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ُيعتـرب يـوم األرض بالنسـبة للجماهـري العربية الفلسـطينية التي رّسـخت جذورهـا يف ما تبقى مـن أرضها يوم 
هويـة وطنيـة ويومـاً لتجسـيدها. ولكـي ال ننىس يـوم األرض الخالـد، علينـا أن نتذّكـر أن الحركـة الصهيونية 
وكيانهـا منـذ نشـأتهما، وضعا نصـب أعينهما السـيطرة عـىل األرض ليتحقـق الحلـم الصهيوني ببنـاء الوطن 

القومـي لليهود يف فلسـطني. 
كان يـوم الثالثـون مـن شـهر آذار عـام 1976 يـوم مقاومـة ونضـال جماهـريي وشـعبي، ملخططـات تهويد 
منطقـة الجليـل ومصـادرة األرايض عـىل يـد الدولـة اإلرسائيليـة التـي تثابر منـذ قيامها حتـى يومنـا هذا عىل 
مصـادرة أرايض املواطـن العربـي فلسـطيني األصـل صاحب امللكيـة يف أرضه ووطنـه، ما أدى إىل استشـهاد 6 
مـن الشـهداء وهم: خري ياسـني (عرابـة البطوف)، خديجة شـواهنه (سـخنني)، رجـا أبو ريا (سـخنني)، خرض 
خاليلـه (سـخنني)، محسـن طه (كفـر كنا)، رأفـت زهريي (نـور شـمس)، واصابة العـرشات بجـراح واعتقال 
املئـات، لـردع الفلسـطينيني الذيـن بقـوا يف ارضهـم مـن القيام بأي نشـاط يثـري القلـق يف كيان الدولـة، حيث 
كان يـوم األرض  اول نشـاط شـعبي نضايل قطري للفلسـطينيني يف ارسائيـل بعد انتهاء فرتة الحكم العسـكري.

يعـود السـبب املبارش ألحـداث يـوم األرض إىل إقدام السـلطات اإلرسائيليّة عـىل مصادرة نحو 21 ألـف دونم من 
أرايض عرّابـه وسـخنني ودير حنّا وعرب السـواعد وغريهـا يف منطقة الجليـل لتخصيصها للمزيد مـن التجّمعات 
اليهوديـة يف نطـاق مخّطـط تهويد الجليـل وكانت حكومـات إرسائيل املتعاقبـة قد صادرت بـني 1948-1972 
أكثـر مـن مليون دونم مـن أرايض القـرى العربيّة يف الجليـل واملثلّث باإلضافـة إىل ماليني الدونمـات األخرى من 

األرايض العربيّـة التي ُهّجر أصحابهـا عام 1948. 
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بتاريـخ  غراندنيـو)،  فنـدق  (يف  النـارصة  يف  موسـعاً  اجتماعـاً  العربيـة  األرايض  عـن  الدفـاع  لجنـة  عقـدت 

15/8/1975، ثـم مؤتمراً شـعبياً يف النارصة بتاريـخ 18/10/1975، دعا اىل اعـالن االرضاب العام والتظاهر 

امـام الكنيسـت، اذا لـم ترتاجـع حكومـة ارسائيـل عن مخططـات املصـادرة وتهويـد األرايض.
وبتاريـخ 6/3/1976، عقـدت لجنـة الدفـاع عـن األرايض إجتماعـا موسـًعا لها يف مدينـة النـارصة، دعت فيه 
إىل إعـالن اإلرضاب العـام يف يـوم الثالثـاء 30/3/1976 احتجاًجا عىل سياسـة مصادرة األرايض. تـاله إجتماع 
رؤسـاء السـلطات املحليـة العربيـة يف مدينة شـفاعمرو الـذي ُعقـد يـوم الخميـس 25/3/1976، بايعاز من 

السـلطة التي كانـت تحاول بشـتى الوسـائل الغاء هـذا االرضاب. 
كان يـوم الثالثـاء 30/3/1976 يـوم إرضاٍب شـامٍل يف املـدن والقـرى العربيـة واملـدن املختلطـة بالرغـم من 
محـاوالت السـلطات اإلرسائيلية جاهـدة كرس اإلرضاب باسـتعمال القوة مـا أدى إىل صدام بـني املواطنني العرب 

والرشطـة، وكانـت أعنـف املواجهـات يف قرى سـخنني وعرابة وديـر حنا. 

قرارات سبقت إعالن اإلرضاب:
صـدور قـرار بإغـالق منطقـة املـل (منطقه رقـم 9) ومنـع السـكان العرب مـن دخول هـذه املنطقة • 

تاريـخ 1976\2\13.  يف  وذلك 
عـىل الرغـم من وجود هذه األرايض ضمن مسـاحات القرى، سـخنني وعرابـة ودير حنا (وتبلغ مسـاحتها 
60 الـف دونـم)، وقـد تم اسـتخدامها بني السـنوات 1944-1942 كمنطقـة تدريبات عسـكرية للجيش 
الربيطانـي اثنـاء الحـرب العامليـة الثانيـة، اذ كان يسـمح للمواطنـني الوصـول إىل اراضيهـم لفالحتهـا 
بموجـب تصاريـح خاصـة لذلك. يف عـام 1956 قامت السـلطة بإغـالق املنطقة بهدف إقامـة مخططات 
لبنـاء مسـتوطنات يهوديـة ضمن مـرشوع تهويد الجليـل. أُقـّر املـرشوع يف 1976\3\19 وكان يهدف 
إىل بنـاء عـرشات املسـتوطنات اليهوديـة يف املنطقـة حتى ”ال يبقـى الجليل للغربـاء انما لليهـود“ وتمثّل 

بمصـادرة مئـات االف الدونمات مـن األرايض العربيـة لصالح بنـاء واقامة املسـتوطنات اليهودية. 

صـدور وثيقـة متـرصف لواء الشـمال يف وزارة الداخليـة يرسائيل كينـغ (وثيقة كيننـغ) (أو كما • 
سـمتها الحكومـة- ”مـرشوع مذكـرة معاملة عـرب ارسائيـل“) وذلـك يف تاريـخ 1976\3\1 كاقرتاح 
لتهويـد الجليـل واتخـاذ اجـراءات سياسـية إزاء معاملـة األقليـة العربية يف ارسائيـل، دعا فيهـا كينغ إىل 
تقليـل نسـبة الفلسـطينيني يف منطقتـي الجليل والنقب، وذلك باإلسـتيالء عـىل ما تبقى لديهـم من أراٍض 
زراعيـة وبمحارصتهـم اقتصاديا وإجتماعيـا، وبتوجيه املهاجريـن اليهود الجدد لالسـتيطان يف منطقتي 

الجليـل والنقب. شـملت هـذه الوثيقـة عىل العديـد من اإلقرتاحـات العنرصيـة نذكر منهـا ما ييل: 
تكثيف االستيطان اليهودي يف الشمال (الجليل).• 
رفع وتعميق التنسيق بني الجهات الحكومية يف معالجة األمور العربية. • 



ايجاد اجماع قومي يهودي داخل االحزاب الصهيونية حول موضوع العرب يف ارسائيل.• 
التضييـق االقتصـادي عـىل العائلة العربية عـرب مالحقتها بالرضائـب واعطاء األولويـة لليهود يف • 

فـرص العمـل وكذلك تخفيض نسـبة العـرب يف التحصيـل العلمي وتشـجيع التوجهـات املهنية 
(عوضـا عن التوجهـات العلمية) لـدى التالميذ.

تسهيل هجرة الشباب والطالب العرب إىل خارج البالد ومنع عودتهم اليها. • 
زيادة وجود قوات الرشطة واألمن عىل مختلف انواعها يف املحيط العربي.• 

يعتـرب يـوم األرض نقطـة تحـّول يف قضايـا دفـاع املواطنـني العـرب عـن أرضهـم ومسـكنهم، حيـث امتـاز 

بالتكاتـف الجماهـريي والشـعبي الرافـض لسياسـة الخنق ومصـادرة األرايض، متخذا مسـار النضال الشـعبي 

الواعـي لحقوقـه وسـيلة ملنـع أي مس يفـرض عليه مـن قبـل السـلطات اإلرسائيلية التي كمـا رأينا اسـتعملت 

شـتى الوسـائل اإلسـرتاتيجية واأليدلوجيـة وحتـى القهر والعنف الجسـدي، إال أن هذه األسـاليب لـم تكن لرتدع 

أصحـاب الحـق يف األرض أو تثنيهـم عـن الدفاع عـن حقوقهم. 
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الرئيس األول للجنة الدفاع عن األرايض.

لقـد سـلبت األرض ألفلسـطينية من قبل الحركـة ألصهيونية منذ سـنة 1897 وبعـد انعقاد املؤتمـر الصهيوني 

األول يف مدينـة بـازل يف سـويرسا. مـن ذلـك اإلجتمـاع خـرج النداء الـذي تمخض عن طـرح شـعار «أرض بال 

شـعب لشـعب بـال أرض»، منادياً كل فئات اليهـود يف أرجاء املعمـورة للهجرة إىل أرض امليعـاد. وبدأت الهجرات 

اليهوديـة املتتاليـة إىل أرض فلسـطني التـي كانت آنـذاك تحت الحكـم العثمانـي، وبالرغم من رفض السـلطان 

الرتكـي إعطاء اليهـود حق بنـاء وطن قومي يف فلسـطني.

اسـتمرت الهجـرة اليهوديـة إىل أرض فلسـطني أيـام االنتـداب الربيطانـي (1918-1948) متجاهلـة املعارضـة 

الفلسـطينية عىل السـماح بالهجـرة ووعد بلفور(الـذي أعطى الحق للشـعب العربي ببناء وطن قومي يف فلسـطني). 

بـدأ الـرصاع عـىل األرض بني اليهود والفلسـطينيني يف سـنوات العرشيـن من القـرن العرشين والـذي وصلت ذروته 

يف اإلرضاب العـام الـذي تنادى له الفلسـطينيون سـنة 1936 وتلته الثورة الفلسـطينية التي قمعهـا جيش االنتداب 

الربيطانـي بوحشـية مفرطة لصالح االسـتيطان العـربي يف البالد.

يف سـنة 1947 رفـض الفلسـطينيون اقـرتاح عصبـة األمـم تقسـيم البـالد اىل دولتني، واحـدة لليهـود واألخرى 

للفلسـطينيني لألسـباب التالية:
1.  لـم يستسـغ الفلسـطينيني تقسـيم البالد الصغـرية اىل دولتني صغريتـني إذ يحول هذا التقسـيم دون بناء 



أي كيـان اقتصادي جيـد ومتكامل.
2.  القسـم الـذي خصص للفلسـطينيني هو القسـم األصغـر، الجبيل، البعيد عـن البحر ويشـمل فقط 47% 

الكاملة. فلسـطني  أرض  من 
3.  لقـد امتلـك اليهـود سـنة 1947 %6 فقط من مجموع مسـاحة فلسـطني, لذلـك من الطبيعـي أن تكون 
حصـة الفلسـطينيني عىل هذا األسـاس %94 من أرض فلسـطني مما يجعل التقسـيم غـري محق أو حتى 

رشعي.
بقاء البالد غري مقسمة يعيش فيها الشعبان الفلسطيني واليهودي فكرة عملية أكثر من التقسيم.  .4

كان تعـداد السـكان  يف فلسـطني سـنة 1947 مليون وتسـعمائة ألف نسـمة منها سـتمائة ألـف يهودي   .5
والباقـي فلسـطينيون مـا جعل التقسـيم مجحفـا وال يتماىش مع نسـبة السـكان .

6.  لقـد سـكن يف القسـم املخصـص للدولـة العربية خمسـمائة وخمسـون ألف يهـودي واربعمائة وسـتون 
ألـف فلسـطيني مـا يسـبب اسـتحالة إقامـة الدولـة اليهوديـة يف القسـم املخصـص لها بسـبب تقارب 

التعـداد السـكاني يف هذا القسـم.
 كل هـذه األسـباب قـادت الفلسـطينيني إىل رفض التقسـيم ثـم الدخول يف حرب خـارسة ضد إقامـة دولة عربية 
يؤيـد إقامتهـا الغـرب كلـه لشـعورهم بالذنب ملـا حصل لليهـود من اضطهـاد عرب القـرون وخاصـة ما حصل 

يف الحـرب العامليـة الثانيـة يف أملانيـا النازية وقتـل املاليني منهم.
كانـت نتيجـة الحرب مدمـرة للسـكان الفلسـطينيني إذ اقتلـع ورشد أكثر من722،000 فلسـطيني مـن قراهم 
ومدنهـم وأصبحـوا الجئـني يف الضفة الغربيـة التي أصبحت تحـت الحكم األردنـي أو يف قطاع غـزة الذي أصبح 
تحـت الحكـم املـرصي، أو يف الـدول العربيـة املجاورة. بعـد انتهـاء الحرب منعـت إرسائيل رجـوع الالجئني إىل 
مدنهـم وقراهـم يف فلسـطني، مخالفـة بذلك جميـع األعـراف والقوانـني الدولية التي تقـر برجـوع الالجئني إىل 
بالدهـم بعـد انتهاء الحـرب واعتـربت بقانونهـا كل عائد إىل وطنه متسـلال وجب قذفـه وارجاعه خلـف الحدود 

منها. جـاء  التي 
كان هـدف إرسائيـل مـن وراء هـذا التعامـل هـو امتـالك األرض وهكـذا بـدأت بسـن القوانـني التـي تسـاعد الدولة 
بصـورة مبـارشة أو غـري مبارشة عىل رسقـة األرايض، التي يمتلكهـا الفلسـطينيون علًما بأن هـذه األرض كانت مصدر 

الـرزق الوحيـد للعائـالت الفلسـطينية، التي كانـت بمعظمهـا قروية وتعتـاش فقط عـىل الزراعة.
سـنت إرسائيـل حـوايل أربعة وثالثـني قانونا للمصـادرة منها, قانـون الغائـب, أرايض املوات, الحـارض الغائب, 
أرايض البـور, أرايض املنـدوب السـامي, أرايض التطوير, املصالـح العامة, اسـتمالك األرايض، األرايض الصخرية, 

قانـون تطوير الجليـل (تهويد الجليـل) الخ.. 
كان القانون األخري (تطوير الجليل) هو الرشارة التي أشعلت النار يف الهشيم.  

قبـل سـنة 1948 كان الفلسـطيني يفلـح 17 دونما للفـرد الواحـد إذا وزعـت كل األرايض عىل السـكان, واليوم 
وبعـد النكبـة واملصـادرات حتى سـنة 2008 لـم يبق للفـرد الواحـد إال نصف دونـم فقط.
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بـدأت الهبة الشـعبية بمبـادرة الحزب الشـيوعي وكل القـوى الوطنيـة املنظمة والفرديـة للدفاع عمـا تبقى من 

أراضينـا وتألفـت لجنـة الدفاع عـن األرايض التـي قادت النضـال بمـؤازرة كل أفراد شـعبنا الواعية بـكل فئاته 

التـي حمـت األرض بالشـهادة والجـراح والطـرد من العمـل والسـجون والرتغيـب والرتهيب والـذي كانت قمته 

يوم األرض بشـهدائه السـتة وجـرح العرشات وسـجن املئات.  
بـدأت القصـة سـنة 1975 عندما أعلـن وزير الزراعـة يف ذلك الوقـت مصادرة حـوايل 21،500 دونـم معظمها يف 
الجليـل ويف منطقـة سـخنني، عرابـة ودير حنـا، ويف املثلـث والنقـب.  وكان اإلجتمـاع األول الذي دعا إليـه الحزب 
الشـيوعي بعـض الشـخصيات الوطنيـة والحزبية لتـدارس الوضـع الجديد الـذي زجت فيـه األقلية الفلسـطينية 
يف ارسائيـل. وكان القـرار يف هـذا اإلجتمـاع معارضـة املصـادرة بـكل ثمن ألنه لـم يبق لنـا إال القليل مـن األرض 
التـي نعتـاش منهـا، والتـي هي أسـاس الوطن الذي ليس لنا سـواه. لقـد صودر يف السـابق مئـات آالف الدونمات 
بشـتى الطـرق والقوانـني التي سـنت خصيصا لهدف املصـادرة وإبقـاء الفلسـطينيني دون أرض، وهكذا يسـهل 
ترحيلهـم لعـدم وجـود أي ارتبـاط لهـم بـاألرض، واليـوم نحـن ال نقـدر عـىل التخـيل عن أي شـرب مـن األرض، 
لذلـك تقرر توسـيع النضـال ضد املصـادرة ودعوة أصحـاب األرايض التـي أُعلنت مصـادرة أراضيهـم اىل إجتماع 
قـادم ُيعقـد يف النـارصة يف فندق جراندنيـو. حرض اإلجتمـاع أكثر من120شـخصاً بينهم بعـض أصحاب األرايض 
املصـادرة ويف هـذا اإلجتمـاع تقـرر توسـيع حلقـة النضال الرسـمية بإرشاك رؤسـاء وأعضـاء السـلطات املحلية،  
وكذلـك الشـعبية لتوعيـة جماهرينـا العربية بأخطـار املصـادرة وتأثريها السـلبي عىل شـعبنا الفلسـطيني. لذلك 
تقـرر دعـوة جماهـري شـعبنا إىل إجتماع شـعبي كبري يف النـارصة حـرضه اآلالف بتاريـخ 18/10/1975 وهكذا 
كان، وبـدأ شـعبنا بتنظيـم نفسـه واختيار لجانـه، ويف هـذا اإلجتماع تم انتخـاب الهيئـة العامة للجنـة الدفاع عن 
األرايض العربيـة التـي بدورهـا ويف إجتمـاع الحـق انتخبـت سـكرتارية لجنـة الدفاع عـن األرايض برئاسـة القس 
شـحادة شـحادة وصليبـا خميـس انتخـب سـكرتريًا لهـا. تـرأس هـذا اإلجتمـاع التاريخـي يف النـارصة املرحوم 

الدكتـور أنيس كـردوش، وبـدأ العمل الـدؤوب للسـكرتارية التـي اهتمت باألمـور التالية:
تنظيم لجان دفاع محلية يف كل القرى واملدن العربية.  .1

تصويـر جميـع «بلـوكات» األرايض التـي أعلنت فيهـا املصـادرة وتوزيعها عـىل القرى العربيـة من اجل   .2
املصادرة. ضـد  النضال  متابعـة 

عقـد إجتماعـات شـعبية يف كل القرى واملـدن العربية لتوعيـة جماهرينا بأسـاليب املصـادرة ومخاطرها   .3
ضدها. والوقـوف 

رفع دعاوى يف املحاكم ضد الدولة لوقف املصادرة.  .4
االتصـال باملسـؤولني وأعضـاء الكنيسـت ودعوتهـم ملقابلة وفـد لجنة الدفـاع عن األرايض لرشح أسـباب   .5
معارضتهـم للمصادرة.(ولقـد كتبنـا لجميع كتل الكنيسـت بما يف ذلك رئيسـها ولقد جاءنـا ثالثة ردود، 



الحـزب الشـيوعي يدعونـا للمقابلـة، وشـومليت الونـي تدعونا للمقابلـة، أمـا الثالث فقد جـاء من رئيس 
الكنيسـت الـذي قـال إنـه اسـتلم رسـالتنا والظاهر أننـا  اتصلنـا بالعنـوان الخطـأ ونـيس أن يكتب لنا 

الصواب.) العنـوان 
بعـد فشـل كل االتصـاالت مع املسـؤولني وتعنتهم بمسـاندة املصادرة  وإرصارهـم بأنها لتطويـر الجليل،   .6
الـذي يعنـي تطويـر املسـتوطنات اليهوديـة املقامـة والتـي سـتقام فيما بعـد، أعلنـت لجنـة الدفاع عن 

األرايض اإلرضاب العـام والتظاهـر أمـام الكنيسـت يف ال 30 مـن آذار سـنة 1976.
حاولـت السـلطة اإلرسائيليـة نقـل نوعية النضـال الواعـي والجماهريي مـن الشـارع الفلسـطيني إىل مجموعة 
سـهلة القيـادة مـن مخاتري ورؤسـاء بعـض املـدن والقرى العربيـة والتـي تقودهم كما تشـاء. فجـاءت الدعوة 
لعقـد إجتماع لرؤسـاء السـلطات العربيـة يف شـفاعمرو بتاريخ 25/3/76 لبحـث قضية اإلرضاب الـذي اعلنته 
الجماهـري العربيـة وقيادتهـا الشـعبية املعبـأة والواعية ملصريها ومسـتقبلها وآلالمهـا وآمالها. ذهبـت لإلجتماع 
واسـتقبلت بحفـاوة كبـرية وموافقـة عىل االشـرتاك باإلجتمـاع برشط أن أنصـاع لقراراتـه، وعندها قلـت إن هذا 
اإلجتمـاع غـري قانونـي وبمـا أن هـذا الجسـم لـم يعلـن اإلرضاب ولـم يشـرتك يف اإلعـداد لـه، فهو غـري مؤهل 
قانونيـا أو شـعبيا عـىل املوافقـة عىل االرضاب أو شـجبه. حـق اإلرضاب فقط لجماهرينـا العربيـة وإذا أردتم  أن 
تتحققـوا مـن ذلـك انظـروا إىل خارج هـذه القاعة لـرتوا  بأعينكم الجماهـري الغاضبـة التي تندد بعـدم قانونية 
إجتماعكـم، وبالطبـع لم أشـارك يف هـذا اإلجتماع، وخرجت لكـي أرقب املرسحيـة املهينة والتي قادهـا طوليدانو 
رئيـس مكتـب رئيـس الحكومـة للشـؤون العربيـة، ووزع أدوارها مسـاعده يورم كاتـس. ونجـح املخطط مع 
الرؤسـاء، ولكـن جماهرينا العربية أفشـلته بإرصارها وإرضابها العام والشـامل يف الـ 30 من آذار سـنة 1976.

أود أن أؤكـد أن معظـم الرؤسـاء الذيـن لم يؤيـدوا اإلرضاب،  فشـلوا يف االنتخابات للرئاسـة يف السـنة التي تلت 
األرض. يوم 

بقيـت لجنـة الدفاع عـن األرايض تقـود الرصاع ضـد مصـادرة األرايض ونجحـت بوقـف الكثري من املصـادرات، 
منهـا أرايض املـل املعروفـة بمنطقة رقـم 9 املحاذية لسـخنني، عرابـة ودير حنـا، وأرض الروحة التـي تقع قرب 
أم الفحـم، وجعلـت مـن يوم األرض عيـدا وطنياً لكل الفلسـطينيني من مسـلمني ومسـيحيني ودروز، وأصبح هذا 

اليـوم هـو يـوم اقتـالع الرهبة مـن قلوبنا واطـالق املارد مـن القمقم.
قلـت، بقيـت لجنة الدفـاع تقود الـرصاع ضد املصادرة حتـى تجّذر الـرصاع والعـراك إىل قلبها وكيانهـا، ولكن، 
ويـا لألسـف، فبـدل أن نعمـل موحدين لصـد املصـادرات يف وحـدة صفنا وثبـات موقفنـا، أصبح الـرصاع ملن 
تكـون لـه الكلمـة ومن هو صاحـب القرار، وصـار لزاًمـا علينا إن نقتل هذا الجسـم، وتسـليم مسـؤولية الدفاع 

عـن األرايض للسـلطات املحليـة ولجنة املتابعـة العليا للجماهـري العربية.

14/3/2008
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عانينــا خــالل اعــداد هــذا الكتــاب مــن قضيــة غيــاب األرشــيف الوطنــي للجماهــري العربيــة الفلســطينية 

يف ارسائيــل. وهــذا االرشــيف هــو حــق وطنــي وجماعــي يحــق لــكل مجموعــة ســكانية ترغــب يف التطــور 

مــن خــالل دراســة عميقــة لســريورتها السياســية، الثقافيــة والحضاريــة. وأفضــل أرشــيف وجدنــاه لتوثيــق 

تجربــة «يــوم األرض» وهــي تجربــة مهمــة ومفصليــة يف حيــاة املجتمــع العربــي الفلســطيني يف أرض الوطن 

هــي صحيفــة االتحــاد والتــي تعانــي منــذ ســنوات من أزمــة ماديــة خانقــة منعــت مــن جماهرينــا وباحثينا 

حــق اســتخدام هــذا االرشــيف الــذي يرافــق حيــاة مجتمعنــا قبــل النكبــة وحتــى يومنــا هــذا. وعنــد البحــث 

ــس  ــوت رؤســاء املجال ــا عــرشات الصــور واملســتندات يف بي ــىل األرض وجدن ــق النضــال ع ــواد توث ــن م ع

ــا  ــي حافظــت عــىل الصــور واملســتندات كذكــرى لثمــن دفعــه مجتمعن ــة الت ــادات املؤسســات الوطني وقي

قبــل ان يســتكتب البعــض التاريــخ ويســترشق باحثــا عــن «الجيــل املنتصــب». ويأتــي هــذا الكتــاب ليوثــق 

باملســتندات التاريخيــة والصــور مســرية شــعب رفــض ان ينحنــي وبقــي «منتصــب القامــة يمــيش..».

ــا يف هــذا الوطــن وحافــظ عــىل  وهــا نحــن نصــدر هــذه املســاهمة املتواضعــة بحــق مــن ثبــت مــن أهلن

بقائنــا وتجذيــر وجودنــا ولــم تكــن هــذه مهمــة ســهلة يف ظــل املؤامــرة عــىل شــعبنا منــذ النكبــة مــرورا 

بالحكــم العســكري والنكســة وتهجــريه وتحويــل غالبيتــه إىل الجئــني. وغالبيــة مــن بقــي يف أرض الوطــن 

ســاهم يف اعــادة بنــاء هــذا املجتمــع وبنــاء مؤسســاته الثقافيــة، السياســية واملجتمعيــة. ومراجعــة ألرشــيف 

الحــزب الشــيوعي ولجنــة الدفــاع عــن األرايض ولجنــة املبــادرة االســالمية وحركــة األرض يعطــي اكثــر مــن 



دليــل عــىل الثمــن الشــخيص والجماعــي الــذي دفعــه مــن ناضــل لتجذيــر بقاءنــا وتطورنــا يف هــذا الوطــن، 

رافضــا خيــار التهجــري والنــزوح والخنــوع. 

ويســاهم غيــاب االرشــيف وغيــاب الجامعــة البحثيــة ومراكــز االبحــاث الجامعيــة يف تشــويه الواقــع وتغييــب 

املــايض ليتحــول الواقــع إىل ظاهــرة مبتــورة ال عالقــة لهــا مــع الســياق والرتاكميــة وتبقــى الصــورة التــي 

يصفهــا بعــض املوثقــني الجــدد صــورة واحــدة لحــدث واحــد ال نســتطيع منهــا فهــم الســياق املتكامــل 

لعمليــة التطــور التاريخــي، الثقــايف، الســيايس، االقتصــادي والحضــاري ملجتمعنــا.

ــة مثــل «الجديــد»، «االتحــاد» و«الصــوت» قــد وثقــوا  وللتاريــخ نــدون بهــذا الكتــاب ان مؤسســات وطني

يف اللغــة العربيــة عــدًدا مــن الحــوارات واملحــاور التــي رافقــت مســرية نضــال جماهرينــا. فتوثيــق حــوار 

املثقفــني العــرب وأحزابنــا السياســية حــول اقامــة الجامعــة العربيــة هــو مــن أهــم املســتندات التــي توثــق 

النضــال حــول الحــق يف التعليــم والتعليــم العــايل الــذي رافــق مجتمعنــا يف الســبعينات ومــا زال يرافقنــا 

حتــى اليــوم. ونشــكر بهــذه املناســبة لجنــة الدفــاع عــن األرايض التــي قامــت بتوثيــق يــوم األرض، وبقــي 

«الكتــاب األســود» مرجًعــا أساســيًا يوثــق نضــاالً مــا زال يرافقنــا حتــى اليــوم. وانصافــا لحــق هــؤالء نعيــد 

نــرش أجــزاء مــن «الكتــاب االســود» ونفخــر بنــرش قائمــة اســماء أعضــاء لجنــة الدفــاع عــن األرايض وهــم 

مــن قــادوا جماهرينــا للدفــاع عــن األرض وحافظــوا عــىل حــق  النــاس يف بنــاء املســكن، ومــا زال هــذا الحــق 

موضــع نضــال مســتمر يرافــق غالبيــة قرانــا ومدننــا. 

ــا  ــيفها الشــخيص وعمله ــن تســفي وعرضــت أرش ــال ب ــا ط ــت الين ــق توجه ــرشوع التوثي ــدأ م ــا ب عندم

ــذا  ــىل ه ــل ع ــن العم ــوم األرض ولك ــخ ي ــق تاري ــة بتوثي ــة يهودي ــوم باحث ــتغربنا ان تق ــي. واس التطوع

ــن  ــرورا بالكشــف ع ــة، م ــذ النكب ــود من ــني اليه ــن دور التقدمي ــه ع ــا نعرف ــا كن ــا م ــرشوع كشــف لن امل

ــاء  ــد عابــدي يف بن مجــزرة كفــر قاســم ووصــوال إىل يــوم األرض. وهــا هــو غرشــون كنيســبل يرافــق عب

ــود الرافضــون ملمارســات شــعبهم  ــا هــم اليه ــا. وه ــذ 30 عام ــه من ــع حول ــذي نجتم نصــب الشــهداء ال

القامعــة والواقفــون إىل جانــب الحــق االنســاني، ونتحمــل نحــن مســؤولية اخــرتاق الحصــار عــىل شــعبنا 

ــم. ــالد والعال ــة يف الب ــا الرشعي ــني لحقوقن ــرة الداعم وتوســيع دائ

ــن أجــل  ــم يف اســتمرار النضــال م ــا دور مه ــام مجتمعن ــات ام ــاتنا ودراســة التحدي ــاء مؤسس ــادة بن ألع

حقــوق مجتمعنــا. ونحــن نشــارك يف مركــز مســاواة يف اعــادة بنــاء هــذه املؤسســات ونحيــي كل مــن يكمــل 

ــي  ــس االقليم ــني، واملجل ــة االربع ــاتنا فلجن ــارب مؤسس ــق تج ــرب إىل توثي ــني الع ــو الباحث ــوار وندع املش

للقــرى غــري املعــرتف بهــا يف النقــب واملركــز العربــي للتخطيــط البديــل واللجــان الشــعبية للدفــاع عــن 

األرض واملســكن دور هــام يف االنتقــال مــن مرحلــة الدفــاع إىل مرحلــة البنــاء والتطــور. ونحــن نصــدر هــذا 

الكتــاب مســاهمة منــا يف توثيــق تجربــة مجتمعنــا النضاليــة لتشــكل مرجعيــة ورافعــة الســتمرار النضــال.
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ــا  ــة يــوم األرض دفعن ــدة النضــال» وهــا هــي تجرب ــان مــن يقــول «ومــا فائ ونســمع يف كثــري مــن االحي

ثمنهــا غاليــا، ولكــن مــن ناضــل تمكــن مــن الغــاء األوامــر العســكرية، التــي هدفــت إىل مصــادرة 21 الــف 

ــا وهــا هــي منطقــة املــل خــرضاء، وندعــو مــن  ــازل عــن مخططاته ــم وأجــربت الحكومــة عــىل التن دون

يشــكك يف جــدوى النضــال ان يــزور آالف الدونمــات ويشــاهد بــأم عينيــه هــذا االنجــاز الــذي تبعــه تحريــر 

أرض الروحــة. 

10/3/2008
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تمـر علينـا يف هـذه االيـام ذكـرى مـرور 32 عاًمـا عـىل هبـة يـوم األرض املجيـد وذكرى مـرور 30 عامـاً عىل 

اقامـة النصـب التـذكاري لشـهداء يـوم األرض يف سـخنني. لـم تكن ظـروف تلـك الفرتة هينـة ومتيحـة القامة 

اول نصـب تـذكاري يف املشـهد الفلسـطيني مـا قبـل النكبـة وبعدهـا، يف ظـروف قيـام دولـة ارسائيـل، يخلَّد 

شـهداؤها ويسـجل فيهـا الذاكـرة املأسـاوية املعاشـة للشـعب الفلسـطيني الباقـي عىل ارضـه. لم يكن سـهالً 

تحـدي السـلطة باذرعتها املختلفة (الشـاباك ولجـان التنظيـم والرتاخيص الالزمـة)، ولم يكن للسـهولة بمكان 

ان يقـام النصـب يف أرض مـا.. عـدا املقـربة االسـالمية القديمـة يف قرية سـخنني قبـل ان تصبـح مدينة.

ان سـواعد الرجـال وتحـدي الهيئـات الشـعبية (لجـان الدفـاع عـن األرض يف محور القـرى الثـالث) وتعاطف 

وتضامـن االوسـاط العقالنيـة اليهودية، الرسـام غرشـون كنيسـبل، الكاتب يهوشـوع سـوبول الصحفي اوري 

افنـريي والقـادة الشـيوعيون مايـر فلنر ورفاقـه و الحزب الشـيوعي، سـاهمت يف تحقيـق واقامة هـذا الرصح 
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الضخـم وهـو الشـاهد املرئـي االول مضافا لشـواهد ونصب املـآذن وابـراج الكنائـس يف الجليـل واملثلث ومدن 

لساحل. ا

كانـت بالنسـبة يل التجربـة العمليـة األوىل يف وضـع التخطيـط والتنفيـذ لهـذا العمـل الفنـي بعـد رجوعي من 

الدراسـة االكاديميـة يف مدينـة درسـدن باملانيا (الرشقيـة) تخصص جداريات وغرافيكا، سـاهمت هذه الدراسـة 

كمـا هي مسـاهمة زميـيل الفنان كنيسـبل وهو من أصـول أملانيـة يف تحقيق هذا االنجـاز الضخـم يف تلك الفرتة 

التـي لم تكن سـهلة.

كنـت أصبـو آنـذاك ومن خـالل هبة يـوم األرض وقبلهـا يف دراسـتي ان يمثل الـرصح املنتصب ذكـرى الحارض 

واملسـتقبل وان ُترفـع يـد الظلم واالضطهاد بحـق جماهرينـا – األقلية القوميـة لتعيش كريمة يف وطـن ليس لنا 

سـواه. هنـاك نصٌب اخـرى أقيمـت يف نهاية القـرن املـايض (يف العـام 2000) يف كفركنا وكفرمندا وشـفاعمرو 

وكفرقاسـم والنـارصة وعرابـة وأم الفحـم ويف سـخنني كذلك كنـت أنا وغريي مـن النحاتني واملصممني الشـباب 

قـد نفذناهـا، بقيـت يف فحواها املعانـاة وبقيت فيها الـروح والعزيمـة واالرصار البقاء وثـم البقاء.

كتبـت يف مقدمـة البـوم «قصـة النصب التـذكاري» الذي صـدر يف 400 نسـخة مرقمـة 1978: «قـد يكون هذا 

النصـب الـذي أقمنـاه يف سـخنني هو الشـهادة والقسـم النتمائنا األبـدي لهـذه األرض التي اسـترصخت ابناءها 

للدفـاع عن امهـم األرض».

ان مـا أَتمنـاه هـو أن نعي يف حرصنـا عىل ما أنجزنـاه وأنجزه غرينـا من املبدعـني صيانة هذه األعمـال وجعلها 

رمـزاً حضارياً ورصحاً شـاهداً لهـذا االنتماء األبـدي لهذه األرض.

  

حيفا 6.2.2008
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30 آذار 1976

إصدار: اللجنة القطرية للدفاع عن األرايض العربية يف ارسائيل
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لـم تكتف السـلطات االرسائيليـة بأنها أغرقـت يوم األرض، الثالثـني مـن آذار 1976، بدماء الشـهداء والجرحى 

مـن أبنـاء شـعبنا املقيمـني عـىل أرض اآلبـاء واألجـداد.. لـم تكتف سـلطات إرسائيـل بأنهـا أغرقت ذلـك اليوم 

املشـهود بالدمـاء، بل راحـت تغرقـه باالكاذيب، منذ اعالنـه يوًما للصمـود والنضـال دفاًعا عـن األرض الباقية، 

هذا. يومنـا  حتى 

كان ال بـد مـن التصـدي ألكاذيـب الدعايـة العنرصيـة، ولذا فقـد قـررت «اللجنة القطريـة للدفاع عـن األرايض 

العربيـة يف ارسائيـل» أن تصـدر هـذا الكتـاب األسـود لتعمـم بـه وقائـع الجريمـة التـي ارتكبها حـكام بالدنا 

عشـية ذلـك اليـوم، وأثنـاءه، ولتدحـض بـه أكاذيب أجهـزة غسـل الدمـاغ يف ارسائيل.

تطـوع مـن أجـل انجاز هـذا العمل عدد كبـري من املحامـني العرب، وبالتعـاون مع اللجنـة القطريـة للدفاع عن 

األرايض، ومـع رؤسـاء املجالـس  املحليـة يف سـخنني وعرابة ودير حنـا، ومع اللجـان املحلية للدفـاع عن األرايض 

يف كفركنـا والطيبـة، تـم تركيـز عـدد كبري مـن االفـادات الخطية املشـفوعة بالقسـم لتكون أساًسـا ملـادة هذا 

الكتاب األسـود.

لقـد نشـأت عن يـوم األرض مضاعفـات عديـدة.. باالضافة إىل الشـهداء، ظـل لدينا عمـال طردوا مـن أعمالهم 

وحرمـوا لقمـة الخبـز ألنهـم مارسـوا حقهـم القانونـي يف اإلرضاب دفاًعا عـن بقية تـراب بالدهم.. وظـل لدينا 

أنـاس تحملـوا خسـائر ماديـة ومعنويـة شـديدة، مـن جـراء تحطيـم منازلهـم واعتقالهـم وإهانتهـم. هـذه 

املضاعفـات نرتكهـا أمانـة يف أعنـاق املؤرخـني والتاريـخ لعلهـا تصبح ذات يـوم عـربة للمعتربين.

مـن شـأن اإلفـادات املتوفـرة بـني أيدينـا ان تشـكل مجلـًدا ضخًمـا يكـون فصـال بـارًزا مـن التاريخ األسـود 

الطويـل الـذي عانتـه، ومـا زالت، جماهرينـا العربيـة تحت الحكـم االرسائييل. بيـد اننا آثرنـا االكتفـاء بإفادات 

القـرى التي بدأ فيها االسـتفزاز السـلطوي، والتي سـقط الشـهداء األبـرار عىل ترابهـا الطيب.. كذلـك فقد آثرنا 

اقتضـاب املـادة وتكثيفهـا، بحيث نجلـو الحقيقـة دون االثقال عىل ناشـديها بأكداس مـن الوقائـع والتفاصيل 

املريـرة الدامية،علًمـا بـأن النصـوص األصليـة سـتبقى محفوظـة يف ملفات شـعبنا، وسـتظل يف متنـاول أيدي 



الباحثـني مـن أصحـاب الضمري الحـي والنوايـا الطيبة.

مـن تجربتهـا الطويلـة والقاسـية مـع الحـكام العنرصيـني، أحسـت الجماهـري العربيـة بخطر وقـوع مجزرة 

كفرقاسـم ثانيـة يف يـوم األرض، لذلـك فقد اكـدت جميع الهيئـات العربيـة واكد جميـع املسـؤولون العرب من 

قـادة حركـة الدفـاع عـن األرض املتبقيـة، أكـدوا عـىل ان اإلرضاب العربـي الشـامل سـيكون سـلميًا ويف إطار 

الديمقراطيـة التـي يتبجـح بهـا الحـكام وأبواقهـم. وأكثـر من ذلـك فقد توجهـت اللجنـة القطريـة للدفاع عن 

األرايض وتوجـه مندوبـون عـن السـلطات املحليـة العربيـة إىل قـادة مراكـز الرشطـة يف مناطقهـم واىل الوزراء 

والدوائـر املسـؤولة، بالربقيـات والرسـائل واملقابـالت الشـخصية واالعالنات الصحفيـة، ووضعوا السـلطة امام 

مسـؤوليتها، غـري أن السـلطة مضت يف تنفيـذ مخططها االرهابـي الدموي واهمـة انها قادرة، بعنفهـا التقليدي، 

عـىل تحطيـم ارادة الجماهـري العربيـة وإذاللها..

لقـد كان يـوم األرض، 30 آذار 1976، يـوم رشف وبطولـة وتضحية بالنسـبة للجماهري العربية الفلسـطينية يف 

ارسائيـل، بقـدر مـا كان يوم عار وُجبـن وعدوان بالنسـبة لحـكام ارسائيل.

يـوم األرض، هـو يـوم قـاس طويـل، مـن تاريخ قـاس وطويـل.. هو يـوم من تسـعة وعرشيـن عاًمـا خاضت 

خاللهـا الجماهـري العربيـة يف بالدنـا معارك رشسـة وتعرضت العتـداءات داميـة، وقدمت تضحيـات غالية، من 

اجـل مجـرد البقـاء الكريم عـىل أرض اآلبـاء واألجداد.

ونحـن نأمـل ان يكـون يف هذا الكتاب ما يسـاعد عىل اتسـاع اليقظة يف أوسـاط الـرأي العام العربـي واالرسائييل 

والعاملـي، وعـىل اتسـاع الكفـاح من اجـل اعـادة الحـق إىل أصحابه الرشعيـني، ومن اجـل السـالم يف بالدنا ويف 

منطقتنـا ويف العالم.

اللجنة القطرية للدفاع عن األرايض العربية يف ارسائيل
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اإلرضاب الشـامل الذي أعلنه العرب الفلسـطينيون يف ارسائيل، يف 30 آذار 1976، احتجاًجا عىل سياسـة التهويد 

واملصـادرة، كان تأكيـًدا عـىل عـزم الجماهـري العربية عـىل النضال بدون هـوادة والدفـاع عن حقوقهـا القومية 

واليوميـة، ومنهـا حقها باالحتفـاظ بأرضها – أرض آبائهـا وأجدادها.

ان الدمـاء التـي سـفكت يف «يـوم األرض»، ال تـزال تـرصخ: «اقبضـوا عـىل الفاعـل»، «اقبضـوا عـىل القاتـل 

والسـارق»..

لقد اسـتعملت السـلطة شـتى الوسـائل ملنـع اإلرضاب او إحباطه. اسـتخدمت التهديـد والوعيد.. قامـت بعملية 

عـرض عضـالت، وإدخال قوات مسـلحة إىل قرانا العربية، وخصوًصـا إىل مدينة النارصة.. نظمت أشـد الضغوط 

عـىل رؤسـاء املجالـس املحليـة العربية الذيـن جمعتهـم يف شـفاعمرو عشـية يـوم االرضاب، يف 25/3/1976. 

وانتزعـت قـراًرا مـزوًرا باسـم اكثرية الرؤسـاء بإلغاء قـرار االرضاب، هـذا القرار الـذي لم يتخذه الرؤسـاء بل 

اتخذتـه اللجنـة القطريـة للدفاع عـن األرايض وأيدتـه اللجنة القطرية لرؤسـاء السـلطات املحليـة العربية، وهي 

لجنـة منتخبـة مصغـرة انتخبها إجتماع عام لرؤسـاء السـلطات املحليـة العربية.

ولـم تجـِد تهديـدات السـلطة وأسـاليبها االرهابيـة.. فكانـت نتائـج اإلرضاب مذهلـة عـىل الرغـم من سـقوط 

الشـهداء السـتة برصـاص الجنـود وعـىل الرغـم مـن وسـائل القمـع الهمجية.

لقـد هـز اإلرضاب الـرأي العـام اإلرسائيـيل  والعاملـي.. وحّطم اسـطورة الفـردوس الـذي يعيش فيـه العرب يف 

ارسائيل.

لقـد عـرب اإلرضاب عـن وحدة الجماهـري العربيـة وتصميمها عـىل مقاومة سياسـة املصـادرة والتمييـز القومي 

التـي تمارسـها السـلطات منذ قيـام الدولة.

كان اإلرضاب  أيًضـا تعبـرًيا عـن املطالبـة باحـرتام الكيـان القومـي للعـرب يف إرسائيـل واإلعـرتاف بحقوقهـم 

القوميـة واليوميـة وعىل رأسـها وقـف سياسـة مصـادرة األرايض.



ان اللجنـة  القطريـة للدفـاع عـن األرايض تـرى ان العـدوان الدموي الـذي وقع عـىل الجماهري العربيـة يف «يوم 

األرض»، ال ينفصـل جذرًيـا عن سياسـة التمييز واالضطهـاد التي مارسـتها حكومات إرسائيل منذ قيـام الدولة، 

بل هـو نتيجة لهذه السياسـة.

ولذلـك فأحـداث 30 آذار 1976 ليسـت إال فصـال دمويـا مـن فصول مأسـاة اسـتمرت خالل 29 سـنة لم تخل 

مـن مجـازر دموية ضـد العـرب، دون ان نـرى نهاية قريبـة يف األفق لهذه املأسـاة.

وعـىل الرغـم مـن انفضاح أكذوبـة «التطويـر»، التـي تخفـي وراءها مخططـات تهويـد األرض العربيـة، وعىل 

الرغـم مـن املعارضة الشـاملة التي أبدتهـا الجماهـري العربية يف إرسائيـل والقـوى الديمقراطيـة اليهودية، فقد 

أعلنـت الحكومـة عزمهـا عىل املـيض يف سياسـة املصـادرة والتهويد، كمـا وال تزال ترفـض الطلـب الديمقراطي 

العـادل بتأليـف لجنـة تحقيق للكشـف عـن كل املسـؤولني عن اراقـة الدمـاء الربيئة يف «يـوم األرض»..

وقـد أصـدرت لجنـة الدفـاع عـن األرايض بيانـا يف أعقاب «يـوم األرض»، حـذرت فيه الـرأي العام بأن سياسـة 

مصـادرة األرايض العربيـة هـي أبـرز معالم سياسـة التمييـز القومـي الجائرة حيث لـم يبق للعـرب يف إرسائيل 

مـن األرض أكثـر مـن نصف مليـون دونـم(1)، بعد كل مـا صادرتـه الحكومة بشـتى الوسـائل والحجج.

سياسة احتالل األرض والتوسع عىل حساب العرب

مـن ماليني الدونمـات التي صادرتها السـلطات منـذ قيام الدولـة باعتبارها امـالكا مرتوكة، للغائبـني، صادرت 

الحكومـة أيًضـا حـوايل 40 باملئة من األرايض التـي يملكها العرب يف ارسائيـل، املقيمون فيها بصـورة قانونية(2).

«األمـالك املرتوكـة كانـت مـن اهـم العوامـل لجعـل إرسائيـل دولـة ذات مقومـات. ان مسـطح هـذه االمـالك، 

ومعظمهـا مناطـق حـدود، هو ذو قيمـة اسـرتاتيجية بارزة. ومـن مجموع 370 مسـتوطنة يهوديـة أقيمت بني 

1948 واوائـل سـنة 1953، هناك 350 مسـتوطنة أقيمت عـىل أرايض الغائبني(3). ويف سـنة 1954 كان اكثر من 

ثلـث السـكان اليهـود يف إرسائيل وثلـث املهاجرين اليهـود إىل إرسائيل أيًضـا (250,000) يعيشـون عىل أرايض 

العـرب...»(4). الغائبني 

ولـم تقتـرص عملية االسـتيالء عـىل األرايض بوضع اليد عـىل أمـالك الغائبني، وال عـىل «أمالك» حكومـة االنتداب 

التـي ورثتهـا عـن الحكـم العثماني والتـي تقدر بــ 2 إىل 3 ماليني دونـم، وكانـت تدعـى أرض «الجفتلك»، بل 

امتـدت إىل أرايض وقـرى العـرب الذين بقـوا يف ارسائيل.

لـم يكـن «التطويـر» هو غاية الحكومة من االسـتيالء عـىل األرض، بل تقويـض أركان القطاع العربـي، و«انقاذ» 

األرض، أي «انقاذهـا» مـن أصحابهـا العرب. املؤسسـات الصهيونية التي كانت تشـرتي األرض، اشـرتتها لتكون 

«ملـًكا للشـعب اليهـودي». وهـذه األرايض يجـوز بيعها لليهود فقـط وال يجوز بيعهـا (لغري اليهـود). وكان عىل 
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هـذه املؤسسـات ان تنتهـج سياسـة، بالنسـبة لـألرض، تعرب عـن جانب مـن السياسـة الصهيونيـة. وكان عىل 

الكـرين كييمت أن تجنـد األموال لهذا الغـرض..(5).

ويبـدو ان أيـة محاولـة، مهمـا تكن صغـرية، للتـرصف بصورة معاكسـة للعمليـة املركزيـة التي تمسـكت بها 

الصهيونيـة بأقـىص شـدة، كالتخيل عما جـرى تحقيقه كمكسـب صهيوني (مثـل ارجاع أرض أليد غـري يهودية، 

او الغـاء نقطـة اسـتيطانية وغـري ذلـك)، ان مثل هـذا التخيل يعتـرب هزيمة أكرب بكثـري من بطء وتأخـر عمليات 

االسـتيالء عـىل األرض.. القلـق مـن خطـر إعـادة وضـع إىل عهـده السـابق (مثـل ارجاع حقـوق أهـايل قريتي 

إقـرث وكفربرعـم) اعتـربه صحفي ارسائييل (زئيف شـيف، «هآرتـس» – 11/8/1972) «تقويض االسـتيطان 

الصهيونـي».. ألنه «يفتـح الثغـرة األوىل لتداعي البنـاء كله»(6).

حكم عسكري واصطياد األرض

العسكري  الحكم  هذا  وكان  الوطأة..  شديد  عسكري  حكم  ظل  يف  انفسهم  ارسائيل،  يف  بقوا  الذين  العرب،  وجد 

يستهدف أمرين: اولهما إقامة الحواجز بني العرب وبني أراضيهم وقراهم، وثانيهما تسهيل مهمة الرشكات اليهودية 

ودائرة أرايض إرسائيل االستيالء عىل أرايض العرب وتنفيذ مشاريع االستيطان يف القرى العربية وعىل األرايض التي 

ُيجىل أصحابها عنها. وقد وّجه الحكم العسكري جزًءا كبريًا من اهتمامه إلبعاد العرب عن اراضيهم وبالتايل إبعادهم 

إىل خلف خطوط وقف اطالق النار حيث أمكن، بفرض تنظيف مناطق الحدود من العرب.

أهداف  من  هدف  انه  بل  جديد،  بأمر  اآلن،  تنفيذه  يف  إرسائيل  حكام  ينهمك  الذي  الجليل،  تهويد  مرشوع  وليس 

اللجنة  امام  ألقاه  خطاب  يف  الهدف  هذا  أوشسكني  لّخص  وقد  ارسائيل.  دولة  قيام  قبل  الصهيوني،  االستيطان 

التنفيذية الصهيونية عام 1937 عىل الوجه التايل:

«... علينا أن نبذل جهًدا لالستيالء عىل مواقع بعيدة عن مراكز االستيطان، لضمان أوسع الحدود لبالدنا. وملا وضعنا 

الربامج لرشاء األرض كان هذا الهدف دائما نصب أعيننا: االستيالء عىل مناطق بعيدة.. ففضال عن جودة األرض 

كانت تحركنا الرغبة لتوسيع الحدود مهما تبلغ املصاعب. وعلينا ان نتذكر أن قسًما معروًفا من مستوطنات دغانيا 

موجود عرب النهر، وعىل الرغم من ذلك فهو بأيدينا. هذا هو االحتالل الحقيقي للحدود من الوجهات السياسية. وعىل 

أساس هذا املفهوم قررت الكرين كييمت يف السنة األخرية توسيع نشاطها كي تضمن بأقىص رسعة ممكنة، واىل الحد 

الذي تستطيع الوصول اليه، الحدود يف الشمال والرشق.. فليس مسألة الزراعة هي ما نصبوا اليه، بل اننا نطمع، 

بالدرجة االوىل بان نضمن لألمة، اوسع الحدود املمكنة لبالدنا»(7).

وكان معروفا قبل صدور قرار التقسيم سنة 1947، أن الجليل سيكون خارج حدود الدولة اليهودية.. ولكن الحركة 

الحركة  يف  نقاش  موضع  الهدف،  هذا  وكان  الدولة.  قيام  قبل  الجليل،  عىل  لالستيالء  العدة  تعد  كانت  الصهيونية 



الصهيونية، انترصت فيه آراء دعاة استيطان الجليل، خصوًصا هؤالء الذين كانوا يمثلون «اليسار» الصهيوني او 

الحركة العمالية الصهيونية.

فالقضية التي نواجهها اآلن يف الجليل ليست مسألة تطوير، بل مسألة تحقيق الهدف الصهيوني الذي حدده بن 

غوريون كما ييل:

«االستيطان نفسه هو الذي يقرر اذا كان علينا ان ندافع عن اجلليل أم ال. هذا يتعلق بالناس 
الذين يشعرون بالواجب ويريدون الدفاع عنه. يقولون (جابوتنسكي) ان هذه هي مسالة 

دبلوماسية، مسألة العالقات مع العرب (وفي اجللسة نفسها تسرب القلق إلى ان مسألة الدفاع 
عن املستوطنات في اجلليل قد تتحول إلى حرب شاملة مع العرب). فالسؤال ليس دبلوماسًيا 

(أي العالقات مع بريطانيا) وليس مع العرب أيًضا. هذه مسألة صهيونية بحتة.. مسألة تتعلق 
بالناس الذين يشعرون بالواجب ويريدون الدفاع».

ويستطرد بن غوريون يف املوضوع نفسه:

«مئات الناس يستطيعون الدفاع عن مواقعنا في اجلليل، طبعا اذا يؤمن لهم الغذاء وما إلى ذلك، 
واذا ما تلقوا العون السياسي. وواضح بدون هذا يكون الوضع صعًبا. ولكن هذا كله  نأخذه على 

عاتقنا (نحن العمال). فطاملا نستطيع الدفاع – واجبنا ان ندافع واال نترك مواقعنا»(8).

ممـا ذكـر اعاله يتضـح ان قـرارات الحكومـة، يف 1976، ملصـادرة األرايض يف الجليـل، ال عالقة لهـا بالتطوير.. 

خصوًصـا يف وقـت تعاني فيـه الدولة أزمة اقتصاديـة وأزمة هجرة يف آن واحد. ان التسـرت وراء اسـم «التطوير» 

هـو للتسـرت عىل الهـدف الحقيقي للمصـادرة، بعد ان أصبح العالم شـديد الحساسـية للوضـع يف املنطقة بوجه 

عـام وللنزاع اإلرسائيـيل  – العربـي بوجه خاص.

لقـد احتلـت إرسائيـل أقسـام الجليل التـي لم تكـن مخصصـة للدولة اليهودية حسـب قرار التقسـيم، يف سـنة 

1948، وضمتهـا إىل إرسائيـل بحـق الفتـح.. وكانـت املنطقـة التي دخلـت تحت الحكـم اإلرسائيـيل  ذات أغلبية 

سـكانية عربيـة وال تـزال حتـى يومنا هـذا. ولتغيري هـذه الحقيقـة يطرح حـكام إرسائيـل اليوم مسـألة تنفيذ 

مـرشوع التهويـد الصهيوني بأسـماء مختلفـة مثل «التطويـر» و»توزيع السـكان»..

ومهمـا تكـن نوايا حـكام ارسائيل، فال يمكـن تجاهل الحقـوق القومية للعـرب الذين بقوا تحت حكـم ارسائيل.. 

ويف الدرجـة االوىل حقهم يف االحتفـاظ بأمالكهم وبأراضيهم.

والنـزاع بـني حـكام إرسائيل والعـرب الذين بقـوا يف ارسائيـل، منذ السـاعات االوىل لقيـام الدولة هـو حول حق 

العـرب يف االحتفـاظ بأراضيهـم، هذا الحـق الذي ينكـروه عليهم.
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وبامليول  للدولة،  بالعداء  واتهامهم  أراضيهم  عن  يدافعون  الذين  للعرب  التهديد  سالح  إرسائيل  حكام  ويستخدم 

لسياسة  العرب  مقاومة  لتحطيم  والترشيد  واملطاردة  والتنكيل  القمع  بأعمال  التهديد  هذا  ويتبعون  االنفصالية.. 

االستيالء عىل األرض التي يملكونها، او ما تبقى منها بعد حمالت املصادرة الواسعة.

بموضوعية، شعب سحقته املؤامرات وعدوان االمربيالية وأعوانها – الحركة الصهيونية والرجعية العربية – أصبح 

شعبنا عىل قناعة – قناعة موضوعية حًقا – ان الحل ملشاكله ليس برفع شعار االنفصال عن ارسائيل، بل بتسوية 

عادلة للنزاع اإلرسائييل  – العربي بمجمله.. تسوية تقوم عىل االنسحاب الكامل من املناطق التي احتلتها إرسائيل 

يف حرب 1967، واإلعرتاف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته املستقلة يف املناطق التي تنسحب منها ارسائيل، 

وكذلك اإلعرتاف بحق الالجئني العرب يف العودة او قبول التعويض.

وحني يطرح حكام إرسائيل قضية والء العرب يف إرسائيل للدولة، فال يستطيع العرب فهم هذا الوالء إال انه مسألة 

الدفاع عن أراضيهم بالدرجة االوىل، وااللتزام بالواجبات تجاه السلطة التي تحكمهم عىل أساس تحقيق املساواة 

التامة للعرب يف ارسائيل. إن إمعان حكم إرسائيل يف تنفيذ سياسة االستيالء عىل األرض، وتحويل العرب يف إرسائيل 

إىل أقلية مجردة من األرض، ما هو إال عملية تذويب، بل عملية القضاء عىل الكيان القومي للعرب، وأهم ما يربز يف 

السياسة الرسمية اليوم هو أخذ األرض بدون عرب واعتبار العرب، أقليات دينية، وليس قومية.

حكام  ويحاول  اليومية.  الحقوق  عن  فضال  قومية  حقوقا  قومية  أقلية  لكل  فإن  الصهيونية،  السياسة  تكن  ومهما 

ارسائيل، بشتى الوسائل، وأشدها بطًشا، تجريد العرب يف إرسائيل من حقوقهم القومية، وتحويلهم إىل أقلية ثقافية 

– دينية.

يف  العرب  تجاه  الحكومة  سياسة  بأن  طوليدانو،  شموئيل  العربية،  للشؤون  الحكومة  رئيس  مستشار  اعرتف  وقد 

إرسائيل تطمس الفوارق بينهم وبني سكان املناطق املحتلة، من حيث موقف الدولة منهم.

ومن الطبيعي ان النتائج املرتتبة عىل هذه السياسة، هي من صنع حكام إرسائيل أنفسهم وهم يتحملون مسؤوليتها 

حتى النهاية.

مرشوع التطوير – تهويد األرض

بعـد موجـة مصـادرة األرايض يف الخمسـينيات، مـن أصحابها العـرب، الذين بقـوا يف ارسائيل، ذكـرت املصادر 

الحكوميـة يف عـام 1957 ان القـرى العربيـة تسـتثمر زهـاء 1,250,000 دونـم مـن األرايض التـي يملكونها، 

وحـوايل نصـف مليـون دونم  مـن أمـالك الدولة(9).

إلضفـاء صفـة قانونيـة عىل اسـتمالك األرايض التي اسـتولت عليهـا الحكومة من أمـالك الغائبني، سـنت قانون 

اسـتمالك األرايض (تصديـق االجـراءات والتعويـض) يف عـام 1953. وبموجـب هـذا القانـون، أقـرت الحكومة 



التعويضـات ألصحـاب األرايض العـرب الذيـن صـادرت أراضيهـم يف ارسائيل. وعـىل الرغم من صعوبـة تدقيق 

مسـاحة األرايض التـي صـودرت مـن العـرب يف ارسائيـل، فإن بعـض املصـادر الرسـمية تضع هـذا الرقم بني 

300,000 و 1,000,000 دونـم(10).

وقـد أثـار مـرشوع هـذا القانـون معارضـة الكتلة الشـيوعية يف الكنيسـت وعـدد من أعضـاء الكنيسـت العرب 

يف حـزب املبـاي الحاكـم، مثـل السـيد مسـعد قسـيس. ومعارضـو هـذا القانـون وعـىل رأسـهم الشـيوعيون 

انتقدواالتمييـز القومـي الصـارخ الـذي ينطـوي عليه. امـا الحكومة فقـد زعمـت ان القانون املقرتح يسـتهدف 

تجزئـة امللكيـات الكبـرية لوضع حـد لخطر االقطـاع(!).

وبموجـب هـذا القانـون اقرتحـت الحكومـة اعطـاء أرض ألصحـاب األرض املصادرة، مـن أمـالك الغائبني، عىل 

أسـاس «اإلعـارة والتأجـري».. او تعويضـات نقديـة تقـل عـن واحـد من عـرشة مـن قيمـة األرض الحقيقية يف 

حينـه... يف 1950 عرضـت الحكومـة ثمنـا للدونـم الواحـد يف بعـض املناطق 115 لـرية. يف حني كان سـعره يف 

السـوق 1250 لـرية وما فـوق(11).

وبموجـب لجنـة الكنيسـت للقانـون، فإن هـدف القانون هو إعطـاء رشعية ملصـادرة أرايض العـرب مع منحهم 

التعويضات يف الوقت نفسـه.

وكتبـت «هآرتـس» يف حينـه ان هـدف القانون اعطاء رشعية لالسـتيالء عـىل أرايض العرب من قبل املسـتوطنات 

التعاونيـة التـي ترغـب يف زيـادة حجـم أراضيهـا. وكتبـت «هآرتـس»: «ليـس هناك ما يسـوغ اعطـاء رشعية  

لحقيقـة ان مسـتوطنات معينة اسـتغلت انتصـار الدولة يف الحـرب الدفاعية ضـد الغزاة، لالسـتيالء عىل أرايض 

جريانهـم لخدمـة أغراضهـم هـم...» وعارضـت «هآرتس»القانـون املقـرتح لثالثـة أسـباب هـي انـه مجحف، 

ويفتقـر إىل التفهـم السـيايس للعوامل الرضوريـة العادة بنـاء املجتمع العربـي، «الذي ترضرت حياتـه الزراعية 

باجـراءات معوجـة»، كمـا ان القانـون ال يعرتف بأن «االسـتيالء عـىل ممتلـكات األقلية من شـأنه ان يقوض حق 

الفردية»(12). امللكيـة 

لقـد ادت سياسـة مصـادرة األرايض مـن أصحابهـا العرب، إىل تقويـض عدد من فـروع الزراعة العربية بسـبب 

تقلـص مسـاحة األرض، وتدنـي مسـاحة األرض املزروعة بالنسـبة للوحدة الزراعيـة يف القرية مـن اكثر من 49 

دونمـا يف زمـن االنتـداب إىل حـوايل 3 دونمـات اآلن. وتحولـت القـرى العربيـة إىل ثكنـات للنوم، للعمـال الذين 

يرتكـون قراهـم للعمـل يف الزراعـة والصناعـة اليهوديـة، املقامة عـىل أراضيهم التـي صودرت منهـم.. وحرمت 

القـرى العربية مـن امكانيـات التطوير الصناعـي والزراعي.

هـذا القلـق عىل مصـري األرض، وعىل امكانيـات العيش والتطـور، والخوف من التـرشد وعواقب سياسـة التمييز 

القومـي الفاضـح يف جميع املجـاالت، هو الذي يفـرس الخلفية لهبة االحتجاج الشـعبي التي انفجـرت يف اإلرضاب 

الشامل يف 30 آذار 1976.
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فقـد كانـت هـذه الهبـة تعبريا عن رفـض العـرب يف إرسائيل لسياسـة التمييـز واملصـادرة التي تهـدد بالقضاء 

عـىل مقومـات بقاء العـرب يف مدنهـم وقراهم.

مرشوع تطوير الجليل، الذي  تتحدث عنه الدوائر الرسمية باعتزاز، ليس إال عملية تهويد تهدد مستقبل سكانه 

العرب(13): فالجليل الذي يمتد من حدود لبنان إىل مرج ابن عامر والذي تبلغ مساحته 1,5 مليون دونم، ال تزال 

تعيش فيه اكثرية عربية.. وهذا هو ما يقلق اصحاب سياسة التطوير، وليس التطوير نفسه.

جاء يف مرشوع التطوير املذكور:

«القضية اخلاصة باجلليل هي قلة السكان اليهود بالنسبة لغير اليهود، الذين يؤلفون 70 باملئة من 
مجموع السكان. في سنة 1973 كان عدد السكان غير اليهود في اجلليل 147 الفا و62 الف 

يهودي. وفي أطراف اجلليل هناك 40 الف من السكان غير اليهود يقطنون في ضواحي حيفا 
وفي عكا وطمرة وشفاعمرو»..

أما أهداف مرشوع تطوير الجليل فهي:

تغيـري الوضـع الدمغـرايف الراهـن بـني السـكان اليهـود وغـري اليهـود، بواسـطة مـرشوع تطوير طويـل األمد 

هي: أهدافـه 
تحويل اقليم الجليل الجبيل إىل منطقة ذات أكثرية يهودية.• 
ضمان توزيع صحيح للسكان اليهود يف الجليل.• 
تعزيز اقتصاد السكان املوجودين فيه وهؤالء الذين ينضمون اليهم يف املستقبل.• 

ويسـتطرد أصحـاب املرشوع: ”ان القضية االساسـية يف الجليل التـي تنعكس يف العالقـة الدمغرافية (أي الطابع 

السـكاني) بـني السـكان اليهود وغـري اليهود، هي غـري قائمة، بصـورة مماثلة يف جميـع أجزاء الجليـل.. واملهمة 

الرئيسـية الـواردة يف االقـرتاح – تحويـل الجليـل إىل منطقـة ذات أكثريـة يهوديـة – هي غـري قابلـة للتنفيذ يف 

الحـارض الفـوري، ولذلـك تقـرر تنفيذ املـرشوع عـىل مرحلتـني: املرحلـة القريبة حتـى سـنة 1980، واملرحلة 

التـي تعقبها حتى سـنة 1990“.

ويشـتمل املـرشوع عـىل اقامـة 8 قـرى صناعيـة: 3 منهـا يف أرايض التوفانيـة يف الجليـل الغربـي، و2 منهـا يف 

مجموعـة مسـتوطنات سـيجف، و2 يف منطقـة حـزون، وكذلـك العمـل عىل زيـادة السـكان اليهـود يف املنطقة.

وهـذا املـرشوع يتطلب املزيـد مـن األرض التي يملكهـا العرب لتنفيـذ هذا املخطـط، الن من طبيعة االسـتيطان 

الجديـد والتوسـع، أال يقـوم عـىل مـا هـو يف حـوزة ادارة أرايض إرسائيـل الحكوميـة، بـل عىل اسـتمالك أراض 

جديـدة مـن العرب.

ومـرشوع ”التطويـر“ الجديـد، هو أصدق شـاهد ودليل عىل نوايـا الحكومة وعـىل معنى التطويـر الذي يتحدث 

املسؤولون. عنه 

وكانـت نظريـة الصهيونيـة يف التعامـل مـع العـرب هي: ما اصبـح يف يدنا هـو لنا، وما يـزال يف يـد العرب، هو 



املطلـوب، وهو موضـوع التفاوض.

فبعد تشييد النارصة العليا، عىل حساب أرايض مدينة النارصة العربية وقرى عني ماهل والرينة وكفركنا واملشهد، 

تحاول الحكومة اآلن مصادرة آالف الدونمات الجديدة يف النارصة وقضائها، بما تبلغ مساحته اكثرمن 4500 دونم، 

لتوسيع املجال الحيوي للنارصة العليا، ولتشديد الخناق عىل النارصة، املدينة العربية الوحيدة يف  ارسائيل.

أرض  من  تملكه  ما  وجميع  املدينة  مسطح  فإن  نسمة،  حوايل 40,000  سكانها  عدد  يبلغ  التي  العربية  فالنارصة 

تقلص إىل 7,500 دونم، ثلثها أمالك أديرة وامالك حكومية.. بينما أرايض النارصة العليا التي ال يزيد عدد سكانها 

عدد  كان  حني  االنتداب  عهد  يف  النارصة  مسطح  ان  بالذكر  الجدير   ومن  دونم.  تبلغ 9,500  نسمة  الف  عن 20 

سكانها 15 الف نسمة كان 15 الف دونم، استولت الحكومة االرسائيلية عىل نصفها من أجل االستيطان اليهودي 

يف النارصة العليا.

ان سياسة الحكومة لحل أزمة مسطحات البناء يف القرى العربية التي تعاني نقًصا يف األرض لبناء املساكن، هي 

سياسة البدل.. دونم أرض للعمار يف القرية من أرض حكومية مقابل 10 دونمات او اكثر من األرض الزراعية او 

الوعرية التي يملكها الفالحون.. وهذا االسلوب القرسي هو أيًضا احدى وسائل تجريد العرب من اراضيهم.

أرض  و5,000  حكومية،  أرض  منها  ان 8,000  قيل  دونم،  مصادرة 20,000  عن  ”التطوير“  مرشوع  يتحدث 

يهودية.. ان األرض الحكومية التي يجري الحديث عنها، ان كانت مريي او موات، فللمزارعني العرب حقوق فيها 

بحكم املزارعة ومرور الزمن. وال يجوز نزع ملكيتهم عنها دون مراعاة مصالح القرى واملزارعيني العرب.

ارايض القرى املسجلة عىل اسم املندوب السامي الربيطاني يف حينه، ملصلحة القرى التي توجد فيها األرض، هي 

يف  محلية  سلطات  النعدام  االسلوب  بهذا  سجلت  القرى  سكان  تخص  أرض  انها  والحقيقة  باالسم..  دولة  أمالك 

حينه.. وليس أحق بهذه األرض سوى اصحابها الذين يقيمون عليها، خصوصا وان هذه األرايض هي حيوية جدا 

بالنسبة للقرى العربية. وهناك خالف يف املحاكم عىل ما يرتاوح بني 60 – 70 الف دونم،  حسب تقديرات املحامي 

حنا نقارة، وهناك قضايا معلقة يف املحاكم عىل قسم كبري من هذه األرايض..

كاملرشوع  حكومي  عنها بقرار  يعلن  اخرى للمصادرة لم  للجليل، هناك مخططات  التطوير“  اىل جانب ”مرشوع 

املذكور، وهذه املخططات يجري تنفيذها دونما ضجة شعبية، وتشمل آالف الدونمات من األرايض العربية.

ان قرار اغالق قسم كبري من أرايض املل، يف الجليل االوسط، التي تخص قرى سخنني عرابة ودير حنا، واملعروفة 

بالقاموس العسكري باملنطقة رقم – 9، هو مقدمة ملصادرة قسم كبري منها تزيد مساحته عن جميع املساحة املقرر  

مصادرتها بموجب ”مرشوع التطوير“ املذكور.
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تسوية األرايض يف الشمال(14)

الوضع يف الشمال يف 1/4/1963 كان كما ييل:
42 قرية عربية كان بحوزتها عند قيام الدولة 706,049 دونم.  .1

«ادارة التطوير» وقسم أمالك الغائبني ادعيا ملكية 423,310 دونم.  .2
األرايض التـي جـرى عليهـا خـالف يف املحاكم مـن مجمـوع األرايض التي ادعتهـا الحكومـة 214,992   .3

دونم.

ما تبقى من األرايض انتقلت ملكيته للمدعني – بدون نزاع.  .4

والجدول التايل هو مثل عىل التغيريات يف ملكية األرايض يف الفرتة املذكورة(15).

حجم األرض التي ارايض القريةاسم القرية
ادعتها الدولة

ارايض متنازع 
عليها

اارايض صادرتها 
ادارة التطوير

مصادرة من قبل 
الدولة بال نزاع

69,00335,7964,66925431,127سخنني
--25,24010,96510,965الرامة

34,50011,0062,8171108,159دير حنا
16,9807,6341,8406355,794البعنة
35,65021,31213,288737,424عرابة

19,89012,0714,3124477,764مجد الكروم
35,40015,57715,46113,3711,916معليا

ال يأخـذ أصحـاب سياسـة املصـادرة حاجـة القريـة العربيـة لـالرض، وال ينتهجـون سياسـة توزيـع عادلة ملا 

يسـمى أرايض الدولـة لفائـدة جميع السـكان يف إرسائيل اليهـود والعرب وخصوصـا الذين يقيمـون عىل األرض 

ويفلحونهـا.. ونأخـذ مثـال بـارزا عـىل هذا الزعـم، الذي يعكـس مأسـاة مزدوجة لقريـة عربية مثل كفرقاسـم، 

ضحية عـدوان 1956:

كانـت القريـة تملـك 12 الف دونـم حني جرى ضم املثلـث إىل دولة إرسائيـل بموجب اتفـاق رودس، عام 1949، 

منهـا 8 آالف دونـم وعريـة. صـادرت السـلطات 4 آالف دونم سـهلية مـن أرايض القريـة منها حـوايل (1500) 

دونـم بقيـت تحت تـرصف القرية حتى سـنة 1952.. ومـا تبقى للقريـة من األرايض السـهلية اقل مـن 4 آالف 

دونـم، يف الوقـت الـذي زاد فيـه عدد سـكان القرية مـن 1700 نسـمة 1949 إىل 6500 نسـمة يف 1975. اوامر 

املصـادرة تتهـدد حـوايل 2500 دونـم مـن أرايض كفرقاسـم، اسـتحصلت الحكومـة عىل قـرارات مـن املحكمة 

بنـزع اليد عن ملكية قسـم منهـا يف اوائـل 1976(16).



مأساة النقب

لقـد رافـق عمليـات املصـادرة منـذ قيـام الدولـة، خصوًصـا يف سـنيها األوىل، عمليات ترشيـد للسـكان العرب 
واالسـتيالء عـىل قـرى بأكملها، كما أرشنـا آنًفا.. وال تـزال مأسـاة النقب مسـتمرة، بعيدة عن اعـني العالم حيث 
أصـوات االحتجـاج لـم تسـتطع أن تجتاز اسـوار الصمـت، قبـل ان تذوب عـىل كثبـان النقب.. يف سـنة 1948 
كان يسـكن النقـب 84 ألـف بدوي، بقـي منهـم يف املناطق التـي تحكمها إرسائيـل 13 ألف بـدوي. وأقام هؤالء 
يف شـمال النقـب، قـرب غـزة وبـرئ السـبع وبـرئ عسـلوج وغريهـا. وللسـيطرة عىل هـؤالء البـدو بيـد حديدية 
قامـت السـلطة العسـكرية برتكيزهـم يف مناطـق اخـرى، مثل منطقـة برئ السـبع.. وهكـذا أصاب البـدو كثريا 
مـن الفـوىض واالضطـراب بسـبب تغيري سـكنهم الذي فرضتـه عليهم السـلطة.. فقـد اجيل نصفهم عـن اماكن 

سـكنهم وأراضيهـم ونقلـوا إىل مناطـق نظفتها السـلطات مـن قبائل بدوية اخـرى يف سـنة 1948(17).
ويبلـغ عـدد البـدو اليوم (1976) 30  ألف نسـمة، قسـم منهـم يطالب بحقـه يف األرايض التي اسـتصلحوها يف 

املـايض.. واليـوم تؤجر هـذه األرايض إىل عنـارص مختلفة مـن قبـل ادارة أرايض ارسائيل.
«.. ادارة أرايض إرسائيـل بـارشت أعمالهـا يف ادارة أرايض الدولـة والكـرين كييمت. ويف السـنة األخـرية (1962) 
اتمـت هـذه االدارة وضـع اليـد عـىل األرايض التـي تملكهـا الدولـة يف النقـب والتي تبلغ مسـاحتها حـوايل – 4 
ماليـني دونـم املمتـدة من رمـال حلوتسـه إىل الجنوب. وأتمـت خرائط لتسـوية ملكيـة األرض عىل حـوايل 800 

الف دونـم يف جوار ايـالت وشـمالها...»(18).
ويبـدو ان نضـال البـدو العنيد مـن اجل إعرتاف السـلطة بملكيتهـم عىل أراضيهـم يثري ردود فعل شـديدة لدى 
السـلطات التـي تحاول مصـادرة اكثر مـن 1,5 مليون دونـم جديد يف النقب واجـالء البدو عـن أراضيهم بحجة 
اقامـة مسـاكن لتوطينهـم. ويتيـح مـرشوع املصـادرة، اقامة مطـار جـوي دويل جديد عـىل أرايض البـدو التي 
يعتاشـون منهـا حاليـا. والواقـع ان أرايض البـدو يف النقـب، هي ليسـت املـكان الوحيـد، من ماليـني الدونمات 

التـي تملكهـا الحكومـة، الذي يمكن شـق أرض للمطـار فيها.

االنفجار السكاني وسياسة املصادرة

أثبتـت سياسـة الحكومـة تجـاه العـرب يف إرسائيل خالل 27 سـنة، أنها سياسـة تجريـد العرب مـن أراضيهم، 

حتـى أصبـح النقـص يف األرض خطـرًا يهدد مسـتقبل السـكان العـرب واسـتقرارهم.. خصوًصا وان سياسـة 

املصـادرة مـن جهـة والغايـات التـي تسـتخدم مـن أجلها مـن جهة اخـرى، تشـكل اجحافـا خطـريا بحقوق 

السـكان العـرب واحتياجاتهم.

ويبـدو النقـص الخطـري يف األرض الـذي يشـكو منـه العرب مـن التلخيـص التايل لـألرايض التي ال تـزال تحت 

تـرصف العـرب يف ارسائيـل، والتـي تدعـي الحكومـة ان 55 باملئة منهـا هي ملـك للدولة..
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باستثناء أرايض النقب جنوب اللد والرملة(19)

مجموع األرايض التي 
تستغلها القرى العربية

مجموع األرايضمناطق زراعية
الوعرية

نسبة األرايض التي تمتلكها الدولة

جميع األرايضارايض زراعيةملكية خاصةارايض الدولة

445,54559,652385,993413,14613,1%55%

تـدل االحصائيـات املذكـورة أعـاله ان األرض التـي يملكها العـرب يف إرسائيل لجميـع األغراض تقـل عن نصف 

مليـون دونـم ارض.. مـع العلم ان مسـاحة أرايض الدولـة، يف خطوط الرابع مـن حزيـران 1967، تزيد عن 21 

مليـون دونـم، منها مـا يزيد عـن 8 ماليني دونـم مـن األرايض املزروعة.

وتفيـد احصـاءات 1973 ان عـدد السـكان العـرب يف إرسائيـل 412 الـف نسـمة، معظمهـم يعيـش يف القرى 

العربيـة، مـن هـؤالء 46 الفـا يف مناطـق البدو. وتبلغ نسـبة الذيـن يشـتغلون يف الزراعة 25 باملئـة من مجموع 

العاملـني العرب الذكـور(20).

ولـم يعد تقلـص الزراعة العربيـة هو الخطر األكرب، بـل النقص يف مسـطحات البناء واألرايض للمشـاريع العامة 

يف القـرى العربيـة، خصوصا يف املسـتقبل القريب الـذي ال يتجاوز عقدا مـن الزمن، بالنظر إىل التكاثر السـكاني 

الطبيعـي العايل من جهة، وتقلص مسـاحة األرض املسـتثمرة مـن جهة أخرى.

فالسـكان العـرب يتكاثرون بنسـبة 4,1 باملئة كل سـنة، وقـد بقيت هذه النسـبة ثابتة مـن 1950 – 1973. أما 

التكاثـر الطبيعـي عنـد اليهـود، باملقارنة، فهو يـرتاوح بـني 2,6 باملئـة إىل 1,7 باملئة خالل الفرتة نفسـها. ومن 

خـالل هـذه املعطيات، توصل بعـض االحصائيني إىل ان السـكان العرب يضاعفون أنفسـهم كل 17 سـنة، بينما 

يحتاج السـكان اليهود إىل 44 سـنة ملضاعفة أنفسـهم.

وهـذه املعطيـات تحتم توسـيع مسـطحات البناء يف القرى وفًقا لنسـبة تكاثر السـكان.. خصوًصـا وان عدًدا من 

القـرى العربية اصبـح يفتقر تماما إىل األرض ملقتضيات السـكن.

وتـدل االحصائيـات الرسـمية ان االقليـة العربيـة يف ارسائيل، هي أقلية شـابة، فحـوايل 70 باملئة مـن العرب هم 

دون سـن الثالثـني.. وهاكـم بعـض االحصائيـات: فالذيـن تـرتاوح أعمارهم بني 0 – 14 سـنة هـم 49,6 باملئة 

مـن مجمـوع السـكان، وبني 19-15 سـنة هـم 10,5 باملئـة، وفقط 3,7 باملئـة هم فوق الـ 65 سـنة.

وتتحـدث االحصـاءات الرسـمية نفسـها عـن االكتظـاظ اإلسـكاني بـني العـرب، الـذي بلـغ حـدا يهـدد صحة 

السـكان. والجـدول التـايل يعطـي صـورة قريبـة مـن الواقـع الـذي نتحـدث عنه:



توزيع السكان بالنسبة للغرفة الواحدة(21)

نسبة السكان للغرفة الواحدة عىل مختلف الدرجاتالقطاع

4 واكثر2,01 – 1,54 – 1,012-1,5واحد
43,613,213,227,73,3قطاع يهودي

15,43,322,733,525,1القطاع غري اليهودي

ومـن الجـدول أعـاله نتبـني أن 59 باملئـة مـن السـكان العـرب يعيشـون باكتظـاظ فـوق 2 نفر للغرفـة. وال 

يحتـاج املـرء إىل جهـٍد كبـري لـريى ما سـتكون عليـه الصـورة يف العقـد القـادم، باسـتمرار سياسـة مصادرة 

أرايض السـكان العـرب، ألهـداف جغرافيو – سياسـية، ال تمت إىل التطويـر بصلة، خصوًصـا التطوير يف القطاع 

لعربي. ا

ولـم تخف وسـائل االعالم، ان مصـادرة أرايض العرب يف الجليل، هي ليسـت للتطوير الفـوري، النعدام اإلمكانات 

املاديـة والقـوى البرشية اليهودية املعدة لالسـكان يف املسـتوطنات املنـوي اقامتها عىل األرض املصـادرة.. بل ان 

املصـادرة هـي احتياطية ملا سـيكون.. فضال عن تغيـري صفة الجليـل الديموغرافية.

صيحة 30 آذار 1976

كان اإلرضاب الشـامل، الـذي أعلنتـه الجماهـري العربيـة يف إرسائيـل بمثابـة زلـزال هـز الدولة مـن أقصاها إىل 
أقصاهـا، وقلـب هـذا اإلرضاب مشـاريع حكومـة االضطهاد رأًسـا عـىل عقب.

لقـد بطشـت الحكومـة بهـذا اإلرضاب مسـتخدمة قـوات الجيش وحـرس الحـدود  والرشطة بسـبب فزعها من 

وحـدة الجماهـري العربية، وحـدة قوضت مواقـع االحزاب الصهيونيـة التي اقامتها يف الوسـط العربي بأسـاليب 

اإلرهـاب والكبـت خالل 27 سـنة من عمـر الدولة.

وأثبـت عـدوان السـلطة عـىل جماهري عـزالء انها تنظر إىل السـكان العـرب يف إرسائيـل نفس نظرتها إىل سـكان 

املناطـق املحتلـة.. واعرتف مستشـار رئيـس الحكومة للشـؤون العربية ان سـلوك الحكومة طمـس الفوارق بني 

معاملـة العـرب يف إرسائيل ومعاملـة العرب يف املناطـق املحتلة.

والتضامـن الـذي أبداه سـكان املناطـق املحتلة بإعـالن اإلرضاب العـام والتظاهـر يف 30 آذار 1976، وسـقوط 

الضحايـا من القتـىل والجرحى، إنمـا كان تضامنا طبيعيًا ألبناء شـعب واحـد مزقت أوصاله املؤامـرة االمربيالية 

– الصهيونية بمسـاعدة الرجعيـة العربية.

إرضاب 30 آذار فتـح عيـون العالـم والقـوى املحبـة للسـالم عـىل عمـق مأسـاة الشـعب العربي الفلسـطيني، 

بجميـع أجزائـه، وعـىل خطورة سياسـة التوسـع االرسائييل، هـذه السياسـة التي تنـدرج بزج املنطقـة يف أتون 
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رصاعـات داميـة تهدد السـالم العاملـي بأرسه.

لقـد زعمـت أبـواق الرجعية الحاكمـة يف إرسائيـل ان 30 آذار قد حـرق جسـور التعايش بني الشـعبني اليهودي 

والعربي...

والسـؤال هـو: متـى كان هـذا التعايـش قائًمـا، وبـأي شـكل؟.. لقـد أثبـت العـرب يف 30 آذار، يف يـوم األرض 

التاريخـي، أنهـم يرفضـون تعايش الفـارس والفـرس.. تعايـش الضحيـة  والجـالد.. وتعايش العبد والسـيد.

جسـور التعايـش الحقيقيـة تقوم عىل أسـاس املسـاواة التامة يف الحقـوق، واإلعـرتاف بحقوق الشـعب العربي 

الفلسـطيني، واالنسـحاب الكامـل مـن املناطـق املحتلـة، واإلعـرتاف بحـق الالجئـني العـرب بالعـودة او قبول 

لتعويض. ا

وليـس نضـال الجماهـري العربيـة سـوى مسـاهمة جوهريـة يف النضـال من اجـل حماية السـالم ومنـع حرق 

جسـور التفاهـم بـني الشـعبني. فهذا النضـال هو دعامة كبـرية هامة لنضـال القـوى الديمقراطيـة اليهودية يف 

إرسائيـل التـي تحـاول وقف التدهـور نحـو الهاوية.
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انبثقـت لجنـة الدفـاع عـن أرايض العرب يف إرسائيـل ملواجهة الخطـر الذي يتهدد آخـر ما تبقى لألقليـة العربية 

مـن اراض. ففـي مطلـع سـنة 1975 اتضحـت معالم مخطـط جديد لحـكام إرسائيل لسـلب أقسـام كبرية من 

األرض، حتـى املعـد منهـا للبنـاء يف القـرى العربيـة، بموجـب مخطط مصـادرة عرف باسـم ”مـرشوع تهويد 

الجليل“.

ويف 1975/7/29  عقـد إجتمـاع تشـاوري يف حيفـا حرضه عـدد من املبادريـن لحملة االحتجاج عـىل مصادرة 

األرايض.. وقـد ضـم اإلجتماع رؤسـاء سـلطات محليـة واعضاء مجالـس ومحامـني وأطباء ومثقفـني واصحاب 

أرض وصحفيـني وتقـرر يف هـذا اإلجتمـاع تأليف لجنة مبـادرة للدفاع عـن األرايض.

وقـد دعـت لجنة املبـادرة إىل إجتماع موسـع يف قاعة فنـدق غراند نيو يف النـارصة بتاريـخ 15/8/75 ومن أهم 

القـرارات التـي اتخذهـا هـذا اإلجتمـاع عقد مؤتمـر شـعبي للمطالبة بوقـف املصادرة واصـدار نـداء إىل الرأي 

العـام يحثـه عـىل معارضـة املصـادرة وتأييد املؤتمـر العتيد. وقـع عـىل النـداء آالف املواطنني وجميـع الهيئات 

الشـعبية واملجالـس املحليـة العربيـة يف ارسائيل. وعقدت لجنـة املبادرة عـرشات اإلجتماعات الشـعبية يف الجليل 

واملثلـث، وتوجهـت إىل لجنـة سـكان النقب العـرب للدفاع عـن األرض لتوحيد الجهـود يف هذه املعركـة املصريية 

ارسائيل. يف  للعرب  بالنسـبة 



لجنة الدفاع عن األرايض

تألفـت لجنـة الدفـاع عـن األرايض مـن أعضـاء لجنة املبـادرة التاليـة اسـماؤهم ومن أضيـف إليهـم يف املؤتمر 
وهم: الشـعبي 

الرامة 1 – الشيخ فرهود فرهود      
عبلني 2 – األب الياس شقور      

شفاعمرو 3 – القس شحادة شحادة      
(رئيس مجلس محيل سخنني) 4 – جمال طربية   

املشهد 5 – محمد مرعي       
عبلني مهندس     6 – عزمي نشاشيبي  

النارصة شاعر     7 – سالم جربان   
النارصة معلم ثانوي    8 – عبدالله جربان   
النارصة طالب جامعي    9 – عزمي بشارة   
عرابة عضو مجلس محيل    10 – عمر سعدي   
كابول كاتب     11 – محمد عيل طه   
كابول مزارع     12 – عمر ابداح   
يركا تاجر     13 – ذيب عبدالله   
يركا معلم     14 – جمال معدي   

كفرياسيف طبيب     15 – الدكتور سليم مخويل  
كفرياسيف عضو مجلس    16 – موىس بصل   
كفرياسيف 17 – حنا دلة       
كفرياسف عضو مجلس    18 – نمر مرقس    
سخنني عضو مجلس    19 – فيصل أبو يونس  
محام               النارصة 20 – عزيز شحادة   
صيديل               النارصة 21 - رياض رزق    

النارصة طبيب      22 – خالد ذياب   
النارصة طبيب     23 – الدكتور رشيد سليم  
الرامة شاعر     24 – سميح القاسم   
طبيب               قلنسوة 25 – فتحي شبيطة   
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قلنسوة طبيب     26 – الدكتور حسن متاني  
الطيبة مهندس معماري    27 – عبد الحفيظ جبايل  
طرعان عضو مجلس    28 – محمد احمد مجادلة  
طرعان رئيس مجلس    29 – يونس محمد نصار  

يافة النارصة رئيس مجلس    30 – أسعد يوسف   
باقة الغربية عضو مجلس    31 – ابراهيم بيادسة  

طمرة 32 – مروان أبو الهيجاء      
الرامة تاجر     33 – عاصم الخطيب  
املغار تاجر     34 – سعيد عساقلة   

النارصة طبيب اسنان    35 – الدكتور باسم توما  
عرابة عضو مجلس    36 – مصطفى صالح زيدان  
عرابة رئيس مجلس    37 – محمد سعيد نعامنة  
البعنة مالك     38 – بولس حنا بولس  
النارصة محام     39 – وليد الفاهوم   
النارصة  رئيس نقابة تجار املفرق   40 – بهيج قعوار   
النارصة عضو بلدية    41 – نجيب الفاهوم  

عضو سكرتارية نقابة التجار  42 – فؤاد حمدان   
النارصة والحرف وأصحاب املصالح الخاصة      
النارصة عضو مجلس    43 – مطانس مطانس  
شفاعمرو 44 – منيب الياس       
شفاعمرو عضو بلدية    45 – صبحي حمادة  
طرعان مالك     46 – محمد يوسف حسن  
حيفا محام     47 – عيل رافع   
عرابة 48 – محمد عربي              عضو مجلس   
عرابة مزارع     49 – ياسني ياسني   
عرابة عضو مجلس    50 – فضل نعامنة   
عرابة عضو مجلس    51 – خالد موىس محمد  
الرينة نائب رئيس مجلس    52 – حسن محمود   
الرينة عضو مجلس    53 – أمني توفيق   
الرينة عضو مجلس    54 – حسني قاسم بصول  



الرينة عضو الجبهة الديمقراطية   55 – عوض أحمد عثامنة  
يافة النارصة نائب رئيس مجلس    56 – أمني عبدالله   

حيفا محام     57 – أنيس شقور   
أم الفحم عضو مجلس    58 – املحامي محمد كيوان  
أم الفحم رئيس مجلس    59 – محمد مصطفى محاميد  
النارصة تاجر     60 – موىس طبعوني  
عبلني رئيس مجلس    61 – راشد سليم   
عبلني عضو مجلس    62 – نرصي املر   

أم الفحم 63 – أحمد مصطفى كيوان      
أم الفحم عضو مجلس    64 – محمود محمد قاسم  
حيفا محام     65 – محمد ميعاري  
حيفا كاتب     66 – حنا ابراهيم   
عضو مجلس              أم الفحم 67 – محمود حسني حرصي  
عكا عضو بلدية    68 – رمزي خوري   
عضو كنيست              حيفا 69 – توفيق طوبي   

الطيبة نائب رئيس مجلس    70 – عبد الحميد أبو عيطة  
النارصة عضو بلدية    71 – غسان حبيب   
كابول محام     72 – عيل حمود   
الرملة لجنة بدو النقب    73 – نوري العقبي   
النارصة محام     74 – عبد الحفيظ دراوشة  
الطيبة رئيس مجلس    75 – عبد الرحيم حاج يحيى  

عضو اللجنة القطرية  76 – أحمد مصالحة  
دبورية لرؤساء السلطات املحلية       
كفرمندا عضو اللجنة القطرية   77 – محمد زيدان   
الرامة رئيس مجلس    78 – حنا مويس   
معليا رئيس مجلس    79 – مسعد قسيس   
يركا 80 – الشيخ نجيب مبدا      

البقيعة 81 – نعيم مّخول       
جت 82 – فايز عباس       
عكا لجنة الطالب العرب    83 – كميل خوري   
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جت 84 – حسني بيسان       
طرعان عضو مجلس    85 – سعيد بدر   
البقيعة رئيس مجلس    86 – يوسف نسيب خري  
الرامة محام     87 – حبيب أبو حلو  
حيفا  صحفي     88 – صليبا خميس   
حيفا محام     89 – حنا نقارة   
طمرة 90 – غازي حجازي      
طمرة 91 – عيل عمر زيدان      

كفرقاسم سكرتري لجنة الدفاع    92 – عبد الله نمر   
الطرية محام     93 – حسني عراقي   
قلنسوة محام     94 – يحيى الجيويس  
كفرقرع رئيس مجلس    95 – املحامي محمد سعيد مصاروة 
دير االسد رئيس مجلس    96 – عيل صنع الله   

مجد الكروم 97 – سعيد أبو ذيب      
نحف 98 – سعد حمادة       
البقيعة شاعر     99 – نايف سليم   
عرابة 100 – حمادة بدارنة      
طمرة 101 – أنيس أبو رومي      
املكر رئيس مجلس    102 – محمود صالح خلييل  

شفاعمرو مدير مدرسة    103 – ناجي فرح   
يافة النارصة محام     104 – وليد خليلية   

الرينة محام     105 – عدنان عثامنة  
الرينة نائب رئيس مجلس    106 – أكرم برانيس   
كفركنا محام     107 – سليم غريب   
كفركنا 108 – يوسف عزيزي      
النارصة نائب رئيس بلدية    109 – كامر الظاهر  
املغار محام     110 – محمد عساقلة  
جديدة محام     111 – صبحي الحاج  
سخنني 112 – عيل أبو ريا       
جلجولية عضو مجلس    113 -  محمد عزومي  



الطيبة محام     114 – أحمد صابر مصاروة  
النارصة 115 – القس رياح أبو العسل      
الرامة 116 – نخلة الياس نخلة      

دير حنا 117 – سعيد نايف عباس      
شفاعمرو 118 – سعيد بركة       
عني ماهل عضو مجلس    119 – خالد احمد حبيب الله  
سخنني 120 – حسن عيل       
املشهد 121 – أديب محمد اسماعيل      

وهنـاك العديـد من لجـان الدفـاع املحلية يف مختلـف القرى واملـدن العربية. وتقـرر يف إجتماع لجنـة الدفاع عن 
األرايض الـذي عقـب ”يـوم األرض“، توسـيع لجنـة الدفـاع عـن األرايض العربية مـن املندوبني الذين ترشـحهم 

لجانهـم املحليـة. وملـا لم تتوافـر لنا اسـماء جميع املرشـحني الجدد فلم نسـتطع درج أسـمائهم.

السكرتريية العامة للجنة الدفاع عن األرايض

1 – القس شحادة شحادة

2 – صليبا خميس

3 – املحامي حنا نقارة

4 – املحامي محمد ميعاري

رئيس مجلس محيل معليا 5 – مسعد قسيس   

رئيس مجلس محيل أم الفحم 6 – محمد محاميد   

رئيس مجلس محيل الطيبة 7 – عبد الرحيم يحيى  

رئيس مجلس محيل البقيعة 8 – يوسف نسيب خري  

9 – املحامي حبيب أبو حلو 
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وكان املؤتمـر الشـعبي الـذي عقـد يف النارصة باشـرتاك األلـوف من أعضـاء الوفود، أكـرب مؤتمر شـعبي عقده 

السـكان العـرب يف ارسائيـل. وقرر هـذا املؤتمـر الكبري اعـالن اإلرضاب العـام والتظاهر أمـام الكنيسـت اذا لم 

ترتاجـع حكومـة إرسائيـل عـن مخططـات املصـادرة وتهويـد األرض. وملـا رضبـت الحكومـة عـرض الحائط 

مطالـب الجماهـري العربيـة ومجالسـها املحليـة دعـت لجنـة الدفـاع عـن األرايض املنبثقة عـن املؤتمـر املذكور 

إىل اجتمـاع موسـع يف النـارصة يف 6/3/76 دعـت اليـه اللجنـة القطريـة لرؤسـاء املجالس املحليـة. وقد حرض 

اجتمـاع اللجنـة حـوايل 20 رئيسـا من رؤسـاء السـلطات املحليـة العربيـة يف ارسائيل.

واتخـذ هـذا اإلجتمـاع قـراره التاريخـي بإعـالن اإلرضاب العـام يف 30 آذار 1976 السـتنكار سياسـة مصادرة 

األرايض العربيـة.

وقـد كان هـذا القـرار معـًربا عـن إرادة الجماهـري العربيـة يف إرسائيل وقـد تجاوبـت الجماهري العربيـة مع هذا 

القـرار تجاوبـا كاد ان يكـن شـامال. ولجنة الدفـاع عـن األرايض اذ تحيي نضـال الجماهري العربيـة وصمودها 

تدعوهـا إىل مواصلـة املعركـة للدفـاع عـن األرض. وليـس هـذا الكتاب(الكتـاب االسـود عـن يـوم األرض 30 

آذار 1976) إال وثيقـة تسـجل صفحـة مجيـدة يف نضـال شـعبنا، وصفحـة سـوداء يف سـجل سياسـة التمييز 

واالضطهـاد القومـي التـي ينتهجها حـكام ارسائيل.

وتهيب لجنة الدفاع عن األرايض بجماهري شعبنا بزيادة التعلق باألرض والدفاع عنها بوحدة صف.

قرارات مؤتمر الدفاع عن األرايض

يسـتنكر املؤتمـر القطـري الشـعبي املنعقـد يف النـارصة بتاريـخ 18 ترشيـن االول 1975 إجـراءات الحكومـة 

اإلرسائيليـة التـي تسـتهدف مصـادرة املزيد مـن أرايض املواطنـني العـرب يف الجليـل واملثلث والنقـب ويطالب 



بابطـال هـذه االجـراءات  واملخططـات الحكومية التـي يجري تنفيذها بأسـماء مختلفـة منها التطويـر وتوزيع 

وغريها. السـكان 

ان األسـاليب التـي تعامل بها السـلطات املسـؤولة املواطنني العـرب تؤلف جزًءا من سياسـة الحكومـة منذ قيام 

الدولـة. وتشـمل هذه السياسـة مختلـف املياديـن اإلجتماعيـة والسياسـية واالقتصاديـة، وتجد هذه األسـاليب 

تعبـريا لهـا يف مجاالت العمـل والخدمـات املدنية والحقـوق القومية.

هـذه السياسـة تتعـارض مع حقـوق املواطنـني العـرب يف وطنهـم وتناقض ميثـاق حقـوق االنسـان واملبادئ 

الديمقراطيـة واملسـاواة. ان التعايـش بـني مواطنـي الدولـة الواحدة يفـرض العدالـة واملسـاواة يف الحقوق بني 

الشـعبني العربـي واليهـودي. ويخـدم مصلحة السـالم الحقيقـي بني إرسائيـل واالقطـار العربية.

يعلـن املؤتمـر ان املواطنـني العـرب يف إرسائيـل يتمسـكون بحقوقهـم التامـة عـىل أسـاس مبـادئ املسـاواة 

ويتطلعـون نحـو السـالم العـادل والثابـت بـني إرسائيـل واالقطـار العربية. ويمـدون يـد التعاون مـع جميع 

القـوى اليهوديـة التـي تؤمـن معنـا بـأن هـذا السـالم ال يقـوم إال عىل اسـاس التنفيـذ التـام لقـرارات مجلس 

األمـن بمـا يف ذلـك انسـحاب إرسائيل الكامل مـن املناطق العربيـة التي احتلتهـا يف حزيران 1967 وعىل أسـاس 

احـرتام الحقـوق القوميـة املرشوعة للشـعب العربـي الفلسـطيني ودولـة ارسائيل.

ان املؤتمـر القطـري الشـعبي املمثـل لكافـة اإلتجاهـات بـني الجماهـري العربيـة والـذي تؤيـده قـوى تقدمية 

يهوديـة محبـة للتعـاون بـني الشـعبني، يرفـض مخططـات تجريـد الفالحني العـرب مـن اراضيهـم وتحويل 

الشـعب العربـي يف إرسائيـل إىل شـعب بـال وطـن بحجـة ”التطويـر“ و“التصنيـع“ و“االسـكان“.

يعلـن املؤتمـر ان الجماهـري العربية ال تعـارض التطوير. وقـد عقد املؤتمر ملقاومة اسـتمالك ومصـادرة أرايض 

الفالحـني والسـكان العـرب وخنـق قراهـم لتوسـيع مسـتوطنات يهوديـة واقامـة غريهـا عىل حسـاب األرايض 

العربيـة وبدوس حقـوق السـكان العرب.

ويؤكـد املؤتمـر، بشـكل خاص، رفضه اإلسـتيالء عـىل األرايض العربية بحجة اقامـة مناطق اسـتيطان يف الجليل 

واملثلـث والنقـب عـىل أرايض التوفانية ويـركا واملكر وجديـدة ومعليا وكفرياسـيف يف الجليل الغربـي. ويرفض 

املؤتمـر اإلسـتيالء عـىل أرايض الرينـة وكفركنا وعني ماهل واملشـهد ويافة النـارصة، ومدينة النـارصة، يف الجليل 

الجنوبـي واالوسـط. كمـا يسـتنكر االعتـداء عـىل أرايض باقة الغربيـة وأم الفحـم وقراهـا والطيبـة وغريها من 

ملثلث. ا

يسـتنكر املؤتمـر يف الوقـت ذاته، بكل شـدة اجـراءات السـلطات لتجريد عـرب النقب مـن اراضيهـم ومراعيهم 

ويطالـب الحكومـة باإلعـرتاف بملكيـة تلـك األرايض التي يملكونهـا ويترصفـون بها منذ أقـدم األزمنة.

يحتـج املؤتمـر عىل سياسـة ضـم أرايض قـرى عربيـة، بنقلها مـن مناطق نفـوذ السـلطات املحليـة العربية إىل 

مناطـق نفـوذ املجالس البلديـة واملحليـة واملنطقيـة اليهودية تمهيًدا لإلسـتيالء عليهـا. ويرفـض املؤتمر رفضا 
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باتـا مـرشوع التنظيـم الشـامل للجليـل ويطالب السـلطات املسـؤولة بإقـرار الخرائـط الهيكلية التـي قدمتها 

السـلطات املحليـة العربيـة والتي مـىض عـىل تقديمها عرشات السـنني.

يعلـن املؤتمر عن إسـتنكاره الشـديد للتعديـل الذي أدخل يف سـنة 1972 عـىل قانون رضيبة األمـالك وصندوق 

التعويضـات والـذي يعتـرب األرايض أراض معـدة للبنـاء ويفـرض عـىل اصحابهـا الفالحـني العـرب، دفع آالف 

اللـريات بشـكل رضائـب عن كل دونـم أرض زراعيـة. ويطالـب الحكومة اعـادة القانـون إىل ما كان عليه سـنة 

1971 او اسـتثناء القـرى العربيـة مـن احـكام القانـون الجديد طاملـا ان األرض ال تزال مشـجرة او مسـتعملة 

للزراعـة ولم تسـتعمل للبنـاء فعال.

ان قرانـا تتفجـر بسـكانها وال تسـتطيع ان تسـتمر يف العيش ضمن مسـطحات القـرى القديمة ولهـذا فاملؤتمر 

يطالـب السـلطات بتوسـيع مسـطحات البنـاء يف كل قريـة القامة املسـاكن عليهـا. ويطالـب املؤتمـر الحكومة 

اعـداد وتنفيذ مشـاريع اسـكان شـعبية ورخيصـة يف القـرى العربية لحل مشـكلة املسـاكن وتمكـني القرويني 

مـن السـكن االنسـاني يف قراهم.

ان املؤتمر يسـتنكر األسـاليب التي تتبعها إدارة أرايض إرسائيل باسـتغالل ازمة السـكن وضيق األرض املرخص 

بهـا للبنـاء يف القـرى العربيـة لالسـتيالء عـىل مسـاحات واسـعة مـن األرض املصـادرة أصـال مـن أصحابها. 

فهـي مقابـل التنـازل عن مئـات من األمتـار يف املناطـق املخصصة للبنـاء يف القريـة تطالب مقابـال لها عرشات 

الدونمـات مـن تلـك األرايض الواقعة خـارج مسـطحات البناء.

ان السـلطات مسـؤولة عن تخصيص مسـاحات للسـكن ملواطنيها العرب واليهود عىل السـواء وبأسـعار اسـمية 

وليـس اإلتجـار بهـذه املسـاحات وجعلها وسـيلة لتجريـد القرويني مـن اراضيهم. يعـرب املؤتمر عن اسـتنكاره 

وسـخطه لالجـراءات االدرايـة والقضائيـة التـي لجـأت اليهـا الحكومة لإلسـتيالء عـىل أرايض القرى املشـاعية 

والتـي تسـجلت باسـم هـذه القـرى يف عهـد االنتداب مثـل قرى يافـة النـارصة وعني ماهـل وطرعان واكسـال 

واملغـار ودبوريـة. ويطالـب املؤتمـر الحكومـة باإلعـرتاف بملكيـة املجالـس املحلية لهـذه األرايض لكـي تتمكن 

هـذه املجالـس مـن اسـتعمال هـذه األرايض للمنافع العامة وملشـاريع اإلسـكان. ان السـلطات قد اسـتولت عىل 

األرايض التـي تم تسـجيلها باسـم حكومـة اإلنتداب واآلن تحاول اإلسـتيالء عىل األرايض التي تم تسـجيلها باسـم 

املنـدوب السـامي عـن طريق األمانـة لصالـح وملنفعة هـذه القرى.

ان املؤتمـر يرفـض رفضـا باتـا وقاطعـا كل جـزء مـن إجـراءات املصـادرة واإلسـتمالك ويعلـن ان الجماهـري 

العربيـة لـن تسـكت عىل الضم ولن تستسـلم لسياسـة خنـق قراهـا وافقارها وتجريدهـا من اراضيهـا وترشيد 

اهاليهـا. ان الجماهـري العربيـة سـتواصل نضالها بكل ما أوتيت من قوة إلفشـال هذه السياسـة الغاشـمة وضد 

هـذا الخطر الـذي يتهدد كيانهـا القومـي واليومي.

ان املؤتمـر يـرى ان الحكومـة مطالبـة بالحـد مـن اسـتغالل الجهـاز القضائـي ملصـادرة املزيـد مـن األرايض 



. لعربية ا

يقـرر مؤتمرنـا الشـعبي تأليف لجنـة متابعـة للعمل عىل تنفيـذ قـرارات املؤتمـر واالتصال بجميع املؤسسـات 

املختصـة يف سـبيل ابطال مشـاريع مصـادرة األرايض العربية يف ارسائيل. يقـرر املؤتمر ان تتألـف لجنة املتابعة 

مـن أعضـاء اللجنـة التحضريية للمؤتمـر وممثيل اللجنـة القطريـة ملؤتمر السـلطات املحلية العربيـة يف إرسائيل 

عـىل ان يكـون بـاب اللجنـة مفتوحا لضـم ممثلني عن هيئـات ومناطـق يف البالد لـم تمثل يف هـذه اللجنة.

يعلـن املؤتمـر شـكره وتقديـره لشـعور التضامـن الـذي أبـداه شـخصيات وممثلـون عـن مختلـف الهيئـات 

اليهوديـة التـي سـاهمت هنـا يف املؤتمـر ويناشـد الـرأي العـام اإلرسائيـيل  بـأن يفهم قضيتنـا املؤملـة املتعلقة 

بضيـاع األرض ويدعوهـا إىل تقديـم يد العـون والتأييد لدفاعنـا العادل عن ارضنـا التي تعني كل يشء بالنسـبة 

لنـا، عمـال بـروح املسـاواة والديمقراطيـة يف إرسائيل التي تسـتجيب لندائنـا هذا ويعلـن ان باب لجنـة املتابعة 

سـيكون مفتوحـا ملمثـيل األرض التـي أقيمـت يف الجهـات وبالدرجة األوىل التنسـيق مـع اللجنة القطريـة ملؤتمر 

رؤسـاء املجالـس املحليـة العربيـة ويلقـي املؤتمر عىل عاتـق لجنة املتابعـة اعداد مذكـرة وافية يجـري تقديمها 

إىل رئيـس الحكومـة للمطالبـة بابطـال مشـاريع املصـادرة والضم ورضيبـة امللك غـري العادلة وجميع اشـكال 

التمييـز واإلجحاف بحقـوق العـرب يف ارسائيل.

املؤتمـر يدعـو لجنة املتابعـة التخاذ مختلف النشـاطات املرشوعـة القضائية والشـعبية لتحقيق اهـداف املؤتمر 

العربية. األرايض  مصـادرة  ومنع 

ان املؤتمـر يدعـو الجماهري العربيـة يف إرسائيل إىل املحافظة عىل وحـدة الصف يف الدفاع عـن أراضيها وحقوقها، 

كما يناشـد السـلطات املحلية العربيـة بالقيام بكل عمل مـرشوع دفاعا عـن األرض يف قراهم ومدنهم.

يقـرر املؤتمـر إرسـال وفـد عـن املؤتمـر إىل الكنيسـت لالتصـال بجميـع الكتـل الربملانية وسـوف تقـوم لجنة 

املتابعـة بارسـال طلـب إىل الكنيسـت لتحديد موعد لهـذه املقابلة عـىل ان يؤلف الوفـد من أعضاء لجنـة املتابعة 

وممثـيل لجـان الدفـاع عن هـذه القوى.
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رئيس مجلس دير حنا املحيل

مجمـوع مسـاحة أرايض القريـة 15,900 دونم تقريبـاً. أثناء عمليات تسـوية األرايض منذ سـنة 1956 فصاعداً 
انتزعـت السـلطات من ملكيـة األهايل ما يقـارب نصف مسـاحة أرايض القريـة بدعوى أن هـذه األرض صخرية 

رة.  أو وعريـة مع أنها تشـمل أرايض زراعية ومشـجَّ
وعـدد سـكان القريـة 3500 نسـمة تعيش عـىل الزراعة والعمـل، وفيهـا مدرسـتان ابتدائيتان. أقيمـت جمعية 
تعاونيـة بقصـد ربط القرية بشـبكة الكهربـاء، وقد كلَّف هـذا املرشوع حـوايل 4 ماليني لرية دفعهـا األهايل دون 

اية مسـاعدة مـن قبل الحكومـة وهيئاتهـا املختلفة. 
مجمـوع أرايض ديـر حنـا يف املنطقـة 9 هـو حـوايل 7000 دونـم. قسـم منهـا احـراش والباقـي أرض زراعية 
رة بالزيتـون والتني والعنـب وبعض اللوزيات. وقد اسـتعمل األهـايل هـذه األرايض دون حاجة للحصول  ومشـجَّ

عـىل ترصيـح من أيـة جهـة كانت. 
بتاريـخ 13/2/1976 تسـلَّم املجلـس املحـيل رسـالة مـن مفتـش الرشطة يعلـن فيهـا أن املنطقـة 9 املذكورة 

أعـاله هـي منطقـة مغلقـة، والدخول اليهـا يضـع الداخل تحـت طائلـة القانون. 
قامـت املجالـس املحليـة يف ديـر حنـا وعرابة وسـخنني باجـراء مقابالت بهـذا الخصـوص مع مستشـار وزير 
الدفـاع السـيد آرش بـن نتـان، حيث أبلغـه وفـد املجالس املحليـة رفضه القـرار باغـالق املنطقة ومنـع الدخول 

اليهـا االّ بتصاريـح. وطالـب الوفـد بـأن يواصل األهـايل اسـتعمال أراضيهم كمـا كان الوضع يف السـابق. 
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لقـد قـرر املجلس املحـيل يف دير حنـا املشـاركة يف عملية الدفـاع عن األرايض واسـتجاب لنـداء اللجنـة القطرية 
للدفـاع عـن األرايض باعالن اإلرضاب يف يـوم 30/3/1976. 

بتاريـخ 29/3/1976 عقـد إجتمـاع مشـرتك للمجلـس املحـيل وللجنـة املحليـة للدفـاع عـن األرايض وتقـرر 
باإلجمـاع أن يكـون اإلرضاب سـلمياً وبـدون اسـتعمال أي أسـلوب مـن أسـاليب العنـف، وذلـك لالحتجاج عىل 

املصـادرة وعـىل اغـالق املنطقة 9. 
يف اليـوم نفسـه اجتمـع عدد من أعضـاء املجلس، وهم السـادة: خليـل خطيب، غريـب أبو الحـوف وآخرون من 
مجلـس محـيل عرابـة ومجلـس محـيل سـخنني، اجتمعوا مع ضبـاط مركـزي الرشطة يف شـفاعمرو وسـخنني، 
وقـام وفـد القـرى الثالث بابالغ الرشطـة عن قيام اإلرضاب السـلمي، وطلب الوفـد إىل الرشطة أال تقوم بإرسـال 
أيـة قـوات إىل تلـك القرى بقصـد االحتـكاك واالعتقال واالسـتفزاز، ووعد ضبـاط الرشطة بأن يلبوا هـذا املطلب. 
عـاد أعضـاء الوفـد إىل قراهـم . . وعاد موفـدو دير حنـا إىل القرية، وهنـا تبـنيَّ ان الرشطة لم تـرب بوعدها، فقد 

تـم اعتقـال أحـد أبناء القرية، السـيد عيل حسـني، وهو سـكرتري اللجنة املحليـة للدفاع عـن األرايض . .

W5د �72
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.. حـوايل السـاعة السـابعة والنصـف مـن مسـاء 29/3/1976، كنت مـع أوالدي يف البيـت نشـاهد التلفزيون. 

سـمعنا رصاًخـا وضجـة. دخـل إىل البيت حـوايل 30 جندًيا، طلبـوا ابني جمال ولـم يكن يف البيـت فرضبوا ابني 

عبـد (عمره 15 سـنة). رضبوه عىل رأسـه وعـىل ظهـره. أردت ان احمي ابنـي فانهالوا عيل رضًبـا بالعيص، عىل 

عنقـي وظهـري. ثم كـرسوا الباب وزجاج الشـبابيك.

عنـد خروجهم وجـدوا نسـاًء وأوالداً فانهالوا عليهم رضبـاً وأخذوا بعـض األوالد كرهائن.. وكانـوا يطلقون النار 

لـدى دخولهم ولـدى خروجهم.
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.. يـوم 30/3/1976 وحـوايل السـاعة السادسـة صباًحـا كنـت جالسـة عىل رشفـة منزلنا. حرضت سـيارتان 

محملتـان برجـال الرشطـة الذين داهمـوا البيـت، وكان أوالدي نيامـا بثيابهـم الداخلية.

سبقني رجال الرشطة إىل اوالدي وأخذوا يوقظونهم بالرضب بالعيص، وأوالدي الصغار يرصخون.

رضبونـي أنـا أيضـا بالعـيص عىل يـدي وعـىل بطني، ومـا زالت يـدي اليـرسى منتفخة مـن الرضب. وسـحبوا 

اثنـني مـن اوالدي، تحـت الـرضب، وقذفوا بهمـا إىل السـيارة تحت الـرضب أيًضا.

لم يقم أوالدي بأي يشء غري عادي يف اليوم السابق، بل عادوا من العمل يف قرية عيلبون.
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أود أن أوضـح يف هـذا املقـال مجريـات االمـور حـول يـوم األرض منذ بدايتها، وحسـب التسلسـل الزمنـي لها. 
وأُجمـل األمـور يف نقاط: 

أوال: قضية املنطقة املسماة بمنطقة رقم - 9 - ومالبساتها عموما. 
قبل أن أدخل يف مالبسات األحداث التي تمت حولها. أود أن أوقفكم عىل هوية هذه املنطقة، فأقول: 

املوقـع الجغـرايف: تقـع منطقـة رقـم - 9 - يف الجليـل، ومـن الناحيـة الطبوغرافيـة، هـي أرض يف  أ. 
معظمها سـهلية تسـتغل وتسـتعمل للزراعة وهي مشـجرة بقسـمها األكرب باالشـجار املثمرة كأشجار 

الزيتـون والفواكـه عـىل اختالفهـا  . . يف قسـمها اآلخـر تـزرع بجميع أنـواع الحبـوب والخضار. 
مسـاحة األرض الزراعيـة التـي تقع ضمـن املنطقة، والتـي أغلقـت وتهددها خطر املصادرة تسـاوي   

حـوايل 17 ألـف دونم. 
وان الكثافـة السـكانية التـي تحيط بـأرض املنطقـة . . خاصة يف القـرى الثالث عرابة، سـخنني ودير   
حنـا . . وعـرب السـواعد، ترتاوح بـني 27-25 ألف نسـمة. وتعتمد مئـات العائالت بكامـل اقتصادها 

عىل هـذه األرض. 
ملكيـة األرض: تعـود ملكية هـذه األرض ملكية مبـارشة إىل أصحابها العرب املقيمـني يف هذه املنطقة  ب. 
وقـد انتقلـت اليهـم بالوراثـة إرثـاً رشعيـاً وقانونيـاً وبموجب شـهادات تسـجيل ”كواشـني“ طابو، 

صـادرة عـن وزارة العدلية/دائـرة تسـجيل األرايض يف دولـة ارسائيل. 
املزارعـني  حيـاة  عـىل  خطـر  مصـدر  أصبحـت  عسـكرية:  كمنطقـة  عنهـا  الناجمـة  األرضار  ج. 
ومواشـيهم. وقـد ذهـب ضحية ذلـك منذ وجودهـا كمنطقة عسـكرية ما يقـارب املائة شـخص وكان 
آخرهـا يف يـوم االحـد 1/6/1975 حيـث ذهـب ضحية ذلـك ابني ابـن االثني عـرش عاما مـن جراء 
انفجـار لغـم به، واسـمه ”املأمـون“ . . . ذهـب للنزهة مع أبنـاء عمه يف عطلـة نهاية االسـبوع، وعاد 

الينـا جثة . . 
أمـر املنـع: يف يـوم 13/2/1976 صـدر أمر مـن الرشطة يمنـع دخول السـكان إىل املنطقـة ويفيد  د. 
أمـر املنـع: ”أن مـن يدخـل إىل املنطقـة املذكـورة وألي غـرض كان يعـرض نفسـه لطائلـة القانون، 
وحكمـه كحكـم مـن يدخل ثكنـة عسـكرية دون إذن“، وأن هـذا األمر ينطـوي عىل التمهيـد ملصادرة 

أرايض هـذه املنطقـة كما هـي العـادة املتبعـة للمصادرة. 
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ولقـد أثـار هذا األمر سـخط السـكان وخاصـة الفالحـني الذين أحسـوا بالخطر الداهـم، الذي يهـدد لقمة عيش 
عائالتهم. 

فتنـادى سـكان القـرى إىل رفـع عقريتهـم باالحتجـاج الصارخ العـادل ذلـك االحتجاج الـذي تجسـد يف مؤتمر 
سـخنني الذي عقـد يـوم 14/2/1976. 

وبعـد املؤتمـر املذكـور. اسـتمرت االحتجاجـات بكافة وسـائل االعـالم واملؤتمـرات الصحفية التـي أوضحنا بها 
للـرأي العـام املحـيل والعاملـي، مـدى الحيـف الـذي يلحق بنـا من جـراء هـذه الخطوة الخطـرية التـي أقدمت 
عليهـا السـلطات لتجريدنـا من أراضينا التـي تحمل هويـة وجودنا ومصـادر أرزاق فالحينا، ممـا اضطر وزارة 
الدفـاع إىل دعـوة ممثـيل سـكان تلـك القرى من رؤسـاء وأعضـاء السـلطات املحلية وبعـد أن أوقفنا املسـؤولني 

عـىل جوهـر قضيتنا، ومنطـق احتجاجنـا العـادل. رأوا أن مـن الحكمة التنـازل عن أمـر االغالق. 
وقـد رأينـا يف ذلـك، خطـوة ايجابية، وليـس حال كامال وعـادال لقضيتنـا، وقد قسـمت املنطقة إىل قسـمني أ، ب. 
ففـي القسـم األول أ- يسـتطيع الفالحـون أن يمارسـوا عملهم الزراعـي وأن ال تجـري مناورات عسـكرية فيها. 
وأن تنظـف املنطقـة املذكـورة مـن مخلفات الجيـش، كاملتفجـرات وغريهـا ويكون لهـا ترصيح جماعـي وملدة 
سـنة كاملـة يعطـى للسـلطة املحليـة. يف حـني ان «املنطقـة ب» تجـري فيهـا املنـاورات العسـكرية وال يصـح 

الدخـول اليهـا إال بموجـب ترصيـح خاص مـن الجيش. 
ولكـن األمـر الجوهـري، هـو أن األرض باقيـة ألصحابهـا، وال توجد مصـادرة ألراضيها سـواء يف «منطقـة أ» أو 

ب».  «منطقة 
ولكننـا يف اآلونـة األخرية سـمعنا بواسـطة أجهزة االعـالم ان الحكومـة عازمة عـىل إقامة مسـتوطنات يف منطقة 

رقـم 9. مما أثار شـكوك ومخـاوف السـكان، مجددا. 

ثانيا - إجتماع النارصة يف 6/3/1976: (الخاص بقضية املصادرة لألرايض العربية) . . 

وقـد دعينـا إىل اإلجتمـاع املذكـور، والـذي دعت اليـه لجنة الدفـاع عـن األرايض العربيـة فلبينا الدعوة كسـلطة 

محليـة. وصـدر عـن ذلك اإلجتمـاع وبحضـور مندوبني عن لجـان الدفـاع املحلية واللجنـة القطريـة للدفاع عن 

األرايض ورؤسـاء وأعضـاء سـلطات محليـة متعـددة القـرار بإعالن يـوم الثالثـني مـن آذار 1976 ارضابا عاما 

للعـرب يف ارسائيـل، يف مدنهـم وقراهـم عامـة إحتجاجا عـىل سياسـة الحكومة، بإعـالن مصـادرة أراض عربية 

يف الجليـل. وقـد اعتربنـا اعالن إرضابنا هـذا احتجاجـا قانونيا، لخطـوة أقدمت عليهـا الحكومـة بتجريد الفالح 

العربـي مـن أرضـه بحيث يصبـح وجوده كلـه تحت عالمـة اسـتفهام كبرية. 

ولكـن املسـؤولني لم يقفـوا مكتويف األيدي حيـال هذه الخطـوة فكانت اإلجتماعـات املتكررة، من قبل املسـؤولني 

يف وزارة الداخليـة للسـلطات املحليـة ومـن قبـل مسـؤولني آخرين يف الـوزارات االخـرى لثني املواطنـني العرب 

يف إرسائيـل عـن القيـام بمثل هـذه الخطـوة، فكانـت اإلجتماعات الدورية لرؤسـاء السـلطات املحليـة مع حاكم 

اللـواء يف الشـمال، وكان اإلجتمـاع الذي عقد لرؤسـاء السـلطات املحلية يف شـفاعمرو يـوم 25/3/1976، ذلك 



اإلجتمـاع الـذي يعـدو كونه تمثيليـة هزلية: ال أكثـر وال أقل. وبعـده خرجت أجهـزة االعالم لتعلن أن السـلطات 

املحليـة ممثلـة برؤسـائها ال تريـد االرضاب، إال أن الحـزب الشـيوعي هـو الذي يريـد أن يفرض عىل السـلطات 

املحليـة أمـرا ال تريـده هـي. وكذلك عـىل الجماهـري العربيـة. إال أن األمـر يف تقديـري أعىل من مسـتوى الرصاع 

الحزبـي الضيـق، أن االمـر يعني بالنسـبة الينـا وجودنا يف هـذه البـالد. ان االمر تهديـد مبارش ملئـات العائالت 

التـي تعتمـد يف معيشـتها عىل غلة تلـك األرايض. 

ويف يـوم 29/3/1976، أي قبـل اإلرضاب بيـوم واحـد. توجهنـا نحـن مندوبي القـرى الثالث، سـخنني، عرابة 

وديـر حنـا، إىل محطـة الرشطة يف سـخنني ”سـيجف“ وكذلـك إىل محطـة الرشطـة يف شـفاعمرو. وقابلنا مدير 

الرشطـة يف منطقـة الشـمال، يف عكا. 

رشحنـا لهـم ان اإلرضاب سيشـمل قرانا الثـالث. تماثال مـع املوقف العام للعـرب يف ارسائيل، ونـرى من الحكمة 

أن ال تتواجـد قـوات الرشطـة يف ذلـك اليـوم يف هـذه القرى املذكـورة. وذلك تحسـبا مـن أي اصطـدام يقع بني 

السـكان ورجـال الرشطـة. وأن ذلك األمـر ال نريده وال نرضاه . . وكذلـك ان إرضابنا سـلمي، احتجاجي يف حدود 

القانـون وعـالوة عـىل ذلـك ال يوجد يف قرانـا أي مؤسسـة حكومية، يخـىش االعتداء عليهـا من قبـل املتظاهرين، 

ويتوجـب عىل الرشطـة حمايتها. 

وطالبـت أنـا شـخصيا باخالء سـبيل نائب رئيس املجلـس املحيل يف عرابة السـيد فضـل نعامنة، عـىل اعتبار انه 

يسـتطيع مسـاعدتنا يف حفـظ النظام والهدوء يف يـوم الثالثني مـن آذار، أي يوم اإلرضاب. 

وانصافاً للحقيقة أقول أن املسؤولني الذين قابلناهم أبدوا موافقتهم املبدئية عىل مطلبنا ذلك. 

ولكـن االمـور سـارت عـىل غري مـا كنا نتوقـع، فلم يكـن يـدور بذهننـا أن تدخل قـوات مـن الجيـش إىل قرانا 

املذكورة. 

ففـي الوقـت الـذي كنا فيه عنـد مدير الرشطـة يف منطقة الشـمال، السـيد فرانكـو، (يـوم 29/3/1976) واذا 

باألخبـار تتهـادى الينـا، ان قـوات مـن الجيـش، تشـتبك مـع متظاهرين، يف ديـر حنا. وعنـد عودتنـا وصل إىل 

علمـي ان الجيـش قـد دخـل إىل قريتنـا عرابـة، ونتيجـة دخولـه وإطالقـه النـار فقد جرح تسـعة أشـخاص، 

أحدهـم، وهـو املرحوم الشـهيد خري محمد ياسـني، سـقط نتيجـة اصابتـه بعيار نـاري، ونقل عىل أثـر ذلك إىل 

املستشـفى الحكومـي يف نهاريـا. وقـىض نحبـه هناك يف الليلـة ذاتها. جمعت قسـما كبـريا من الناس يف سـاحة 

القريـة، وطلبـت اليهم اإلخـالد إىل الهـدوء. والذهاب تـوا إىل البيـوت والنوم، وفعال هـدأت القرية، ونـام الناس. 

وبقيـت مـع بعـض أعضاء املجلـس املحـيل يف بناية املجلـس املحيل طـوال الليل، ولـم يغمض لنا جفـن. وعندما 

وصـل إىل علمـي ان الشـاب خـري ياسـني الـذي نقـل إىل املستشـفى قـد تـويف نتيجة اصابتـه، اتصلـت برشطة 

سـخنني اليقـاف املسـؤولني عـىل جلية االمـر، إال أنني لـم أنجح يف التحـدث إىل مديـر الرشطة، الـذي كان وقتها 

يف نقطـة الرشطة يف ”سـيجف“. ويف السـاعة الثالثـة توجهت برفقة بعـض أعضاء املجلـس إىل نقطة الرشطة يف 
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”سـيجف“ ألوقفهـم عـىل حقيقة األمـر وكيفيـة الترصف حيال هـذا الواقـع األليم. 

اال ان قـوات االمـن لم تعطنـي إمكانية مقابلـة مدير الرشطة، بقـوة وتفوهوا بكلمـات بذيئة. وعـدت إىل املجلس 

املحيل. 

ثالثاً - الثالثني من آذار

يف سـاعات الصبـاح األوىل، وبينمـا الناس نيـام، والقرية يلفهـا الهدوء التام، خرجت إىل شـوارع القريـة الخالية 

الهادئـة. واذا بصـوت يتهـادى إىل مسـمعي مـن بعيـد. وكان ذلـك الصـوت عـن طريـق مكرب الصـوت، يقطع 

السـكون والهـدوء. الـذي خيّـم عـىل قريتـي يف صباح ذلـك اليـوم. فأصغيـت إىل مصـدره. وظننت أنـه صادر 

مـن القريـة ذاتهـا، فتوجهـت إىل مصـدره لكي أسـكته. وما كـدت أقـرتب اليه حتى شـاهدت سـيارات الرشطة 

ووراءهـا املجنـزرات تقطـع السـكون وتحـدث ضجيجـا هائال يف شـوارع القريـة، ومكـرب الصوت ينـادي ”يا 

أهـايل عرابـة البطـوف، انتبهـوا انتبهـوا، ممنوع التجـول“. وكل من يفتـح مدخل بيته، ليسـمع ما يقـال، كانوا 

ينهالـون عليـه بالشـتائم واالهانـات. وعندما وصلـوا ايل انهالوا عـيل بالرضب بالهـروات، وعندمـا أفهمتهم أني 

أنـا رئيـس املجلس، اعتـذروا وأركبوني سـيارة الرشطـة واخرتقوا شـوارع القريـة يوجهون التنبيهات للسـكان 

التجول.  منـع  بأمر 

بعـد ذلـك توجهـوا إىل بنايـة املجلـس املحـيل، وكانت السـاعة قد قاربـت السادسـة والربـع وتسـلمت أمر منع 

لتجول.  ا

أمر منع التجول: حسب قوانني الطوارئ لسنة 1945. 

تاريـخ منـع التجـول هـو 30/3/1976 مـن السـاعة الواحـدة ليـال وحتـى السـاعة العـارشة مسـاء، أي من 

السـاعة 1 - السـاعة 22. 

ويقـيض األمـر بعدم مغـادرة املواطن بيتـه يف حدود السـاعات املذكورة . . ويحمـل األمر توقيع الجنـرال رفائيل 

أيتان قائد منطقة الشـمال العسـكري. 

وانتـرشت قـوات الجيـش يف القرية. كانـوا يوزعون االهانـات جزافا. وكان الـرضب والتعذيب نصيب قسـم كبري 

قريتي.  سـكان  من 

اشـتبكت قـوات الجيـش والرشطـة مع كثري مـن املواطنـني، دون أي ذنـب يقرتفه املواطن، سـوى أنه يف سـاحة 

بيتـه. وعندمـا يـرون امـرأة أو طفـال أو عجـوزا أو شـابا، كانـوا ينتهرونـه، ويسـبونه ويرضبونه، دون سـبب 

موجـب أو مـربر لذلك. 

يف السـاعة التاسـعة مـن صبـاح 30/3/1976 تناهـى إىل مسـمع السـكان مقتل الشـاب خري ياسـني، فخرج 

السـكان إىل الشـوارع، واختلـط الحابـل بالنابـل، وفقـدت قـوات األمن سـيطرتها عـىل فرض منـع التجول. 



ويف السـاعة الحاديـة عـرشة أتـى ايل ضابط الرشطـة، وأفراد مـن الجيـش، وطلبـوا ايل مقابلة الجنـرال رفائيل 

إيتـان أي الرجـل الـذي وقـع أمر منـع التجول، والـذي كان موجـوداً يف مدخـل القرية. 

عنـد مقابلتـي معـه طلب مني حفـظ النظـام يف القريـة وأمهلني مدة سـاعتني، أي مـن السـاعة الحادية عرشة 

إىل السـاعة الواحـدة بعـد الظهر. واذا نجحـت يف ذلك فسـيخرج الجيش وقوات األمـن من القريـة. وعندما عدت 

إىل املجلـس املحـيل دعـوت أعضـاء املجلس املحـيل إىل إجتماع طـارئ. وأصدر املجلـس املحيل بيانـا إىل الجمهور 

عـن طريق مكـرب الصـوت، باالخالد إىل الهـدوء ودخـول البيوت، وعـدم مغادرتها، الخـراج الجيش مـن القرية، 

سـيما وأن االمـر أخذ يتحـول إىل نوع مـن التهديـد الخطري عىل حياة السـكان. 

بعدها توجهنا إىل قوات الجيش املتواجدة بدباباتها ومجنزراتها يف شوارع القرية وأبلغناها أمر الجنرال. 

فطلبوا إلينا اخراجهم من أقرص طريق. 

لقـد كانـت سـاعة رهيبـة خطـرية ولكننا اسـتطعنا أن نخرجهـم من القريـة دون أن يحـدث أي أمـر ومنذ تلك 

السـاعة: أي السـاعة الواحـدة. لم يحـدث أي أمر يعكـر الصفو. 

انسحبت قوات األمن من القرية. 

اال ان حصاد ذلك اليوم والليلة التي سبقته يف قريتي: 

جـرح ثمانية أشـخاص، من بينهـم طالب يف الثانية عـرشة، كان نصيبه أربع رصاصات يف جسـمه.. واستشـهاد 

الشـاب خري ياسـني ابن الثالثـة والعرشين. وخـراب أثاث ثالثة بيـوت خرابا مدمـرا، وأربعون معتقال سـاموهم 

سـوء العذاب، وخسـائر أخرى . . 

ان ما حدث يف الثالثني من آذار ال يرشف حكومة إرسائيل . . 

أناس أرادوا أن يعربوا عن احتجاجهم عىل حيف لحقهم. واحتجاجهم قانوني. وهو حق ديمقراطي لنا. 

أردناها سلمية بيضاء فحولوها دامية حمراء. 

ولقـد طالبنـا بإقامـة لجنة تحقيـق . . وأرسـلنا الرسـائل . . واالحتجاج إىل رئيـس الحكومة، واىل جميع رؤسـاء 

الكتل يف الكنيسـت. 

ولكن لم تكن هناك أي استجابة لطلبنا هذا. 

ولقد أقاموا لجنة تحقيق من الجيش والرشطة، وتوصلوا إىل نتيجة أن ال حاجة لوجود لجان تحقيق! 

ان ما حدث يف الثالثني من آذار ال يرشف حكومة ارسائيل.
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. . كان ابني عارف واقفا قرب الطريق فحرضت فرقة جيش وأخذته معها، عندما سمعت بذلك خرجت من البيت 

ألرى ماذا يحدث البني فرأيت الجنود (حوايل 5 جنود) يرضبون ابني (عمره 16 سنة) وحني حاولت انقاذه من 

أيديهم انهالوا عيل رضبا وشتما. 

عدت إىل البيت وبعد مدة قصرية حرضت مجنزرات معبأة بالجنود. كان عىل الشارع أوالد صغار ال تتجاوز أعمارهم 

7 __ 8 سنوات. 

أخذ الجنود يطاردون األوالد ويطلقون النار وقنابل الدخان ثم اقتحموا بيتي ووجدوا هناك ولدي الصغريين (عمر 

أحدهما 12 سنة وعمر اآلخر سنتان). 

بدأ الجنود يكرسون ما يف البيت من أثاث، كرسوا الخزانة وشباكني وغالية قهوة وراديو والصحون وسائر أدوات 

املنزل. 

رضبوا ابني البالغ من العمر 12 سنة وهددوا ابني الصغري بقصد تخويفه.

�7
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. . عمري 45 سنة. متزوجة وعندي عرشة أوالد. يف ليلة 30/3/1976 كنت مع زوجي وأوالدي يف بيتنا. سمعنا 

اطالق الرصاص لكننا لم نخرج من البيت. 

يف صباح 30/3/1976 سمعنا مكربات الصوت تدعونا للبقاء يف بيوتنا فبقينا فيها. 

ابني أحمد البالغ من العمر 16 سنة كان واقفا قرب البوابة قذفه الجنود بقنبلة حارقة فاحرتق صدره من عنقه حتى 

بطنه ثم أخذوه فلحقت بهم ألستعيده منهم. كان الوقت حوايل الثامنة صباحا وتبعتهم حتى الربكة يف طرف البلد. 

لم يستجيبوا لطلبي رغم توسالتي ورجائي وأخذوا ابني مقيدا بالحبال رغم الجروح والحروق التي يف جسده. ثم 

عادوا ايل وأخذوا يرضبونني بالعيص ورموني عىل األرض وركلوني بأرجلهم وبأعقاب البنادق، يف هذه األثناء حرض 

ابني الثاني محمد وعمره 24 سنة لكي يخلصني منهم ولكنهم رضبوه واعتقلوه. 

ما زلت أتألم وآثار الرضب ال تزال ظاهرة عىل جسدي.
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لقد كانت أيام ما قبل الثالثني من آذار تمر برسعة ليقرتب ذلك اليوم متثاقالً حامالً معه أعباء ثمانية وعرشين عاماً 

بآالمها لتولد من تلك اآلالم آمال وإرادة وعزيمة. 

الدولة  عن  سمعناه  الذي  كل  بعد  خصوصا  الرهيبة  وأحداثه  اليوم  ذلك  أبعاد  أتوقع  أكن  لم  بأنني  هنا  أعرتف 

حرضوا  الذين  الجنود  أولئك  من  وسمعته  رأيته  ما  وأذناي  عيناي  تصدق  ولم  واملتطورة.  والعرصية  الديمقراطية 

الينا باسم القانون والنظام. 

ان اليوم الذي أعلنه الشعب العربي يوم إرضاب وإحتجاج ضد سياسة املصادرة التي ظلت تالحق العرب عىل طول 

ثمانية وعرشين عاماً لتجردهم من أخصب بقاع أرضهم ولتحولهم إىل شعب بال أرض، حولوه إىل يوم مآٍس ومالحم 

خاضها شعبنا األعزل ضد السالح القتال الذي لم يستطع قهر إرادته يف الصمود والدفاع عن األرض. 

يف مساء التاسع والعرشين من آذار وقفت أمام جماهري قريتنا سخنني أطلب منهم التعبري عن سخطهم بالصمت 

واإلرضاب الهادئ لكي نضفي عىل ذلك اليوم إجالالً وسكينة كمن فقد عزيزاً ويحزن من أجله.. ولكن تجري الرياح 

بما ال تشتهي السفن.. فعندما دعيت مساًء إىل مركز الرشطة، كانت االوضاع يف قرية دير حنا قد بدأت تتدهور. 

آالف الطلقات تخرتق جدران البيوت ورشفات املنازل.. وملعانها يصل إىل قرية سخنني. وأخذ الجرحى يسقطون 

بالعرشات. 

وأهايل سخنني الذين تعودوا النجدة ماذا تراهم فاعلون، وهم يشاهدون القتىل والجرحى تنزف دماؤهم لرتوي تلك 

الرتبة التي وقفوا جميعا ليمنعوا ضياعها؟.. لقد تجمع أهايل القرية عىل الشارع الرئييس وأخذ الرصاص يتصيدهم 

وأخذت دماؤهم أيضاً تنزف لتغطي أرض الوطن الغايل. ولقد شاهدت من وراء زجاج بيتي العمليات الجنونية التي 

قامت بها قوات ”األمن“ من تحد إلرادة الناس.. آالف الطلقات النارية..  خمسون جريحا، وسبعون معتقال، وثالثة 

شهداء.. ومجموعات من الشباب مكبلة بالسالسل والحبال مصلوبة إىل جدار بيت أو جذع شجرة يف ظل أمر منع 

التجول الذي لم نعرف له معنى... 

فرمي  أزيد  أن  أو  األمن  لرجال  مجابهتكم  تتوقف  ان  إما  ايتان:  رفائيل  الجنرال  الشمال  منطقة  قائد  يل  ويقول 

تتضح،  أخذت  الصورة  ولكن  مهلة..  وطلبت  يضحك،  ما  البلية  رش  ألن  وضحكت  قوية...  رضبة  القرية  وأرضب 

الحزن  واستبد  أكثر،  الجو  وأكفهر  شواهنة..  خديجة  خاليلة،  خرض  ريا،  أبو  حسني  رجا  الشهداء:  أسماء  وعرفنا 

والغيظ بني املواطنني، يف حني أخذ أفراد قوات األمن ينتظمون يف دبكة ”الهورا“ وينشدون: ”شعب إرسائيل حي“. 

وتساءلت: ”هل هذه ساعة فرحهم يا ترى ؟! وعدت أستفرس عن عدد القتىل والجرحى ومصري املعتقلني.. وألقيت 

من حويل نظرة بعيدة رأيت بها كل أرايض سخنني. ثم أطرقت مفكراً يف أبعاد يوم الثالثني من آذار.
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. . ولدت عام 1945 يف قرية سخنني، أعمل يف الدهان منذ اثني عرش عاما يف شتى أنحاء البالد.
املرحوم رجا حسني أبو رّيا هو إبن عمي. كان يعمل قصاراً ويسكن بجواري.

يف 30/3/1976 اسـتيقظت مـن نومي كاملعتاد، يف السـاعة الخامسـة صباحـا. بعد دقائق مرت سـيارة حرس 
حـدود مـن نـوع جيب، مـن الطريق املحـاذي لداري مـن الـرشق. كان أحد الجنـود يصيح من مكـرب صوت عىل 

السـيارة إنـه منذ اللحظة بـدأ منع التجـول واألهايل ممنوعـون من مغـادرة منازلهم.
حوايل الساعة السادسة صباحا مرت سيارة أخرى ومر جنود مشاة فأمروني بإغالق الشبابيك ففعلت..

كان معـي ابنـي الصغـري، ابن األربع سـنوات فصـاح أن أُدخل ابني داخـل البيت واالّ فسـيتكلم هذا، وأشـار إىل 
املدفـع الرشـاش من طراز عـوزى، فأدخلـت الطفل حسـب أوامره.

بعـد ذلـك راقبـت الجنـود وهـم يدخلون بيـت أهـيل الواقع شـمال بيتـي ويبعد عنـه خمسـة أمتـار. كان أحد 
الجنـود يشـتم والـدي البالـغ من العمـر قرابة املئة عـام، ووالدتـي التي تصغـره ببضع سـنوات، إحتججت عىل 

تـرصف الجنود مـن رشفـة داري فأمرونـي بالصمت واغـالق الباب. 
حـوايل السـاعة السـابعة كانـت سـيارات مدنية تنقـل املعلمـني باتجاه الشـمال، نحو املدرسـة، ويبـدو أنهم لم 

يعلمـوا بمنـع التجـول فكانت قـوات حرس الحـدود تعيدهـم عـىل أعقابهم وتطلـق النار مـن حولهم. 
حوايل السـاعة التاسـعة صباحا سـمعت طلقات ناريـة ورصاخا من الجهة الشـمالية فخرجت ووجـدت املرحوم 
رجـا حسـني أبـو رّيـا بـني ذراعـي جارنا محمـد مطلـق أبـو ريـا، وكان املرحـوم مصابـا يف وجهه. نقلتـه أنا 

ومحمـد مطلـق أبو ريـا يف سـيارتي الخصوصية مـن نوع بيجـو إىل املستشـفى الحكومـي يف نهريا. 
لـم تسـهل قـوات الجيـش والرشطـة مهمة نقـل الجريـح إىل املستشـفى بـل أوقفـوا سـيارتي ملدة تقـرب من 

السـاعة بحجـة ان هنـاك منـع تجـول . . وقـال الجنـود: ”نحـن بانتظـار تعليمـات، وال يهـم ان هـو مات!“ 
كان املرحـوم ينـزف ونحـن ننتظر ونحـاور . . فقـال أحد الجنـود: ”نحن نؤخركـم هنا بقصـد أن يموت ولكي 

تتعلموا درسـاً قاسـياً . . هذا اليوم سـيكون يـوم قتالكم!“ 
وكـرس الجنـود زجـاج سـيارتي مـن الخلـف بأعقـاب بنادقهـم ألنني كنـت أحاول السـري رغمـاً عنهـم إلنقاذ 

الجريـح امللقـى عـىل املقعـد الخلفـي بني ذراعـي السـيد محمـد مطلق أبـو ريا. 
بعـد حـوايل سـاعة سـمح لنـا بالتحـرك إىل املستشـفى يف نهاريـا حيـث وضعنـا الجريح عـىل رسيـر يف غرفة 

الطوارئ. 
بعـد مـدة مـن الزمن أحـرض جريح آخر من سـخنني هـو عمر حسـني أبو ريـا ودخلنا معـه فشـاهدنا املرحوم 

ال يـزال عـىل نفس الرسيـر دون أي عالج. 
كانـت إصابـة املرحـوم يف وجنتـه اليرسى. . الحظـت ذلك يوم نقلـه إىل املستشـفى ويوم ذهبت للتعـرف عليه يف 

31/3/1976 يف معهـد الترشيح الطبـي يف ”أبو كبري“.
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.. يف سـاعات الصبـاح 30/3/1976 كنـت يف بيتـي حـني سـمعت مكـرب الصـوت يعلـن حظر التجـول فقلت 

لجميـع أفـراد عائلتـي بـرضورة البقـاء يف البيت. 
حـوايل السـاعة السـابعة والنصـف سـمعنا رصاخـاً يف الخـارج.. ركـض أحـد األوالد، خالـد، وعمره 9 سـنوات 

املتعالية.  االصـوات  باتجـاه 
طلبـت زوجتـي مـن ابنتنـا املرحومـة خديجـة أن تذهب إلرجـاع أخيهـا خالـد إىل املنزل.. ثـم تبعتهـا لرتى ما 

االمر.. 
اصطدمتـا ببعـض الجنـود. أمرهما جندي بالعـودة إىل البيـت، فعادت خديجة مـع أمها، وعندمـا أدارت ظهرها 
أطلـق الجنـود عليهـا النار فأصيبـت يف ظهرها وسـقطت قتيلة يف الشـارع عىل ُبعد حـوايل 50 مرتاً مـن املنزل. 

استشهدت خديجة وهي عزباء يف الثالثة والعرشين من عمرها . .
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.. صباح 30/3/1976 كنت أرشب القهوة مع ابني املرحوم خرض، عىل رشفة املنزل يف سخنني. 

سـمعنا مكـربِّ الصـوت يعلن حظـر التجـول. فجأة رأينـا فرقة مـن الجنود قـرب درانـا. أمرونا بدخـول املنزل 
النار.  يطلقـون  وراحوا 

حـوايل السـاعة السـابعة والنصـف نزلـت املعلمة آمنة محمـد عمار للذهـاب إىل املدرسـة. اصطدمـت بفرقة من 
الجنـود. أمرهـا الجنـود بالعـودة إىل بيتها وما أن اسـتدارت عائدة إىل بيتها حتـى أطلقوا عليها النـار وأصابوها. 

ثـار صيـاح وضجة وسـمعنا من يقـول إن املعلمـة آمنة قد قتلت وسـمعنا مـن يقول أنهـا جرحت . . 
نزلنا أنا واملرحوم خرض وآخرون ملساعدتها ونقلها إىل املستشفى . . 

سـبقني املرحـوم إىل مـكان الجريمـة وبينمـا كان يحـاول مسـاعدتها أطلقـوا عليه النـار فأصيب قـرب املعلمة 
الجريحـة، وأصيـب شـخص آخـر هـو السـيد وجيه أحمـد خاليلـة عندما خـف إلسـعاف املصابني. 

كانت إصابة املرحوم خرض يف رأسه وذراعه . . وقد توىف عىل الفور . .
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حـوايل السـاعة 12 ظهـرًا 30/3/1976 كنت أصعد درج داري مـن الطابق األريض إىل الطابـق العلوي. كنت يف 
نهايـة الـدرج قـرب مدخل الربنـدة حني شـاهدت جنوًدا يعتمـرون الخـوذ وبأيديهم هـراوات وسـالح من نوع 
”عـوزي“ ومسدسـات، ويهجمـون من جهـة الرشق إىل الغرب يف الشـارع الـذي يمر قرب داري. شـاهدتهم عىل 
بعـد حـوايل 50 مـرتا مـن داري يطلقـون النار من الرشاشـات عـىل دار السـيد رضوان سـعيد أسـعد املجاورة 

للشـارع، وكان السـيد رضوان يف سـاحة بيته. 
اسـتمر الجنـود يف هجومهـم غربا وصادفوا السـيد يارس محمـد خماييس الـذي كان متوجها رشقا قاصـدا بيته، 
فانقـض عليـه جنديـان وراحـا يرضبانه بالعـىص عىل جميـع أنحاء جسـمه عند مدخـل داري. ثم داهـم داري 

حـوايل ثمانيـة من الجنود واسـتمر اآلخـرون غربا. 
دخـل الجنـود الطابـق األريض مـن بيتـي وأخذوا بـرضب زوجتي وبناتـي وأوالدي بصـورة وحشـية فنزلت من 
الطابـق العلـوي لحمايـة أفـراد عائلتـي الذيـن كانوا يرصخـون طلبا للنجـدة، ومـا ان وصلت منتصـف الدرج 

حتـى اطلـق عىل احـد الجنـود الرصاص. 
لحسن حظي لم أُصب، وأصاب الرصاص الحاجز الحديدي (الدرابزين)، وما زالت اآلثار موجودة. 

ألقـى أحـد الجنود قنبلة دخان مسـيلة للدمـوع داخل احدى غـرف الطابـق األريض لبيتي . . داخـل الغرفة كان 
اطفـايل، وبينهـم طفل عمره أربعـون يوما. 

رغـم اطـالق الرصـاص واصلت هبـوط الـدرج الغاثة ارستي فشـاهدت ثالثـة جنـود يرضبون ابنـي احمد عىل 
جميـع أنحـاء جسـمه دون رحمـة، ونتيجة للرضب فقد كـرس أنف ابني أحمـد الذي اضطر للعالج يف مستشـفى 

العائلة املقدسـة يف النارصة. 
كذلـك فقـد رضبوه عىل رأسـه وعىل يـده اليرسى وظهره . . سـقطت سـاعة ابني تحـت الـرضب فالتقطها أحد 
الجنـود، ثـم غـادروا بيتي إىل الشـارع العـام وهم يطلقـون الرصاص عـىل من تواجد يف الشـارع وعـىل البيوت 

املجـاورة ومنهـا بيت السـيد غـازي عباس طه. 
أخـذت فـورا يف اسـعاف ابني احمد. فجأة سـمعت رصاخا شـديدا. تركـت ابني احمـد وهرعت إىل الشـارع العام 
فشـاهدت املرحـوم محسـن حسـن سـعيد طه محمـوالً عـىل ذراعي السـيد رجـب محيـي الدين مصطفـى طه. 

حملـه السـيد رجب إىل سـيارة السـيد صـالح نايف حمـزة الذي نقله بـدوره إىل املستشـفى. 
تتبعـت الجنـود، عـىل بعـد منهـم، خوفـا مـن ان يرونـي ويطلقـوا الرصاص عـيل، ووصلـت مقر القيـادة عىل 

الرئييس.  الشـارع 



سـألت عـن الضابـط املسـؤول فأجابنـي أحدهم أنه هـو الضابط املسـؤول. فرويت لـه ما حدث مـن اعتداء عىل 
القرية ومرصع الشـهيد محسـن واالعتداء الشـديد عىل ابني وانتشـال سـاعة يده. 

سـألني: هـل تسـتطيع معرفـة الجنود الذين فعلـوا ذلـك؟ ارشت إىل اثنني منهم، كانا يف سـيارة جيـب، فأجابني 
أحدهمـا أن السـاعة سـقطت بـني األعشـاب. وملـا أكـدت له أنها ليسـت هنـاك انقض عـيل جندي آخـر وركلني 

برجلـه، وكان هو الجنـدي الذي التقط السـاعة. 
أمرنـي الضابـط بدخـول سـيارة الدوريـة التي كانـت واقفة هنـاك وفيها حـوايل خمسـة موقوفني مـن كفركنا 

وكانـت ايديهـم مقيدة خلـف ظهورهم بأسـالك من البالسـتيك. 
د يداي) مـر عمي أمـني الطـه وحاكم اللـواء. اسـتطلعا األمر  بعـد بضـع دقائـق من وجـودي يف السـيارة (أنـا لم تقيـَّ

فرويـت لهمـا مـا حدث. آنـذاك تدخـل حاكم اللـواء وطلـب إخالء سـبييل عىل وعـد أن يعيـد ايل سـاعة ابني.. 
عدت إىل منزيل ألنقل ابني إىل املستشفى.. ولم تعد اليه ساعة يده حتى اآلن..

 Y<'�� &ا��� +��& إ*
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حـوايل السـاعة الثانيـة عـرش وربـع مـن 30/3/1976 كنـت قرب بيتـي حني سـمعت لعلعة رصـاص ورأيت 
ثالثـة جنـود بالخـوذ الحربيـة يطلقـون الرصـاص عـىل أوالد البلـد وعـىل البيـوت . . كان االوالد يرصخـون 

ويركضـون متبعثريـن يف كل اتجـاه. 
وصلـت إىل جـوار بيـت أختي صبحية وسـمعتها تصيـح . . حـني رأتني رصخت ”قتلـوا محسـن! ” (أختي هي 
خالـة الشـهيد محسـن) . . وأشـارت إىل مـكان يبعـد حوايل خمسـة أمتـار . . هناك وجـدت الفتى محسـن ابن 
الخمسـة عـرش عامـا ونصف العـام مضطجعا عـىل ظهـره . . كان وجهـه ملطخا بالـدم وكان فاقد الحـراك . . 
لعلـه مغمـى عليـه . . كان هنـاك وحـده وكنـت أول مـن اقـرتب منـه . . حـني وجدته عىل تلـك الحـال، اتجهت 

بنظـري إىل الجنـود ورصخـت بهـم رافعا يـدي يف وجوههـم: ”قتلتـم الولد يـا عرصات! ” 
لـم اكـد انهـى رصختي حتـى قذفونـي بقنبلتني مما يسـمى قنابـل الغاز فكـدت اختنـق . . غري أنني لـم أغادر 

املـكان، بل صحـت بأحد السـائقني من أبنـاء البلد لينقـل الفتى إىل املستشـفى . . 
حـرض السـيد صـالح النايـف وهو يقود سـيارة . . ثـم حرض أمني شـقيق الفتى املصـاب محسـن . . (عمر أمني 

حوايل 56 سـنة) . . 
رفعنا جسـم محسـن املسـجى عىل األرض وأجلسـناه يف السـيارة وسـارعنا إىل املستشـفى الطلياني ”العائلة املقدسة“ 
يف النـارصة، حيـث أدخـل إىل غرفـة االسـعاف. طلبـوا دما من أجـل محسـن، فأعطيتهم من دمـي . . ثم نقل محسـن 

إىل مستشـفى رمبـام يف حيفا . . وهنـاك، أرجع محسـن روحه الغاليـة إىل خالقها ..  
لقد استشهد محسن برصاصتني يف جبينه الفتى . .
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من نور شمس إىل الطيبة!
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عرفت الشهيد رأفت عيل زهريي الذي سقط عىل تراب قريتنا الطيبة، يف يوم األرض. 

هو من قرية ”نور شمس“ يف الضفة الغربية املحتلة وكان عمره يوم استشهد 21 عاما. 
كان يعمـل يف مصنـع للبسـكوت يف رمـات غان بواسـطة أحـد أصحاب السـيارات مـن الطيبة وقد بـارش العمل 

قبـل استشـهادة بمدة شـهر ونصف. 
يـوم 30/3/1976، يـوم األرض، لـم يذهب للعمل وحـرض إىل الطيبة لزيارة أقاربه. حني شـنت قـوات البوليس 
والجيـش هجومها عىل السـكان وراحـت ترضبهم بالهـراوات وتطلـق العيارات الناريـة وتفجر القنابل املسـيلة 
للدمـوع، خـرج الشـهيد رأفـت إىل الشـارع العـام القريـب من بنـك العمـال يف الطيبة حيـث كان اعتـداء قوات 
”األمـن“ عـىل السـكان يف اوجه وصعـدت قوات السـلطة هجومها وبـدأت تطلق النار بـدون تمييـز . . كان الدم 

يسـيل بغـزارة من جبينـه وهو مطـروح عىل الرصيـف أمام بنـك العمال. 
هرع عدة شبان وحملوه بسيارة قريبة لنقله برسعة إىل املستشفى. 

توجهـت السـيارة الىاملستشـفى ولكن قبـل مغادرتها حدود الطيبـة تويف الشـهيد متأثرا بجراحـه. وصلوا به إىل 
املستشـفى وهناك أكـدوا وفاته .. 

قامـت السـلطات بحملة اعتقـاالت واسـعة . . يف منتصف ليلـة 31/3/1976 داهموا منـزيل . . حطموا حاجيات 
البيـت، روعـوا اطفـايل، ورضبـوا زوجتـي، وسـددوا أسـلحتهم إىل صـدور اطفـايل، ثـم قيدوني وسـاقوني إىل 
املجنـزرة العسـكرية املنتظـرة عىل بعـد 100 مرت من البيـت. يف الطريق إىل املجنـزرة انهالوا عـيل رضبا بأعقاب 
االسـلحة وبالعـىص ... ومـا ان وصلـت هنـاك حتـى ركلني احـد رجال ”الشـني بيت“ عـىل خصيتي! شـدوني 
مـن شـعري ورضبـوا وجهي بحديـد املجنـزرة فانفتـح جـرح يف حاجبي وتدفـق الدم ثـم قذفونـي إىل مؤخرة 
املجنـزرة ورشـوا يف وجهـي غازا مـن جهاز يحملونـه . . وحني تحركـت املجنـزرة باتجاه مركـز بوليس الطرية 
انهالـوا عـيل بالشـتائم البذيئة والـرضب بالكرباج وأعقاب األسـلحة . . ومـا أن اصحو من غيبوبـة حتى يعاودوا 
الـرضب. يف مركـز بوليـس الطـرية واصلوا رضبنا وسـكبوا علينـا املاء البـارد ثم نقلونـا إىل رشطة كفار سـابا. 
يف الطريـق بنـرشت إحـدى عجالت السـيارة ففكوا قيـود شـابني وأمروهمـا باسـتبدال العجلة ويف هـذه األثناء 
كان آخـرون منهـم يصوبـون مسدسـاتهم إىل رأيس ويركلونني بأرجلهـم. يف رشطة كفار سـابا حرشونا يف غرفة 
أشـبه بزنزانـة وواصلـوا رضبنا وهـم يصيحون بهسـترييا: ”ما كنا نريد توسـيخ أيدينـا“ . . كان يجب حصدكم 

صغـارا كـي ال ننجس أيدينـا بكـم اآلن . . مخربون، شـيوعيون، حقـريون، أوالد زانيات“. 



نتيجـة الـرضب كـرست أيدي إثنـني من الشـبان . . ثم بـدأ نوع جديـد مـن التعذيب، كانـوا يأمروننـا باالتجاه 
إىل الحائـط ورفـع أيدينـا مـدة طويلة من الزمن ومن تسـقط يـده اعيـاءا ينهالون عليـه بالرضب ثـم يأمروننا 
بالوقـوف عـىل األرجـل مدة طويلة وكنا نتسـاقط عـىل األرض ألننـا ال نتحمل الوقـوف مدة طويلة بعـد التعذيب 

الشـديد فينهالون علينـا بالرضب. 
منعونـا مـن قضـاء حاجتنـا ومنعوا عنـا الطعام واملـاء حـني طالبنا بارسـال الجرحـى والذين كـرست أيديهم 
إىل املستشـفى صـاح بنـا رجـال األمن: ”هـذا مصريكم وسـتموتون هنـا“ . . لكنهم بعد إلحاح شـديد منـا نقلوا 

بعـض املصابني إىل املستشـفى. 
يف سـاعات املسـاء بارشوا التحقيق معنـا. يف غرفة التحقيق كان يقـف حوايل 5 جنود يحملـون العيص والكرابيج 

ويضعـون يف أصابعهم الالكمات الحديديـة املدببة (بونيات). 
بعـد أن وجـه ايل املحقق التهـم مثل احـراق مركز بوليس الطيبـة ومكتـب إدارة أرايض إرسائيـل وتعطيل باص 
ايجـد ووضـع العراقيل الحجريـة والنارية يف شـوارع الطيبـة وتحريض الطـالب والعمـال، رصخ يف وجهي أنه 

يجـب عـيل اإلعـرتاف اذا أردت أن أبقى عىل قيـد الحياة. 
حـني أنكـرت التهم املوجهـة ايل رضبوني بالتناوب وسـالت الدماء من جسـدي عـىل أرض الغرفة، عـىل الجدران 
وعـىل ثيـاب الجنـود، ثـم أمرهـم املحقـق بالتوقـف عـن الـرضب وعـاد يسـألني إن كنـت أعرتف وكـرر نفس 

العمليـة ثانيـة وثالثـة وأنـا أرص  عىل رفـض التهمة. 
صبـاح يـوم الخميـس ادخلونـا إىل أحـد مكاتب رشطـة كفار سـابا حيـث كان حاكـم الصلح بوروفيتـش الذي 
أصـدر أمـر بتوقيفنا 15 يومـا. يف طريقنـا إىل ”املحكمة“ ملحت املحامي الشـيوعي أبراهام ميالمـد فرصخت اليه 
فهـرع الينـا وتبـني أنهم كانـوا يحاولـون اخفاءنا عنـه. احتـج املحامي ميالمـد عـىل معاملتنا وطالـب باطالق 
رساحنـا لكنهـم أصـدروا أمراً بتوقيفنـا ملدة 15 يومـا. أعادونا إىل املعتقل وبعـد 4 أيام نقلونا إىل سـجن زخرون 
يعقـوب حيـث قضينـا اسـبوعا ثم أعادونـا إىل محكمـة الصلـح يف كفار سـابا حيث قدمـت ضدنا الئحـة اتهام 

أساسـيتني:  نقطتني  تضم 
1.   التظاهر غري القانوني. 

2.  االخالل بالنظام يف مكان عام. 
وطلـب املدعـي العـام اسـتمرار توقيفنا حتـى انهـاء القضية. وفعـًال اسـتجاب الحاكم إيـاه بوروفيتـش وأمر 

اعتقالنا.  باسـتمرار 
يف 14/4/1976 جـرى البحـث يف اسـتئناف قدمـه محامونـا إىل املحكمـة املركزيـة. هنـاك رشح محامونـا كل 

الظلـم الـذي تعرضنـا لـه وقبـل اسـتئنافهم وأطلـق رساحنا بـدون كفالة.

&6

ب�Aا�
ا�$�د



62

ب �>R! إ<�7
ع ا�#ؤ$
ء *+ />
76#و63Jرbا


cت�إ��6اء @���)+ وا�6
شـفاعمرو – انتهـى إجتمـاع رؤسـاء السـلطات املحليـة العربية الذي عقـد يف شـفاعمرو بعد ظهـر امس (25 

آذار) باعتـداء بوليـيس فـظ عىل الجماهري املحتشـدة اسـتعمل فيه البوليـس قنابل الغـاز وقام بحملـة اعتقاالت 

واسعة.

وكان عـدد مـن رؤسـاء السـلطات املحليـة العربية قـد وقع ضحيـة االرهـاب السـلطوي العنيف وجـاء إىل هذا 

اإلجتمـاع بهـدف واحـد ال غـري وهو فـرض قرار عـىل املجتمعـني بقـوة البوليـس واالرهـاب السـلطوي للتنكر 

لقـرار اإلرضاب العـام.. فباالضافـة إىل حشـود البوليـس وحرس الحدود، شـوهد رعنـان كوهني ويـورام كاتس 

وكبـار ضبـاط البوليـس واملخابـرات يف دار بلدية شـفاعمرو مقر اإلجتمـاع، بينمـا كان املستشـار طوليدانو يف 

مركـز بوليس شـفاعمرو.

ولوحـظ ان كال مـن رؤسـاء السـلطات املحليـة يف شـفاعمرو وطمـرة والطـرية كانـوا عـىل رأس املتفقـني مـع 

السـلطة عـىل تنظيـم هـذه املرسحيـة، فقد احـرضوا معهـم مغلفـات جاهـزة و»قـرروا» اجـراء التصويت وان 

«رسًيا». التصويـت  يكـون 

اال ان رؤسـاء السـلطات املحليـة العربيـة من أعضـاء لجنة الدفـاع عن األرايض أفشـلوا هذه املرسحية املكشـوفة 

واكـدوا ان الداعـي إىل اإلرضاب ليـس رؤسـاء السـلطات املحلية بـل لجنة الدفـاع عـن األرايض وان اإلرضاب هو 

ارادة الشـعب بـأرسه، وانفـض اإلجتماع عىل هذا األسـاس.

(«االتحاد» 26/3/1976)
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اسـتدعى يرسائيـل كينـغ حاكـم لـواء الشـمال عـىل دفعات خـالل االسـبوع األخـري (قبـل إجتماع الرؤسـاء يف 

شـفاعمرو يف 25 آذار) رؤسـاء املجالـس املحليـة يف منطقـة نفـوذه للضغط عليهـم وتهديدهم حتـى يتخلوا عن 

الكفـاح الشـعبي.. وقـد عرب عن اسـتيائه ألن لجنة الرؤسـاء أيـدت اإلرضاب دون علمـه. ثم حـاول أن يوقع بني 

رؤسـاء املجالـس املحلية اذ ادعـى ان اللجنـة القطرية ال تمثل هؤالء الرؤسـاء. وقد اسـتخدم حاكـم اللواء جهاز 

لهم. تخويفا  تسـجيل 



(«االتحاد» 26/3/1976)
شـهدت مدينـة القـدس العربية أمـس إرضاًبا رغم حالـة التأهب القصـوى  التـي أعلنتها قوات األمـن االحتاللية  
وقامـت هـذه القـوات بحملـة تفتيـش واسـعة عىل أصحـاب املحـالت التجاريـة ودهمتهـم يف بيوتهـم وفرضت 
عليهـم التوقيـع عـىل غرامات ماليـة تبلـغ 4 آالف لـرية ارسائيلية يف حالة عـدم فتح أبـواب محالتهـم التجارية. 
وقـام خـرباء مـن الرشطـة االرسائيليـة بفتح بعـض املحـالت باالوكسـجني. وصـادرت مـن البعـض هوياتهم 
الشـخصية اذا لـم يفتحـوا حوانيتهـم، وسـارت مظاهـرة كبـرية قـرب حـي املـرصارة احتجاجا عـىل مصادرة 

ارسائيل. يف  العـرب  أرايض 
(«الفجر» 1976/3/31)

يوسـف املوجي – قال السـيد يوسـف املوجي، رئيـس الوكالـة اليهوديـة، ”ان جوابنا عىل يـوم األرض هو زيادة 
اسـتيطان الجليل ومضاعفـة الهجرة“.

(«يديعوت أحرونوت“ 1976/4/1)
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ذكـر الرؤسـاء يف بدايـة مذكرتهـم انهم يف إجتماع سـابق مـع رئيس الـوزراء كانوا قـد طالبوا «بإزالـة الفوارق 

اإلجتماعيـة والثقافيـة واالقتصاديـة التـي تؤدي إىل الشـعور بالتفرقـة». ثم تذكـر املذكرة انه بشـكل إجمايل لم 

يطـرأ تغيـري جـدي إىل األحسـن، «ولم تكن هنالـك كل معالجـة لتقليـص الفـوارق يف تقديم الخدمات واالنشـاء 

والتعمـري بـني املواطنني العـرب يف الدولة وبني مواطنيهـا اليهود ولكن النقـص يف العمل – الحكومـي – أدى إىل 

زيـادة الفوارق وكذلك زيـادة يف االشـياء والتذمر».

ويضيـف الرؤسـاء يف مذكرتهـم: «لـم تتوقف االمور عند عـدم العمل.. ولكـن اتخذت خطوات وأعمـال مؤملة جدا 

مـن قبـل الحكومة أال وهي مصـادرة أرايض عربيـة يف الجليل واملثلث».

ثم يؤكد الرؤساء أن أغلبية السكان العرب «أناس ال يستطيعون االستسالم ملصادرة أراضيهم».

ثـم يضيـف الرؤسـاء يف مذكرتهـم «انـه خـالل 28 سـنة منـذ قيـام الدولـة صـودرت أرايض عربيـة وبطـرق 

مختلفـة». ويذكـرون مـن هـذه الطـرق «تسـوية األرايض كمـا تنفـذ اليوم هي وسـيلة للمصـادرة تلبـس قناع 

القانـون وبواسـطته تتنكـر مللكيـة العـرب عـىل أراضيهـم التـي بحوزتهـم مـن أجيـال سـابقة رغـم ابرازهم 
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املسـتندات التـي تثبـت ملكيتهـم... عـرشات اآلالف من الدونمـات العربيـة حولت إىل ملكيـة الدولة بادعـاء انها 

لـم تفلـح او انهـا أرض صخرية»..

ويشـريون بعـد ذلـك إىل ان العـرب يف إرسائيل «الذين يكونـون %14 من مجمـوع مواطني الدولة لم يسـتفيدوا 

وال مـرة مـن مصـادرة األرايض والعكـس هو الصحيـح. وان أي مسـتوطن او كيبوتـس يؤجر أرضـه  لزراعتها 

زراعـة موسـمية للعرب يعاقـب عىل ذلك مـن السـلطات املختصة».

أمـا بخصـوص يـوم األرض «ان الحـد االعـىل مـن التعبري عـن االسـتياء يـوم 30 آذار هذه السـنة كان بسـبب 

مصـادرة األرايض واالخبـار عـن برنامـج  مصـادرة أرايض اخـرى يف املسـتقبل حتـى ولـو بعد 10 – 15 سـنة 

وليـس كمـا عربت عنه وسـائل االعـالم والصحافة انه امتـداد لحوادث سـنة 1936». ويطالب الرؤسـاء «بإبطال 

كل مصـادرات األرايض التـي أعلـن عنهـا يف الجليـل واملثلـث وتحويـل األرايض التابعـة للدولـة يف مناطق نفوذ 

السـلطات املحليـة إىل السـلطات املحلية».

ثـم يذكر الرؤسـاء «ان عـرشات آالف الدونمات التـي صودرت من العرب سـنة 1953 حتى اآلن بدون اسـتغالل 

ولهـذا يوجـد امكانيـة إلرجـاع هـذه األرايض إىل أصحابها السـابقني». أما بخصـوص الوقف االسـالمي «نطالب 

بتحويـل جميـع أمـالك الوقـف االسـالمي أليدي لجنـة اسـالمية تنتخبهـا السـلطات املحليـة العربيـة». ويرى 

الرؤسـاء رضورة الغـاء جميـع الدوائر العربيـة التي يعتربهـا املواطنون رمـزًا للتفرقة.

ويف نهاية املذكرة يطالب الرؤساء:
1.  الغاء القضايا التي رفعت ضد الذين اشرتكوا يف يوم األرض.

2.  اعادة املفصولني إىل أعمالهم.
3.  إقامة لجنة تحقيق يف حوادث يوم األرض.

الكتاب األسود عن يوم األرض 30 آذار 1976

إصدار اللجنة القطرية للدفاع عن األرايض العربية يف ارسائيل

أيلول 1976، مطبعة ”االتحاد“ التعاونية.



ارسائيل كينغ / رسي جًدا

مرشوع مذكرة *
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قبـل مـدة قصـرية جًدا مـن الزمن كان مـن املتعـارف عليه عند األوسـاط التـي تهتم بهذا القسـم من   .1
أهـايل ارسائيـل، ان تسـليمها بقيـام دولة إرسائيل كان تاما والقسـم األكـرب منـه كان يف مراحل بعيدة 
مـن التماثـل مـع الدولـة واالندمـاج يف أجهزتهـا املختلفة. هـذا عـىل األقل مـا أوضحـه «املعالجون» 

والقريبـون مـن املراكز اإلجتماعيـة للعرب، سـكان الدولـة ومواطنيها.
ويف اآلونـة األخـرية حدثـت بضـع الظواهر التـي هزت هـذه الفرضيـات ووضعت اخالص قسـم كبري   .2

منهـم للدولـة ومجـرد وجودهـا أمـام عالمة سـؤال فظيع.
ومـع ان الشـكوك يف طريـق التفكري واالهتمام بعرب إرسائيل أسـمعت قبل سـنوات ألسـباب سـتورد   
فيمـا بعـد، لكنهـا كانت تتعـارض واألفكار املسـلّم بها عنـد العربيني (العربسـت يف األصـل) ونامت. 
ويبـدو لنـا أن ال نقـاش اآلن، بـل ان ثمـة مكانـا الجراء بحـث حول األمـور املسـلم بها والتـي كانت 

مجـرد فرضيات أساسـية حتـى اآلونـة األخرية.
وعنـد قيـام الدولـة بقيت بقية العـرب يف البـالد دون زعامة.. فنشـأت أقليـة عليها أن تتكيـف وواقع   .3

وجـود الدولـة اليهوديـة الغارقـة يف الحـرب مع األقطـار املجـاورة وتثبت قوتهـا ضدها.
والحكـم العسـكري، الذي ُوضع تحـت رعايته هـذا الجمهور، دعم سـلطة «الوجهـاء» واندمج يف بنية   
املجتمـع العربـي القائم عىل الحمـوالت العائليـة. وأدى إلغاء الحكم العسـكري إىل تزعـزع صالحيات 
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«الوجهـاء» والذيـن كانـوا يمثلون العـرب. ومّكن تزعـزع ارتباط الفـرد بالجهاز – الحكم العسـكري 
– النـشء الطالـع مـن الشـعور بالقـوة التـي آلـت اليـه يف املجتمـع الديمقراطـي والنتقـال املجتمع 
العربـي مـن مجتمـع زراعـي إىل مجتمع صناعـي مع كل مـا يرتبـط بهذا مـن الناحيـة اإلجتماعية.

وأكثـر مـن ذلك أرغـم «تمـرد» الجيل الناشـئ الجيـل القديـم يف كثري من االحيـان عـىل االنضمام إىل   
معسـكر  املتمرديـن وكشـف الدولة كهـدف لنضالهـم، ألن الوسـائل التـي تضمن تعلقهـم باملجتمع 
اليهـودي بصـورة حسـنة ومجديـة لـم تكن قـد أعـدت. وأكثر مـن ذلـك اننا شـجعنا إسـقاط النرّي 

بمحاوالتنـا لكسـب املتمرديـن إىل جانبنـا «بوسـائل» مختلفة.
ففـي سـنوات الخمسـينيات كان املجتمـع العربـي مرتبطـا باالقتصاد اليهـودي اقتصادًيـا، االقتصاد   
الـذي فتـح عـىل مرصاعيه أمـام العرب مع االيـام، نتيجة هـروب العمـال اليدويني اليهود منه. وأنشـأ 
هـذا الوضـع فئـة اقتصاديـة مسـتقرة، اقتصاد الدولـة ورتابـة عملـه مرتبطان بهـا إىل حد غـري قليل.

وعنـد الغـاء الحكـم العسـكري نقلت الدولـة االهتمـام بالعـرب إىل أيدي متكلمـني بالعربية، سـحبوا   .4
عنـارص العنـف وتوجوهـم زعماء، دعمـوا مراكزهـم بقدرتهـم عىل الحصول عىل مكاسـب ألنفسـهم 
واملقربـني اليهـم. وفعلوا ذلـك متجاهلني القضايـا اإلجتماعية يف املحيـط العربي من جهـة – ويف أثناء 

انعـدام برنامـج طويـل املـدى إليجـاد هوية مواطـن عربي مخلـص من جهـة أخرى.
وكان العاملـون يف املحيـط العربي يف جميع املجاالت: السـيايس والعسـكري والرشطـوي واملدني دائًما   
بمـدى شـبههم بالعقليـة العربيـة، ولـم تالحـظ فيهـم دائمـا كفـاءة التفكـري او كفـاءة التنفيذ عىل 
مسـتوى يفـوق الجمهـور الـذي يعنـون بـه وبمصالحـه، عوًضـا عـن املحافظة عـىل مـدى التفكري 
الذاتـي والقـدرة عىل تحليـل الظواهر املقلقة مـن جهة ومحاولـة معالجتها بتفكـري موضوعي يضمن 

املصلحـة اليهوديـة القوميـة عىل مـدى بعيـد من جهـة ثانية.
ولـواء الشـمال حيـث يرتكز القسـم األكرب من عـرب إرسائيـل تؤكد مجاورتـه اليهود وتداخلـه معهم،   .5
وتثـري بشـكل واضـح، القضايـا التـي نشـأت والقضايـا املتوقعـة ان عاجـال او آجـال. واحـدى اكثر 
الظواهـر املقلقـة هي فقـدان اليهودي العادي روح التسـامح مـع املواطن العربـي، ويف بعض الحاالت 
يمكـن رؤيـة الكراهيـة التـي تجعـل أي تحـرّش سـببًا لتصادمـات ال يمكـن ضبطها مـن الجانبني، 
وبوسـعها أن تكـون ذات اصداء سـلبية يف البـالد وخارجها خصوصـا. (أنظر قرار منظمـة الطالب يف 

حيفـا بعـدم القيـام بالحراسـة بسـبب إعطاء الطـالب العـرب امكانية دفـع بدل عن الحراسـة).
 



وثمـة محـرك ذو قـوة كربى للرتسـبات العاطفية عنـد اليهود، هو اختـالل التـوازن الديمغرايف يف هـذه املناطق، 
األمـر الـذي يحس بـه كل فرد ويسـبب القلق.

ويف اطـار هـذه املذكرة نشـري إىل عدد مـن املواضيع الحرجـة مربزين خلفيتهـا، ويف التلخيـص – لتوصيات بحل 
القضايا.

اما املواضيع التي ستبحث:
القضية الديمغرافية ومظاهر التطرف القومي العربي. أ. 

الزعامة العربية وابعادها. ب. 
االقتصاد والعمل. ج. 

التعليم. د. 
فرض القانون. هـ. 

أ
القضية الديمغرافية ومظاهر التطرف القومي العربي

تزايـد العـرب الطبيعي يف إرسائيل هو بنسـبة %5,9 سـنويا بينمـا تزايد اليهـود الطبيعي هو 1,5%   .1
. سنويا

وتشـتد هـذه القضيـة بشـكل خـاص يف اللواء الشـمايل حيـث الجمهـور العربي كبـري جـًدا. فقد بلغ   
تعـداد العـرب يف منتصف 1975 يف اللواء الشـمايل 250,000 نسـمة بينما بلغ تعـداد اليهود يف اللواء 
289,000. أمـا البحـث يف ذلـك حسـب االقضية فيثبـت ان العـرب يف الجليل الغربي يشـكلون 67% 
مـن مجمـوع السـكان، ويف قضاء مـرج ابن عامر يشـكل العـرب %48 مـن مجموع اآلهلـني. وبينما 

ازداد عـدد السـكان اليهود 759 نسـمة يف اللـواء الشـمايل تزايد العرب 9035 نسـمة.
وبحسب وترية التزايد هذه سيصبح العرب يف 1978 يشكلون اكثر من %51 من سكان اللواء.  

أمـا حـس القوميـني املتطرفـني – وهـذا تقديـري عن االهلـني العـرب – فهـو ان تكاثرهـم يف الجليل   
يحمـل يف طياتـه خطـراً عـىل سـيطرتنا ذاتهـا يف املنطقـة، ويفتح الطـرق امـام قوات عسـكرية من 
الشـمال لتدخـل ارسائيـل. وهـي مرتبطـة بتصعيـد املسـرية القوميـة املتطرفـة بـني عـرب إرسائيل 

واسـتعدادهم للمسـاعدة يف ذلـك.
واستمد العرب االرسائيليون دفعا قوميًا منذ حرب األيام الستة.  .2
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فسياسـة االتصـال الحـر بالضفة والجسـور املفتوحـة أدت إىل تجديـد الصلة بني عرب جبـال القدس   
والسـامرة والفلسـطينيني يف رشق االردن وعـرب ارسائيـل، فسـببت تكـّون قاعـدة لرفـع هاماتهـم 
ولشـعارات النضـال القومـي املتطـرف يف ارسائيـل. وحظي هـذا التوجه الـذي لم يكن من املسـتطاع 
منعـه، حظـي بتسـارع جديـد بعـد نتائـج حـرب يـوم الغفـران، وتعزز بعـد األحـداث السياسـية 
الدوليـة التـي كان فحواهـا اإلعـرتاف بمنظمـة التحرير الفلسـطينية حاملة لـواء النضـال يف القضية 

. لفلسطينية ا
ونتذكـر يف اآلونـة األخـرية قرارات االمم املتحـدة عن حدود إرسائيـل يف 1947، التـي بموجبها ال تدخل   

أقسـام ال يسـتهان بهـا من هـذه املنطقـة يف دولـة ارسائيل.
ولـم يعـد العربـي اإلرسائيـيل صبـورا فانتقـل إىل التعبـري القومي، ولـو كالما يف هـذه املرحلـة، االمر   

الـذي تـدل عليـه بضـع حـوادث، البـارز منها:
عند زيارة رئيس الحكومة النارصة قبل قرابة سنة. أ. 

التفوه بشعارات التماثل مع م.ت.ف يف مظاهرات الطالب ومناسبات اخرى. ب. 
موقف الطالب العرب يف الجامعات من موضوع الحراسة. ج. 

اعطاء طابع قومي متطرف للتصويت النتخابات بلدية النارصة يف 1975/12/9. د. 
التجنـد الفائـق وغـري املتوقع الـذي قام به أهـايل النـارصة لتصفية حسـاباتهم املتأخـرة لبلدية  هـ . 

النـارصة االمر الذي يسـّهل عـىل «ركح» يف هـذه املرحلـة ادارة شـؤون البلدة.
انعقـاد إجتمـاع احتجـاج يف قريـة سـخنني يف 1975/2/14 وفيـه اعلن رئيـس مجلس طمرة  و. 
املحـيل ان عـىل إرسائيـل ان تخـىش عـرب إرسائيـل اكثـر مما تخـىش العـرب خـارج حدودها.

القرارات التي اتخذت يف إجتماع النارصة يف 1976/3/6: ز. 
إعالن اإلرضاب العام يف إرسائيل يوماً واحداً يسمى «إرضاب يوم األرض».  .1

دعـوة العـرب أال تكتفـي باالحتجـاج السـلبي بـل «االحتجـاج بالنضـال وانهائـه يف نهايـة   .2
املطـاف فقـط..».

اإلرضاب عـن الطعـام عىل مدخل منظمـة األمم املتحدة عـىل مثال االحتجـاج يف قضية ارسى   .3
صهيون.

الحكومة يف بيت من زجاج وسنكون اول من يرميه بحجر ونهشم هذا البيت.  .4
أقـوال رئيـس مجلـس معليا املحيل – مسـعد قسـيس – الـذي ُيعتـرب «ايجابيـا»  وهو نائب   .5
سـابق يف قائمـة مرتبطـة باملعراخ: «... ما هـو الحق األدبـي للحكومة أن تقـوم باملصادرات 
يف هـذه املنطقـة.. التـي بموجـب قـرارات االمـم املتحدة لتقسـيم فلسـطني سـنة 1947 لم 

ارسائيل». يف  تدخـل 
وهـذه الظاهـرة جديـدة نسـبيا وتـدل عـىل رغبـة قسـم حاسـم مـن العـرب يف التظاهر ضـد الجهـاز والحكم 



اإلرسائيـيل  حتـى «بالجيـب» – لظاهـرة فظيعـة جـدا بالنسـبة إىل ترصفهـم يف املايض.
ويـدل عهـد انتصـار الفلسـطينيني يف العالـم ونجاحـات القوميني املتطرفـني يف إرسائيـل عىل مجـرى املجابهة 
املكشـوفة مـع القضية العربيـة يف ارسائيـل، والتي سـتزداد وتتصاعد ما دامـت «ركح» تحمل وحدهـا معارضة 

الجهـاز ويجـب ان نتذكـر ان «ارسائيـل» ال تظهـر يف اسـم حزب «ركـح» (وليس هـذا من قبيـل املصادفة).

توقعات  .3
ُيعطـي تكاثـر العـرب (مـن 150,000 نسـمة يف سـنة 1948 إىل أكثـر من 430 ألف نسـمة يف  أ. 
1975) التطـرف القومـي العربي الشـعور بالقـوة واألمل بأن الزمـن يعمل لصالحـه. وينطبق 
هـذا القـول عـىل جزء مـن البـالد مثـل الشـمال حيث يوجـد العـرب بشـكل قاطـع ويف أماكن 

وواسـعة. متقاربة 
سـتخلق سـيطرة «ركـح» عىل هيئـات «تـكاد تكـون حكومية» مثـل السـلطات املحليـة، ارضا  ب. 
مرشوعـة لنشـاط قومـي سـيايس علنـي ورسي، مع تبنـي األسـاليب التـي كان يتبعهـا اليهود 
«قبـل قيـام الدولة»، واألسـاليب الشـيوعية املعروفـة يف العالم. واليـوم، بالفعل، يوجـد عدد من 
السـلطات املحليـة تحت سـيطرة «ركح»، وحسـب رأينـا انه، بناء عـىل قرار مقصود، ال تسـتغل 
هـذه لتلـك االغـراض اآلنفة الذكـر لعدم توفر املـالكات الكافيـة للتنفيـذ، ولعدم توّفـر امكانات 
تنظيميـة لذلـك. ولـذا فـإن عـدد الطـالب يف أقطـار رشقـي اوروبـا مـن قـرى الشـمال الذين 
تدعمهـم «ركـح» بمنح دراسـية يف تزايد مسـتمر، وذلك، حسـب رأينـا إلعداد كـوادر كاملذكورة 

أعاله.
وهنـاك شـكوك جديـة بأنه يف خـالل العقد املقبل سـتتم السـيطرة العربية ديمغرافيا وسياسـيا  ج. 

النارصة. عـكا ومنطقـة  عىل 
ويجـب أن ناخـذ بالحسـبان انـه يف احـدى مراحـل النشـاط السـيايس املعـادي للدولة سـتثور  د. 

بشـكل مـن األشـكال مسـألة اجـراء اسـتفتاء يف الشـمال حيـث يشـكل العـرب األكثريـة.
وسـيوجه هـذا النشـاط مـن الخارج ولكـن حامليه قـد يكونون يسـاريني قوميني مـن العرب يف   

لدولة. ا
ومـن املمكـن يف مرحلـة معينة أن تقـع اسـتفزازات تخطط لها «ركـح» و/أو قوميون، لتسـبب  هـ. 
تفجـر عنـارص يهوديـة غري منضبطـة – األمر الذي قد يسـتدعي اثـارة موضوع عـرب إرسائيل 
يف املجـاالت العامليـة، ويف الوقت نفسـه منـاورات تقوم بها العنـارص املعتدلة بني عـرب ارسائيل، 

لتصـل إىل وضـع تضطر فيـه إىل التماثل والخطـوات املتطرفة يف الدولـة وخارجها.
ويالحـظ نشـاط منظـم لتملـك العـرب يف املناطـق الشـمالية، عقـارات. ويـربز هذا النشـاط يف  و. 

النـارصة العليـا وعـكا ويثـري القلـق يف مـرج ابـن عامر.
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اقرتاحات  .4
توسـيع االسـتيطان اليهـودي وتعميقه يف املناطـق التي يربز فيهـا تجمع العـرب، وعددهم يزيد  أ. 

عـن عدد اليهـود وتفحـص إمكانـات تقليل الرتكـز العربـي الحايل.
وال بـد مـن تكريـس اهتمام خـاص بمناطق حـدود الدولة الشـمالية الغربية ومنطقـة النارصة.   
ويجـب ان يكـون التوجـه ووتـرية التنفيـذ خالفـا للروتني الـذي كان متبعـا حتـى اآلن يف هذه 
املواضيـع. وبشـكل مواز لهـذا يجب تطبيق قوانـني الدولة لتحديد «اسـتيطان» العـرب يف أجزاء 

املختلفة. الدولـة 
واالهتمـام يف الوقـت نفسـه والسـعي إليجاد قيـادة يهوديـة قوية ومسـتقرة يف النـارصة العليا  ب. 

وعـكا يكـون يف وسـعها مواجهـة التطـورات الحرجـة املتوقعة.
اتبـاع سياسـة االجـر والجـزاء  (يف اطـار القانـون) مع قـادة وأماكن يبـدون عـىل أي وجه من  ج. 

الوجـوه العـداء للدولـة والصهيونية.
ولسـحب «أسـبقية» حمـل النضـال القومي وتمثيل عـرب إرسائيل مـن أيدي «ركـح» وللتفتيش  د. 
عـن الجالسـني عـىل «الجـدار» يجـب قيـام حـزب أخ لحـزب العمـل يكـون التأكيـد  فيـه عىل 
أفـكار املسـاواة والقيـم االنسـانية والثقافة واللغـة، وعىل النضـال اإلجتماعي ورفع علم السـالم 
يف املنطقـة. وعىل املؤسسـات أن تكـون عىل اسـتعداد ليكون وجودها وسـيطرتها غـري ظاهرين 

ن. للعيا
إجـراء تنسـيق تـام وأكيـد بني دوائـر الحكومـة والهسـتدروت والسـلطات املحلية وال سـيما يف  هـ. 

مسـتوى التنفيـذ يف السـاحة، واإلرصار عـىل تنفيـذ ذلـك بشـكل صارم.
بـذل كل جهـد ممكن السـتدراج جميـع االحـزاب الصهيونيـة إىل إجمـاع قومي حـول موضوع  و. 

عـرب إرسائيـل – إلخراجهـم مـن الرصاعـات السياسـية الداخلية.



ب 
الزعامة العربية ومراميها

املجتمـع اليهـودي املفتـوح الديمقراطـي الـذي وجـد أنفسـهم فيه العـرب الذيـن بقوا يف البـالد بعد   .1
قيـام الدولـة، لـم يسـتوعبوا فيه سـواء مـن حيث التفكـري وال من حيـث العـادات والتطـور. واليهود 
الذيـن ولـوا أمر هـذا الجمهـور، كان هدفهـم جعل العـرب مخلصني للمجتمـع اليهودي الـذي قام يف 
الدولـة، لـم يوفقـوا إىل ذلك. بل عـىل العكس كانت دالئـل واضحة عـىل ان االجراءات التـي تمت كانت 
للمحافظـة عـىل بقائهـم عىل مميزاتهـم. وعزلتهـم من جهـة، ومحاوالت السـتلفات االهتمـام الخاص 

والكتسـاب العطـف والتفضيـل من جهـة أخرى.
ولكنهـم مـع ذلـك كانـوا يعلنون صباح مسـاء عـن املسـاواة والدمـج وما إىل ذلـك.. غـري أن اعمالهم   
كانـت عكـس ذلـك. ولـم تأخـذ هـذه السياسـة بالحسـبان الطابـع العربـي الرشقي السـطحي غري 

املتعمـق، وعمـل الخيـال الـذي يتفـوق عـىل املنطق.
والتعبـري املتطـرف الصارم لهذه السياسـة ذات التقييم الثنائـي كان يف «تتويج» ممثلـني وزعماء لهذا   
الجمهـور. وال يوجـد حتـى اليـوم شـخصية عامة عربيـة «ايجابيـة» تـم انتخابها عىل مسـتوى اكثر 

محيل. مـن 
واملجتمـع العربـي الـذي ال يـزال يف أوجـاع االنتقـال مـن املجتمـع الزراعي، املتوطـد منـذ اجيال إىل   
مجتمـع صناعـي، والتحلل مـن اطاراته العائليـة والدينية واإلجتماعيـة، أضيف إىل ابعـاد اوجاعه بعد 

القومي. التخبـط 
وهـذا التخبـط القومـي فظيع يضـع كل فرد أمام حسـم، يكون يف بعـض األحيان مصرييـا. واملجتمع   
املنتقـل مضطـر يف هـذه املراحـل إىل زعمـاء يكونون أمامـه مثاال شـخصيا يتصف بخصـال ترد عىل 

تخبـط املخلصـني وتنقلهـم بالطريق السـوي إىل الحـل املعقول العام والشـخيص.
ولكـن، كمـا ذكـر يف املقدمـةـ لـم يكـن ذلك هـو االختبـار للحصول عـىل لقب «زعيـم». بـل العنيف   

واملتزلـف، وليـس دائًمـا املسـتقيم يصبحـون املمثلـني وحامـيل علـم عـرب ارسائيـل.
أمـا الجيـل الثانـي الذي كـرب يف املجتمـع اإلرسائييل ويحـاول أن يعود نفسـه، ولو سـطحيًا فقط، عىل   .2
العـادات االرسائيليـة، فال يسـتطيع قبول هـؤالء الزعماء. وكان يمكـن مالحظة هـذه الدالئل قبل عرش 
سـنوات، وكان الواجـب عـىل اليهـود املولنّي عىل هـذه الشـؤون أن يبنوا شـخصيات ترتضيهـا أفكار 
الجيـل الثانـي. ومخلصـة مـع ذلـك للدولـة. وحسـب رأينا، فـإن هـذا التقصري سـواء كان عـن عدم 
االقتـدار أم مقصـودا لـه نتائج حبىل بكارثـة. كما أن أحـد الدوافع إىل هـذا التدهور اليـوم هو القرف 

من هـذه الزعامـة (أنظر االنتخابـات لبلديـة النارصة).
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توقعات  .3
سيشـتد الـرصاع بـني أصحـاب مختلـف األلقاب وبـني الجيـل الثائـر ويكـون أسـاس اعتماد  أ. 

والحزبـي. والهسـتدروتي  الحكومـي  الجهـاز  عـىل  األولـني 
وسـتكون النتيجـة ان الرصاع عىل السـيطرة واللقب سـيتحول إىل نضـال ضد الجهـاز والدولة.  ب. 

عندمـا تنتقـل األكثريـة باسـتمرار إىل تأييد الطـرف الثائر.
وسـتزيد العنـارص املعادية للدولة اسـتغاللها أشـد اسـتغالل لهـذه األزمة اإلجتماعيـة، وتربطه  ج. 
بنضـال وأصـداء تسـتغل مختلـف املنابـر يف البـالد وخارجها عـىل أنه نضـال إجتماعـي وقومي.

وحسـب تقديراتنـا اذا اسـتمر التدهور عـىل الوترية الحاليـة فمسـتقبل»ركح» أن تحظى بعرشة  د. 
نـواب يف االنتخابـات القريبة للكنيسـت.

4.  اقرتاحات
يجـب التـرصف بجـرأة واسـتبدال أكثـر العاملـني يف املحيـط العربـي يف األجهـزة الحكوميـة  أ. 

السياسـة. مخططـي  مسـتوى  وبضمنهـم  واالحـزاب،  والرشطـة 
يجـب  نفـض القيـادة «الزعامـة» العربيـة الراهنـة، الزعامـة التـي ال تمثـل الجمهـور العربي  ب. 

وتأكيـد عـدم تماثـل الجهـاز معها.
وعـىل الذيـن سـتوضع يف أيديهم هذه املهمـة أن يبدأوا فـورا بتكوين وجوه جديدة ذات مسـتوى  ج. 

ثقـايف واسـتقامة وذات براعـة، ومسـاعدتها إلقامة حـزب عربي كما أشـري آنًفا.
تعيـني طاقم خـاص يحقق يف سـلوك قادة «ركح» الشـخيص وغريهم من الشـخصيات السـلبية  د. 

األخـرى. وإيصـال املستمسـكات إىل علم جمهـور الناخبني.



ج
االقتصاد والعمل

التطـور والرخـاء االقتصـادي اللذان عّما سـكان الدولة خالل سـني وجودهـا لم يتخطيـا العرب. بل   .1
عـىل العكـس فـإن التحـول بارز عنـد هـذا الجمهور وذلـك عىل ضـوء الحقيقـة انه بقي يف األسـاس 
أبنـاء فقـراء الشـعب ضمـن حـدود الدولة بعـد هـدوء معـارك 1948/ 1949. والبون الشاسـع بني 
العـرض والطلـب لأليـدي العاملـة يف مختلـف فـروع االقتصاد وال سـيما يف فـرع البنـاء والكراجات 
واألعمـال اليدويـة االخـرى، وما نشـأ يف كثـري من الفـروع من تعلـق بهذه األيـدي العاملـة، مد عرب 

إرسائيـل بشـعور القوة الـذي اسـتغلته العنـارص املعادية واملعنيـون بذلك.

ولقـد تـرك التعاون املتبـادل الذي ال يـزال مألوًفا حتـى اليوم بني أبنـاء  العائلة، وعدم وجـود املعرفة   .2
لالسـتثمار االنتاجـي عـىل حجم فـوق املتوسـط، فائًضا من املبالـغ النقديـة يف أيدي العـرب. ويخفى 
هـذا املبلـغ عن سـلطات الرضائـب عـىل أنواعها. ويجـب التأكيد انـه بينما يبلـغ الجمهـور العربي يف 
إرسائيـل قرابـة %14، وليس بـني ظهرانية ”انعدام“ قـوة العمل بالخدمة العسـكرية ثالث سـنوات، 
ال يزيـد مجمـوع مـا يدفعه مـن رضائب عـىل %1,5 فقط. وبهـذا يضمن مسـتقبله االقتصـادي. كما 
ان لرتكيبـه مـن حيـث االعمار (نصـف العرب شـبان وعاملون) معنى هامـا محسوسـا أال وهو: دخل 
كبـري لجميـع العائلة. ويجـب ان نضيف إىل ذلك مـا تدفعه الدولة مـن مخصصات (التأمـني القومي) 

للعائـالت التـي يزيد عـدد أوالدها عىل اثنـني (%95 من العائـالت العربيـة يف ارسائيل).

واملوضـوع الـذي يربز بشـكل خـاص يف منطقة الشـمال، بسـبب وجـود الرتكـز العربي الكبـري فيه:   .3
املشـاريع املقامـة بتوظيفـات هائلـة مـن الدولـة بهدف زيـادة الجمهـور اليهـودي فيه يشـغِّل فيها 

بالفعـل عمـال عـرب عىل حجـم يـرتاوح بـني 25% - 50%.
وهـذا االطمئنـان اإلجتماعـي واالقتصـادي يحرر الفـرد والعائلـة من القلق مـن املشـاكل االقتصادية   
ومـن توقـع الضغـوط، ويتيـح للعائلـة عـن وعـي أو ال وعـي فراغـاً لألفـكار ”اإلجتماعيـة القومية 
املتطرفـة“ تغتنمـه العنـارص املعاديـة لإلثـارة ومختلـف التذمـرات، والشـعور بالقـوة وإمكانـات 

االحتجـاج الشـعبي.
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توقعات  .4
تركيـز األموال وال سـيما االسـود منهـا، يف أيد غري مرغوب بهـا، يقدر بمئات املاليـني من اللريات،  أ. 
وباالضافـة إىل الـرضر االقتصـادي الناجـم عن ذلك فإن يف وسـع هـذه األموال أن تكـون قاعدة 
لجمـع تربعـات، قـد يصبـح ممكنا يف املسـتقبل، عـىل يد منظمـات معادية (سـبق وذكر حشـد 

النارصة). لبلديـة  املدفوعات 
ازديـاد العمـال العـرب يف املشـاريع من شـأنه أن يعجل يف مسـرية التماحك بني اليهـود والعرب  ب. 
ويتطـور إىل حـوادث ال يمكـن ضبطهـا. وقـد تتوافـر االمكانـات لسـيطرة ”ركـح“ عـىل لجان 

لعمال. ا
بالسـيطرة املحسوسـة عىل بعض فـروع االقتصاد يمكن تعطيـل العمل أو عدم التعـاون وبذلك  ج. 
يتـم الحـاق االرضار البالغـة باالقتصـاد وال سـيما االرضار السياسـية بإبراز وزنهـم يف اقتصاد 

البالد.
مصاعـب متزايدة باسـتمرار أمام اسـتيعاب املسـتخدمني اليهـود، وخصوصا يف الشـمال، حيث  د. 

يوجـد اهتمـام خـاص لزيـادة اليهود عـىل مختلـف أنواعهم.

اقرتاحات  .5
يجـب تعيـني اجـراءات معقولـة مـع إدارة كل مرشوع يحمـل إشـارة ”قانون اسـتثمار رؤوس  أ. 
األمـوال“ يف املناطـق الحساسـة (كمـا ذكـر آنفـا) فـال يزيـد عـدد املشـغلني العـرب عـىل 20%.

عـىل سـلطات الرضيبـة ان تتخذ اجـراءات فورية لتعميـق جبايـة الرضائب وتنفيذهـا برصاحة  ب. 
انحراف. أي  وبـدون 

التوصـل إىل تسـوية مـع عنـارص مركزية يف التسـويق يف مختلف أنـواع الحاجيات بشـكل يحيد  ج. 
ويصعـب عـىل الـوكالء العـرب يف منطقـة الشـمال بشـكل خاص، ملنـع ارتبـاط اليهـود بهؤالء 

الـوكالء وال سـيما يف حاالت الطـوارئ..
عـىل الحكومـة أن تجـد الطريـق لتحييـد اعطاء املنـح للعائـالت متعـددة االوالد من العـرب إما  د. 
بربطهـا بالوضـع االقتصـادي او بإخراج هذه املنـح من نطاق عمـل التأمني القومـي إىل الوكالة 

اليهوديـة او الجمعيـة الصهيونيـة فتكـون مخصصة لليهـود فقط.
العمـل بشـكل يسـبب للمؤسسـات املركزيـة ان تهتـم بتفضيـل اإلطـارات اليهوديـة او األفراد  هـ. 

العرب. عـىل  اليهـود 



د
التعليم

كان التغيـري البـارز والحاسـم يف مجموع مفاهيـم وترصف العرب نتيجـة تعمق جهـاز التعليم بينهم   .1
واتساعه.

دفـع تحسـن الوضـع االقتصـادي واالطمئنـان اإلجتماعـي لـدى الفـرد والعائلـة، جمهـورا كبريا من   
التالميـذ العـرب إىل املـدارس الثانويـة ومعاهد الدراسـة العليـا. وعجل يف ذلـك اتباع أسـلوب األجور 
املـدرج (%66) يف املـدارس الثانويـة. واوجـدت املسـاعدات املالية وسياسـة املنح لتالميـذ الجامعات 
حقيقـة هـي ان جمهورا ذا ثقافة ولو سـطحية يشـكل خمـرية كل حركـة قومية وال سـيما يف أوضاع 
عـرب ارسائيـل، والوضـع بالفعـل هكـذا (أنظـر مـا يحـدث يف الجامعـات). كان من املفـروض عىل 
املكلفـني بمعالجـة االمـور يف هـذا القطـاع أن يتوقعـوا هـذه االمكانـات، والواجـب ان يخطـط مـن 
اآلن فصاعـًدا بدقـة للتنسـيق بـني مختلـف االجهـزة واألعمـال التي يجـب القيـام بها نحـو جمهور 

أنواعهم. عـىل  املتخرجـني 

تعيـني مقاييـس األفضلية (عالمـات منخفضة) عنـد قبول التالميـذ العرب يف املدارس فوق املتوسـطة   .2
عـىل مختلف أنواعهـا واملواضيـع التي وجهـوا اليها (العلـوم الفكرية، والسياسـية واإلجتمـاع) وعدم 
وجـود االهتمـام بالخريجـني واالمكانات السـتيعابهم اسـتيعابا كامـال يف العمل، أوجد جمهـورا كبريا 
مـن ”املثقفـني“ املحبطـني تدفعهـم رضورة نفسـية للتنفيـس عـن أنفسـهم، فيكـون تعبريهـم ضد 

الجهـاز اإلرسائيـيل  والدولة.
ومحيـط القضيـة فظيـع، ال سـيما اذا أخذنا بالحسـبان أن عدد الخريجـني يبلغ حـوايل 5700 وأكثر،   

ويتعلـم اليـوم 2500 طالـب يف املـدارس العليا.

توقعات  .3
بسـبب الصعوبـة املوضوعيـة لإلعـرتاف باالنحطاط املهني سـيزداد ويتعمق شـعور االسـتالب  أ. 

وسـيزداد عـدد املسـتلبني ويتصاعـد.
واذا أخذنـا بالحسـبان الخلـق الرشقـي، فسـينتقل هـذا الشـعور بدافـع الديناميـة اإلجتماعية  ب. 
مـن الكبـت الداخـيل إىل التعابـري الخارجية ويجب عـدم تجاهل امكانـات التنظيـم واالنتقال إىل 

العنـف. والرباعـم األوىل موجـودة فعال.
رفع علم النضال اإلجتماعي والقومي والتماثل العلني مع م.ت.ف. ومع منظمات أكثر تطرفا. ج. 
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هنـاك امكانـات معقولـة للنجاح مع عدد مـن الزعماء مـع األخذ بالحسـبان أنهم أبنـاء املجتمع  د. 
املحـيل التقدمـي، وكـربوا فيـه وال ريب انـه سـيوجد بينهم موهوبـون يف صفـوف الزعامة.

ويجـب عـدم تجاهـل الصعوبـات التـي ستنشـأ أمـام الحكومـة عنـد االهتمـام بهـم يف حاالت  هـ. 
حرجـة بسـبب مسـتواهم الشـخيص.

اقرتاحات  .4
يجـب التقيـد بمعايـري موحـدة كمـا لليهـود عنـد قبـول الطـالب للمـدارس العليا وكذلـك عند  أ. 

تقديـم املنـح املاليـة.
واملحافظـة عـىل هذه القواعد سـتوجد نخبـة طبيعيـة ومعقولة، وتقلـل من الناحية املحسوسـة   
عـدد الطـالب.. ويقـل بهـذا عـدد املتخرجـني ذوي املسـتوى املنخفض. وهـذه الحقيقة تسـهل 

اسـتيعابهم يف العمـل بعـد االنتهـاء من دراسـتهم.
تشـجيع توجيـه التالميـذ إىل املهـن التقنيـة الدقيقـة والعلـوم الطبيعيـة. فهـذه املواضيع ترتك  ب. 

وقتـا أقـل لالنشـغال بالقوميـة واالنقطـاع عنهـا أكثـر منـه يف املواضيـع االخرى.
تسـهيل السـفر إىل الخـارج ألغراض التعليـم والتصعيب عنـد الرجوع وعند تسـجيلهم للعمل –  ج. 

هذه السياسـة من شـانها أن تشـجعهم عـىل الهجرة.
إتخاذ اجراءات مشددة عىل مختلف املستويات ضد املحرضني يف املدارس العليا. د. 

اإلعـداد مقدمـا المكانـات اسـتيعاب القسـم األكـرب مـن املتخرجـني وفقـا لكفاءاتهـم. وهـذه  هـ. 
السياسـة ممكنـة التنفيـذ عـىل ضـوء مهلـة (بضـع سـنوات) تعطـى للمنفذيـن لتخطيـط خطاهـم.

Jـ
تطبيق القانون

يعـرب اسـتتباب القانـون وتطبيـق الحكـم له عـن املصلحة العامـة  يف املجتمـع وتفضيلهـا عن قضية   .1
الفـرد. ويف املوضـوع الـذي هـو قيـد البحـث فاملحافظة عـىل األمـن الداخـيل وكل ما يرتتـب عن ذلك 

ملصلحـة قوميـة ويهودية عامـة عليا.
وتطبيـق قوانـني الدولـة يف مجتمع هـو يف طور التكويـن مثل مجتمـع ارسائيل، قضيـة يف حلها يجب   
اتبـاع املرونـة والحـذر والتفهـم الكبـري. ولكـن مقابل ذلك عـىل السـلطة املنفـذة واملهتمـة بالقطاع 

العربـي أن تجعـل اسـتتباب القوانـني وتطبيقهـا محسوًسـا بغيـة منـع التدهور.
فقـد ذكـرت آنفـا الطـرق التي عولـج بهـا هـذا الجمهـور والتقييـم الثنائي الذي اسـتوىل عـىل هذه   



العمليـة. وثمـة بـني العـرب ادراك، قائم عـىل حقائق، بأنـه يمكن تجـاوز القانون يف الدولة بوسـاطة 
عالقـات حسـنة، مع األشـخاص املناسـبني. وهنا باالضافـة إىل الرضر العـام يف هذه الترصفـات فإنها 
يف نظـر العـرب عالمات ضعـف يف الحكم، اذ باسـتمرار الضغط تمكـن تنازالت أخـرى (والنماذج عىل 

كثرية). هـذا 

مـن الصعـب الحصول عـىل تفسـري معقـول لضآلة نسـبة تحصيـل الرضائب عـىل مختلـف انواعها   .2
مـن الجمهـور العربي عـن ما يحّصل مـن الجمهور اليهـودي. وكذلك الوضـع يف البناء غـري القانوني 
الـذي من شـأن عـدم اخذ القانـون مجراه بالنسـبة اليـه، ان يسـبب أرضارا فظيعة جدا عـىل األمن يف 

داخـل مناطق محسوسـة يف الشـمال ويف مركـز البالد.
ويجـب ان نتذكـر ونتعلـم مـن تجربـة دول أخـرى تقيـم فيها أقليـات قوميـة. بأن التسـامح املفـرط غري   
املنضبـط، ال يوصـل إىل االهـداف التي يسـعى اليهـا واضعوها، بل عىل العكس. وبشـكل خـاص ترسي هذه 

القاعـدة فيمـا يتعلـق بجمهـور مثـل األقليـة العربيـة يف ارسائيل. (كمـا ُفّصـل آنًفا).

توقعات  .3
يف املجتمـع  املبنـي وفـق القانون، يف أعقـاب عدم اسـتتبابه علنا، تنشـأ دينامية مـن االخالل به  أ. 

يتطلـب منـع انجرافهـا جهـودا كبرية فيمـا بعد.
وال بـد مـن اعطـاء الـرأي عـن احتمـال انـه مـع مـرور الزمـن يؤيـد الكثري مـن اليهـود، عن  ب. 
دوافـع مختلفـة، السـكان املحليني بالقوانني، وسـيصمون الحكـم ”بالقمع“ حـني يحاول فرض 

لقانون. ا
ويجـب عـدم التغايض عن نسـبة الجمهـور العربي – %14 - اذ من شـان اإلخـالل بالقانون أن  ج. 

”تمرد“. شـكل  يأخذ 
وقـد تسـتغل عنارص معاديـة يف داخـل الدولة وخارجهـا تطبيق قوانـني امتنعت السـلطات عن  د. 

تطبيقهـا خـالل زمـن طويل، عـىل زعـم ان ذلـك اضطهاد قومـي ومـا إىل ذلك.

اقرتاحات  .4
يجـب أن يوضـح للعاملـني يف املحيـط العربـي أال يغضوا الطرف عـن اإلخـالل بالقوانني ويجب  أ. 

التشـديد عـىل تطبيقهـا حسـب منطوقها.
إتخـاذ االجـراءات القضائيـة  مـع موظفي الدولـة والهيئات االخـرى، الذين ال يـؤدون واجباتهم  ب. 

يف تنفيـذ تعليمـات القوانني.
رفـع الدعـاوى وتنفيـذ عـدد مـن األحكام وال سـيما يف مـا يتعلـق برضيبـة الدخـل والبناء غري  ج. 
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املرخـص لـرتدع الجمهـور عـن كل تفكـري بامـكان التملـص مـن أذرع القانون.
زيـادة وجـود قـوات الرشطـة واألمن عـىل مختلـف أنواعهـا يف املحيط العربـي، لردع األوسـاط  د. 

املتطرفـة و“الجالسـني عـىل الجـدار“ الذيـن قـد ينجـرون إىل اعمـال التمـرد واملظاهـرات. 

1/3/1976

@=� 30 آذار
اقرتاح رقم 20

اسـتمراًرا ملذكرتـي السـابقة وعـىل ضـوء التطـورات وأحـداث يـوم الثالثـني مـن آذار وبعـده، مـن   .1
املناسـب تحليلهـا وتقويمها والخـروج بتوقعـات محتملة الوقوع يف املسـتقبل، وبعدد مـن املقرتحات 

مـن املستحسـن تحقيقهـا مبكرًا.
ان نجـاح اإلرضاب نجاحـا تاما يف القطـاع العربي لحقيقة يجب تدارسـها وقبولهـا كمعطيات ونقطة   

انطـالف لـكل بحـث يف املوضوع.
كان لنجاح اإلرضاب وشموله عدة عوامل يجب التوقف عندها:  

ليـس ثمـة أي امـكان ملعرفـة نسـبة أو عـدد العـرب الذيـن داومـوا عىل العمـل خـارج أماكن  أ. 
سـكنهم.. ولكن يف القـرى العربية واملدينتني اللتـني يرتكز فيهما الجمهـور العربي كان اإلرضاب 

مال. شا
سـيطرة منظمـي اإلرضاب عـىل املؤسسـات التعليمية عىل مختلـف انواعها وبضمنها املؤسسـات  ب. 

الكنسـية كانـت تامة.
بـدأت حملـة االقنـاع بـرضورة اإلرضاب مـن عنـارص ”رسـمية“، ورؤسـاء سـلطات محليـة  ج. 
وشـخصيات عامـة يوصفون عـادة بأنهم معتدلـون ومتعاونون مـع الجهـاز االرسائييل. ويجب 
أن نقـرر ان هـذه األوسـاط دخلـت العملية بعدما كانـت تحت االنطبـاع ان عنـارص عالية املقام 
يف الوظائـف الحكوميـة تقـف إىل جانبهـم وان ”تدخـل“ العرب سـيقنع الحكومـة بالعدول عن 
املصـادرة. ويف نشـاطهم هـذا تبـاروا بعبارات متطرفـة عن اعتقـاد ان النجاح سـيعزى لصالح 

مـن يكثـر الصياح.
ويف مرحلـة متأخـرة، وبعـد ان تأكـدت القيـادة العربيـة الرسـمية – رؤسـاء املجالـس العربية  د. 



وغريهـا – مـن خطأهـا، لـم تسـتطع الرتاجـع عنـه ألن التدهـور الـذي سـببته كان يجرهـا. 
واملحـاوالت اليهوديـة لسـد الثغـرة لـم تمنـع اإلرضاب سـببت يف الجمهـور العربي اإلسـتنكار 
وأوجـدت تمزقـا عميقـا بينـه وبـني مـن انتخبهـم ملجـرد اإلرضاب واألحـداث التـي صحبتـه.

شـن منظمـو اإلرضاب حملـة تخويـف شـديدة بلغـت حـد اسـتعمال العنف مـع اولئـك الذين  هـ. 
يخرقـون اإلرضاب وهـذا كان لـه مفعوله. ووعـود الجهاز بـان الحماية التامة سـتتوفر لكل من 

يشـذ عـن اإلرضاب لـم تكن موثوقـة وامتنـع االهلون عـن االعتمـاد عليها.
عـىل الرغـم مـن الحقيقـة ان اإلرضاب وكل مـا سـبقه وصحبـه صمم ونظـم عىل يد ”ركـح“، حرص   .2

الحـزب أال يظهـر يف ذلـك، لكـي يأخـذ بـني يديـه بالفعـل القيـادة القومية بـني عـرب ارسائيل.
ويجب االلتفات إىل هذه الخطوة وتفحص دوافعها ومركباتها:  

حركـة م.ت.ف. التـي تشـكل حركـة التحـرر القومـي لعـرب فلسـطني لـم تنقش عـىل علمها  أ. 
تطلعـات إجتماعيـة، وباسـتثناء شـق صغـري هامـيش – جماعـة جـورج حبـش – ال يوجد من 

ينظـر إىل هـذه املواضيـع نظـرة جديـة او مـن يعلنها.
إرسـال جماهـري غري أعضـاء يف الحـزب للمجابهـة العلنيـة والعنيفة مـع قوات االمن والتسـبب  ب. 
بوقـوع حد اعـىل من املترضريـن من بـني الجماهري، بغيـة خلق شـعور بالكراهيـة واالنتقام يف 

الجمهـور وخلـق التوتـر يف جانب الحكـم ازاء الجمهـور العادي.
واملسـار الكالسـيكي املتبـع يف حـركات التحـرر يف آسـيا وأفريقيـا هـو ربـط النضـال القومي  ج. 
بالنضـال اإلجتماعـي األمر الذي يسـاعد عىل تجنيـد الجماهري يف أغـراض النضال والـرأي العام 
املتعاطـف. وواضـح أن دوال ودولـة عظمـى ذات اتجاهـات معينـة تجـد نفسـها متدخلـة، ولو 

دعائيـا فقـط، يف كل نضـال يجري تحـت هذه الشـعارات.
وعـىل ضـوء ما تقـدم يجب التوجـه بجدية بالغـة إىل الخطوات املذكـورة آنفـا واىل الظواهر التي   
قـد تنجـم من نشـوء تماثـل مع ذلـك يف الرأي العـام العاملـي ويف أوسـاط العرب. لذلك، حسـب 

رأيـي، تسـتمر ”ركـح“ عىل ذلـك وال سـيما تحت سـتار قومي.
يجـب أن تـربز عـدة إنجـازات عامة للقوميـة العربيـة املتعصبـة التي توجههـا “ركح“ نتيجـة ”يوم   .3

األرض“، والشـغب الـذي سـبقه واألحـداث التـي جـرت يف أثنائه:
نشـأ ألول مـرة منذ قيـام الدولة وضـع تماثل فيه جميـع العرب عـن وعي وعلنـا، وخالفا لطلب  أ. 
الحكومـة مـع مطلـب سـيايس قومـي عربـي متطـرف واسـتعدوا نفسـيا لألعمـال وتحقيقها. 
واكثـر مـن ذلك فـان معظم أجـزاء الجمهـور العربي بـررت وتربر أعمـال املشـاغبني واملعتدين 

عـىل قـوات االمـن وتتوافق واياهـم يف ذلـك علنا وتعلـن ذلك.
كان العـدد الكبـري مـن السـلطات املحليـة وقادتهـا بمثابـة وسـائل وأجهـزة لتطويـر وإدارة  ب. 
النضـال، وحتـى اولئـك الرؤسـاء الذيـن لـم ينضمـوا إىل املتطرفـني يف  املرحلـة األخـرية نتيجة 
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للضغـوط عليهـم، لـم يعلنـوا معارضتهـم لـإلرضاب بـل طلبـوا تأجيلـه إىل حـني ليسـتعملوه 
وسـيلة ضغـط عـىل الحكومـة بالتهديـد بإعالنه.

ونجـح القوميـون املتطرفون و“ركـح“ يف تحريض الجماهـري وإقحامها يف النضـال العنيف مع  ج. 
قـوات االمـن – االصطدامـات التي خلفت رواسـب عميقـة فظيعة  وسـتبقى ملدة طويلـة. وتدل 
عـىل التخطيـط املصمـم حقيقـة هي انـه عىل الرغـم من االنفعـال الذي اسـتوىل عـىل الجماهري، 
نجـح املخططـون يف أن يخرجـوا مـن الـرصاع العنيـف املنظمـني للمحافظـة عـىل سـالمتهم 

الجسـمية ويف وجـه االعتقـاالت التي جـرت بعـد التصادم.
وأعمـال العنـف العلنـي، مـع كل نتائجهـا الوخيمـة التي انجـرت عىل العـرب، مألتهـم افتخاًرا  د . 
ورفعـت قاماتهـم. انهـم يعتـزون بأنهـم توفـرت فيهـم الجرأةليشـتبكوا مـع قـوات الدولـة 
الرسـمية. ويجـب أال ننـىس ان احساسـاً كهذا يف جمهـور مثل جمهـور عرب ارسائيـل، ويف جو 
مثـل الجـو الـذي يخيم عليهـم لذو إمكانـات كبـرية أمام الدعـاة املحرتفـني الذيـن هدفهم ”أن 

يعيـدوا انتصـاب القامـة العربيـة بعـد ذلها“ بـني عـرب ارسائيل.
بـرزت القـوة السياسـية يف أيـدي القوميـة العربيـة املتطرفـة، التـي تربزهـا بالفعـل ”ركـح“  هـ. 

الحتياجاتهـا واحتياجـات نضالهـا السـيايس يف املسـتقبل كمـا جـاء آنفـاً.
نّحـى اإلرضاب واعمـال العنف اىل الهامـش ذلك الجزء العربـي من الجهاز (املنتخبني) ورؤسـاء  و. 
السـلطات املحليـة الذيـن لـم ينضمـوا إىل اإلرضاب او اقرتحوا تأجيلـه، ألن اإلرضاب تـم بأكمله 
خالفا لقرارهم يف إجتماع شـفاعمرو. وهكذا اسـلم الجمهور العربي النشـيط، وال سـيما الشـبان 

فيـه، إىل أيـدي ”ركـح“ ودعاتها القوميـني املتعصبني.
ولعـل هنـا املـكان الثـارة التفكـري فيمـا اذا كان مـن الحكمة السياسـية عـىل املـدى الطويل ان   
يضغـط عـىل رؤسـاء السـلطات املحلية يف إجتمـاع شـفاعمرو كي يترصفـوا كما ترصفـوا. يجب 
بالتأكيـد البحـث يف هذا املوضوع واتخاذ القرارات  املناسـبة. وأنه لكسـب تاريخـي للمنظمني وملا 
يمثلـون أال وهـو وحـدة العـرب األكيـدة التي تـم الوصـول اليها بتنفيـذ ”يـوم األرض“ والرشخ 
العميـق الـذي اسـتطاعوا ان يوجـدوه نتيجة لذلـك بني الجمهـور اليهـودي والجمهـور العربي. 
وكان لهـذا الـرشخ وسـيكون له يف املسـتقبل دالئل محزنـة عند اليهـود والعرب عىل السـواء، وال 

شـك يف ان عامـًال معادًيـا سيسـتغله جيًدا.
وتـرك اإلرضاب انطباعـا ليـس بالقليـل عىل املشـاريع والهيئـات والخدمـات بإثباتـه االرتباط يف  ز. 
إدارة االقتصـاد إدارة حسـنة باأليـدي العربيـة العاملـة، ويف الوقت نفسـه ثبت للجمهـور العربي 
حيويتـه بالنسـبة لالقتصـاد الـذي يديره  اليهـود. وهـذه الحقيقة تسـتغل وستسـتغل يف ”رفع 

القامـات العربيـة“ التي عـىل عـرب إرسائيل ان يسـتعملوها ويسـتغلوها.
توقعات  .4



تـرتك األوضـاع واملعطيـات التـي تكونـت يف ”يـوم األرض“ وبعـده يف أيـدي ”ركـح“ والقوميـني  أ. 
املتطرفـني امكانـات كبـرية إلحـداث اضطرابـات يف الدولـة وخلق عـدم الهـدوء والتوتـر الطائفي. 
ويبـدو من املؤكد انه سـتكون عودة إىل اسـتعمال نفـس التكتيك ونفس الشـعارات الذكاء الجماهري 

ودفعهـا إىل الشـارع كلمـا قـررت العنارص املقـررة ذلك.
سـتتعمق وتتسـع حملـة التخويـف وتبلغ درجـة التهديد واسـتعمال العنـف مع العـرب الذين  ب. 

يتعاونـون مـع السـلطة لغـرض اسـكات كل مقاومـة أو إسـماع أصـوات معتدلة.
عـىل ضـوء االصـداء بعـد األحـداث األخـرية يف الوسـط العربـي خرجـت الجماهـري العربية إىل  ج. 
الشـوارع لهـدف واضـح: التصادم مع قـوات االمن وزيـادة عـدد املواطنني العـرب املترضرين، 
يف هـدف اثـارة روح النقمـة عـىل قـوات األمـن وخلـق أصـداء يف العالـم عـن عـدم االسـتقرار 

املسـتويل عـىل إرسائيـل واضطهـاد  السـلطات االرسائيليـة املحتلـة لآلهلـني العرب.
وسـتزيد هـذه االصطدامـات من شـعور التعاطـف مـع املترضرين من عـرب ارسائيل، وتنشـأ  د. 
بذلـك وسـائل التـرسب إىل أوسـاط ال تـزال ألسـباب مختلفـة تـرتدد يف االنضمـام إىل الجانـب 

ملناضل. ا
وعمومـا ستسـبب تسـارعا يف تدهـور الوضـع. ويجـب إبـراز ان نظرية هـذه األوسـاط هي ان   
الوضـع القائـم ليـس يف صالـح عـرب إرسائيـل وفقـط يف حالـة عـدم الهـدوء العـام يف الدولة 
تكمـن إمكانـات التغيـري وعىل املـدى الطويـل أو البـادي للعيان، وانحـالل إرسائيل مـن الداخل 

الدولة. و(فلسـطنة) 
يجـب الخـروج مـن الفرضيـة األكيـدة وهـي ان م.ت.ف. أو أي جـزء مـن مكوناتها سـتدرس  هـ. 
هـذه األعمـال املتطرفـة عـىل الرغم مـن أن تطبيقها سـيكون عـىل يد ”راكـح“ – عندمـا يحرك 
النشـيطون فيهـا بالخيـوط وهـم واقفـون يف الظل. وسـيقع جل عـبء امتصاص هذا النشـاط 
عـىل القوميني العـرب يف إرسائيل وال سـيما املثقفني املتشـوقني إلثبات ”عروبتهم“ واسـتعدادهم 

للنضـال يف وجـه الحكـم االرسائييل.
والـرشخ الـذي أوجدتـه األحـداث األخرية بـني الجمهـور اليهـودي والجمهور العربي سيسـتغل  و. 
بأكملـه وسـيبذل كل جهـد لتعميقـه وتوسـيعه. ويجـب ان يؤخـذ بالحسـبان انـه لبلـوغ هذا 
الهـدف سـتجري أعمال اسـتفزازية مـن كل نوع ممكـن من ارضابـات وعنف وحتى اسـتعمال 
التخريـب. وحسـب رأيـي ان اسـتعمال السـالح النـاري يف االصطدامـات الجماهرييـة املقبلـة 

سـيكون اوسـع وذلـك إليجـاد مؤثرات حرجـة لتزيـد الـرشخ املذكور.
ومـن املتوقـع ان تتتوفـر إمكانية نشـوء هيئة قوميـة ذات ”توجه“ غربي الكتسـاب عطف الدول  ز. 

واألوسـاط املناهضة لليسـار يف البلـدان الخارجية.
سـتزداد السـيطرة عىل السـلطات املحلية والتـرسب اليها السـتغاللها ألغراض الدعاية، والتسـرت  ح. 
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والتمويـل والتمثيـل الواسـع. وأثبتـت هـذه الوسـيلة جدواهـا يف ”يـوم األرض“ لتنفيـذ الهدف 
الذكر. اآلنـف 

عىل ضوء التدهور الرسيع واملتوقع والذي فّصل يف املذكرة السابقة ويف هذه املذكرة أقرتح:  .5
إقامة جهاز برسعة شأنه التفكري ليقرتح عىل األوساط املقررة يف املشاريع العملية التالية: أ. 

عىل املدى الرسيع.  .1
عىل املدى املتوسط.  .2
عىل املدى الطويل.  .3

يجـب ان تقـام حـاال لجنة خاصة للتنسـيق بـني الـوزارات عىل درجـة مديـري وزارات يقودها  ب. 
وزيـر تعينـه لهـذا الغـرض الحكومـة يقـف إىل جانبـه مستشـار رئيـس الحكومـة للشـؤون 

. لعربية ا
وعـىل ضـوء الحقيقـة ان وزارة الداخليـة هـي أنبـوب االتصـال الرسـمي والعمـيل املركـزي  ج. 
باملؤسسـات الرسـمية واملنتخبـة بني العرب، يقـرتح ان يقـف يف رأس لجنة التنسـيق املؤلفة من 

مديـري الـوزارات مديـر وزارة الداخليـة.
(ترجمة ع.ع)

* ”الجديد“ - شهرية الريادة الثقافية، تأسست يف حيفا عام 1951.

العدد 10، 1976. (ترجمة عن صحيفة ”عل همشمار“ عدد 7/9/1976).
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عبد عابدي وغرشون كنيسبل / تخطيط وبناء النصب التذكاري
رفيق بكري، أمني بشري، غدعون غيتاي، سالم منري دياب، نقوال عبده تصوير: 

يارون كمينسكي، أرشيف االتحاد وغريهم  

يضـع املعرض ”قصـة النصب التـذكاري: سـخنني 2006-1976“ يف مركـزه النّصب التـذكارّي إلحياء يوم 

األرض يف سـخنني، كفضـاء مـن النضال، الذاكـرة والهوّية لـدى األقليّة الفلسـطينية يف إرسائيل.1 

ُنّظـم يـوم األرض األّول يف 30.3.21976 احتجاًجـا عـىل قـرار الحكومـة مصـادرة 20000 دونـم يف منطقـة 

سـخنني لغـرض ”تهويـد الجليـل“. وقـد دعا قـادة الحـزب الشـيوعّي اإلرسائيـيل وعدد من رؤسـاء السـلطات 

املحليـة يف الجليـل اىل إرضاب عـاّم ومظاهـرات احتجاجيّـة يف الثالثـني من آذار. جـرت املظاهرات، يف األسـاس، 



يف قـرى سـخنني، عرّابـة ودير حنـا. وخالل املظاهـرات اصطدمت قـوّات الجيـش اإلرسائيـيل باملتظاهرين حيث 

ُجـرح العديـدون وُقتل سـتّة أشـخاص. القتىل السـتّة هم: خـري محّمد ياسـني من عرابـة، رجا حسـني أبو ريا، 

خـرض عبـد خاليلـة وخديجة شـواهنة من سـخنني، محّمد يوسـف طـه مـن كفركنا ورأفـت الزهـريي من نور 

شـمس، الذي ُقتـل يف الطيبة. 

يف السـنة التّاليـة ليـوم األرض قـّرر عبـد عابدي وغرشـون كنيسـبل2 إقامـة نصب تـذكاري إلحياء يـوم األرض 

يف سـخنني، وذلـك بدعـم مـن رئيـس مجلس سـخنني املحـيل، حينئـذ، جمـال طربيـه. ويف 30.3.21977، يوم 

الذكـرى السـنوية، عـرض الفنّانـان أمـام اللجنة القطرية لرؤسـاء السـلطات املحليـة وجمهور غفـري يف الجليل 

نموذًجـا للنّصـب التذكاري. 

إسـتمرّت إقامـة مبنـى النّصب التـذكاري يف أواخـر آذار 1978 عّدة سـاعات، بجهود مشـرتكة لعـدد من عّمال 

البنـاء مـن سـخنني. ويشـري تمـري شـورك3 ( Sorek Tamir, 2002)، إال أّن الرشطـة اعتقلـت رئيـس مجلـس 

سـخنني املحـيلّ جمال طربيـه، خالل بنـاء النّصب التـذكاري، بتهمة منـح ترخيص لبنـاء غري قانونـّي، لكن تّم 

إطـالق رساحـه بعد عّدة سـاعات.

يف يـوم الخميـس، 30.3.1978، أقيـم حفـل إزاحـة السـتار عـن النصـب التـذكاري يف مقـربة سـخنني. وكتب 

مراسـل ”هآرتـس“ يف الجليـل (31.3.1978) ضمـن تغطيـة الحـدث:

”مـّر يـوم األرض، أمـس، مـن دون أيـة مظاهـر عنيفـة ولـم تكن حاجـة يف تدّخـل الرشطـة. أحيـا املواطنون 

العـرب يف البـالد الذكـرى يف نشـاط مركـزّي واحـد – يف قريـة سـخنني يف مركـز الجليـل (...) تـّم يف االعتصام 

الكبـري يف سـخنني إزاحـة السـتار عـن ُنصـٍب لذكـرى قتـىل الّصدامـات منـذ سـنتني، وهو مـن عمـل الفنّانني 

غرشـون كنيسـبل وعبد عابـدي من حيفـا (...) وقد احتشـدت يف االعتصـام جماهري بـاآلالف من أرجـاء البالد. 

وتحـدث يف االعتصـام أعضاء الكنيسـت مـن الجبهة توفيـق طوبي، مايـر فلنر وحنـا مويس، وعدد من رؤسـاء 

املجالـس املحليـة (...) وقـد حلّقـت مروحيـة تابعـة للرشطـة من حـني إىل آخر فـوق القريـة، وُعلم الحًقـا أّنها 

قامـت بتصويـر املشـاركني يف االعتصام“. 

لقـد تحـّول هـذا االعتصام إىل حـدث مركزّي يف الذاكـرة الجماعية لـدى األقلية الفلسـطينية يف إرسائيل. ويشـري 

شـورك إىل أّن هـذه هـي املـرّة األوىل التـي ظهر فيهـا، ولوقت متواصـل، رمز وطنّي فلسـطينّي يف الحيّـز العام.

منـذ 1978 وحتـى اليـوم، يتحـّول النّصب التـذكاري يف كل يـوم للثالثني مـن آذار إىل موقع مركزّي يف مناسـبة 

إحيـاء ذكـرى أحـداث يـوم األرض يف الجليـل. وتعكـس هـذه املناسـبة املوقع التأسـيّيس ليـوم األرض يف 

الثقافـة والوطنية الفلسـطينيتني ولكنها تشـّكل، يف املقابل، مرسحـًا لرصاعات سياسـية اجتماعيّة وثقافية، 

تتغـرّي مـن فـرتة إىل أخـرى. وتنعكـس هـذه األحـداث يف صـور صحفيـة توثيقيـة توّثق مناسـبات إحيـاء يوم 

األرض يف سـخنني. وقـد ُعـرض قسـٌم مـن هـذه الصور عـىل مـّر السـنني يف الّصحافـة العربيـة، وخصوًصا يف 
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صحيفـة االتحـاد التي غطت، بصورة موّسـعة، وبشـكل مسـتمّر، مناسـبات يـوم األرض يف البلـدات العربية يف 

لجليل. ا

يظهـر عـرب صـور كّل مـن: رفيـق بكـري، أمـني بشـري، غدعـون غيتـاي، سـالم منـري ذيـاب، يـارون 

كمينسـكي، وغريهم، أّنـه تتوالد أيقونوغرافيا مـن الذاكرة والحـداد املتميّزين لألقليّة الفلسـطينيّة يف إرسائيل. 

وتقـوم هـذه األيقونوغرافيا عـىل الطيف اللوني لألعـالم (علم فلسـطني األحمر-األبيض-األسـود- األخرض، أعالم 

الحـزب الشـيوعي الحمراء واألعـالم الخرضاء لـدى الحركة اإلسـالميّة)، وعىل رمـوز تتكّرر يف مسـريات الذكرى 

كصـورة وجـه تـيش غيفـارا كقائـد للثورة، صـورة املنجـل واملطرقـة لدى الحـزب الّشـيوعي، وصـورة الطفل 

”حنظلـة“ للرسـام ناجـي العـيل. يمكن أن نـرى يف الّصـور املسـرية املركزّية الحاشـدة، املناسـبات يف املدارس، 

الشـخصيات الجماهريية تعتـيل الدرجات بأكاليل الـورود التي تحمل اهداءات للشـهداء، تـالوة الفاتحة والنظرة 

مـن خـالل اليديـن، ووضع أكاليـل الـورود والخطابـات يف الجمهـور يف الباحة التي أمـام النصـب التذكاري.

يف السـنوات األخـرية تجـري زيـارة النصب التـذكاري يف مقـربة سـخنني، أيًضـا، كّل أكتوبر، يف ختام ”املسـرية 

لذكـرى الشـهداء“، قتـىل أكتوبـر 2000. وهكـذا، فبمـرور السـنني تتعاظـم مكانة النصـب التـذكاري كموقع 

مركـزّي للذكـرى والحـداد يف الثقافـة الوطنيّة الفلسـطينية.

عـىل الرّغـم مـن الطابع اآلنّي للمسـريات، فـإّن الخطابـات تعود عىل الـدوام إىل العالقة بـني األقليّة الفلسـطينية 

وأرضها. 

هـذه العالقـة، هـي املوضوعـة النحتيّـة املركزيـة يف النّصـب التـذكاري الـذي جـاء بصـورة نعـش ذي أربـع 

جهـات. املجّسـمات عـىل كّل واحـدة من الجهـات هي عبـارة عن قالـب ألومنيوم مصبـوب يبدو من بعيد أشـبه 

بالصلصـال. يف الجهـة األوىل تـّم نحت شـخصيّة ترفع ما يشـبه سـلّة غـالل كبـرية أو حجرًا كبريًا وشـخصيّتني 

انحنيتـا لجمع الحصـاد. وُكتب بالعربيّـة، العربّيـة واإلنجليزية: ”صّممه عبد عابدي وغرشـون كنيسـبل تعميًقا 

للتّفاهـم بـني الّشـعبني“. عـىل الجهة األخـرى كتب ”املجـد والخلـود لشـهداء يـوم األرض 30.3.1976“. وعىل 

الثالثـة ُنحتـت صـورة المرأتـني ثاكلـني وهمـا عـىل ركبتيهمـا، فيما تغطـي راحـات أيديهـّن وجهيهمـا، وبني 

فقط: بالعربيّة  ُكتـب  الّشـخصيّتني 

”استشـهدوا لنحيا.. فهم أحياء – شـهداء يـوم الدفاع عـن األرض، 30.3.1976، وكذلك أسـماء القتىل وبلداتهم. 

عـىل طـرف الجهـة الُيـرسى يبـدو مـا يشـبه حفـرة، يف حني تطـّل مـن داخلها يـد من غـري الواضـح إن كانت 

تتمّسـك أم تطلـب العـون. أّمـا الجهـة الرابعة فهـي تخلو مـن أّي نص. وتبـدو الشـخصيّتان عليهـا متمّددتني 

كجثّتـني الواحـدة تحـت األخرى، وهمـا تخلقان منظـوًرا أفقيًـا وهادًئـا. إىل جانـب النّصب التذكاري، وبشـكل 

منفصـل عنـه، هنـاك املحراث. فحـني يجري قتـل زارعـي األرض، يظّل املحـراث يتيًما مكسـوًرا.

لقـد كان اختيـار شـخصية املـرأة عبـارة عـن قرار مشـرتك لـدى كنيسـبل وعابـدي، اللذيـن أنجـزا النّصب4. 



وهكـذا، يف حـني تم يف صحافـة ذلك الحني تمثيل قصـص وصور العاملـني يف األرض من الرجال باألسـاس، فإن 

النّصـب يف سـخنني يضـع يف مركزه شـخصيات لنسـاء، سـواء كعامـالت يف األرض أو كتمثيل للحـداد والتفّجع.

إن شـخصية املـرأة يف القريـة، كتمثيـل للوطـن الفلسـطيني، تشـكل موضوًعـا مركزًيـا يف الفن الفلسـطيني يف 

خمسـينيات القـرن العرشيـن وحتـى اليـوم. يف إطـار البحـث حـول الفـن الفلسـطيني حاججـُت أن مركزيـة 

شـخصية املـرأة هذه يف الفن الفلسـطيني السـائد تأثـرت من، وتعّرب عن شـكل نظـرة الحـركات القومية ألدوار 

.5 الجندر

تعـرّف نـريا يوفـال ديفيـس هـذه األدوار قياًسـا بمفهـوم النسـخ، ومعنـاه تواصـل وتكريـس إطـار املجتمع 

القومـي وثقافتـه. وهكـذا، فـإن النسـاء ُمطالبـات يف أحيـان متقاربـة بحمل ”عـبء التمثيـل“، ألنهـن مبنيّات 

بوصفهـن الحامـالت الرمزيـات لهويـة ورشف املجموع، سـواء شـخصيًا أو جماعيًـا. مثال عىل ذلـك هو مفهوم 

”أمنـا األرض“ الـذي يعـّرب عـن العالقة بـني املنطقـة الجغرافيـة الجماعيـة، الهويـة الجماعية واألنثويـة. أحد 

األدوار األخـرى هـو ”النسـخ الثقايف، النقـل عرب األجيال“. ففـي أحيان متقاربة ُيناط بالنسـاء الـدوُر االجتماعي 

لنقـل التقاليـد الثقافيـة، العـادات، األغاني، املأكـوالت ولغـة األم بالطبع، بني األجيـال. بكلمات أخرى، فالنسـاء 

مسـؤوالت عـن نقـل التاريخ القومـي القائـم عىل ذكريـات وحكايـات قومية6.

سـواء أكان ذلـك يف إطـار دور ”عـبء التمثيـل“ أو يف إطـار دور ”النسـخ الثقـايف“، فـإن النسـاء يحملن هوية 

ورشف القوميـة. يف النصـب التذكاري يف سـخنني تقوم النسـاء بهـذا قوال وفعال: فهّن يلبسـن هويـة القومية يف 

حـني أنهن يشـكلن الضحايـا التقليديـني للتاريخ القومـي وحامالت املعانـاة املنوطـة بتحقيق الهويـة القومية.

تنعكـس أدوار الجنـدر هـذه يف الثقافة الوطنية الفلسـطينية أوال يف األدب والشـعر الفلسـطينيني. ويشـري كمال 

بالطـة اىل أن األدب الفلسـطيني يضـع يف مركـزه بنيـة مجازيـة لصـورة املـرأة كأم، كحبيبة وكوطـن ترمز اىل 

الهويـة الوطنيـة الفلسـطينية7.  هـذه البنيـة املجازيـة يف األدب الفلسـطيني هـي جـزء مـن أدب املقاومة، وهو 

املفهـوم الذي أرسـاه للمـرة األوىل غسـان كنفاني لوصف الشـعر واألدب بأقالم كتّاب مثل سـالم جـربان، توفيق 

زيـاد، محمـود درويـش، سـميح القاسـم، زكـي درويـش، رياض بيـدس، محمـد عيل طـه، محمد نفـاع، إميل 

حبيبـي وغريهـم. وتـم تلقي هـذا األدب الذي ترّكز يف صـور حماة األرض والصمـود، كتعبري عـن الفخر القومي، 

وهـو الـذي انعكـس سياسـيًا يف يـوم األرض 30.3.1976 يف الجليل (واملثلـث – املرتجم). 

لقـد ُكتـب كثـرًيا عـن مركزية صـورة القريـة يف الهوية الفلسـطينية. فالحركـة الوطنيـة الفلسـطينية ميّزت ما 

بـني صـورة الفـالح املحـدد وبـني صورتـه املثاليـة التي ترمـز اىل مجتمـع زراعـي مثـايل متحرر مـن تأثريات 

الحداثـة، الفروقـات الطبقيـة والفقـر. ومّكن هـذا االدراك املثايل مـن غمغمة الفجـوات الثقافيـة واالجتماعية يف 

ل. يف إطار هـذا البناء املثـايل ُينتج الشـعر واألدب  املجتمـع الفلسـطيني مـن خـالل التوّجه اىل حيّـز مثايل متخيـَّ

الفلسـطينيان طائفـة مـن الصـور الشـعرية للمشـهد الفلسـطيني املحيـط بالقرية: شـجرة الزيتون، شـجرة 
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الربتقـال، شـجرة الليمـون، الزعتـري وغريهـا. هـذه املنظومـة ُتنتـج فلسـطني التاريخيـة كمجاز عديـم الزمان 

العينينّي. والحيّـز 

بمـوازاة هـذا اإلدراك املجـازي، هنـاك إدراك تاريخـي يوّثـق تدمـري القرى الفلسـطينية بعـد عام 1948 ونشـوء 

”الحارضيـن الغائبـني“ يف املجتمـع الفلسـطيني. فقـد قـام املـؤرخ وليـد الخالـدي، أحـد اوائـل الذيـن عملوا يف 

مـرشوع توثيـق التاريـخ الفلسـطيني، بنرش كتابه الـذي يوّثق القرى الــ 418 التـي ُدّمرت8. وبتأثري هـذا الكتاب 

بـدأ فنانون فلسـطينيون بتنـاول القرية الفلسـطينية املدّمرة كصـورة ترمز اىل ذاكـرة النكبة الفلسـطينية، بل إن 

قسـًما منهـم اسـتخدم يف األعمـال أسـماء وردت يف الكتاب بشـكل مبارش.

وضع الفن الفلسـطيني يف مركزه، أشـبه باألدب الفلسـطيني، القرية الفلسـطينية، املشـهد املحيط بها، الفالحة، 

الفولكلـور واآلثـار املحلية كرموز قومية. تشـري منار حسـن اىل أنه نتيجـة ملحو املدن الفلسـطينية خالل 1948، 

يتـم تخيُّـل املجتمـع الفلسـطيني كمجتمـع قروي باألسـاس، لم يمـّر باملرة سـريورات تمـدُّن متقدمة. وتشـري 

حسـن اىل نسـيان وجـود املدينة الفلسـطينية يف التاريـخ الفلسـطيني والذاكرة الوطنيـة الجماعية الفلسـطينية 

أيًضـا، واىل أن املـايض الفلسـطيني مبنـّي كتاريخ قروّي ضمن ممارسـات الذاكرة، كالشـعر، الروايـات، األعمال 

الفنيـة، السـري الذاتيـة واملناسـبات الوطنيـة.9 ويف موضوع شـخصية املـرأة تكتب تينـا رشفـول اىل أن تمثيالت 

القريـة كحيّـز مثـايل وعرضـه بواسـطة شـخصية املـرأة، تجاهلت التغـرّيات الحـادة التـي مرّت عـىل الفالحة 

وعـىل املجتمـع الفلسـطيني خـالل القرن العرشيـن، من خالل عكـس إدراك الحنـني القومي اىل املايض. وتشـدد 

رشفـول عـىل أن سـريورات التحـّول النسـوي يف العمـل الزراعـي يف املناطـق املحتلـة (حـني أخذت النسـاء عىل 

عاتقهـن مسـؤولية العمـل الزراعـي، ألن قسـائم األرض اآلخـذة بالتقلّـص لم يعـد بإمكانهـا تلبيـة احتياجات 

االقتصـاد البيتـي واضطـّر الرجـال اىل البحـث عن عمـل يف مـكان آخر) قد عـّززت الخواطـر االسـتعارية التي 

تربـط النسـاء بمشـهد البـالد. بمفهوم مـا، فإن النسـاء الالتـي ُنظر اليهـن كقريبـات أكثر مـن األرض، ألنهن 

واصلـن ممارسـة التقاليـد بواسـطة لباسـهن ومأكوالتهـن، تحولن اىل ما يشـبه املتحـف الفلسـطيني – تمثيل 

متزامـن للمـايض والحـارض يمّكـن الذاكـرة الوطنية الفلسـطينية مـن التّحّقـق يف وعـي األجيال القادمـة التي 

تعيـش بمعزل عن تلـك املناطـق الجغرافيـة البعيدة10.

إن صـورة النّصـب كنـاووس (تابـوت حجـري) هـي تعبري عـن تفكـري أرخيولوجي متجـاوز للزمـن، موضوع 

يلعـب دور مـا يشـبه املتحف الفلسـطيني، وتمثيـل للمايض والحـارض. هذا التجـاوز للزمن ينعكـس يف النّصب 

الـذي ُيشـحن عـىل الـدوام بمعاٍن فنيـة، ثقافية وسياسـية تنبـع من واقـع متواصـل (احياء يـوم األرض، حرب 

لبنـان عـام 1982، االنتفاضـة األوىل عـام 1987، أحـداث أكتوبـر 2000، وغريهـا)، وهي تخلق مًعـا رابًطا بني 

صدمـات املـايض وبني وقائع حـارض األقليـة الفلسـطينية يف ارسائيل. 

إّن وفـاة زارعـي األرض والّدعـوة إىل عـدل كونـّي، همـا مـا يتمحـور يف ُصلـب العمـل املشـرتك لـكل مـن عبد 



عابـدي وغرشـون كنيسـبل. وقـد انعكسـت هـذه الدعـوة يف منشـورات عـام 1978، ملجموعة مطبوعـات الفتة 

يف اّتسـاعها، وقـد ضّمـت: رسـوم اإلعـداد وصور النّصـب التـذكارّي فور إنشـائه، ونصوًصا لسـميح القاسـم، 

يهوشـوع سـوبول، وللفنّانـني عبـد عابدي وغرشـون كنيسـبل. 

هـذه النّصـوص بالعربيـة، العربيـة واإلنجليزية املنشـورة هنـا عىل التّـوايل، ُكتبت قبل نحـو ثالثنَي عاًمـا. لكن، 

يبـدو أّن التضامـن اإلنسـانّي الـذي يهّب مـن بني سـطور النصوص، بعيد جـًدا من هنـا. إّن النصـب التذكاري 

هـو التعبـري األّول يف الحيّـز العام عـن هوّية وذاكـرة األقليّة الفلسـطينية يف إرسائيل، وبالنسـبة لفرتته فقد أطلق 

دعـوة مـن أجل التّضامـن، العدالـة والتفاهم بني الّشـعبني. ومـن الالئق اليـوم العـودة إىل هذه الدعـوة النصيّة 

والجماهريّية. 
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أنـت مـن الـرتاب وإىل الـرتاب تعود! منذ مئات السـنني واإلنسـان يرّدد هـذه الكلمات الرصينـة املفعمة بالحكمـة، يف إطار 

مـن املفهـوم الدينـي الصويف.. أّما بالنسـبة للفـالح امللتحم بـرتاب أرضه، فـإّن هذه العبارة تنشـحن بمعنى آخـر.. معنى 

تلتقـي فيـه الّروح باملـادة يف وحدة إنسـانية رائعة.

وحـني يتعـرّض ”الـرتاب“ لخطر مـا فإّن الفـالح يرزح تحـت إحسـاس باهظ بـأّن اتصاله بالكـرة األرضيّة موشـك عىل 

االنقطـاع.. إّن وطـن الفـالح هو قطعـة األرض التي يجبلهـا بعرقه ودموعـه بانتظار ثمـرة األلم والفرح.. ويف سـبيل هذه 

الثمـرة – حّقـه اإلنسـاني املـرشوع – يصبـح الفالح عـىل اسـتعداد تاّم للتصـدّي بجسـده وعقلـه ودمه.. آنـذاك تتضح 

أوجه الشـبه الشـديدة بـني الرتاب وبـني الدم.

لقـد عـاش اإلنسـان العربي الفلسـطيني تجربـة الرتاب والـدم إىل أقىص حدودهـا.. كان اتصالـه بأرضه حميًمـا منذ فجر 

التاريـخ.. ومـن التـوراة حتـى آخـر مصـدر تاريخّي معـارص نجـد الدليل عـىل العالقـة املتينة التـي ربطـت بيننا وبني 

الوطني. ترابنـا 

قبـل ميـالد السـيد املسـيح بمائة سـنة أّسـس العـرب األزديـون دولتهـم يف بالدنـا، وإّنه ملـا يحمل داللـة هامـة أّن أّول 

حديقـة صحراويـة يف النقـب عـام 1978 لـم ينجـح اإلرسائيليـون بخلقها إال عـىل طريقة أجدادنـا الكنعانيـني، باعرتاف 

الّصحافـة اإلرسائيلية نفسـها..

هكذا، فإّن جذورنا ممتّدة يف تراب هذا الوطن من اليوم إىل فجر التّاريخ..

هـذه الحقيقـة تفرس وتـربر تشـبث املواطنني العـرب يف إرسائيل بمـا تبّقى لهم مـن تراب وطنـّي، إىل درجة االستشـهاد، 

كما حـدث يف يـوم األرض الخالد وقبلـه وبعده..

لـم يكـن يـوم األرض 30 آذار 1976 ”يـوم َشـَغب“، كمـا يّدعـي البعـض.. كان ذلك يوم كفـاح عادل خاضتـه الجماهري 



العربيّـة يف إرسائيـل تعبـرًيا عـن نقمتها النبيلـة عىل السياسـة التي اسـتهدفت اقتالعنا من جذورنـا القوميـة، وتأكيًدا عىل 

التصاقنـا األبـدّي برتابنا الرشعـّي املوروث أًبـا عن جّد.

لقـد تبنّـى حـّكام إرسائيـل املتعاقبـون النظرية التوّسـعية، ومارسـوها بنشـاٍط محاولني التسـّرت وراء شـعاراٍت وتعابري 

جميلـة وعلميـة يف مظهرهـا، لكنهـا عنرصيـة يف مخربهـا. وليسـت ألفـاظ ”التطويـر“ و ”تركيـز األرايض“ و ”توزيـع 

السـّكان“ سـوى أقنعـة لسياسـة مصـادرة أرايض الفالحني العـرب ونقلها باتجـاه واحد نحـو امللكيّـة اإلرسائيلية، ال من 

أجـل تطويـر مصالـح جميع سـكان البالد، بـل لتنفيذ سياسـة ”التهويـد“ املعلنة بوضـوح يف الفقرة التاليـة من مرشوع 

الجليل“. ”تهويـد 

”القضيـة الخاصـة بالجليـل هـي قلّـة السـكان اليهـود بالنسـبة لغـري اليهـود الذيـن يؤلّفـون 70 باملائة مـن مجموع 

لسّكان“. ا

عـىل هـذه الخلفيـة وبعـد ثالثـني سـنة مـن مصـادرة األرايض كانـت أحـداث يـوم األرض. ففـي 30 آذار 1976 أرادت 

الجماهـري العربيـة الدفـاع عـن أرضهـا بممارسـة حـّق رشعّي مـن حقوقهـا! حـّق اإلرضاب. غـري أّن السـلطات واجهت 

ممارسـتنا لهـذا الحـّق املدنـّي بإجـراءات عسـكرية، كلفتنـا سـتّة شـهداء أبـرار وكثريًا مـن الـدم وكثريًا مـن األلم.

القضايـا القوميـة تسـتحث النضـال القومي. وبقدر مـا تتّضح القضيـة القومية، وبقدر مـا يعمق النضـال القومي، بقدر 

مـا تتّضـح وتتعّمق، أيًضا، مـّربرات وممكنات النضـال األممي.

مـن أوجـه الطابـع األممـي لنضالنـا، أّن يـوم األرض أثـار موجـة مـن تضامـن القـوى والعنـارص اليهودية السـليمة يف 

إرسائيـل، عـّربت عنـه بأشـكال وأسـاليب متفاوتة.

إّن إقامـة النّصـب التـذكارّي لشـهداء يـوم األرض رمـز عميق لهـذا التضامـن.. ذلـك النصب القائـم عىل تلّـة صغرية يف 

مدخـل سـخنني يبـدو مخاطبًا البرش والّسـماء مًعا.. إّنـه يعظ البرش بجـالل الكفاح ويـرصخ يف وجه الّسـماء ”العدالة!“.

لقـد التقـت يف تصميـم هذا النصـب وتنفيـذه موهبتـان تقّدميّتان بارزتـان: موهبـة الفنّان العربـي عبد عابـدي وموهبة 

الفنّـان اإلرسائييلّ غرشـون كنيسـبل. حّقق الفنّانان تسـاميًا نبيالً فوق مشـاعر التعّصـب القومّي وخرج عملهما املشـرتك 

عمـًال منسـجًما متكامالً بشـكٍل يخلـق االنطباع بأّنـه من صنع فنّـان واحد.

إّن حتميـة التاريـخ كفيلـة بتصفية أسـباب الظلم القومي واإلنسـاني.. وتعاقـب الزمن كفيـل بإطفاء نريان الجـراح.. وال 

يبقـى سـوى العربة وال يدوم سـوى املثـل.. واإلبداعـات الفنية اإلنسـانية هي ذاكـرة التاريخ.

لقـد ذهـب“ اليونكـرز“ وانتـرصت ”غرينيـكا“.. وال ريـب يف أّن البرشيـة سـتذكر بابلـو بيكاسـو بأعمق مشـاعر الحّب 

واالحـرتام، وإذا ذكـرت الجنـرال زمـو فرانكـو، فلـن تذكره بغـري االحتقـار الذي يسـتحّقه..

ونحن ال نعيش عىل كوكب آخر.. وليس تاريخنا منفصًما عن تاريخ البرشية التي تشّكل جزًءا مثريًا من أجزاِئها.

وستذهب العنرصية والكراهية.. سيذهب الظلم القومي.. ستذهب املذابح.. وسينترص اإلنسان، سينترص الحّب..

وسيبقى اإلنسان والرتاب والعربة!
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مـاذا أقـول عـن أحداث ”يـوم األرض“، ذلك اليـوم األليم يف الثالثـني من آذار 1976؟ سأسـمح لنفـيس أن أكّرر 

وأقـول األشـياء نفسـها التـي كتبتها قبل حوايل شـهر مـن ”يـوم األرض“ والتي نـرشت يف مجلة ”حوتـام“ يوم 

الـ27 من شـباط 1976:

”يف األيـام نفسـها التـي فيهـا أشـغل، بعـض نـواب العصبـة القوميـة، برملاننـا يف محاولـة لتحريـف القانون 

اإلرسائيـيل بواسـطة ميلودرامـا - يونداف، وحـازوا عىل تغطيـة مهرجانية يف وسـائل اإلعالم، يف تلـك األيام كافة 

تظهـر أكثـر فأكثـر عالمـات عاصفـة ال بد آتيـة يف مجال آخـر، يف مجـال مصاب فيـه الحق اإلرسائيـيل بمرض 

قـاٍس جـدٍّا، إن لـم يكـن عضـاالً. ولكـن مثلما يحـدث يف حيـاة الفـرد، كذلـك يف حيـاة الجماهري: فقـد فضلت 

وسـائل اإلعـالم اإلكثـار مـن الحديث عـن رصاع عابـر، ويف حالـة وجب فيهـا الحديث عـن املرض املهلـك اآلتي 

لت وسـائل اإلعـالم التـزام الصمت. مـن أعماق الخاليـا، فضَّ

”أقصـد االنتفاضـة التـي بدأت تظهـر مؤخرًا بـني مواطنـي إرسائيل مـن العـرب، إزاء وضوح عدم مسـاواتهم 

أمـام القانـون اإلرسائيـيل فيمـا يتعلـق بأمـور األرايض. كمـا هـو معـروف، كانـت هناك عـدة محـاوالت قامت 

بهـا السـلطات مـن أجل تنفيـذ أوامـر مصـادرة أراٍض تابعة ملواطنـني إرسائيليني مـن العرب. واحـدة جرت يف 

كفرقاسـم وأخـرى يف ”منطقـة 9“ املشـهورة. وإزاء هـذا بـدأت تروج إشـاعات ومعلومـات عن النيـة يف تنفيذ 

مصـادرات جماعيـة أخـرى يف العديـد مـن قرى الجليـل. لقد ذكـر املوضوع بشـكل سـطحّي جًدا عىل شاشـة 

التلفزيـون، كان بإمـكان املشـاهد أن يأخذ انطباًعـا وكأن الحديث جـاٍر عىل خالف صغري حـول موضوع لغوّي 

بـني املستشـار للشـؤون العربية، شـموئيل طوليدانو، وبـني كائن غري واضـح، والذي وجه إليه املستشـار بعض 

الشقشـقات االسـتبدادية الضبابيـة التـي كان يمكـن أن يفهـم منها أّن الرجل غـري موافق عـىل يشء، غري واضح 



مـا هو.

”واملواطـن السـاذج، الذي أشـغل يف تلك األيام يف ”قضيـة يونداف“، لم يكن بمسـتطاعه أن يتكّهـن بأن الحديث 

متعلـق بعاصفـة حقيقيـة تهـّدد بإحـداث هـزة يف الدولة. ال أحـد أوضح لـه أن الغليـان يف القـرى العربية إزاء 

تهديـدات املصـادرة يمتـّد ويطـوق طبقـات مختلفة من الشـباب والشـياب، مـن املتدينـني وغـري املتدينني، من 

املقربـني لحـزب ”العمـل“ واملقربـني مـن حـزب ”ركـح“ (الحـزب الشـيوعي اإلرسائييل)، عـىل الّسـواء. ال أحد 

أوضـح للمواطنـني اإلرسائيليـني أّن التهديـد باملصـادرة وقع هذه املـرة عـىل أراٍض... مختلفة عن املـايض، وإن 

الخـوف مـن الطـرد والتمرد ضده يشـكل، منذ شـهور عـدة، نتائـج لهـا مدلوالتها الكبـرية جًدا لـدى مواطني 

العرب. مـن  إرسائيل 

”تلفزيوننـا، الـذي يقـوم بتغطيـة كل تضخيـم لحياة عضو كنيسـت معـني، لم ير أنـه يجب تغطيـة ما يحدث 

يف القـرى العربيـة، أكان بتوسـع أم باختصـار، وأن يلمـس مشـاهدوه ما هي مدلـوالت اإلجتماع الـذي جرى يف 

سـخنني، والـذي جـذب إليه أكثر مـن عرشة آالف من املشـرتكني، شـبيبة وشـباًبا ومتقّدمني يف السـّن.

”لـو قـام التلفزيـون اإلرسائيـيل بمهّمتـه كما يجـب، الندهـش املواطن الهانـئ من االكتشـاف أن خطـر ضياع 

األرض يولـد يف القـرى العربيـة تقارًبـا بـني الشـباب والشـيوخ، يرافقـه عالمـات انتفاضـة قوميـة عارمة: يف 

اإلجتماعـات التـي جرت مؤخرًا يف بعـض القرى العربية اشـرتك فيها زّجالـون أّدوا أغاني شـعبية كانت ترّددها 

الجموع املشـرتكة بشـكل جماعي. ولقد سـمعت عـن بعض األصدقـاء العرب توضيًحـا لهذه الظاهـرة أنهم هم 

أنفسـهم مندهشـون إزاء عظمة تلـك األحداث.

”ولألمـور جانـب آخـر، أكثـر جديـة وأكثـر مسـؤولية عندما تسـتمع إىل رئيـس مجلس كفرقاسـم، اسـماعيل 

بـدر، أو إىل محمـود نعامنـة، رئيس مجلـس عرابـة، إىل فرهود فرهود، مـن وجهـاء الطائفة الدرزيـة، أو عندما 

تسـتمع إىل الـرشح الدقيـق واىل الحقائـق عـىل لسـان صربي خـوري، يتضح لـك أن خلفيـة املقاومة الشـديدة 

والغليـان الـذي يهـدد باالنفجار هذه املـرة إزاء محاوالت مصـادرة األرايض معقد جًدا، ويف الوقت نفسـه بسـيط 

للغايـة. عندمـا تصغـي إىل هـؤالء النـاس، فأنت تفهـم فجأة بسـاطة املوضـوع: أمامـك مواطنـون إرسائيليون 

يشـعرون أنهـم ينتمـون إىل البـالد واىل الدولـة، مواطنـون إرسائيليـون ال يملكون أي شـعور باالنحطـاط أمام 

أي مواطـن إرسائيـيل أخـر، وليس هناك أي سـبب يجعلهم يملكـون أي شـعور باالنحطاط، ألنهم يسـاهمون يف 

حيـاة واقتصـاد وأمـن الدولـة ال أقل مـن أي بنكي مـن ”شـيكون بابـيل“ أو مدير عام مـن ”رمات اشـكول“، 

وإنهـم ببسـاطة، يطالبـون بأن نفس الحـق الذي يدافع عـن األرايض الزراعيـة لرجل ”موشـاب“ ”مئري طوبيا“ 

يدافـع أيًضا عـن حقهـم يف أراضيهم.

”إن مـن يعتقـد أن هـذه املطالبة تشـكل وقاحـة، فعليه أن يعلـن أن الجندي املـرسح من يـركا أو أن املزارع من 

عرابـة مواطنـون مـن الدرجة الثانيـة يف دولة إرسائيـل، مواطنـون حقوقهم مطابقـة لحقوق اليهـود ومكانتهم 
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كمكانـة اليهـود يف الدولـة التـي وجد ومـا زال يوجد فيهـا يهود يف وضـع ”املحمولـني“ ومواطنني مـن الدرجة 

ـا أّن تفسـري الشـعار: ”تهويد الجليـل“ معناه تحويـل املزارعني العـرب يف الجليـل إىل نوع من  الثانيـة. هـل حقٍّ

”اليهـود“ باملعنـى غري الّسـامي للكلمة؟!

”إن الدالئـل تتكاثـر بأن هـذه املرة أقر العـزم يف الكثري من القـرى العربية عـىل املقاومة بالقوة لتنفيـذ القوانني 

الرتكيـة يف دولـة إرسائيـل، والعالمـة األوىل عـىل ذلك أنه يف كفرقاسـم خـرج حـوايل 500 رجل وامـرأة ومنعوا، 

بالقـوة تسـييج أراضيهم. وحسـب أقوال إسـماعيل بدر (رئيـس املجلس)، فإنهـم كانوا عىل اسـتعداد للموت يف 

املصادرة. يمنعوا  أن  سـبيل 

”يف الحقيقـة فـإّن األمـور خرجـت مـن طـور العالمـات واإلشـارات. لقـد قيلت علنًـا يف إجتمـاع شـعبّي عام، 

يف مهرجـان يهـودي – عربـي أقيـم يـوم السـبت املـايض بحضـور جمهور يربـو عـىل 300 شـخٍص يف ”بيت 

سـوكولوف“ يف تـل أبيـب، اشـرتك فيه شـباب عـرب ويهـود، إىل جانب أشـخاص فضيـي الشـعور ومحروثي 

الجبـاه. لقـد قيلـت األمور علنًـا، وُسـمعت األمور كرصخـة، أوقفوا الحماقـة، أنقـذوا البالد مـن مجابهة خطرية 

ال مـكاَن لهـا. 300 شـخٍص أصغـوا إىل الحديـث، لكـن وسـائل اإلعـالم لم تكـن هناك“.

حسـب مـا ورد فـإّن ما جاء أعاله كتب قبل أسـبوع وشـهر من أحـداث يوم األرض عـام 1976. واليـوم، عامان 

بعـد ذلـك اليوم املأسـاوّي، ليس لـدّي ما أضيفه سـوى: منذ بدء النـزاع اليهـودي العربي كان هنـاك أناس، من 

أبنـاء الشـعبني، آمنـوا أن مـن املمكـن أن يعيش اليهـود والعرب يف هذه البالد، سـوية، وبسـالم، وليـس أحدهم 

اآلخر. حسـاب  عىل 

منـذ بـدء اللقـاء بـني الّشـعبني كان هناك مـن آمنـوا أّن اليهـود والعـرب يسـتطيعون أن يبدعوا يف هـذه البالد 

إبداًعـا مشـرتًكا. وحاشـا أن يبنـى اإلبـداع اليهودّي عىل أسـاس اسـتغالل اإلنسـان العربـي والشـعب العربي.

مأسـاة هـي أّن إبداًعا مشـرتًكا مثـل هذا، بني مبـدع عربي ومبـدع يهودي، يجد لـه تعبريًا يف نصب تـذكاري من 

أجـل ضحايـا. والّسـبب واضح؛ منذ بـدء النـزاع كان أنصار التفاهـم واألخوة بني أبناء الشـعبني أقليّة يف وسـط 

شـعبيهما، وصوتهـم كان كصـوت الّصـارخ يف الربيـة. ويـوم يكون إيمانهـم إيمان األكثرية – سـيكون الّسـالم 

ويعـّم العـدل شـعبينا، واإلبداعـات املشـرتكة ألبناء الّشـعبني سـتجد لهـا تعبـرًيا يف كّل نواحـي الحيـاة، املادية 

والروحيـة، وليـس يف أنصـاب لذكرى ضحايـا األحقاد (!).
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لقـد أوجـدت شـعوب هذه األرض خـالل مسـريتها الحضاريـة املبدعة تعابـري ملفاهيمهـا الفكرية بشـكل رموز 

وشـعائر تجلّـت، بوضوح، مـن خالل الهيـكل واملعبد وأشـكال املسـلة وأنصـاب الحجارة.

وخـالل هذه املسـرية اإلنسـانية وتعاقـب األجيـال فقد تصبـح هـذه األدوات رمـوًزا وتعابري لعالم مـىض وغاب 

يف مطـاوي الزّمـن، لكنـه ملّـا ُيمـَح. وتتعاقـب األجيـال يف كّل املراحـل تاركـة الذكرى ومتشـبّثة بالحـارض، هذا 

الحـارض الـذي ملسـته يف انتصابـة النخلـة وعمق جـذور الصبّـار وشـموخ الجامع املهجـور وأجراس الكنيسـة 

الـذي حـال الصـدأ دون أن تـرّد الصدى مـع تموّجـات الحزن عـرب األجواء.

هـذا التعاقـب يف التاريـخ غـري البعيـد الذي ملسـت جروحه يف نتـوءات الحجـارة املبنيـة املنتصبة أمـام جرافات 

”الحضـارة“ وذقـت ملوحتهـا املصبوبـة عرًقـا عـىل الجبـاه السـمر، هـذا العـرق الـذي تحـّول عـرب التاريـخ 

املشـحون باملـرارة إىل دموع غزيـرة انهمرت عىل شـواهد القبور التي تحوّلت إىل أنصاب يف سـخنني وكفرقاسـم 

والطنطـورة ودير ياسـني.

وقـد يكـون هـذا النّصـب الذي أقمنـاه يف سـخنني هـو الشـهادة والَقَسـم يف االنتماء األبـدي لهـذه األرض التي 

هـم األرض. اسـترصخْت أبناَءهـا للدفـاع عن أمِّ

وقـد يكون عملنا املشـرتك، الزميل غرشـون كنيسـبل وأنـا، تجسـيًما لفكرة التعـاون الخالق بني أبناء الشـعبني 

مـن أجـل أن ال تتكـّرر املأسـاة وأن يكـون عمل الحارض، هـذا الحارض الـذي نتمنّى أن يسـلم املسـتقبل أنصاًبا 

للّسـالم ولتواجدنا املشـرتك عىل هـذه األرض.
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سألوني مرة تلو مرة، ملاذا صنعنا نصب ”يوم األرض“؟

يف سالف الزمن كدسوا كومة من الحجارة من أجل إبقاء األثر ولطرد األرواح الرشيرة.

ويف الحقيقـة فـإّن األرواح الّرشيـرة وحدهـا التـي تجرب الفالحني عـىل ترك أرضهـم، واألرواح الرشيـرة هي التي 

تحـول بـني الفالح وبـني عمله الهـادئ يف أرضه.

يـرة هـي التـي سـفكت دم األبريـاء، الذيـن لم يكـن لهم ذنب سـوى االحتجاج عىل سـلب  أوليسـِت األرواح الّرشّ

أراضيهم؟

وإليكم الجواب:

لقـد أقمت مـع صديقي وزمييل عبد عابـدي تلك ”الكومة مـن املكّعبات“، للغاية نفسـها: لطـرد األرواح الرشيرة 

وإلبقـاء األثـر، أثـر األعمـال الرشيرة، السـلب والنهب، ولكـن، أيًضا، أثـر العمل الخالق املشـرتك الذي سـيصبح 

ذات يـوٍم شـهادة تلتقـي عندهـا األجيـال القادمـة، التـي سـيصعب عليهـا التّصديـق بـأّن ما حدث قـد حدث 

. . . فعالً

وإذا شئتم، فلنقْل إّن عملنا املشرتك ينزع لخلق الضمانة بأّن ما حدث لن يتكّرر.
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ملصق االجتماع الشعبي 
للجنة الدفاع عن االرايض 

18/10/1975 النارصة. 
تصميم عبد عابدي 

Poster of the popular 
conference of the 

Commi ee for the 
Defence of the Land. 

18.10.1975, Nazareth. 
Design: Abed Abdi
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ترصيح دخول للمنطقة العسكرية، املنطقة 
رقم 9. ندى مصطفى محمد، عرابة، 

 3/7/1975
Entrance permit to military area 
- area number 9. Nada Mustafa 
Muhammad, Arrabih, 3.7.1975



سعيد شحادة نعامنة، عرابة ، اقتلع من ارضه 
17 شجرة زيتون عىل يد قوات االمن. جريدة 

متسبني، العدد 77 ايار 1976
Saeed Shehadeh Na’amneh, 
Arrabih. 17 olive trees were 

uprooted from his land by 
security forces. “Matspen” 

newspaper, issue 77, May 1976
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نداء النجاح االرضاب 
عىل احدى االسوار يف 

قرية جلجولية . جريدة 
متسبني، العدد 77 ايار 

1976
Call for making 

the strike 
successful on a 

wall in the village 
of Jaljuliyeh. 

“Matspen” 
newspaper, issue 

77, May 1976

30/3/1976 افراد رشطة حرس 
الحدود ينهالون عىل املتظاهرين بالرضب 

يف النارصة . جريدة“هعوالم هزيه“ 
 7/4/1976

30.3.1976 members of 
the Border Police bea ng 

protesters in Nazareth. 
“Ha’olam Hazeh” newspaper, 

7.4.1976



30/3/1976 افراد رشطة حرس الحدود ينهالون 
عىل احد املتظاهرين بالرضب يف النارصة حريدة 

”هعوالم هزيه“ 7/4/1976
30.3.1976 Members of the Border 

Police beat a protester in Nazareth. 
“Ha’olam Hazeh” newspaper, 7.4.1976

30/3/1976 افراد الرشطة يقتحمون بيت رئيس 
بلدية النارصة توفيق زياد ويعتدون عىل زوجته نائلة 

زياد. . جريدة متسبني، العدد 77 ايار 1976
30.3.1976 policemen break into the 

house of Tawfiq Zayyad, the mayor of 
Nazareth, and a ack his wife Na’ela 

Zayyad. “Matspen” newspaper, issue 
77, May 1976
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بعض معتقيل يوم االرض يف ساحة 
سجن عكا . جريدة متسبني، العدد 

77 ايار 1976
Some of the detainees 
of Land Day in the yard 

of the Acre prison. 
“Matspen” newspaper, 

issue 77, May 1976

30/3/1976 صدام بني املتظاهرين وافراد الرشطة يف احدى زقاقات النارصة . ”جريدة هعوالم هزيه“ 7/4/1976
30.3.1976 Clashes between protesters and  policemen in an alleyway in Nazareth. “Ha’olam Hazeh” newspaper, 7.4.1976



الشهيدة خديجة شواهنة، سخنني
The martyr Khadeejih Shawahnih, 

Sakhneen

الشهيد رجا ابو ريا، سخنني
The martyr Raja Abu Rayya, 

Sakhneen

الشهيد خري ياسني، عرابة
The martyr Kheir Yaseen,

Arrabih

الشهيد خرض خاليلة، سخنني
The martyr Khader Khalaylih, 

Sakhneen

الشهيد محسن طه، كفركنا
The martyr Muhsen Taha,

Kafr Kanna

الشهيد رأفت عيل زهريي، نور شمس 
The martyr Ra’fat Ali Zuheiri,

Nur Shams
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عبد عابدي وجرشون كنيسبل 
يف افتتاح معرض «يوم االرض: 

قصة النصب التذكاري يف سخنني» 
مقهى يافا 30/3/2007

Abed Abdi and 
Gershon Knispel in the 

inaugura on of the 
exhibi on “Land Day: 

the story of Sakhneen’s 
memorial”. “Yafa” coffee 

shop 30.3.2007



املخططات التمهيدية 
للنصب التذكاري. عبد 

عابدي وغرشون كنيسبل 
1977

The preliminary 
blueprints of the 
memorial. Abed 

Abdi and Gershon 
Knispel 1977
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املخططات التمهيدية للنصب 
التذكاري. عبد عابدي 

وغرشون كنيسبل 1977
The preliminary 

blueprints of the 
memorial. Abed Abdi 
and Gershon Knispel 

1977
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املجسمات التمهيدية للنصب 
التذكاري. عبد عابدي 

وغرشون كنيسبل 1977
The preliminary 

models of the 
memorial. Abed 

Abdi and Gershon 
Knispel 1977
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منصة يوم االرض يعرض 
امامها املجسم التمهيدي 

للنصب التذكاري، تصوير 
: ريو إيتيش هريوكاوا 

هريوكاوا،ن اليابان 1977
The Land Day 

pla orm, in front of 
which the memorial 

model stands. 
Photo: Rio Itchi 

Hirokawa Hirokawa, 
Japan 1977



توفيق زياد، يوم االرض 
تصوير: ريو إيتيش 

هريوكاوا هريوكاوا،ن 
اليابان 1977

Tawfiq Zayyad, 
Land Day. Photo: 

Rio Itchi Hirokawa 
Hirokawa, Japan 

1977



114
115

إقامة النصب النصب التذكاري. تصوير: غدعون غيتاي 1978
The installa on of the memorial. Photo: Gideon Gitai 1978



اقامة النصب التذكاري  تصوير: غدعون غيتاي 1978
The installa on of the memorial. Photo: 

Gideon Gitai 1978
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عبد عابدي اثناء اقامة النصب التذكاري  تصوير: غدعون غيتاي 1978
Abed Abdi during the installa on of the memorial. Photo: Gideon Gitai 1978



اهايل سخنني يتجندون القامة النصب التذكاري. تصوير: غدعون غيتاي 1978
Sakhneen’s residents volunteer in the installa on of the memorial. Photo: Gideon Gitai 1978
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غرشون كنيسبل مع اهايل سخنينا ثناء اقامة النصب التذكاري.  تصوير غدعون غيتاي 1978
Gershon Knispel with Sakhneen’s residents during the installa on of the memorial. Photo: 

Gideon Gitai 1978



البناؤون يتجندون القامة النصب التذكاري تصوير غدعون غيتاي 1978 
The constructors volunteer in the installa on of the memorial. Photo: Gideon Gitai 1978
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جماهري يوم االرض التذكاري.  تصوير غدعون غيتاي جريدة يوم االرض  4/4/1978
The crowds on Land Day memorial day. Photo: Gideon Gitai, “Al-I had” newspaper, 4/4/1978



منصة يوم االرض. تصوير غدعون غيتاي 1978
Land Day pla orm. Photo: Gideon Gitai 1978
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إزاحة الستار عن النصب التذكاري ،  تصوير غدعون غيتاي جريدة ”االتحاد“ 4/4/1978
The unveiling of the memorial. Photo: Gideon Gitai, “Al-I had” newspaper, 4/4/1978



عبد عابدي وغرشون كنيسبل بعد إزاحة الستار عن النصب التذكاري تصوير: غدعون غيتاي 1978
Abed Abdi and Gershon Knispel a er unveiling the memorial. Photo: Gideon Gitai 1978
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الهيلوكبرتات إلرهاب جماهري يوم األرض
تصوير: غدعون غيتاي 1978
Terrorism helicopter land Day rally
Photograph: Gideon Gitai 1978



جماهري يوم األرض، تصوير: غدعون غيتاي، 1978

The masses of land Day, Photograph: Gideon Gitai, 1978
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جماهري يوم االرض تحضن النصب التذكاري تصوير: غدعون غيتاي 1978
Land Day crowds embracing the memorial. Photo: Gideon Gitai 1978



اطفال يوم االرض تصوير: غدعون غيتاي 1978
Land Day children. Photo: Gideon Gitai 1978.
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ملصق يوم االرض للفنان عبد عابدي، صممه من 
صور عيل القييس. اصدار اللجمة القطرية للدفاع 

عن االرايض العربية 1980
Land Day poster by ar st Abed 

Abdi, designed using photos by Ali 
Al-Qaysi. Published by the Na onal 

Commi ee for the Defence of the 
Arab Land, 1980



العلم الفلسطيني يرفع عىل النصب التذكاري. جريدة 
«هعوالم هزيه». تصوير: غيال رازين 7/4/1982

The Pales nian flag is installed atop the 
memorial. “Ha’olam Hazeh” newspaper. 

Photo: Gila Razin, 7.4.1982



132
133

يف الطريق من سخنني اىل دير حنا مظاهرة يوم االرض. تصوير : فيكي كوهن 1983
On the road from Sakhneen to Deir Hanna; the Land Day demonstra on. Photo: Vicky Cohen 1983



 منصة يوم االرض يف دير حنا الكتاب االسود (4) 1983
The Land Day pla orm in Deir Hanna. The Black Book (4), 1983
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محاوالت السلطات لعرقلة احتفاالت يوم االرض ، منظر تعدد يف مداخل قرى البطوف واملثلث وتل السبع الكتاب االسود (4) 1983 
The authori es’ a empts at impeding the celebra ons of Land Day. Several photos showing 

the entrances to townships in the Ba ouf valley, the “Triangle” area and Tal Is-Sabe’. The Black 
Book (4), 1983



ملصق الذكرى العارشة النطالق يوم األرض الخالد. تصميم الفنان عبد 
عابدي. إصدار اللجنة القطرية للدفاع عن األرايض العربية، 1986
Poster of the tenth Land Day memorial day, by 

ar st Abed Abdi. Published: 1986.

ملصق شهداء يوم األرض وقصيدة الشاعر منيب مخول. تصميم الفنان 
سليمان منصور، 1979

Poster of the martyrs of Land Day and a poem by 
poet Muneeb Makhoul. Designed by ar st Sleiman 

Mansour, 1979.
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النائب توفيق طوبي يلقي كلمته 
يف مهرجان يوم األرض يف سخنني.  

تصوير: نقوال عبده 1988
The MK Tawfiq Tubi giving 
a speech during the Land 
Day Fes val in Sakhneen. 
Photo: Nicola Abdo, 1988

الشاعر سميح القاسم يلقي قصيدة 
يف مهرجان يوم الألرض يف سخنني. 

تصوير: نقوال عبده 1988
The poet Sameeh al-

Qasem reci ng a poem in 
the Land Day Fes val in 

Sakhneen. Photo: Nicola 
Abdo, 1988



قيادة الجماهري العربية يف مسرية يوم األرض يف عرابة. تصوير: أمني بشري 2004
the leaders of the Arab popula on in the Land Day procession in Arrabih. Photo: Ameen 
Basheer, 2004
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مصطفى خرض خاليلة، والد الشهيد 
خرض خاليلة يزور أرضحة الشهداء 

يف مقربة سخنني. تصوير: أمني 
بشري 2005

138 - Mustafa Khader 
Khalaylih, the father of the 

martyr Khader Khalaylih, 
visits the martyrs’ 

tombstones in Sakhneen’s 
cemetery. Photo: Ameen 

Basheer, 2005

صبحي بدارنة، أحد جرحى يوم 
األرض األول، مدرسة الحكمة 

الثانوية، سخنني. تصوير: أمني 
بشري 2005

138 - Subhi Badarneh, 
one of the wounded 
in the first Land Day. 

“Al-Hikma” high school, 
Sakhneen. Photo: Ameen 

Basheer, 2005



مسرية يوم األرض يف سخنني. 
تصوير: أمني بشري 2005

The Land Day procession 
in Sakhneen. Photo: 

Ameen Basheer, 2005

قيادة الجماهري العريية يف مهرجان 
يوم األرض الطيبة، 2007

139 - The leadership of 
the Arab popula on in the 
Land Day Fes val, Taybeh. 

2007
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أمهات األرض يف يوم األرض
تصوير: أمني بشري 

 2005
Mothers of the land on 

land Day
Photography: Amin Bashir

2005

أطفال سخنني يزورون النصب 
التذكاري يف املقربة ويجددون عهد 

يوم األرض، تصوير: أمني بشري 
2005

Sakhneen’s children 
visit the memorial in the 
cemetery and renew the 

Land Day vows.
Photo: Ameen Basheer, 

2005



ثالثون عاماً عىل انطالق يوم األرض الخالد مسرية يوم األرض يف سخنني، تصوير: سالم منري دياب 2006
The thir eth anniversary of the Land Day. The Land Day procession in Sakhneen. Photo: Salam 
Muneer Diab, 2006
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مسرية يوم األرض يف سخنني واحياء الذكرى ال 30. تصوير: سالم منري دياب 2006
142 - the Land Day procession in Sakhneen, and the 30th memorial day.

Photo: Salam Muneer Diab, 2006



النصب التذكاري. تصوير سالم منري دياب 2006
The memorial. Photo: Salam Muneer Diab, 2006
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