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صفحات من تاريخ أرضنا المأساوي
اإلضراب الش��امل الذي أعلنه العرب الفلس��طينيون في اس��رائيل ،ف��ي  30آذار  ،1976احتجاجًا على
سياسة التهويد والمصادرة ،كان تأكيدًا على عزم الجماهير العربية على النضال بدون هوادة والدفاع
عن حقوقها القومية واليومية ،ومنها حقها باالحتفاظ بأرضها – أرض آبائها وأجدادها.
ان الدم��اء التي س��فكت ف��ي «يوم األرض» ،ال تزال تص��رخ« :اقبضوا على الفاع��ل»« ،اقبضوا على
القاتل والسارق»..
لقد اس��تعملت السلطة شتى الوس��ائل لمنع اإلضراب او احباطه .اس��تخدمت التهديد والوعيد ..قامت
بعملي��ة ع��رض عضالت ،وإدخال قوات مس��لحة إلى قران��ا العربية ،وخصوصًا إل��ى مدينة الناصرة..
نظمت أشد الضغوط على رؤساء المجالس المحلية العربية الذين جمعتهم في شفاعمرو عشية يوم
االضراب ،في  .25/3/1976وانتزعت قرارًا مزورًا باس��م اكثرية الرؤس��اء بإلغ��اء قرار االضراب ،هذا
القرار الذي لم يتخذه الرؤساء بل اتخذته اللجنة القطرية للدفاع عن األراضي وأيدته اللجنة القطرية
لرؤس��اء السلطات المحلية العربية ،وهي لجنة منتخبة مصغرة انتخبها إجتماع عام لرؤساء السلطات
المحلية العربية.
ولم تجد تهديدات السلطة وأساليبها االرهابية ..فكانت نتائج اإلضراب مذهلة على الرغم من سقوط
الشهداء الستة برصاص الجنود وعلى الرغم من وسائل القمع الهمجية.
ّ
وحطم اس��طورة الف��ردوس الذي يعيش فيه
لق��د ه��ز اإلضراب الرأي العام اإلس��رائيلي والعالمي..
العرب في اسرائيل.
لق��د عبر اإلضراب عن وح��دة الجماهير العربية وتصميمها على مقاومة سياس��ة المصادرة والتمييز
القومي التي تمارسها السلطات منذ قيام الدولة.
كان اإلض��راب أيضً��ا تعبي��رًا عن المطالب��ة باحترام الكيان القوم��ي للعرب في إس��رائيل واإلعتراف
بحقوقهم القومية واليومية وعلى رأسها وقف سياسة مصادرة األراضي.

ان اللجنة القطرية للدفاع عن األراضي ترى ان العدوان الدموي الذي وقع على الجماهير العربية في
«يوم األرض» ،ال ينفصل جذريًا عن سياسة التمييز واالضطهاد التي مارستها حكومات إسرائيل منذ
قيام الدولة ،بل هو نتيجة لهذه السياسة.
ولذلك فأحداث  30آذار  1976ليست إال فصال دمويا من فصول مأساة استمرت خالل  29سنة لم تخل
من مجازر دموية ضد العرب ،دون ان نرى نهاية قريبة في األفق لهذه المأساة.
وعل��ى الرغم من انفضاح أكذوبة «التطوير» ،التي تخف��ي وراءها مخططات تهويد األرض العربية،
وعلى الرغم من المعارضة الش��املة التي أبدتها الجماهير العربية في إسرائيل والقوى الدمقراطية
اليهودي��ة ،فقد أعلن��ت الحكومة عزمها على المضي في سياس��ة المصادرة والتهوي��د ،كما وال تزال
ترفض الطلب الديمقراطي العادل بتأليف لجنة تحقيق للكشف عن كل المسؤولين عن اراقة الدماء
البريئة في «يوم األرض»..
وق��د أصدرت لجن��ة الدفاع عن األراضي بيانا ف��ي أعقاب «يوم األرض» ،حذرت في��ه الرأي العام بأن
سياسة مصادرة األراضي العربية هي أبرز معالم سياسة التمييز القومي الجائرة حيث لم يبق للعرب
في إسرائيل من األرض أكثر من نصف مليون دونم( ،)1بعد كل ما صادرته الحكومة بشتى الوسائل
والحجج.

سياسة احتالل األرض والتوسع على حساب العرب
م��ن ماليين الدونمات التي صادرتها الس��لطات منذ قيام الدولة باعتباره��ا امالكا متروكة ،للغائبين،
صادرت الحكومة أيضًا حوالي  40بالمئة من األراضي التي يملكها العرب في اسرائيل ،المقيمون فيها
بصورة قانونية(.)2
«األمالك المتروكة كانت من اهم العوامل لجعل إسرائيل دولة ذات مقومات .ان مسطح هذه االمالك،
ومعظمها مناطق حدود ،هو ذو قيمة اس��تراتيجية بارزة .ومن مجموع  370مستوطنة يهودية أقيمت
بين  1948واوائل سنة  ،1953هناك  350مستوطنة أقيمت على أراضي الغائبين( .)3وفي سنة 1954
كان اكثر من ثلث السكان اليهود في إسرائيل وثلث المهاجرين اليهود إلى إسرائيل أيضًا ()250,000
يعيشون على أراضي الغائبين العرب.)4(»...
ولم تقتصر عملية االستيالء على األراضي بوضع اليد على أمالك الغائبين ،وال على «أمالك» حكومة
االنت��داب الت��ي ورثتها عن الحكم العثماني والتي تقدر بـ  2إل��ى  3ماليين دونم ،وكانت تدعى أرض
«الجفتلك» ،بل امتدت إلى أراضي وقرى العرب الذين بقوا في اسرائيل.
لم يكن «التطوير» هو غاية الحكومة من االستيالء على األرض ،بل تقويض أركان القطاع العربي،
و«انق��اذ» األرض ،أي «انقاذه��ا» م��ن أصحابه��ا العرب .المؤسس��ات الصهيونية التي كانت تش��تري
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ً
«ملكا للش��عب اليهودي» .وهذه األراضي يجوز بيعها لليهود فقط وال يجوز
األرض ،اش��ترتها لتكون
بيعها (لغير اليهود) .وكان على هذه المؤسس��ات ان تنتهج سياس��ة ،بالنسبة لألرض ،تعبر عن جانب
من السياسة الصهيونية .وكان على الكيرن كييمت أن تجند األموال لهذا الغرض.)5(..
ويبدو ان أية محاولة ،مهما تكن صغيرة ،للتصرف بصورة معاكس��ة للعملية المركزية التي تمس��كت
بها الصهيونية بأقصى ش��دة ،كالتخلي عما جرى تحقيقه كمكس��ب صهيوني (مثل ارجاع أرض أليد
غي��ر يهودي��ة ،او الغاء نقطة اس��تيطانية وغير ذل��ك) ،ان مثل هذا التخلي يعتب��ر هزيمة أكبر بكثير
من بطء وتأخر عمليات االس��تيالء على األرض ..القلق من خطر إعادة وضع إلى عهده الس��ابق (مثل
ارج��اع حقوق أهالي قريتي إقرث وكفربرعم) اعتبره صحفي اس��رائيلي (زئيف ش��يف« ،هآرتس» –
« )11/8/1972تقويض االستيطان الصهيوني» ..ألنه «يفتح الثغرة األولى لتداعي البناء كله»(.)6

حكم عسكري واصطياد األرض
وجد العرب ،الذين بقوا في اس��رائيل ،انفس��هم في ظل حكم عس��كري ش��ديد الوط��أة ..وكان هذا
الحكم العسكري يستهدف أمرين :اولهما إقامة الحواجز بين العرب وبين أراضيهم وقراهم ،وثانيهما
تسهيل مهمة الشركات اليهودية ودائرة أراضي إسرائيل االستيالء على أراضي العرب وتنفيذ مشاريع
االس��تيطان في القرى العربية وعلى األراضي التي يُجلى أصحابها عنها .وقد وجّه الحكم العس��كري
ج��ز ًءا كبيرًا من اهتمامه إلبعاد الع��رب عن اراضيهم وبالتالي إبعادهم إلى خلف خطوط وقف اطالق
النار حيث أمكن ،بفرض تنظيف مناطق الحدود من العرب.
وليس مش��روع تهويد الجليل ،الذي ينهمك حكام إس��رائيل في تنفيذه اآلن ،بأمر جديد ،بل انه هدف
من أهداف االس��تيطان الصهيوني ،قبل قيام دولة اس��رائيل .وقد لخّص أوشس��كين هذا الهدف في
خطاب ألقاه امام اللجنة التنفيذية الصهيونية عام  1937على الوجه التالي:
« ...علين��ا أن نبذل جهدًا لالس��تيالء على مواقع بعيدة عن مراكز االس��تيطان ،لضمان أوس��ع الحدود
لبالدن��ا .ولم��ا وضعنا البرامج لش��راء األرض كان هذا اله��دف (؟) دائما نصب أعيننا :االس��تيالء على
مناط��ق بعيدة ..ففضال عن جودة األرض كانت تحركنا الرغبة لتوس��يع الحدود مهما تبلغ المصاعب.
وعلينا ان نتذكر أن قسمًا معرو ًفا من مستوطنات دغانيا موجود عبر النهر ،وعلى الرغم من ذلك فهو
بأيدينا .هذا هو االحتالل الحقيقي للحدود من الوجهات السياس��ية .وعلى أساس هذا المفهوم قررت
الكيرن كييمت في الس��نة األخيرة توسيع نشاطها كي تضمن بأقصى سرعة ممكنة ،والى الحد الذي
تس��تطيع الوصول اليه ،الحدود في الشمال والشرق ..فليس مس��ألة الزراعة هي ما نصبوا اليه ،بل
اننا نطمع ،بالدرجة االولى بان نضمن لألمة ،اوسع الحدود الممكنة لبالدنا»(.)7
وكان معروفا قبل صدور قرار التقسيم سنة  ،1947أن الجليل سيكون خارج حدود الدولة اليهودية..

ولكن الحركة الصهيونية كانت تعد العدة لالستيالء على الجليل ،قبل قيام الدولة .وكان هذا الهدف،
موضع نقاش في الحركة الصهيونية ،انتصرت فيه آراء دعاة استيطان الجليل ،خصوصًا هؤالء الذين
كانوا يمثلون «اليسار» الصهيوني او الحركة العمالية الصهيونية.
فالقضية التي نواجهها اآلن في الجليل ليس��ت مس��ألة تطوير ،بل مس��ألة تحقيق الهدف الصهيوني
الذي حدده بن غوريون كما يلي:

«االستيطان نفسه هو الذي يقرر اذا كان علينا ان ندافع عن الجليل أم ال .هذا يتعلق بالناس الذين يشعرون
بالواجب ويريدون الدفاع عنه .يقولون (جابوتنسيك) ان هذه هي مسالة دبلوماسية ،مسألة العالقات مع
العرب (ويف الجلسة نفسها ترسب القلق إىل ان مسألة الدفاع عن املستوطنات يف الجليل قد تتحول إىل حرب
شاملة مع العرب) .فالسؤال ليس دبلوماس ًيا (أي العالقات مع بريطانيا) وليس مع العرب ً
أيضا .هذه مسألة
صهيونية بحتة ..مسألة تتعلق بالناس الذين يشعرون بالواجب ويريدون الدفاع».

ويستطرد بن غوريون في الموضوع نفسه:

«مئات الناس يستطيعون الدفاع عن مواقعنا يف الجليل ،طبعا اذا يؤمن لهم الغذاء وما إىل ذلك ،واذا ما تلقوا
العون السيايس .وواضح بدون هذا يكون الوضع صع ًبا .ولكن هذا كله نأخذه عىل عاتقنا (نحن العامل).
فطاملا نستطيع الدفاع – واجبنا ان ندافع واال نرتك مواقعنا»(.)8

مم��ا ذك��ر اعاله يتض��ح ان ق��رارات الحكومة ،ف��ي  ،1976لمص��ادرة األراضي في الجلي��ل ،ال عالقة
له��ا بالتطوي��ر ..خصوصًا ف��ي وقت تعاني فيه الدول��ة أزمة اقتصادية وأزمة هج��رة في آن واحد .ان
التس��تر وراء اسم «التطوير» هو للتستر على الهدف الحقيقي للمصادرة ،بعد ان أصبح العالم شديد
الحساسية للوضع في المنطقة بوجه عام وللنزاع اإلسرائيلي – العربي بوجه خاص.
لقد احتلت إس��رائيل أقسام الجليل التي لم تكن مخصصة للدولة اليهودية حسب قرار التقسيم ،في
س��نة  ،1948وضمتها إلى إس��رائيل بحق الفتح ..وكانت المنطقة التي دخلت تحت الحكم اإلسرائيلي
ذات أغلبية سكانية عربية وال تزال حتى يومنا هذا .ولتغيير هذه الحقيقة يطرح حكام إسرائيل اليوم
مسألة تنفيذ مشروع التهويد الصهيوني بأسماء مختلفة مثل «التطوير» و»توزيع السكان»..
ومهم��ا تكن نوايا حكام اس��رائيل ،فال يمك��ن تجاهل الحقوق القومية للع��رب الذين بقوا تحت حكم
اسرائيل ..وفي الدرجة االولى حقهم في االحتفاظ بأمالكهم وبأراضيهم.
والنزاع بين حكام إس��رائيل والعرب الذين بقوا في اس��رائيل ،منذ الس��اعات االولى لقيام الدولة هو
حول حق العرب في االحتفاظ بأراضيهم ،هذا الحق الذي ينكروه عليهم.
ويستخدم حكام إسرائيل سالح التهديد للعرب الذين يدافعون عن أراضيهم واتهامهم بالعداء للدولة،
وبالمي��ول االنفصالية ..ويتبعون هذا التهديد بأعمال القمع والتنكيل والمطاردة والتش��ريد لتحطيم
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مقاومة العرب لسياس��ة االستيالء على األرض التي يملكونها ،او ما تبقى منها بعد حمالت المصادرة
الواسعة.
بموضوعية ش��عب س��حقته المؤامرات وعدوان االمبريالية وأعوانها – الحرك��ة الصهيونية والرجعية
العربي��ة – أصبح ش��عبنا عل��ى قناعة – قناعة موضوعية ً
حقا – ان الحل لمش��اكله ليس برفع ش��عار
االنفصال عن اس��رائيل ،بل بتس��وية عادل��ة للنزاع اإلس��رائيلي – العربي بمجمله ..تس��وية تقوم
على االنس��حاب الكامل من المناطق التي احتلتها إس��رائيل في حرب  ،1967واإلعتراف بحق الش��عب
الفلس��طيني بإقامة دولته المستقلة في المناطق التي تنسحب منها اسرائيل ،وكذلك اإلعتراف بحق
الالجئين العرب في العودة او قبول التعويض.
وحي��ن يطرح حكام إس��رائيل قضية والء العرب في إس��رائيل للدولة ،فال يس��تطيع العرب فهم هذا
ال��والء إال انه مس��ألة الدفاع ع��ن أراضيهم بالدرجة االول��ى ،وااللتزام بالواجبات تجاه الس��لطة التي
تحكمهم على أس��اس تحقيق المساواة التامة للعرب في اسرائيل .إن إمعان حكم إسرائيل في تنفيذ
سياس��ة االس��تيالء على األرض ،وتحويل العرب في إس��رائيل إلى أقلية مجردة من األرض ،ما هو إال
عملي��ة تذويب ،بل عملية القضاء على الكيان القومي للعرب ،وأهم ما يبرز في السياس��ة الرس��مية
اليوم هو أخذ األرض بدون عرب واعتبار العرب ،أقليات دينية ،وليس قومية.
ومهما تكن السياس��ة الصهيونية ،ف��إن لكل أقلية قومية حقوقا قومية فض�لا عن الحقوق اليومية.
ويحاول حكام اس��رائيل ،بش��تى الوسائل ،وأش��دها بطشًا ،تجريد العرب في إس��رائيل من حقوقهم
القومية ،وتحويلهم إلى أقلية ثقافية – دينية.
وقد اعترف مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية ،شموئيل طوليدانو ،بأن سياسة الحكومة تجاه
الع��رب في إس��رائيل تطمس الفوارق بينهم وبين س��كان المناطق المحتلة ،م��ن حيث موقف الدولة
منهم.
ومن الطبيعي ان النتائج المترتبة على هذه السياس��ة ،هي من صنع حكام إس��رائيل أنفس��هم وهم
يتحملون مسؤوليتها حتى النهاية.

مشروع التطوير – تهويد األرض
بعد موجة مصادرة األراضي في الخمس��ينيات ،من أصحابها العرب ،الذين بقوا في اس��رائيل ،ذكرت
المص��ادر الحكومية في عام  1957ان القرى العربية تس��تثمر زه��اء  1,250,000دونم من األراضي
التي يملكونها ،وحوالي نصف مليون دونم من أمالك الدولة(.)9
إلضفاء صفة قانونية على استمالك األراضي التي استولت عليها الحكومة من أمالك الغائبين ،سنت
قانون استمالك األراضي (تصديق االجراءات والتعويض) في عام  .1953وبموجب هذا القانون ،أقرت

الحكومة التعويضات ألصحاب األراضي العرب الذين صادرت أراضيهم في اسرائيل .وعلى الرغم من
صعوبة تدقيق مساحة األراضي التي صودرت من العرب في اسرائيل ،فإن بعض المصادر الرسمية
تضع هذا الرقم بين  300,000و  1,000,000دونم(.)10
وقد أثار مش��روع هذا القانون معارضة الكتلة الش��يوعية في الكنيس��ت وعدد من أعضاء الكنيس��ت
العرب في حزب المباي الحاكم ،مثل الس��يد مس��عد قس��يس .ومعارضو هذا القانون وعلى رأس��هم
الش��يوعيون انتقدواالتميي��ز القومي الصارخ الذي ينطوي عليه .ام��ا الحكومة فقد زعمت ان القانون
المقترح يستهدف تجزئة الملكيات الكبيرة لوضع حد لخطر االقطاع(!).
وبموجب هذا القانون اقترحت الحكومة اعطاء أرض ألصحاب األرض المصادرة ،من أمالك الغائبين،
على أس��اس «اإلع��ارة والتأجي��ر» ..او تعويضات نقدية تقل عن واحد من عش��رة م��ن قيمة األرض
الحقيقي��ة ف��ي حينه ...في  1950عرضت الحكومة ثمنا للدونم الواحد في بعض المناطق  115ليرة.
في حين كان سعره في السوق  1250ليرة وما فوق(.)11
وبموجب لجنة الكنيس��ت للقانون ،فإن هدف القانون هو إعطاء ش��رعية لمصادرة أراضي العرب مع
منحهم التعويضات في الوقت نفسه.
وكتبت «هآرتس» في حينه ان هدف القانون اعطاء ش��رعية لالس��تيالء على أراضي العرب من قبل
المستوطنات التعاونية التي ترغب في زيادة حجم أراضيها .وكتبت «هآرتس»« :ليس هناك ما يسوغ
اعطاء شرعية لحقيقة ان مستوطنات معينة استغلت انتصار الدولة في الحرب الدفاعية ضد الغزاة،
لالس��تيالء عل��ى أراضي جيرانهم لخدم��ة أغراضهم ه��م »...وعارضت «هآرتس»القان��ون المقترح
لثالثة أس��باب هي انه مجحف ،ويفتقر إلى التفهم السياسي للعوامل الضرورية العادة بناء المجتمع
العرب��ي« ،الذي تضررت حياته الزراعية باجراءات معوجة» ،كما ان القانون ال يعترف بأن «االس��تيالء
على ممتلكات األقلية من شأنه ان يقوض حق الملكية الفردية»(.)12
لقد ادت سياس��ة مصادرة األراضي من أصحابها العرب ،إلى تقويض عدد من فروع الزراعة العربية
بسبب تقلص مساحة األرض ،وتدني مساحة األرض المزروعة بالنسبة للوحدة الزراعية في القرية
من اكثر من  49دونما في زمن االنتداب إلى حوالي  3دونمات اآلن .وتحولت القرى العربية إلى ثكنات
للن��وم ،للعمال الذين يتركون قراهم للعمل في الزراعة والصناعة اليهودية ،المقامة على أراضيهم
التي صودرت منهم ..وحرمت القرى العربية من امكانيات التطوير الصناعي والزراعي.
هذا القلق على مصير األرض ،وعلى امكانيات العيش والتطور ،والخوف من التشرد وعواقب سياسة
التميي��ز القوم��ي الفاضح في جميع المجاالت ،هو الذي يفس��ر الخلفية لهبة االحتجاج الش��عبي التي
انفجرت في اإلضراب الشامل في  30آذار .1976
فق��د كانت هذه الهبة تعبيرا عن رفض العرب في إس��رائيل لسياس��ة التميي��ز والمصادرة التي تهدد
بالقضاء على مقومات بقاء العرب في مدنهم وقراهم.
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مش��روع تطوي��ر الجلي��ل ،الذي تتحدث عن��ه الدوائر الرس��مية باعتزاز ،ليس إال عملي��ة تهويد تهدد
مستقبل سكانه العرب( :)13فالجليل الذي يمتد من حدود لبنان إلى مرج ابن عامر والذي تبلغ مساحته
 1,5ملي��ون دون��م ،ال تزال تعيش فيه اكثري��ة عربية ..وهذا هو ما يقلق اصحاب سياس��ة التطوير،
وليس التطوير نفسه.
جاء في مشروع التطوير المذكور:

«القضية الخاصة بالجليل هي قلة السكان اليهود بالنسبة لغري اليهود ،الذين يؤلفون  70باملئة من مجموع
السكان .يف سنة  1973كان عدد السكان غري اليهود يف الجليل  147الفا و 62الف يهودي .ويف أطراف الجليل
هناك  40الف من السكان غري اليهود يقطنون يف ضواحي حيفا ويف عكا وطمرة وشفاعمرو»..

أما أهداف مشروع تطوير الجليل فهي:
تغيير الوضع الدمغرافي الراهن بين الس��كان اليهود وغير اليهود ،بواس��طة مش��روع تطوير طويل
األمد أهدافه هي:
•تحويل اقليم الجليل الجبلي إلى منطقة ذات أكثرية يهودية.
•ضمان توزيع صحيح للسكان اليهود في الجليل.
•تعزيز اقتصاد السكان الموجودين فيه وهؤالء الذين ينضمون اليهم في المستقبل.
ويس��تطرد أصحاب المشروع“ :ان القضية االساسية في الجليل التي تنعكس في العالقة الدمغرافية
(أي الطابع السكاني) بين السكان اليهود وغير اليهود ،هي غير قائمة ،بصورة مماثلة في جميع أجزاء
الجلي��ل ..والمهمة الرئيس��ية الواردة في االقتراح – تحويل الجليل إل��ى منطقة ذات أكثرية يهودية –
ه��ي غير قابلة للتنفي��ذ في الحاضر الفوري ،ولذلك تقرر تنفيذ المش��روع عل��ى مرحلتين :المرحلة
القريبة حتى سنة  ،1980والمرحلة التي تعقبها حتى سنة .”1990
ويش��تمل المش��روع على اقامة  8قرى صناعية 3 :منها في أراضي التوفانية في الجليل الغربي ،و2
منها في مجموعة مستوطنات سيجف ،و 2في منطقة حزون ،وكذلك العمل على زيادة السكان اليهود
في المنطقة.
وهذا المش��روع يتطل��ب المزيد من األرض التي يملكها العرب لتنفي��ذ هذا المخطط ،الن من طبيعة
االستيطان الجديد والتوسع ،أال يقوم على ما هو في حوزة ادارة أراضي إسرائيل الحكومية ،بل على
استمالك أراض جديدة من العرب.
ومش��روع “التطوير” الجديد ،هو أصدق ش��اهد ودليل على نوايا الحكومة وعلى معنى التطوير الذي
يتحدث عنه المسؤولون.
وكان��ت نظري��ة الصهيونية ف��ي التعامل مع العرب هي :م��ا اصبح في يدنا هو لنا ،وم��ا يزال في يد
العرب ،هو المطلوب ،وهو موضوع التفاوض.
فبع��د تش��ييد الناصرة العليا ،على حس��اب أراضي مدينة الناصرة العربية وق��رى عين ماهل والرينة

وكفركنا والمش��هد ،تحاول الحكومة اآلن مص��ادرة آالف الدونمات الجديدة في الناصرة وقضائها ،بما
تبلغ مس��احته اكثرمن  4500دونم ،لتوس��يع المج��ال الحيوي للناصرة العليا ،ولتش��ديد الخناق على
الناصرة ،المدينة العربية الوحيدة في اسرائيل.
فالناصرة العربية التي يبلغ عدد سكانها حوالي  40,000نسمة ،فإن مسطح المدينة وجميع ما تملكه
م��ن أرض تقل��ص إلى  7,500دونم ،ثلثها أمالك أديرة وامالك حكومية ..بينما أراضي الناصرة العليا
الت��ي ال يزيد عدد س��كانها عن  20الف نس��مة تبل��غ  9,500دون��م .ومن الجدير بالذكر ان مس��طح
الناصرة في عهد االنتداب حين كان عدد س��كانها  15الف نسمة كان  15الف دونم ،استولت الحكومة
االسرائيلية على نصفها من أجل االستيطان اليهودي في الناصرة العليا.
ان سياسة الحكومة لحل أزمة مسطحات البناء في القرى العربية التي تعاني نقصًا في األرض لبناء
المساكن ،هي سياسة البدل ..دونم أرض للعمار في القرية من أرض حكومية مقابل  10دونمات او
اكثر من األرض الزراعية او الوعرية التي يملكها الفالحون ..وهذا االس��لوب القسري هو أيضًا احدى
وسائل تجريد العرب من اراضيهم.
يتحدث مش��روع “التطوير” عن مصادرة  20,000دونم ،قيل ان  8,000منها أرض حكومية ،و5,000
أرض يهودي��ة ..ان األرض الحكومية التي يجري الحدي��ث عنها ،ان كانت ميري او موات ،فللمزارعين
الع��رب حقوق فيها بحكم المزارع��ة ومرور الزمن .وال يجوز نزع ملكيته��م عنها دون مراعاة مصالح
القرى والمزارعيين العرب.
اراضي القرى المس��جلة على اسم المندوب السامي البريطاني في حينه ،لمصلحة القرى التي توجد
فيها األرض ،هي أمالك دولة باالسم ..والحقيقة انها أرض تخص سكان القرى سجلت بهذا االسلوب
النعدام س��لطات محلية ف��ي حينه ..وليس أحق بهذه األرض س��وى اصحابها الذي��ن يقيمون عليها،
خصوصا وان هذه األراضي هي حيوية جدا بالنس��بة للقرى العربية .وهناك خالف في المحاكم على
م��ا يت��راوح بين  70 – 60الف دونم ،حس��ب تقديرات المحامي حنا نقارة ،وهن��اك قضايا معلقة في
المحاكم على قسم كبير من هذه األراضي..
الى جانب “مش��روع التطوير” للجليل ،هناك مخططات اخرى للمصادرة لم يعلن عنها بقرار حكومي
كالمشروع المذكور ،وهذه المخططات يجري تنفيذها دونما ضجة شعبية ،وتشمل آالف الدونمات من
األراضي العربية.
ان قرار اغالق قسم كبير من أراضي المل ،في الجليل االوسط ،التي تخص قرى سخنين عرابة ودير
حنا ،والمعروفة بالقاموس العسكري بالمنطقة رقم –  ،9هو مقدمة لمصادرة قسم كبير منها تزيد
مساحته عن جميع المساحة المقرر مصادرتها بموجب “مشروع التطوير” المذكور.
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تسوية األراضي في الشمال
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الوضع في الشمال في  1/4/1963كان كما يلي:
 42 .1قرية عربية كان بحوزتها عند قيام الدولة  706,049دونم.
« .2ادارة التطوير» وقسم أمالك الغائبين ادعيا ملكية  423,310دونم.
 .3األراض��ي الت��ي جرى عليه��ا خالف ف��ي المحاكم من مجم��وع األراضي التي ادعته��ا الحكومة
 214,992دونم.
 .4ما تبقى من األراضي انتقلت ملكيته للمدعين – بدون نزاع.
والجدول التالي هو مثل على التغييرات في ملكية األراضي في الفترة المذكورة(.)15
اسم القرية
سخنين
الرامة
دير حنا
البعنة
عرابة
مجد الكروم
معليا

اراضي القرية
69,003
25,240
34,500
16,980
35,650
19,890
35,400

حجم األرض التي
ادعتها الدولة
35,796
10,965
11,006
7,634
21,312
12,071
15,577

اراضي متنازع
عليها
4,669
10,965
2,817
1,840
13,288
4,312
15,461

ااراضي صادرتها
ادارة التطوير
254
110
635
73
447
13,371

مصادرة من قبل
الدولة بال نزاع
31,127
8,159
5,794
7,424
7,764
1,916

وال يأخذ أصحاب سياس��ة المصادرة حاجة القرية العربية لالرض ،وال ينتهجون سياس��ة توزيع عادلة
لما يس��مى أراضي الدولة لفائدة جميع السكان في إسرائيل اليهود والعرب وخصوصا الذين يقيمون
على األرض ويفلحونها ..ونأخذ مثال بارزا على هذا الزعم ،الذي يعكس مأساة مزدوجة لقرية عربية
مثل كفرقاسم ،ضحية عدوان :1956
كان��ت القري��ة تملك  12الف دونم حين ج��رى ضم المثلث إلى دولة إس��رائيل بموجب اتفاق رودس،
عام  ،1949منها  8آالف دونم وعرية .صادرت الس��لطات  4آالف دونم سهلية من أراضي القرية منها
حوال��ي ( )1500دون��م بقيت تحت تصرف القرية حتى س��نة  ..1952وما تبق��ى للقرية من األراضي
السهلية اقل من  4آالف دونم ،في الوقت الذي زاد فيه عدد سكان القرية من  1700نسمة  1949إلى
 6500نسمة في  .1975اوامر المصادرة تتهدد حوالي  2500دونم من أراضي كفرقاسم ،استحصلت
الحكومة على قرارات من المحكمة بنزع اليد عن ملكية قسم منها في اوائل .)16(1976

مأساة النقب
لقد رافق عمليات المصادرة منذ قيام الدولة ،خصوصًا في س��نيها األولى ،عمليات تش��ريد للس��كان
العرب واالستيالء على قرى بأكملها ،كما أشرنا ً
آنفا ..وال تزال مأساة النقب مستمرة ،بعيدة عن اعين
العالم حيث أصوات االحتجاج لم تس��تطع أن تجتاز اس��وار الصمت ،قبل ان تذوب على كثبان النقب..
في س��نة  1948كان يس��كن النقب  84ألف بدوي ،بقي منهم في المناطق التي تحكمها إسرائيل 13
ألف بدوي .وأقام هؤالء في شمال النقب ،قرب غزة وبئر السبع وبئر عسلوج وغيرها .وللسيطرة على
ه��ؤالء البدو بيد حديدية قامت الس��لطة العس��كرية بتركيزهم في مناطق اخ��رى ،مثل منطقة بئر
السبع ..وهكذا أصاب البدو كثيرا من الفوضى واالضطراب بسبب تغيير سكنهم الذي فرضته عليهم
السلطة ..فقد اجلي نصفهم عن اماكن سكنهم وأراضيهم ونقلوا إلى مناطق نظفتها السلطات من
قبائل بدوية اخرى في سنة .)17(1948
ويبلغ عدد البدو اليوم ( 30 )1976ألف نسمة ،قسم منهم يطالب بحقه في األراضي التي استصلحوها
في الماضي ..واليوم تؤجر هذه األراضي إلى عناصر مختلفة من قبل ادارة أراضي اسرائيل.
« ..ادارة أراضي إسرائيل باشرت أعمالها في ادارة أراضي الدولة والكيرن كييمت .وفي السنة األخيرة
( )1962اتمت هذه االدارة وضع اليد على األراضي التي تملكها الدولة في النقب والتي تبلغ مساحتها
حوالي –  4ماليين دونم الممتدة من رمال حلوتسه إلى الجنوب .وأتمت خرائط لتسوية ملكية األرض
على حوالي  800الف دونم في جوار ايالت وشمالها.)18(»...
ويبدو ان نضال البدو العنيد من اجل إعتراف السلطة بملكيتهم على أراضيهم يثير ردود فعل شديدة
ل��دى الس��لطات التي تح��اول مصادرة اكثر م��ن  1,5مليون دون��م جديد في النقب واج�لاء البدو عن
أراضيهم بحجة اقامة مس��اكن لتوطينهم .ويتوح مش��روع المصادرة ،اقام��ة مطار جوي دولي جديد
على أراضي البدو التي يعتاش��ون منها حاليا .والواقع ان أراضي البدو في النقب ،هي ليس��ت المكان
الوحيد ،من ماليين الدونمات التي تملكها الحكومة ،الذي يمكن شق أرض للمطار فيها.

االنفجار السكاني وسياسة المصادرة
أثبتت سياسة الحكومة تجاه العرب في إسرائيل خالل  27سنة ،أنها سياسة تجريد العرب من أراضيهم،
حت��ى أصبح النقص في األرض خطرًا يهدد مس��تقبل الس��كان العرب واس��تقرارهم ..خصوصًا وان
سياس��ة المصادرة من جهة والغايات التي تس��تخدم من أجلها من جهة اخرى ،تش��كل اجحافا خطيرا
بحقوق السكان العرب واحتياجاتهم.
ويبدو النقص الخطير في األرض الذي يش��كو منه العرب من التلخيص التالي لألراضي التي ال تزال
تحت تصرف العرب في اسرائيل ،والتي تدعي الحكومة ان  55بالمئة منها هي ملك للدولة..
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ميزان األراضي في سنة 1963
باستثناء أراضي النقب جنوب اللد والرملة

()19

مجموع األراضي التي
تستغلها القرى العربية
445,545

مناطق زراعية
اراضي الدولة ملكية خاصة
385,993
59,652

مجموع األراضي
الوعرية
413,146

نسبة األراضي التي تمتلكها الدولة
جميع األراضي
اراضي زراعية
55%
13,1%

تدل االحصائيات المذكورة أعاله ان األرض التي يملكها العرب في إسرائيل لجميع األغراض تقل عن
نصف مليون دونم ارض ..مع العلم ان مساحة أراضي الدولة ،في خطوط الرابع من حزيران ،1967
تزيد عن  21مليون دونم ،منها ما يزيد عن  8ماليين دونم من األراضي المزروعة.
وتفيد احصاءات  1973ان عدد الس��كان العرب في إس��رائيل  412الف نس��مة ،معظمهم يعيش في
الق��رى العربية ،م��ن هؤالء  46الفا في مناطق البدو .وتبلغ نس��بة الذين يش��تغلون في الزراعة 25
بالمئة من مجموع العاملين العرب الذكور(.)20
ول��م يعد تقل��ص الزراعة العربي��ة هو الخطر األكب��ر ،بل النقص في مس��طحات البن��اء واألراضي
للمشاريع العامة في القرى العربية ،خصوصا في المستقبل القريب الذي ال يتجاوز عقدا من الزمن،
بالنظر إلى التكاثر الس��كاني الطبيعي العالي من جهة ،وتقلص مساحة األرض المستثمرة من جهة
أخرى.
فالس��كان العرب يتكاثرون بنس��بة  4,1بالمئة كل س��نة ،وقد بقيت هذه النس��بة ثابتة من – 1950
 .1973أم��ا التكاثر الطبيعي عند اليهود ،بالمقارنة ،فهو يتراوح بين  2,6بالمئة إلى  1,7بالمئة خالل
الفترة نفسها .ومن خالل هذه المعطيات ،توصل بعض االحصائيين إلى ان السكان العرب يضاعفون
أنفسهم كل  17سنة ،بينما يحتاج السكان اليهود إلى  44سنة لمضاعفة أنفسهم.
وهذه المعطيات تحتم توس��يع مس��طحات البناء في القرى ً
وفقا لنسبة تكاثر السكان ..خصوصًا وان
عددًا من القرى العربية اصبح يفتقر تماما إلى األرض لمقتضيات السكن.
وتدل االحصائيات الرس��مية ان االقلية العربية في اس��رائيل ،هي أقلية شابة ،فحوالي  70بالمئة من
العرب هم دون سن الثالثين ..وهاكم بعض االحصائيات :فالذين تتراوح أعمارهم بين  14 – 0سنة
ه��م  49,6بالمئة من مجموع الس��كان ،وبين  15-19س��نة هم  10,5بالمئ��ة ،وفقط  3,7بالمئة هم
فوق الـ  65سنة.
وتتحدث االحصاءات الرس��مية نفس��ها عن االكتظاظ اإلس��كاني بين العرب ،الذي بلغ حدا يهدد صحة
السكان .والجدول التالي يعطي صورة قريبة من الواقع الذي نتحدث عنه:

توزيع السكان بالنسبة للغرفة الواحدة
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القطاع
قطاع يهودي
القطاع غير اليهودي

نسبة السكان للغرفة الواحدة على مختلف الدرجات
2 – 1,5
1,5-1,01
واحد
13,2
13,2
43,6
22,7
3,3
15,4

4 – 2,01
27,7
33,5

 4واكثر
3,3
25,1

ومن الجدول أعاله نتبين أن  59بالمئة من السكان العرب يعيشون باكتظاظ فوق  2نفر للغرفة .وال
يحتاج المرء إلى كبير جهد ليرى ما ستكون عليه الصورة في العقد القادم ،باستمرار سياسة مصادرة
أراضي الس��كان العرب ،ألهداف جغرافيو – سياس��ية ،ال تمت إلى التطوي��ر بصلة ،خصوصًا التطوير
في القطاع العربي.
ولم تخف وسائل االعالم ،ان مصادرة أراضي العرب في الجليل ،هي ليست للتطوير الفوري ،النعدام
اإلمكانات المادية والقوى البش��رية اليهودية المعدة لالس��كان في المستوطنات المنوي اقامتها على
األرض المص��ادرة ..ب��ل ان المص��ادرة ه��ي احتياطية لما س��يكون ..فضال عن تغيي��ر صفة الجليل
الديموغرافية.

صيحة  30آذار 1976
كان اإلضراب الشامل ،الذي أعلنته الجماهير العربية في إسرائيل بمثابة زلزال هز الدولة من أقصاها
إلى أقصاها ،وقلب هذا اإلضراب مشاريع حكومة االضطهاد رأسًا على عقب.
لقد بطش��ت الحكومة بهذا اإلضراب مستخدمة قوات الجيش وحرس الحدود والشرطة بسبب فزعها
من وحدة الجماهير العربية ،وحدة قوضت مواقع االحزاب الصهيونية التي اقامتها في الوسط العربي
بأساليب اإلرهاب والكبت خالل  27سنة من عمر الدولة.
وأثبت عدوان الس��لطة على جماهير عزالء انها تنظر إلى الس��كان العرب في إسرائيل نفس نظرتها
إلى س��كان المناطق المحتلة ..واعترف مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية ان سلوك الحكومة
طمس الفوارق بين معاملة العرب في إسرائيل ومعاملة العرب في المناطق المحتلة.
والتضامن الذي أبداه س��كان المناط��ق المحتلة بإعالن اإلضراب الع��ام والتظاهر في  30آذار ،1976
وس��قوط الضحايا م��ن القتلى والجرحى ،إنم��ا كان تضامنا طبيعيًا ألبناء ش��عب واحد مزقت أوصاله
المؤامرة االمبريالية – الصهيونية بمساعدة الرجعية العربية.
إضراب  30آذار فتح عيون العالم والقوى المحبة للسالم على عمق مأساة الشعب العربي الفلسطيني،
بجميع أجزائه ،وعلى خطورة سياسة التوسع االسرائيلي ،هذه السياسة التي تندرج بزج المنطقة في
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أتون صراعات دامية تهدد السالم العالمي بأسره.
لقد زعمت أبواق الرجعية الحاكمة في إس��رائيل ان  30آذار قد حرق جس��ور التعايش بين الش��عبين
اليهودي والعربي...
والس��ؤال ه��و :مت��ى كان هذا التعايش قائمًا ،وبأي ش��كل؟ ..لق��د أثبت العرب ف��ي  30آذار ،في يوم
األرض التاريخ��ي ،أنه��م يرفضون تعايش الف��ارس والفرس ..تعايش الضحي��ة والجالد ..وتعايش
العبد والسيد.
جس��ور التعايش الحقيقية تقوم على أساس المساواة التامة في الحقوق ،واإلعتراف بحقوق الشعب
العرب��ي الفلس��طيني ،واالنس��حاب الكامل م��ن المناطق المحتل��ة ،واإلعتراف بح��ق الالجئين العرب
بالعودة او قبول التعويض.
وليس نضال الجماهير العربية س��وى مس��اهمة جوهرية في النضال من اجل حماية الس�لام ومنع
حرق جس��ور التفاهم بين الشعبين .فهذا النضال هو دعامة كبيرة هامة لنضال القوى الديمقراطية
اليهودية في إسرائيل التي تحاول وقف التدهور نحو الهاوية.
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