage&q=Land%20ownership%20law%20and%20Refugees&f=false
https://books.google.co.il/books?id=NT1lTrxDR14C&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Land+ownership+law+and+Refugees&source=bl&ots=aHpT_TpgxH&sig=dq3wKqZ8gsa_AALMISG_kN7i9s0&hl=iw&sa=X&ei=A_Z5VIKaEpblapXogaAP#v=onepage&q=Land%20ownership%20law%20and%20Refugees&f=false
https://books.google.co.il/books?id=NT1lTrxDR14C&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Land+ownership+law+and+Refugees&source=bl&ots=aHpT_TpgxH&sig=dq3wKqZ8gsa_AALMISG_kN7i9s0&hl=iw&sa=X&ei=A_Z5VIKaEpblapXogaAP#v=onepage&q=Land%20ownership%20law%20and%20Refugees&f=false
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אורגים הגאפשרו  2007ינואר  1-האוסטים מגאורגיה התיישבו בבתי הפליטים הגאורגים באוסטיה. ב

פלישה  הגרר ומתקפתםלמחוז האוסטי,  ופתחו במתקפה ופלש 2008-לאוסטים להגר לגאורגיה, אך ב

 63.י של המחוזאעל הממשל העצמ השתלטהש נגדית רוסית

 :אפגניסטן

 לחימה היובין שאר הקונפליקטים והשנים האחרונות,  100-האזרחים באפגניסטן לא פסקו ב מלחמות

אחוז ניכר  עקב הסכסוכים הרבים ובעלות בריתה. הברית ארצותולחימה כנגד  ברית המועצותכנגד 

פליטים  להשבת הניסיון ,לאומיים-בין חות"דו לפי. אחר או כזה פליטות במצב נמצא הימהאוכלוסי

 64.לשעבר יוגוסלביה של בקונפליקטים הן באפגניסטן הן, היבטים כמהנכשל ב המקורי ביתםל

 עדריוה במדינה הפנים ביטחון עדריה הן באפגניסטן הפליטים השבת לכישלון המוצעות הסיבות

לאומיים לא יכלו לשמור על -זרת כוחות ביןהפליטים שהוחזרו בע .מסודרות וכלכלה רווחה תשתיות

 אינהלמערב  ומהמדינהההגירה מהכפר לעיר  תוכמו כן תופע ולכן עזבו שנית. ,פרנסהתביטחונם או ל

 65.לפליטות כלכלית הגירה בין ההבחנה את ומטשטשת ,האפגנית המדינה על פוסחת

 

  

                                                 
 .82–75שם, עמ'  63
 .59וייס פייגן, לעיל הערה  64
65 ugeesref-http://costsofwar.org/article/afghan:  

"Because of the economic vulnerability and insecurity that Afghans face in their home regions, increasing 

numbers are on the move to other Afghan cities. Over 15% of returned refugees had to move again in 2011, 

often from rural to urban areas to seek security, food, and work. [4] As of January 2012, the UNHCR estimates 

there are approximately 447,547 internally displaced people in Afghanistan. Many return refugees have been 

unable to go back to their places of origin for reasons of continued insecurity or the lack of a viable 

livelihood. Poverty and disasters associated with natural hazard events have also contributed to the recent 

displacement of Afghans, but violence has been the major factor in involuntary population movements. 

Between June 2009 and September 2010, more than 120,000 Afghans fled their homes as a result of armed 

conflict". 

http://costsofwar.org/article/afghan-refugees
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 סיכום

 רכושם, פליטים ענייןב היהשני העולם ממלחמת מדינות של פעולותיהן את בדקנו זה במחקר

 רקע לעו הפליטים לאמנות הצטרפותן מועדיל בהתאם צוינו המדינות של פעולותיהן. יהםוזכויות

-בין שאיםנו כמהל משיק הפליטים ענייןש מצאנו. עניינןפוליטי של -הגאו בהקשר מדיניות שינויי

 זכויות שיח התפתחות יטת ממשל,ש אתנית,ו ריבונות, זהות לאומית כגוןלאומיים מרכזיים אחרים, 

 עצמה בסיס על ותבסלקטיביחוק ו נורמות שוםיי, ותדמיתיים כלכליים ואינטרסים דיפלומטיההאדם, 

 לאומית ועוד.-בדיפלומטיה הבין רובו וחכ קבוצותכלכלית, ו צבאית, מדינית

 הראשונה הישגה :הפליטים ענייןב שונה במדיניות המתאפיינות גישות שלוש על לדבר אפשר כיום

 בזירה שפעלו ומעצמות מדינות היו המובילים הגורמיו, קומוניסטיה הגוש נפילת עדבימים ש נקטהנ

 מעצמות בין מאבקהאת ו הכוחות יחסי את מדגישה זו גישה .זםוראלי תושמרנ מתוך פוליטית-הגאו

 שאפו הן זה חלוקה מאבק מתוך. ביניהןש ההשפעה אזוריעל ו העולמי המרחב חלוקת על ומדינות

 שנויים אזוריםבו במדינות כלכליתו פוליטית ,אתנית ,ריבונית זהות לשאלות בנוגע הכרעהלו לבהירות

 ארצות מלחמות, אוכלוסין חילופי שכללה ,הבריטית פיל ועדת של החלוקה הצעת למשל) במחלוקת

 זו תקופה(. 'כוו קוריאה, טנאםיוי כגון מפוצלות במדינות שליטה שטחי על המועצות בריתו הברית

 משליטה שיצאה חלקית הסכמהב או (טורקיה-יוון) בהסכמה םצתקמ ,אוכלוסין בחילופי התאפיינה

 גירושי) שיטתית מדיניות או( קפריסין-טורקיה ,ערב-ישראל) פחד בעקבות ורובן ,(פקיסטן-הודו)

 איטלקים ,רמניםג יחודיוב ,הציר מדינות של יםיהאתנ הלאומים גירושי, המועצות בריתב המיעוטים

 שאפה זו מדיניות. פחד למדיניות שיטתית בין שילוב אף לעתיםו(, הברית בעלות ייד לע ויפנים

 ומדינות גרמניה) ענישה מתוך בין, סכסוכים לסיום כמפתח הטריטוריאלית ברמה אתנית להומוגניות

 (.קפריסין-טורקיה) עצמיות לאומיות שאיפות מתוך בין( הציר

 מתן של במדיניות מתאפיינת והיא ,ימינו ועד הקומוניסטי הגוש מנפילת הנקטנ היהשני הגישה

-בין ארגונים יל ידע מקודמת זו מדיניות. לבתיהם פליטים השבת ואף רכוש על זכויות השבת, פיצויים

 למען הפועלים לאומיים-בין אזרחיים ואירגונים ו"נאט, האירופאי והאיחוד ם"האו כגון לאומיים

 היא זו מדיניות 66.אלו ניםענייב המנהגיות האמנות של המוסרי הצו מתוקף העולם ברחבי אדם זכויות

 לפי עולמית מוסרית הגמוניה ויצירת הקומוניסטי הגוש על המערב ניצחון של המשולבת התוצאה

והצמדתו לשיח זכויות האדם בא לידי  זכויות פליטים ענייןב החדש השיח שיא .המערבי העולם שקפתה

רכושם השבת להשבת פליטים לבתיהם,  הנוגעהכינוי למסמך של האו"ם  –( 2005)' כללי פינהרו'ביטוי ב

 ,הצד התוקפן תעניש אהי 'השבת הגלגל לאחור'הטענה המרכזית של גישת  67.פיצויים על סבלםמתן ו

יצירת הרתעה למי בהתוקפן  יאושילגורם הצעד  זהום. אל נכסיהמממן את חזרת אויביו אל בתיהם וה

 .בעתיד כנגד אוכלוסיות אזרחיות האמצעים כאל ששוקל לנקוט

                                                 
 The Commission of Human Rightsהאדם  לזכויות הוועדה: "38–36, עמ' 35אמיתי, לעיל הערה -זילברשץ וגורן 66

 Human Rights Council אדם לזכויות לנציבות והפיכתה לאחרונה בה שחל השינוי אם ברור ולא טיפולי כגוף הוכרה

 אזרחיות זכויות בדבר האמנה יישום על לפקח שנועדה יותר המקצועית הוועדה זה. גם בתחום המציאות את שיפרו

 שברור דברים לעשות האדם כויותז בשם מדינה לחייב הנטייה מן חפה אינה The Human Rights Committee ומדיניות

 בין להבחין האמנות של האמתי ניסיונן ]...[ המיוחדים לתנאיה קשר מדינה, בלי כל בהם לחייב אפשר אי כי למדי

 אינטרסים המקדמת בצורה לעתים מתפתח הלגיטימיים המיוחדים ההסדרים מגוון לבין הכול את המחייב האוניברסלי

 ."הבינלאומיים במוסדות בהצבעה ניכר מספרי מרוב הנהנית מדינות קבוצת של וא החזקות המדינות של פרטניים
 .http://www.unhcr.org/50f94d849.htmlהמסמך המלא של 'כללי פינהרו':  67

http://www.unhcr.org/50f94d849.html
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 בקריטריונים עומדות שאינן בטענה ,עצמן המערב מדינות כנגד אזרחיות תנועותהחלו לפעול  בבד בד

 משנות הפליטות מייצרי לקונפליקטים בנוגע היסטורי צדק עשיית דרשו אלו תנועות. הציבו עצמן שהן

 . הקולוניאליזםמו היהשני העולם תממלחמ ואפילו ,הקרה המלחמה

-הבין הארגונים תדמית את מערערתה חריגה הוגמד יש, לעיל המתוארת מגמהל ובסתירה, במפתיע

 פונו שבמהלכה ,השומרון ומצפון עזה מרצועת ישראל מדינת נתקותיה :אלו אזרחיות תנועותו לאומיים

 68.לעיל המוזכר ',פינהרו כללי' מסמךל חריף ובניגוד האתני מוצאם בסיס על יהודים תושבים אלפי

 של תקפותם על מעידה ,ם"האו ארגוני התערבות חוסר וכן ,והפליט האדם זכויות ארגוני שתיקת

 . סלקטיביים קריטריונים

 וסטנדרטים לחץ קבוצות נוצרו הציבורית לזירה המדינית מהזירה נורמטיבי-המוסרי השיח מעבר עקב

 כלכליים בתמריצים מדינות ועודדו הפליטים אמנת של מקסימליסטי לפירוש שגרמו חדשים

 אבדןעל , הכליאה על היפנים את 90-ה בשנות פיצתה למשל הברית ארצות. בהתאם לפעול ותדמיתיים

, יוגוסלביה התפרקות כגון ,חדשים קונפליקטים. יהישנה העולם מלחמת בזמן הגירושעל ו הרכוש

 להשבת מקיפים ניסיונות נעשו 69.זו לגישה חןבו מקרי להיות הפכו ,בזה וכיוצא ןאפגניסט מלחמות

 בבוסניה הסרבים כגון ,אוכלוסיות כנגד שנעשה אתני מטיהור עין העלמתב לבתיהם הפליטים

 הגישה מדיניות את המשיכה היא בדיעבדו, לחלוטין זו גישהכשלה  וםהי עד התוצאה במבחן .ובקוסובו

 'חזק'ה מול שמפעילים המוסריות המידה אמות בין נהיהבח אך אתנית לרציפות שחתרה ,הראשונה

 בפועל)' חלש'ה כנגד שמפעילים לאלו (אתני וטיהור גבולות שינויי, פיצויים תשלומי כפיית, ענישה)

התחזקה  שבאפגניסטן מוצאים אנו כך. (הראשונה התקופה תגיש לפי לנהוג להם מאפשרים

 בחסות אתניות טריטוריות או אתניות מדינות וצרונ בפועלו, ביוגוסלביה ןוכ תהאתני הטריטוריאליות

  70.היהשני הגישה

 המאפיין .עיצובה בשלבי נמצאת והיא 90-ה שנות בסוף להתפתח החלה השלישית המדיניות גישת

 ה,לדוגמ .במערב דווקא האתנית ומיותללא המחודשת החיובית בהתייחסות אהו שלה המרכזי

 לע תרבותיתוה האתנית זהותם את מעצימיםה – ואחרים הבווארים ,הקטלונים ,הסקוטים ,הבסקים

                                                 
 ראו שם: 68

"5. The right to be protected from displacement 

5.1 Everyone has the right to be protected against being arbitrarily displaced from his or her home, land or 

place of habitual residence. 

5.2 States should incorporate protections against displacement into domestic legislation, consistent with 

international human rights and humanitarian law and related standards, and should extend these protections to 

everyone within their legal jurisdiction or effective control. 

5.3 States shall prohibit forced eviction, demolition of houses and destruction of agricultural areas and the 

arbitrary confiscation or expropriation of land as a punitive measure or as a means or method of war. 

5.4 States shall take steps to ensure that no one is subjected to displacement by either State or non-State actors. 

States shall also ensure that individuals, corporations, and other entities within their legal jurisdiction or 

effective control refrain from carrying out or otherwise participating in displacement". 
 יהיו הבינלאומיים האכיפה מוסדות כי העובדה לנוכח מתחזק זה "חשש: 36, עמ' 35אמיתי, לעיל הערה -זילברשץ וגורן 69

 של שוויונית אכיפה תושג לא כי הסכנה שונות. אורבת מדינות כלפי אחידות לא מידה אמות לפי וינהגו פוליטיים בהכרח

 מדינות נגד מדינות בידי פוליטי נשק ישמשו האדם זכויות שבו מצב ייווצר אלא המדינות כל על ומוסריות מחייבות נורמות

 אחרות".
 .58שם, עמ'  70
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 הכלכלית האינטגרציה תהליכי את גם מעצימה זו העצמה לרוב 71.הקלסית הלאומית הזהות חשבון

 אתניות-הרב הלאום מדינות של הביניים רובד החלשת תוךמ ,אירופאי-הכלל באיחוד והמוסדית

פוליטיים  נישואיןהיסטוריים ו הסכמים בחסות או אירופאי-פנים קולוניאליזם בסיס על רובןב נוצרוש

 72.יוחסין שושלות בין

 הנותנים חוקים חקיקת אהו ,התגבשותה בשלבי הנמצאת ,השלישית הגישה תא המאפיין נוסף רכיב

 סוציאלית תמיכה, לתרבות, ללחינוך הנוגע בכל המרכזית האתנית לקבוצה יתר זכויות ואף העדפה

 'השבות חוק'ל המקבילה ,כזו חקיקה 73.(2003 אירופה מועצת, 2001 יהונצ וועדת) מהיר אזרוחלו

                                                 
 – (ישראל ומדינות הלאום החדשות תשס"ד: )חורף 16 תכלת אמנון רובינשטיין, "אנחנו כבר לא לבד", 71

http://tchelet.org.il/article.php?id=236 : מועצת אירופה שתי אמנות: האחת, אמנת המסגרת "בשנות התשעים חוקקה

, העניקה לראשונה זכויות קבוצתיות למיעוטים הללו; 1998בפברואר  1-להגנה על מיעוטים לאומיים, שנכנסה לתוקף ב

. אמנם צרפת, שחרתה על 1998במרס  1-האחרת היא הצ'רטר להגנה על שפות אזוריות ושפות מיעוט, שנכנסה לתוקף ב

יאל הלאומיות ה'אזרחית', דחתה את אמנת המסגרת להגנה על מיעוטים, אך היא הייתה חריגה בעניין זה. דגלה את איד

חתמו על שתי האמנות  –המדינות האירופיות האחרות ובהן אפילו אנגליה, שיש לה מסורת השוללת זכויות קבוצתיות 

 האלה ובכך הכירו למעשה בעקרונות העומדים בבסיסן".
72 , andating Identity: Citizenship, Kinship Laws and Plural Nationality in the European UnionM, E. Horvath

February 2008 : 

https://books.google.co.il/books?id=lGzqDoxJm_UC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=resolution+1335+council

+of+europe&source=bl&ots=JmP-uzVr-3&sig=-sS-

3SgC1HEHfO2onqsfDxcwnPk&hl=iw&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=resolution%201335%20council%2

0of%20europe&f=false. 
בעניין מדיניות מתעדפת לפי מוצא אתני:  מועצת אירופה 'ועדת ונציה', ועדת משפטנים שהקימה 73

tp://www.venice.coe.int/webforms/eventsht.  :המסמך המלא באתר הרשמי

e.aspx-INF(2001)019-http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL ואמנם, : "71; ראו רובינשטיין, הערה

במערב, בעיקר באירופה, רווחות כעת גישות חיוביות למדי כלפי היבטים שונים של תופעת הלאומיות, שעד לפני זמן לא רב 

עוררו הסתייגות וחשדנות. כך, למשל, הולכת וגוברת ההכרה בלגיטימיות של הקשרים שמקיימות מדינות מסוימות עם 

, פרסם גוף זה, המכונה 'ועדת ונציה', דין וחשבון בעניין 'העדפת 2001ות אתניות מחוץ לגבולותיהן ]...[ באוקטובר פזור

הִקרבה שלהם', שבו נקבע במפורש כי היחס מן הסוג האמור אינו נוגד את המשפט -מיעוטים לאומיים על ידי מדינות

טריטוריאלית של המדינות המעורבות. בהתאם לכך קבעה הוועדה הבינלאומי אם אין בו משום הפרה של עקרון הריבונות ה

הקרבה כלפי אזרחים החיים מחוץ לגבולותיהן, ובהם הדרישה כי מדיניות זו לא -כמה כללים מנחים למדיניותן של מדינות

קר תגרום לאפליה בין אזרח לאזרח, לא תפר זכויות אדם בסיסיות, תכבד הסכמים בילטרליים קיימים ותתמקד בעי

בשימור קשרים של זהות ותרבות. אך חשוב יותר לענייננו: ועדת ונציה הבהירה שאין בתנאים אלו כדי לפסול חוקי אזרחות 

הלאום השבים למולדתם, ובכך הכירה למעשה בלגיטימיות של מדיניות שבּות או -והגירה המקנים עדיפות מסוימת לבני

, ובה היא 'מקדמת 1335בהחלטה  2003די מועצת אירופה, שיצאה בשנת פטריאציה. מסקנות הוועדה אומצו לבסוף על י-רה

הקרבה שלהן במדינות אחרות, במטרה לעזור להם -קרבה למיעוטי-בברכה באופן עקרוני את הסיוע שניתן על ידי מדינות

שבתחומה  לשמור על זהותם התרבותית, הלשונית והאתנית', אף שהאחריות להגנה על המיעוט מוטלת בעיקר על המדינה

 –אוסטריה, הונגריה, בולגריה, יוון, איטליה, סלובקיה, סלובניה, רוסיה ורומניה  –תשע מדינות אירופיות  ]...[ הוא שוכן

לחוקה  108הלאום שלהן החיים מחוץ לגבולותיהן. סעיף -חוקקו חוקים אשר נותנים תוקף משפטי ליחסים בינן ובין בני

ליוונים החיים בחוץ לארץ ותטפח את קשריהם עם המולדת'. ברוח זו מנסה כעת יוון  היוונית למשל קובע שהמדינה 'תדאג

והיא מנהלת  –קבוצה אתנית המונה כשלוש מאות אלף איש  –לקדם יזמה למתן אזרחות כפולה לאלבנים ממוצא יווני 

ותר ברוסיה, שהיא אמנם מגעים בעניין עם הממשלה האלבנית ועם גורמים אחרים בקהילה האירופית. המצב מורכב מעט י

ובעצם את כל מי ששייך לחוג התרבות  –עמה -מדינת לאום, אבל זהותה הלאומית מעט מעורפלת. רוסיה מכנה את בני

'קוְמפטריוטים'. אין זו הגדרה של ממש, אבל יש לה השלכה משפטית ממשית: חוק שחוקקה הפדרציה הרוסית  –הרוסית 

ט שמגיע לפדרציה הופך מיד לאזרח רוסי לכל דבר, על כל הזכויות והחובות קובע שכל קומפטריו 1999בחודש מרס 

 הכרוכות במעמד זה".

http://tchelet.org.il/article.php?id=236
http://tchelet.org.il/article.php?id=236
https://books.google.co.il/books?id=lGzqDoxJm_UC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=resolution+1335+council+of+europe&source=bl&ots=JmP-uzVr-3&sig=-sS-3SgC1HEHfO2onqsfDxcwnPk&hl=iw&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=resolution%201335%20council%20of%20europe&f=false
https://books.google.co.il/books?id=lGzqDoxJm_UC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=resolution+1335+council+of+europe&source=bl&ots=JmP-uzVr-3&sig=-sS-3SgC1HEHfO2onqsfDxcwnPk&hl=iw&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=resolution%201335%20council%20of%20europe&f=false
https://books.google.co.il/books?id=lGzqDoxJm_UC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=resolution+1335+council+of+europe&source=bl&ots=JmP-uzVr-3&sig=-sS-3SgC1HEHfO2onqsfDxcwnPk&hl=iw&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=resolution%201335%20council%20of%20europe&f=false
https://books.google.co.il/books?id=lGzqDoxJm_UC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=resolution+1335+council+of+europe&source=bl&ots=JmP-uzVr-3&sig=-sS-3SgC1HEHfO2onqsfDxcwnPk&hl=iw&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=resolution%201335%20council%20of%20europe&f=false
http://www.venice.coe.int/webforms/events
http://www.venice.coe.int/webforms/events
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-INF(2001)019-e.aspx
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-INF(2001)019-e.aspx
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 לחשיבה פתח פותחת, האתנית הזהות של יותר הצרה הגדרתה בשל ממנה רדיקלית ואף בישראל

 הנוגע בכל ערבים של לגיטימית הלא האפליה טענות את ושומטת לאום-מדינה ליחסי בנוגע מחודשת

 .מהיר אזרוחלו שוות זכויותל, למקרקעין

 לקביעת בנוגע כה עד שהוזכרה מדיניותלו לחקיקה הד כאן לראות אפשר זה משווה מחקר בהקשר 

 ,יהודיםמ המונע באופן נקבע מהמדינות בותשבר, מקרקעין על בעלות החזרת לצורך הקובע התאריך

 צתקמב כן כמו. זכויותיהם את לתבוע הציר מדינות של הלאומים בנימו גרמניםמ ,רוסיםמ ,צועניםמ

 קבוצות כנגד יחודיב ,היום עד קיימים מקרקעין מכירת ענייןב המפלים החוקים שסקרנו המדינות

  74.'וכד רוסיה, הציר מדינות קרי, אויב למדינות ותרוכקש היום עד מוכרותה אתניות

 לכדי באירופה מתגבר ,מכך נובעה וכל אתנית-לאומית זהות כמבטאת הריבונות, הלאומית הזהות עניין

 מהגרים בין אירופאי-הפנים בשיח החנהב יש .בכלל ומהגרים פליטים כלפי למדיניות בנוגע יסודי ויכוח

 נוספת החנהב. אירופאים ינםאש למהגרים – דרומה או אירופה מזרח ממדינות לרוב – אירופאים

. בה המקובלות הנורמות את ולקבל בחברה להשתלב נכונותם ומידת המהגרים דת סביב נעשית

-בלתי' רההגיב בפועל שהיגרו לאחר כפליטים מאושריםה לפליטיםבנוגע  גם תבטאיםמ אלו קוליםשי

, האירופאית אפילו או לאומית-התרבותית ,האתנית זהותן שאלת לכן. (irregular migration) 'רגילה

 כך משום. הפליטים שאלת של בהקשר למבחן תעומד ,האירופאיות המדינות של חילוניתאו  נוצרית

 מצדש עוד ועוד מדגישות עצמה האירופאית הנציבות שלו מדינותמגוון  של חדשות מדיניות הצעות

 בכלל והמהגרים הפליטים של חברתית-כלכלית-התרבותית האינטגרציה לאכיפת לפעול יש אחד

 של ההגירה נתיבי חסימת את חזקליש  אחר ומצד ,באינטגרציה זכויות התניית באמצעות ולעידודה

  75.אירופה במדינות אחיד פיזור לפזרם לחלופין או מאירופה מהגרים גרשל ,מהגריםוה הפליטים

 רגולציית את שמותימי אינן ,ואחרות איטליה, יוון ,ספרד כמו, מעבר שמדינות כך לידי גיעוה הדברים

 מתוקף. הפליטים לסוגיית האירופאי האיחוד מדינות יחס את המסדיר המסמך שהיא 76,דבלין

 ולקחת אותו לרשום צריכה, לפליטות הטוען או הפליט אליה גיעהש הראשונה המדינה ,דבלין רגולציית

 אמנת לדיני בהתאם, מכך המשתמע כל על טתויקל ממונה על איה והלאה מכאןו, זהותו פרטי את

 אותם כולאות אלא המהגרים את רושמות אינן המעבר שמדינות מצב נוצר כך. ם"האו של הפליטים

 למשל – היעד למדינת בסתר אותם מעבירות לחלופין או, לפליטות טענותיהם לבירור דע שנים במשך

 רישום לאב זאת וכל ;המעבר למדינות חזרהב אותם המעביר הבתור יאוה – בלגיה וא צרפת, גרמניה

 הללו נותהמדי את קונס האירופאי הדין שבית, כך כל חמור למצב הגיעו הדברים. נאותים תנאיםבלי ו

 עומק את לנו מראה לעיל המפורטת השלישית הגישה 77.הסכמים הפרתו אדם זכויות פרתה בגין

                                                 
 הדרישה אם שיכריע במבחן לעמוד צריכים הזכויות של "פירושן ויישומן :36, עמ' 35אמיתי, לעיל הערה -זילברשץ וגורן 74

 מדינה כל כלפי אלא נתונה היא שבה במציאות המדינה אותה כלפי רק לא וסבירה נכונה כלשהי נהמדי כלפי המופנית

  .דומים" בתנאים
we-affairs/what-http://ec.europa.eu/dgs/home-: 2015אג'נדת ההגירה החדשה של הנציבות האירופאית  75

migration/index_en.htm-agenda-do/policies/european. 
//:in-work/protection-of-www.ecre.org/topics/areashttp-דף רגולציית דבלין באתר המועצה האירופאית:  76

regulation.html-dublin-europe/10. 
/in-work/protection-of-areashttp://www.ecre.org/topics- –דף רגולציית דבלין באתר המועצה האירופאית77

regulation.html-dublin-europe/10: 

"This culminated on January 2011 when the Grand Chamber of the European Court of Human Rights ruled 

in M.S.S. v Belgium & Greece amongst other findings that Belgium had violated Article 3 and 13 of the 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-:europe/10-dublin-regulation.html
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-:europe/10-dublin-regulation.html
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-:europe/10-dublin-regulation.html
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 .מעלה שהוא םיפורמלי-והבלתי םיהפורמלי הקונפליקטים ריבוי ואת מציף הפליטים ענייןש הסוגיות

 על המבוצעת הבלעדית הגישה אינה ,בבסיסה עומד האדם זכויות ששיח ,היהשני המדיניות שגישת כך

 .ונא נובימי פליטות למקרי בנוגע גם המערב תמדינו ידי

 הצדדים ,לעיל המוזכרת הראשונה בגישה .הפיצויים מקבלי סוגי בין להיעשות צריכה נוספת הבחנה

 פרטיים ולאנשיםאתניות ו דתיות לקהילות פיצויים מתן. מדינות היו הפיצויים ענייןב המרכזיים

 ודרך ,בלבד סבל)על  היהודית יהיהאוכלוס כלפי יחודיב ,יהיהשנ העולם מלחמת בתום כבר התחיל

 בעלותי ל ידע הוחרם שרכושם הציר מדינות אזרחי וכלפי( בהן הגרים השואה לניצולי ריבוניות מדינות

שגרמו  הברית בעלות ולא עצמן הציר מדינות למויש הפיצוייםאת  .הענישה מצעדי כחלק הברית

 .סבל ועל רכוש על הפיצויים מתן מאוד התעצם לעיל שהזכרנו יהיהשנ בגישה. לפליטות בפועל

 ליישם ממשיכות המדינות שאר בעוד, לשלישית יהיהשנ הגישהנקיטת  בין מיטלטלות המערב מדינות

 שלו ההשפעה ביכולת החסר, לאומי-הבין הפורמלי מהדין התעלמותב הראשונה הגישה את בפועל

 .לאיזונו מחכה עוד חוםבת הערכין סידור. בספק תומוטל ומוסריותו יעילותושו

-הבין הקהילה של פורמליות-והבלתי הפורמליות המידה באמות עומדת אינה שישראל הטענה משמעל

 עם ההפקעה עצם את כרכה ישראל. בתכלית וכההפ מת אףאהו ,נכון הדבר אין כי נמצא לאומית

 לאומי אינטרס מתוך צויםפילו התושבים למציאת רבות שנים ופעלה, נפקדים לנכסי פיצויים הסדרת

 בהתאם הפיצויים סכומי את עדכנה אף ישראל. החקיקה לכשרות באשר ביטחון ותחושת מובהק

 או ענייןב חקיקה אפילו שקלו לא ביותר המתקדמות המערב שמדינות בזמן זאת כל – הנדרש ערוךילש

 היום.  עד נמשך זה מצב לרוב ;פיצוייםכל  מתן

בקריטריונים שווים לאלו שפיצתה בהם ולפי זכויות קניין  50-נות הבעוד מדינת ישראל פיצתה מש

צרכים לאומיים, מדינות המערב ואירופה מגוון ישוב הישן שאדמתם הופקעה ליאזרחים יהודים מה

לפי קריטריונים מפלים במתכוון בין אוכלוסיות שונות  ,ואילך 90-בכלל התחילו לפצות רק משנות ה

 ואף על בסיס חוסר פיצוי אזרחי מדינות אויב.  לבעלויותובעים קביעת תאריכים ק באמצעות

 הוגבל יורשיהם, בחלק ניכר ממדינות המערב ואירופהאת כמו כן בזמן שישראל פיצתה את התושבים ו

פיצויים נמשכה  בה הפיצוי אך ורק לפליטים עצמם או לקרבה ראשונה בלבד. התקופה שיכלו לתבוע

בהתאם לסייגים. במדינות אירופה והמערב התחילו  ,1975עד שנת  1950משנת  שנה לערך, 25 בישראל

 שלוש שנים בלבד.לשנה או ל ,)לרוב( לחצי שנה ההוגבלתקופת התביעות ו ,90-רק משנות ה תפצול

, מלבד כלל פיצויים לפליטי מדינות תוקפניות בתקופה זו במדינות המערב ואירופה בכלל לא היו

 .ו לאזרחיהן שפונו על ידי בעלות הברית או הקבוצות האתניות שלהןהפיצויים שמדינות הציר שילמ

אם היו אזרחי מדינות האם שלהם אם  ,בולגרים וקבוצות אתניות אחרות ,למשל גרמנים, איטלקים

פוצו על רכושם על ידי מדינות האם התוקפניות ולא על ידי בעלות הברית או המדינות שגורשו  ,לאו

ישראל לפצות את התושבים הערבים שאפה שבו  ,ערבי-הישראלי בסכסוך זאת בניגוד למצבכל מהן. 

המקרה הישראלי ) שוב היהודי בארץ בתמיכת מדינות ערב נוספותיתקפו את היששהם  אף על פי

ייחודי; אמנם בעת המלחמות 'מייצרות הפליטות' בינינו ובין הערבים נתפסה ישראל כניצבת בעמדת 

נחיתות ובסכנה קיומית, אך לאחר ניצחונותיה, וככל שהשנים חלפו, השתנתה הגישה ברחבי העולם 

מת לטובת ישראל, כך שנמצאה המוטיבציה לבחון את מקרי ויחסי הכוחות הצבאיים נטו נטייה מסוי

                                                                                                                                                   
European Convention of Human Rights by sending asylum seekers back to Greece under the Dublin 

Regulation". 
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היא הייתה הפליטות האמורים בחינה אנכרוניסטית מעמדה שיפוטית כלפי ישראל החזקה, כאילו 

לא ליהודים  – הןינזקעל ו. מדינות אלו לא שילמו פיצויים על תוקפנותן (התוקפן והחזק מלכתחילה

המוסרי אל  לגלגולהוחתרו להנצחת הבעיה אף לא קלטו את הפליטים בארצותיהן ו ,ולא לערבים

 ישראל. 

השיב את לא מצאנו שניתנה רשות לפליטים לחזור בכלל ול אחת באף מדינה אירופאית או מערבית

 ,היו מוסלמים( בהם החוזריםשבבוסניה ובקוסובו ) 90-סכסוכים משנות הבמלבד  ,רכושם בפרט

בסופו של דבר  ההביאוזכויות אדם ופליט של אוכלוסיות סרביות,  תתוך הפרמשהחזרה נעשתה 

 . ההם מקומותהלטיהור אתני סרבי מ

 'פינהרוכללי 'של האו"ם וכנגד  הפליטיםישראל נקטה לפנים משורת הדין בעברה דומה כנגד אמנת 

 מנהגיתדווקא חלו עליה מבחינה  1967-מו 1948-, שהפעם בניגוד לקונפליקטים עם הערבים מ(2005)

ישראל  לא יזמה ת עזה ומצפון השומרון. מלבד צעד זהלפחות, כאשר פינתה את אזרחיה שלה מרצוע

והמיעוט הערבי הגדול מקרב אזרחי ישראל הוא  א,טיהור אתני שהוכל גירוש אוכלוסין או תמכה ב

 ,וכמובן בניגוד למדינות ערב ,בניגוד לכל המדינות המערביות והאירופאיות שסקרנו ,ראיה ברורה לכך

 ם.רו לגירוש כל היהודים מארצותיהשחת

 תחתונה שורה

 הדין מתוקף לפליטים שיבה זכות אין, לאומי-הבין לדין בהתאם ,פורמלית שמבחינה מצאנו 

 לחיוב מוסמכים שאינם לאומיים-בין גופיםכמה  של והצהרות החלטות רק אלא המחייב

 על כל קודם חלה היא כזו פורמלית-בלתי נורמה לקידום רצון או כזו חובה יש אם 78.כזה

 אירופה לע הראשונית האמנה תכולת ולפי ,הפרוטוקולעל ו האמנה על תומותהח המדינות

 .היום עד התוא מילאו שלא הברית ובעלות אירופה מדינותעל  קרי, עצמה

 נובעת מאינטרסים פוליטיים ה ,לאומיים-בין ארגוניםבפעילות  ותיבעקחוסר  מצאנו

 מובהקים. 

 ו בדרכים מגוונות מאוד בהתאם לשיקולי פעל שונות פורמלית מדינות-שמבחינה בלתי מצאנו

 79.שלהןתדמיתיים ו כלכליים, פוליטיים-גאותועלת -עלות

 המלצות

 במחקר המוצגות הרבות ההיסטוריות בדוגמאות להשתמש ישראל למדינת ממליצים אנו 

ומוצדקים  יותר חמורים צעדים נקטו שלרוב ההן, מדינותה ואזרחי מדינות טענות לנטרול

 חים באירועים מייצרי פליטות.כנגד אזר פחות

 השב  ,בין שיח הגדרת הזהות הלאומיתופליט וה ממליצים לחבר בין שיח זכויות האדם אנו

כחלק מדיון מעמיק המראה שהגישות כלפי פליטים וזכויותיהם אינו  ,ועולה דווקא באירופה

ובעים הנ 'יםיאידאל'פוליטי המשתנה. אסור לנסות לכפות פתרונות -מנותק מהמצב הגאו

                                                 
 משפטית ותזכ אינה פליטים של מוצא לארץ חזרה של במשמעות "שיבה: 57, עמ' 35אמיתי, לעיל הערה -זילברשץ וגורן 78

 הפליטים בדיני האזרחות, בדיני הכלליים, האדם זכויות בדיני מוענקת אינה היא הבינלאומי. המשפט מהתפתחות הנלמדת

 ". בסיס חסרת הבינלאומי המשפט מכוח שיבה זכות להם עומדת כי הפלסטינים קביעת לפיכך ההומניטרי. בדין או
 .57שם, עמ'  79
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לאחר קריסת הגוש  המערבי הציבורי השיח על שהשתלטה 80',קץ ההיסטוריה'מתפיסת 

 הקומוניסטי.

 הסדרת דרישות אזרחי של ממליצים למדינת ישראל ליצור מערך מסודר של תחשיב ו אנו

 ,באו אל קרבה מרחבי העולם, לרוב לאחר רדיפות וגירושים, מאירופהשהמדינה כפליטים 

 את לקעקע כדי הן הזכויות בשיח מיקוח כקלף הן ,ארצות האסלאםמו ברית המועצותמ

 לא סיבה מוצדקת.בשל ארגונים ופעילים שהתעלמו מעובדות אלו  אמינותם

  

                                                 
יאמה בעניין, החוזה עולם בלא מלחמות בזכות התפשטות הדמוקרטיה והערכים מאמרו הראשון של פרנסיס פוקו 80

history-fo-End-https://ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/Fukuyama-הליברליים המערביים. למסמך המלא: 

article.pdf. 

https://ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/Fukuyama-End-of-history-article.pdf
https://ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/Fukuyama-End-of-history-article.pdf
https://ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/Fukuyama-End-of-history-article.pdf
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 סיכום אותבלט

 בנפרדת ועומד ןאינ אותהטבלראוי לציין כי  .מדיניות כל מדינה את מנגישות ומכלילותה תאוטבל להלן

 חומרי אתלקרוא  יש חודייםיוהיוכדי לרדת לפרטי המקרים המורכבים  ,מהפירוט בגוף המחקר

 . בגוף המחקר המוזכרים נוספיםה מחקרה

 

 גרמניה, : בעלות הברית, ברית המועצות, ארצות הברית, בריטניה, צרפת1 חלק

 
 בעלות

 הברית

 ברית

 – המועצות

 רוסיה

 ארצות

 הברית
 צרפת בריטניה

 גרמניה

 )מזרח

 מערב(ו

 השבה

 לבתים
 לא לא לא לא לא לא

 השבת

 זכויות

 במקרקעין

 לא לא לא לא לא

 רק אך, כן

 זכויות

 ולא כספיות

 ;כבעלים

 משנות 

 90-ה

חלון בו

הזדמנויות 

 קצר

 על פיצוי

 הפקעת

 מקרקעין

 לא לא

 רק, כן

 – ליפנים

חלקי  פיצוי

 לאבו

 ,שיערוך

 ולא

לגרמנים או 

 איטלקיםל

 "לכנ לא לא

 על פיצוי

 רכוש אבדן
 "לכנ לא לא "לכנ לא לא

 על פיצוי

 סבל
 לא "לכנ לא לא

 בעיקר, כן

 על ליהודים

 השתתפותה

 בהשמדתם

 "לכנ

 על פיצוי

 דתי רכוש

 קהילתיאו 

 לא
)אירועי  לא

 פליטות(
 לא לא לא לא
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 רכוש פיצוי

 נתינים

 זרים

 לא לא
 ליפנים רק

 "לכנ
 לא

 בעיקר

 ליהודים
 כן

רכוש  פיצוי

מדינות 

 זרות

 לא לא לא לא
 לבעלות כן

 ברית

לבעלות  כן

הברית 

 ולמדינות

 אירופאיות

 אחרות

 שכבשו

 טרנספר

 מאורגן
 כן כן כן כן כן

 כן

 )הנאצים(

 בריחה

 במלחמה
 כן כן כן כן כן

 כן

 )הנאצים(

 תאריך

 קובע

 לתביעת

 בעלות

 באופן

 המדיר

 אוכלוסיות

כי לא  ,לא

 נתנו פתח

כי לא  ,לא

 נתנו פתח
 כן

כי לא  ,לא

 חנתנו פת

כי לא  ,לא

 נתנו פתח
 כן

 הלאמת

 מקרקעין
 כן כן כן כן כן כן

 אפליה

 אתנית
 כן כן כן כן כן כן

 אתני טיהור

 ורדיפות
 כן כן כן כן כן

 כן

 )הנאצים(

 הגבלת

 הזכויות

 לבעלים

 המקורי

כי לא  ,לא

 נתנו פתח

כי לא  ,לא

 נתנו פתח
 כן

כי לא  ,לא

 נתנו פתח

כי לא  ,לא

 נתנו פתח

, ובכל כן

פיצוי  מקרה

 1949-מרק 

 ;1972ועד 

הרכוש 

המולאם 

 בלבד

 הגבלת

 הזכויות

 ליורשים

 מדרגה

כי לא  ,לא

 נתנו פתח

כי לא  ,לא

 נתנו פתח
 לא

כי לא  ,לא

 נתנו פתח

כי לא  ,לא

 נתנו פתח

כי לא  ,לא

 נתנו פתח
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 ראשונה

 הזמן משך

 להגשת

 התביעות

 ? לא לא
כי לא  ,לא

 נתנו פתח

כי לא  ,לא

 נתנו פתח
 שנה חצי

 

 יפן, סין, הודו, פקיסטן, בנגלדש, יוגוסלביה, הונגריה, בולגריה: 2חלק 

או  נושאים

 מדינות
 יפן

-סין

 יוואןאט

, הודו

 פקיסטן

 בנגלדשו

 יוגוסלביה

 סרביה–
 בולגריה הונגריה

 השבה

 לבתים
 לא לא לא

)בכפייה  כן

-בשנות ה

רק  ,90

 (בוסניהב

 לזרים לא לזרים לא

 השבת

 זכויות

 במקרקעין

 כן כן "לכנ, כן לא לא לא

 על פיצוי

 הפקעת

 מקרקעין

 כנ"ל ,כן אל לא לא
חלקי  ,כן

 בלבד

חלקי  ,כן

 בלבד

 על פיצוי

 רכוש אבדן
 "לכנ, כן לא לא לא

חלקי  ,כן

 בלבד

חלקי  ,כן

 בלבד

 על פיצוי

 סבל
 לא לא "לכנ, כן לא לא לא

 על פיצוי

 דתי רכוש

 קהילתיאו 

 כן כן "לכנ, כן לא לא לא

 רכוש פיצוי

 נתינים

 זרים

 לא לא לא

 ,"לכנ, כן

ולא על 

פליטי 

ת מלחמ

העולם 

 יהיהשנ

 כן כן

 רכוש פיצוי

 מדינות

 זרות

 כן כן כן לא לא לא
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 טרנספר

 מאורגן
 כן כן כן כן כן כן

 בריחה

 במלחמה
 כן כן כן כן כן כן

 תאריך

קובע 

 לתביעת

 בעלות

 באופן

 המדיר

 אוכלוסיות

 לא לא כן לא לא לא

 הלאמת

 מקרקעין
 כן כן כן כן כן כן

 אפליה

 אתנית
 כן כן כן כן כן כן

 אתני טיהור

 ורדיפות
 כן כן כן כן כן כן

 הגבלת

 הזכויות

 לבעלים

 המקורי

 כן כן כן לא לא לא

 הגבלת

 הזכויות

 ליורשים

 מדרגה

 ראשונה

 לא לא לא לא לא לא

 הזמן משך

 להגשת

 התביעות

 ? שנה חצי כן לא לא לא

 

 : צ'כיה, סלובקיה, פולין, סלובניה, אסטוניה, ליטא3חלק 

או  נושאים

 מדינות
 ליטא אסטוניה סלובניה פולין סלובקיה 'כיהצ

 השבה

 לבתים
 לא לא לא לא לא לא

 השבת

 זכויות

באופן  ,כן

 מוגבל

באופן  ,כן

 מוגבל

 באופן, כן

 מוגבל
 לא

 באופן, כן

 מוגבל

 באופן, כן

 חלקי
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 במקרקעין

 על פיצוי

 הפקעת

 מקרקעין

 כן לא לא כן כן
 באופן, כן

 חלקי

 על פיצוי

 רכוש אבדן
 כן לא לא כן כן

 באופן, כן

 חלקי

 על פיצוי

 סבל
 לא לא לא לא לא לא

 על פיצוי

 דתי רכוש

 קהילתיאו 

 כן כן לא לא כן כן

 רכוש פיצוי

 נתינים

 זרים

 כן כן לא לא כן כן

 רכוש פיצוי

 מדינות

 זרות

 לא כן לא לא כן כן

 טרנספר

 מאורגן
 כן כן כן כן כן כן

 בריחה

 במלחמה
 כן כן כן כן כן כן

 תאריך

 קובע

 לתביעת

 בעלות

 באופן

 המדיר

 וסיותאוכל

 בתחילת

 90-ה שנות

 חרוא ,כן

תוקן רק  כך

עבור 

אזרחים 

 צ'כים

 כן לא
כי לא  ,לא

 נתנו פתח
 כן כן

 הלאמת

 מקרקעין
 כן כן כן כן כן כן

 אפליה

 אתנית
 כן כן כן כן כן כן

 אתני טיהור

 ורדיפות
 כן כן כן כן כן כן
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 הגבלת

 הזכויות

 לבעלים

 המקורי

 כן כן כן
, מלבד כן

 איטלקיםל
 כן

 אזרחל ,כן

 ,ותושב

 כך חרוא

תיקנו 

שצריך 

להיות רק 

 אזרח

 הגבלת

הזכויות 

 ליורשים

 מדרגה

 ראשונה

 כן כן

 יושה, כן

אזרחי פולין 

 90-בשנות ה

, מלבד כן

 איטלקיםל
 כן

 לא גם

 ליורשים

 הזמן משך

 להגשת

 התביעות

 שנה ? שנתיים ? שנה

 חרוא שנה

נתנו עוד  כך

 שנים ארבע

 : לטביה, טורקיה, בוסניה, גאורגיה, אפגניסטן, ישראל ומדינות ערב4חלק 

ו א נושאים

 מדינות
 לטביה

-טורקיה

 קפריסין
 בוסניה

-אוסטיה

 גאורגיה
 אפגניסטן

-ישראל

 ערב

 השבה

 לבתים
 לא כן לא כן לא לא

 השבת

 זכויות

 במקרקעין

 כן לא כן לא חלקי ,כן

י יד לע

ישראל כן, 

לכנסיות 

ומדינות 

 ;אירופאיות

 מדינות ערב

 לא –

 על פיצוי

 הפקעת

 מקרקעין

 לא חלקי ,כן
י יד לע, כן

 סרביה
 לא

בעיקר  ,כן

תמיכות 

 חיצוניות

 – ישראל

משנות  ,כן

עד  50-ה

 ;70-שנות ה

מדינות ערב 

 לא –

 על פיצוי

 רכוש אבדן
 לא חלקי ,כן

י יד לע, כן

 סרביה
 לא

בעיקר  ,כן

תמיכות 

 חיצוניות

 כנ"ל
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 על פיצוי

 סבל
 לא ? לא ? לא לא

 על פיצוי

 דתי רכוש

 קהילתיאו 

 לא כן
י יד לע, כן

 סרביה
 לא ? לא

 רכוש פיצוי

 נתינים

 זרים

 לא כן
י יד לע, כן

 סרביה
 ? לא

 – ישראל

כן, 

 טמפלריםל

 ;גרמנים

 מדינות ערב

 לא –

 רכוש פיצוי

 מדינות

 זרות

 ? לא ? לא לא

 – ישראל

מדינות  ;כן

 לא – ערב

 טרנספר

 מאורגן
 כן כן כן כן כן

 – ישראל

 ,במחלוקת

 זה ,ואם כן

 מיעוט

 מתוך

 ;הכלל

מדינות ערב 

לכתחילה 

וגאות  ,כן

 כךב

 בריחה

 במלחמה
 כן כן כן כן כן כן

 תאריך

 קובע

 לתביעת

 בעלות

 באופן

 המדיר

 אוכלוסיות

 כן פתח אין כן פתח אין כן

 – ישראלב

 ;לא

 מדינותב

 אין ערב

 פתח

 הלאמת

 מקרקעין
 כן כן כן כן כן כן

 אפליה

 אתנית
 כן כן כן כן ןכ

 – ישראלב

 ,ואם כן ,לא

לרעת 
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 ,היהודים

 חודיבי

גוש  בפינוי

 ;קטיף

במדינות 

 ,כן – ערב

 ואין פתח

 אתני טיהור

 ורדיפות
 כן כן כן כן כן

 מצד

מדינות ערב 

מצד  ;כן –

 – ישראל

 לא

 הגבלת

 הזכויות

 לבעלים

 המקורי

 כן כן פתח אין לבוסנים רק פתח אין כן

 הגבלת

 הזכויות

 ליורשים

 מדרגה

 ראשונה

 במחלוקת כן פתח אין לבוסנים רק פתח ןאי כן

 הזמן משך

 להגשת

 התביעות

 רלוונטי לא פתח אין רלוונטי לא פתח אין שנים שלוש
שנה  25

 מצד ישראל

 


