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املواطنون  يحيي  ع��ام،  ك��ل  م��ن  الفترة  ه��ذه  مثل  ف��ي 
العرب واليهود عدًدا من املناسبات القومية والوطنية 
املختلفة. يوم االستقالل، يوم النكبة، وفي ذروة عيد 
صادف  اليهود،  املواطنون  به  احتفل  ال��ذي  الفصح 
يوم األرض الذي خرج فيه املواطنون العرب إلطالق 
املساواة، وإلحياء ذكرى  التمييز وعدم  صرخة ضد 
مقتل ستة متظاهرين عرب، كانوا قد احتجوا في عام 
اجلليل،  في  لألراضي  املكثفة  املصادرة  ضد   1976

لغرض إقامة بلدات يهودية جديدة. 
تغطية وقائع أحداث يوم األرض في وسائل اإلعالم 
العبرية في إسرائيل كانت ضئيلة للغاية، وقد تطرقت 
ف��ق��ط ل��ل��م��ظ��اه��رات وجت��اه��ل��ت م��ض��م��ون ه���ذا اليوم، 
واملطالب التي رفعها املواطنون العرب. إن هذا األمر 

يدل كما يبدو على عدم رغبة األكثرية اليهودية في أن 
العرب  املواطنني  مطالب  مع  حقيقية  بصورة  تتعامل 

في قضية األرض. 
ب��ع��د م���رور ح��وال��ي أرب��ع��ني ع��اًم��ا ع��ل��ى أح����داث يوم 
األرض، تبرز أمامنا صورة مركبة لسياسة احلكومة 
جتاه املواطنني العرب. فالى جانب التمييز املتواصل 
هناك  املجاالت،  جميع  تقريبًا  يشمل  الذي  واملنهجي 
جلسر  حكومية  ج��ه��وًدا  يشمل  ايجابي  اجت��اه  أيضا 
الفجوات في مجاالت معينة. وهي جهود مت ترجمتها 
إلى برامج حكومية أفضت إلى تقليص الفجوات والى 
االقتصادية  االجتماعية  احل��ال��ة  ف��ي  حتسن  إح���داث 
ان وتيرة  العرب. مع األخذ بعني االعتبار  للمواطنني 
هذا  في  أن  اال  البطء،  غاية  في  هي  الفجوات  تقليص 

االجتاه اإليجابي تكمن قدرة وفرصة كبيرة. 
لكن، ومن اجلهة األخرى، هناك مجال جند فيه رفًضا 
شبه مطلق من قبل احلكومة إلحداث تغيير وهو مجال 

األراضي. 
إقامة  ففور  القضية:  لهذه  إي��راد خلفية  بد من  هنا ال 
ال���دول���ة وق��ع��ت م���ص���ادرة م��ك��ث��ف��ة ألراض�����ي الجئي 
الداخل الذين بقوا مواطنني بدون أرض والحًقا، حتى 
من  األراض��ي  من  الكثير  مصادرة  متت  السبعينات، 
أجل إقامة وتطوير البلدات اليهودية. فمنذ عام 1948 
وحتى يومنا هذا كبُرت املجموعتان القوميتان بنفس 
النسبة )والتي تتراوح بني 8 و 10 أضعاف( غير أن 
الدولة أقامت 700 )!( بلدة جديدة لليهود )مبا في ذلك 
مدن جديدة( ولم تقم أية بلدة للمواطنني العرب، اذا ما 

استثنينا البلدات الدائمة التي أقيمت للبدو الذين مت إخالؤهم من 
إقامة مدينة جديدة في قلب  اليوم  النقب. كما تتم  أراضيهم في 

وادي عارة – مدينة حريش- للمواطنني اليهود فقط. 
ُبعد رمزي هائل.  أيًضا ذات  لكنها  م��ادي،  إن األرض هي مورد 
فقد نشأ اجلمهور اليهودي في ضوء كلمات الشاعر الكسندر بن 
القائظة  أثارت حرارتك  له: "ريح شديدة  الذي جاء في قصيدة 
بك،  فعالقتي  املسفوكة،  الدماء  بفضل  قرينتي  إلى  حتولت  وقد 
أرض إسرائيل هي عالقة دم". وفي املقابل، في قصيدة األرض" 
للشاعر الفلسطيني محمود درويش، يقول: " وفي شهر آذار منتّد 

في األرض، في شهر آذار تنتشر األرض فينا".  
القصائد والسرديات تترجم إلى مواقف. في استطالع للمواقف 
قامت به جمعية سيكوي ُوجد أن نسبة استعداد املواطنني العرب 
للتوصل إلى تسوية مع الدولة في مجال األراضي هي األقل )فقط 
%11( باملقارنة مع مجاالت أخرى، حيث االستعداد للتوصل إلى 
– الطابع اليهودي للدولة )%18( وقضية اخلدمة  تسوية أكبر 

الوطنية )28%(. 
لكن محاوالت املواطنني العرب لتصحيح التمييز في قضية األرض 
تواجه بالرفض. وعليه فإن السلطة تتعنت وترفض التوصل الى 
تسوية في القضية األهم واألكثر حرقة بالنسبة للمواطنني العرب، 
والتي تعتبر جرًحا نازًفا بالنسبة لهم، وهذا خطأ فادح من قبل 
السلطة. ميكن أن ندفع ُقدًما، بصورة ملموسة وحقيقية، املساواة 
والعالقات احلسنة بني العرب واليهود بواسطة عدة خطوات مثل: 
توسيع مناطق النفوذ واخلرائط الهيكلية لبعض البلدات العربية، 
الوفاء بتعهد احلكومة وقرار احملكمة العليا بالسماح ألهالي اقرث 
وبرعم بالعودة إلى قريتيهم، إعداد خطة لبناء مدينة عربية جديدة 
في اجلليل، إقامة عدة بلدات عربية جماهيرية، وحتى إعادة أراض 

لقسم من الجئي الداخل.

حماية  يستحسن  صغيرة  دول���ة  إس��رائ��ي��ل  ك��ون  أجت��اه��ل  ال  أن��ا 
وعدم  الطوابق  متعدد  البناء  وتشجيع  فيها،  املفتوحة  األراض��ي 
األخ��رى ال ميكن استخدام  لكن، من اجلهة  بلدات جديدة.  إقامة 
األراضي املفتوحة ألجل مجموعة قومية واحدة )اليهود( ونتذكر 

البيئة عندما نصل إلى املجموعة القومية الثانية )العرب(. 
ن��زاع على  اليهودي هو  العربي  ال��ص��راع  أي��ًض��ا.  أت��س��اذج  أن��ا ال 
امل��ج��ال ه��ي م��س للعصب األكثر  األرض، وك��ل خ��ط��وة ف��ي ه��ذا 
حساسية في هذا الصراع. األكثرية اليهودية تخشى بأن تكون 
كّل خطوة في هذا املجال عبارة عن مدخل ل� "سيطرة" املواطنني 

العرب على األرض، واملّس مبصلحة اجلمهور اليهودي.  
لكن العكس متاًما هو الصحيح. فالوضع الراهن ليس مجرد غير 
العرب واليهود  ب��ارود بني  أيًضا مبثابة برميل  ع��ادل، وإمنا هو 
قابل لالشتعال أية حلظة، في قلب احليز املشترك الذي نتقاسمه. 
املواطن العربي الذي يرى بقلب مفطور أرضه التي صودرت منه 
بدون استصالح وقاحلة، هو مواطن مجروح في كرامته. يجب 
استبدال الصراع القومي على األرض بتحويلها إلى مورد جلميع 
املواطنني. ستشّكل خطوات ملموسة، تبني الثقة وتغيّر الواقع في 
هذا املجال، وان كانت بعيدة عن حتقيق جميع أمنيات املواطنني 
العرب  املواطنني  بني  تاريخية  ملصاحلة  ومدخالً  أساًسا  العرب، 
تكمن  احلساسة،  القضية  هذه  في  بالذات  الدولة.  في  واليهود 

الفرصة املواتية لنا جميًعا. 
إننا نتواجد في فترة يحيي فيها املواطنون العرب واليهود الفصح، 
املناسبات،  هذه  في  النكبة.  وي��وم  االستقالل  يوم  األرض،  يوم 
يتناول الشعبان أسئلة حول العالقة العميقة مع الوطن. لقد حان 
ميدانا  فقط  ليس  البالد  ه��ذه  في  ن��رى  أن  ألنفسنا  لنتيح  الوقت 
للصراع القومي، وإمنا وطنًا مشترًكا ميكننا أن نحوله من خالل 
تنازالت مؤملة وجهود بناءة مشتركة وهائلة من كال الطرفني، إلى 
مكان جيد يرغب أوالدنا العيش فيه. ال يوجد لدينا سبيل آخر وال 

بالد أخرى. 

سيكوي  جمعية  ف��ي  شريك  ع��ام  مدير   - )الكاتب   *
لدعم املساواة املدنية..  نشر هذا املقال بالعبرية في 

صحيفة هآرتس(

األرض أرضي 
رون چيرليتس*

الوضع الراهن ليس مجرد غير عادل، وإمنا 
هو أيًضا مبثابة برميل بارود بني العرب 

واليهود قابل لالشتعال في أية حلظة، في 
قلب احليز املشترك الذي نتقاسمه


