ُهنــا ُ
بـاقــون
كأننا عشرون مستحيل
ّ
في اللد ،والرملة ،والجليل

يـوم

األرض

هنا ...على صدوركم ،باقون كالجدار
ّ
كالصبار
وفي حلوقكم ...كقطعة الزجاج،
ً
وفي عيونكم ...زوبعة من نار
هنا ...على صدوركم ،باقون كالجدار
ّ
نتحدى
نجوع ...نعرى...
ُ
ننشد األشعار
ونمأل الشوارع الغضاب بالمظاهرات
ونمأل السجون كبرياء

ً
ونصنع األطفال ...جيال ثائرًا ...وراء جيل
كأننا عشرون مستحيل
الشاعر توفيق زياد :شاعر فلسطيني مناضل ،ترك بصمته في األدب الفلسطيني الثائرُ .ولد ّزياد في مدينة الناصرة عام  ،1932عايش النكبة وذاق مرارة
االستعمار .شغل منصب رئيس بلدية الناصرة .اقترن اسمه بيوم األرض ،فقد لعب دورًا هامًا في تحشيد الجماهير ورفع الوعي الوطني .لدى زياد الكثير من
األعمال الشعرية التي أخذت حيزًا في األدب الفلسطيني المقاوم ،كقصيدتي “هنا باقون” ،و”أناديكم” .توفي عام .1994
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عن يوم األرض
ُيحيي الشعب الفلسطيني يوم األرض في  30آذار من كل عام ،والذي تعود
ّ
الهبة الجماهيرية الباسلة لشعبنا بوجه المستعمر وسياساته
ذكراه الى
الممنهجة لالستيالء على أكبر مساحة ممكنة من األرض بأقل عدد من
ّ
الهبة مع اإلعالن عن مصادرة ما
السكان الفلسطينيين .انطلقت تلك
يقارب  21ألف دونم من الجليل والمثلث والنقب في العام  .1976رفض
َ
الفلسطينيون جريمة السرقة هذه ،فض ّجت األرض الفلسطينية
ُ
بالمظاهرات الحاشدة واإلضرابات .انتفض الجليل والنقب والمثلث
َّ
وعم الغضب جميع مناطق فلسطين االنتدابية .منذ ذلك الحين،
أمسى الثالثون من آذار من كل عام ،يوم غضب ومواجهة للسياسات
ّ
اإلسرائيلية الممنهجة إلفراغ األرض الفلسطينية من سكانها ،ويوم
تعزيز الصلة باألرض وإصرار األجيال الجديدة على تجديد عهد التمسك
بالحقوق والدفاع عنها.
يوم االرض لم يكتسب صفته الوطنية العامة من تتابع إحياء الذكرى
وتوالي قوافل الشهداء؛ بل ألن األرض أكثر بكثير من مجرد مساحة ،أو مكان؛
ٌ
ّ
ّ
(الهوية).
الحسي (الكينونة) وبالمعنى المعنوي
إنها إثبات للوجود بالمعنى
فالمشروع الصهيوني االستعماري منذ بدايته وحتى اليوم ما زال يستهدف
ّ
األرض والسكان عبر استراتيجية اإلستيالء على أكبر مساحة من األرض بأقل عدد
من الفلسطينيين .وبال شك ،فان هذا ّ
يفسر حقيقة أن الفلسطينيين اليوم على
جانبي الخط األخضر يعيشون على أقل من  15%بينما ُيسيطر المستعمرون على أكثر
من  85%من فلسطين بحدودها االنتدابية.

ّ
ً
سواء عبر استمرار إسرائيل في التنكر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف في تقرير
وما زال هذا المشروع مستمرًا؛
ّ
والمهجرين إلى ديارهم األصلية؛ أو من خالل قيام إسرائيل بممارسة سياساتها العنصرية التمييزية
المصير ،وعودة الالجئين
ّ
االستعمارية المختلفة التي تخلق بيئة قهرية تؤدي إلى ما يعرف بـ “الطرد الصامت للفلسطينيين”.
إن سياسات مصادرة األرض ،أو المنع من استعمالها ،أو الحرمان من االنتفاع بالمصادر الطبيعية وتنميتها ،إلى جانب سياسات
الحرمان من اإلقامة ،والتمييز والفصل العنصريين ،والقمع واالضطهاد وغيرها ،ال تمثل أحداثًا أو وقائع منفردة ومنعزلة؛ إنما
هي تجسيد الستراتيجية تؤدي إلى السيطرة على المزيد من األراضي وإلى تهجير المزيد من السكان الفلسطينيين؛ األمر
ّ
ويؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين االنتدابية بالتالي.
الذي ّأدى إلى تغيير في ملكية األرض

ومايض ومستقبيل
“ساظل أناضل إلسرتجاع الوطن ألنه حقي
ّ
الوحيد  ...ألن يل فيه شجرة وغيمة وظل وشمس تتو ّقد
وغيوم متطر الخصيب  ...وجذور تستعيص عىل القلع”.

غسان كنفاين

 nهنالك اكرث من  500رشكة استعامرية ارسائيلية تعمل يف قطاع العقارات يف االرض املحتلة عام  ،1967وتنشط يف مجال االستيالء
عىل األرض بدعوى ملكيتها عرب تنظيم صفقات بيع مزعومة؛ حيث ان  99%من هذه الصفقات ثبت انها مزورة.
 nتشرتك يف عمليات تزوير الصفقات رشكات استعامرية يعاونها عمالء فلسطنيون ،وك ّتاب عدل إرسائيليون ،وساسة وقادة أحزاب.

تزامنًا مع ذكرى يوم األرض الخالد ،وفي ظل ازدياد شراهة االستعمار في اإلستيالء على
المزيد من األراضي الفلسطينية ،وتشريع بناء المئات من المستعمرات الجديدة على ما
تبقى من األرض الفلسطينية المحتلة عام  ،1967وفي ظل تصاعد الهجمة العنصرية
ّ
المطوية الضوء على
الممنهجة على الفلسطينيين داخل الخط األخضر؛ تلقي هذه
السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية ُ
الممأسسة لمصادرة األراضي الفلسطينية العامة
ّ
والخاصة على جانبي الخط األخضر وإفراغها من سكانها األصليين.

لقد هدف المشروع الصهيوني منذ البدء بتنفيذه في نهايات القرن التاسع عشر ،إلى اإلستيالء على أرض فلسطين – كل
ً
فلسطين ،واقتالع شعبها منها وغرس المستعمرين بدال منهم .نجح هذا المشروع في العام  1948بإقامة ما بات يعرف
بإسرائيل على أنقاض أكثر من  530قرية وبلدة ومدينة فلسطينية ،والتي تم تدميرها وتهجير سكانها األصليين منها قسرًا.

هــــل تعلـــم
 nاألرايض الفلسطينية التي تم ترسيبها من مالكيها الحقيقني إىل جهات استعامرية إرسائيلية حكومية وغري حكومية هي أقل من
 1%من األرض املحتلة عام  ،1967عىل عكس ما ير ّوج له الطابور الخامس بأن الفلسطينيني يبيعون أراضيهم.

مقدمـــــــة

سياسات التهجير والسيطرة على األرض

وسائل وأدوات االستيالء الشائعة

من إجراءات الوقاية لتجنب الوقوع فريسة
صفقات تزوير بيع األرايض والعقارات:
n

“علينا ان نستخدم الرتهيب ،القتل ،التخويف،
مصادرة األرايض ،وقطع الخدمات اإلجتامعية
لتخليص الجليل من سكانها العرب”
تقرير يرسائيل كوينج اىل الحكومة اإلرسائيلية.1976 ،

ّ
باالضافة إلى السيطرة المباشرة بالقوةُّ ،
تعد التالية من أبرز وسائل االستيالء على األرض المتبعة من قبل
إسرائيل:
•إعالن المنطقة/األرض منطقة عسكرية.
•إعالن المنطقة/األرض كأمالك دولة.
•إعالن المنطقة/األرض كمنطقة ّ
أثرية.
•استمالك المنطقة/األرض بدعوى المنفعة العامة.
ملكية األرضً ،
•اإلدعاء بحق ّ
بناء على عقود شراء.
حيث يجري حصر االنتفاع باألرض بعد وضع اليد عليها أو مصادرتها باليهود األسرائيليين ،ومن ثم
يجري تخصيصها أو تخصيص جزء منها لبناء المستعمرات.

n

n

n
n
n
n
n

جاءت “اتفاقية أوسلو” لتحمي حقوق املستعمرين وتس ّوغ عمليات
االستيالء .ينص البند  3من املادة  22من امللحق الثالث “بروتوكول
حول اإلدارة املدنية لالتفاقية املرحلية” عىل:

االحتفاظ بجميع الوثائق املتعلقة مبلكية األرض،
“سوف يحرتم الجانب الفلسطيني الحقوق القانونية لإلرسائيليني (مبا
حيازتها و/أو استخداماتها ،مبا يشمل :الطابو،
يف ذلك الرشكات اململوكة لإلرسائيليني) ذات الصلة باألرايض الواقعة
الكوشان ،العقد ،حرص اإلرث ،عقود التأجري،
يف املناطق الخاضعة للوالية اإلقليمية ملجلس السلطة الفلسطينية”
قرارات تسجيل األرايض ،تراخيص البناء ،وصوالت
تسديد الرضائب ،فواتري تسديد الخدمات،
الخرائط ،الصور ،وإعالنات الصحف ،وغريها؛
القيام بأرشفة جميع الوثائق يف الدوائر واملؤسسات
الرسمية واالحتفاظ بنسخ عنها يف مواضع /دوائر
عدة؛
القيام بشكل منتظم بتجديد الوثائق الرسمية
لدى السطات املختصة ،وإبالغ السلطات والدوائر
املختصة بخصوص ضياع وثائق األمالك أو محاوالت
بيعها بطريقة غري رشعية ،أو نقلها للغري ،أو تزوير الوثائق ،أو تحريفها؛
الخاصة وحقوق الترصف واالنتفاع؛
االحرتاس إىل أبعد الحدود يف تصدير الوكاالت الدوريّة أو العا ّمة أو ّ
الحذر الشديد من محاوالت الخداع والتضليل ،وعدم التوقيع عىل أية أوراق من أي نوع من دون استشارة محام معروف وموثوق
مقدماً؛
عدم االنقطاع عن استعامل العقار كفالحة األرض واستصالحها بشكل منتظم ومستمر؛
تخصيص جزء من أرضكم لإلستخدام العام ما أمكن ذلك ،عىل سبيل املثال :بجعلها متنزه عام ،منشأة رياضية ،مدرسة ،أو ملتقى
ثقايف وذلك لتعزيز حضور الناس وضامن ارتيادهم للموقع بشكل منتظم ،ومبا يعزيز رابطة الناس باملوقع؛
القيام بأرشفة الشكاوى واإلعرتاضات املتعلقة بالحوادث املرتكبة عىل يد السلطات أو املستعمرين اإلرسائيليني .هذه التحضريات
ينبغي أن تشمل تاريخ وتفاصيل الحادثة وسيكون مثالياً لو شملت دليالً برصياً (أي ،صور لوجوه األفراد املعتدين ،وكذلك صور
للمنطقة من مسافة تظهر موقع ومضمون وتفاصيل الحادث).

ّ
الـتـطـوعـــــي
الـعـمــــل
ّ
ّ
استمد
الكفاحية اجتراح صور نضالية رائعة،
استطاع الشعب الفلسطيني عبر مسيرته
ّ
بعضها من قيمه االجتماعية األصيلة والتي كان منها العمل التطوعي .ويعتبر العمل
ّ
ّ
التطوعي والذي من أبرز صوره “العونة” أحد ّ
الجمعية الفلسطينية .ما
تجليات الثقافة
قبل “أوسلو” ،واحتل يوم األرض مكانة خاصة في إطار العمل التطوعي – االجتماعي
ّ
واكتسب بعدًا وطنيًا .فكان يوم األرض يومًا وطنيًا للنضال والعمل الطوعي الوطني
الذي يتم عبره التعبير عن ُعمق االنتماء واالرتباط باألرض حسيًا ومعنويًا .لقد ساهم
ُ
العمل التطوعي أو العونة وبالذات في يوم األرض في تعزيز لحمة النسيج االجتماعي
الفلسطيني .فقد ارتبطت العونة ما قبل النكبة باألرض في موسم الحصاد ،أو في بناء
األماكن العامة أو الخاصة ،ولم تقتصر على أفراد العائلة الواحدة ،بل كانت تمتد لتشمل
جميع أفراد المجتمع .أما بعد النكبة ،وبعد “ضياع األرض” ،لم يقتصر مفهوم العمل
التطوعي أو العونة على طبعه اإلجتماعي فقط ،بل تطور ليصبح أداة ّ
فعالة في مقاومة
المستعمر.
ّ
في ظل استشراء حمالت المصادرة واالستعمارّ ،
ّ
النفعية ،يشكل
وجراء انتشار ثقافة
ّ
العمل الطوعي ،وخصوصًا العمل المستثمر في األرض ،واحدًا من أشكال المقاومة
ّ
والفعالة .وقد يكون ذلك عبر:
البسيطة ولكنها المؤثرة
•تنظيم والقيام بزيارات جماعية وفردية لألراضي المهددة بالمصادرة،
•تنفيذ أعمال استصالح األراضي أو المباني ،أو اآلبار ،أو الزراعة والقطف ،أو بناء
“السناسل” وشق الطرق الزراعية وغيرها من أنماط مساعدة الفالحين في مختلف
المناطق؛
ّ
ّ
•التواجد في المناطق المهددة ،أو المناطق المنكوبة ،أو مع األشخاص المتضررين
مباشرة،
ّ
•القيام بأنشطة مناصرة وحمالت تعبوية لتحفيز واستنهاض المحيط ،والمجتمع
ّ
المستهدف وعموم الشعب وأيضًا لطرق أبواب صناع القرار ودفعهم التخاذ إجراءات
ّ
عملية لتعزيز الصمود ومقاومة إجراءات االستعمار اإلسرائيلي.

العمل التطوعي الوطني كشكل نضالي
يزخر التاريخ النضالي الفلسطيني بنماذج رائعة من العمل التطوعي الجماعي ،خصوصًا تلك التي كانت
تنفذ في المناسبات الوطنية ،والتي من أبرزها يوم األرض .لقد تعاظمت هذه الظاهرة وبلغت أوجها في
ظل االنتفاضة الشعبية األولى .وقد ّ
عبر وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك اسحق رابين عن خشيته من الروح
الجماعية الفلسطينية حتى أنه قال“ :أخشى أن تصبح حشود المظاهرات وأعمال التط ّوع في المناطق
زحفاً عارماً عبر المناطق والحدود إلى داخل إسرائيل” .لقد كان العمل التطوعي الوطني تعبيرًا وطنيًا
عن الثقافة الجمعية ،واالستعداد للعطاء والتضحية ،والرغبة الحقيقية في التحرر باالعتماد على الذات.
ما بعد “أوسلو” ّ
ّ
ّ
والفردانية ،وانتظار المنح والهبات لتفسد قيم النضال وقيم
النفعية،
تسربت ثقافة
ّ
المغيبة.
التكافل االجتماعي والمشاركة والتشارك .بالعمل التطوعي يمكن إحياء تلك القيم األصيلة ولكن

العمل التطوعيٌّ :رد ّ
ّ
الفردانية ولمواجهة نهج اإلستفراد
فعال على ثقافة
استغلت إسرائيل حالة التراجع في الحالة النضالية العامة؛ فنجحت عبر طابورها الخامس في عزل
ّ
الفردانية .هذا
األشخاص أو المجتمعات المستهدفة عن محيطهم المساند عبر نشر وتعزيز نهج
النهج يستند إلى أفكار مثل“ :ال جدوى من المقاومة”“ ،ال شأن لنا باآلخرين”“ ،المسؤولية تقع على
ّ
الشخص المتضرر وحده”“ ،التدخل لن يجلب لنا منفعة شخصية مباشرة”“ ،التدخالت المساندة تضر
أكثر ما بتنفع” وغيرها من األفكار ّ
الهدامة لقيم وحدة الشعب ،وحدة الهدف والمصير ،ووحدة المصلحة
معين ،أو منطقة ّ
الوطنية .ضمن هذا السياق ،أصبح من السهل على إسرائيل استهداف شخص ّ
معينة
باعتبار أن اآلخرين أو المناطق األخرى لن تكترث.

