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يقـود املركز للتخطيـط البديل وجمعيـة الدفاع 

عـن حقـوق املهجريـن، بالتعـاون مـع مركـز 

«عدالـة» وفعاليـات أهليـة ووطنيـة مختلفـة، 

الطـالع  تهـدف  وإعالميـة  شـعبية  حملـة 

وتوعيـة األهل والجماهـري العربية عـىل حقيقة 

املحـاوالت البائسـة واملشـبوهة التـي جرت عىل 

املهجريـن  السـتدراج  ونيـف  السـنتني  مـدار 

اإلرسائيليـة  املحاكـم  إىل  للهرولـة  والالجئـني 

السـتجداء التعويضـات املاليـة البخسـة مقابل 

حقوقهـم التاريخيـة الراسـخة بأرضهـم التي 

اقتلعـوا منهـا وأمالكهـم التـي جـردوا منها.

هـذه الحملـة املحمومـة التـي يقودهـا بعـض 

السـمارسة وتجـار األرض بالتواطـؤ مع جهات 

وأذرع سـلطوية قـد بـدأت بعد قـرار أصدرته 

دعـوى  بخصـوص  العليـا  العـدل  محكمـة 

قضائيـة تتعلـق بمواطـن يهودي يف ما يسـمى 

«سـابقة اريـدور».  وملخص الحكـم القضائي 

عـىل  بالحصـول  الحـق  أّن  هـو  صـدر  الـذي 

تعويضـات مقابل مصـادرة األرايض بواسـطة 

قانـون األرايض االنتدابـي لعـام 1943 يـرسي 

عليـه مبدأ التقـادم وال يسـتديم طـوال الزمن. 

ومنحـت املحكمـة العليـا مهلـة مدتهـا ثالثـة 

التـي  املصـادرات  مـن  للمترضريـن  أعـوام 

مـدار  عـىل  اإلرسائيليـة  السـلطات  نفذتهـا 

تعويـض  بطلبـات  للتقـدم  الفائتـة  العقـود 

لغايـة نهاية شـهر آذار لعـام 2016. فتكونت 

فئة مـن املرّوجني والسـمارسة، انربت لتسـتغل 

هـذا القـرار واملهلـة إلغـراء العائـالت العربية 

الفلسـطينية من أوسـاط املهجريـن والالجئني، 

ملراودتهـم عـن حقوقهـم التاريخية الراسـخة 

اسـتجداء  طلبـات  لتقديـم  واسـتدراجهم 

للحصـول عـىل حفنـة مـن املال.

الشـعبية  للحملـة  املبـادرة  تمـت  فقـد  لـذا 

وتداعياتهـا  القضيـة  هـذه  حـول  واإلعالميـة 

ال  التـي  والثوابـت  أهلنـا  وعـي  عـىل  الهدامـة 

يمكـن وال يجـوز التنازل عنهـا، والتي تتلخص 

رئيسـيني: بعديـن  يف 

للقضائيني  الواضح  من  القضائي.  البعد  أوال: 

والسابقة  أريدور»  «قضية  أن  القانون  ورجال 

القانونية التي تنطوي عليها ال تتعلق ال من قريب 

انتزعت  التي  وأرضهم  باملهجرين  بعيد  من  وال 

وقانون  الغائبني  أمالك  قانون  بواسطة  منهم 

قد  كانت  القانونني  وكال  األرايض،  استمالك 

سنتهما الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة خصيًصا 

ا�#&�%$
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ممتلكاتهم،  من  وسلبهم  املهجرين  لتجريد 

وكالهما ال يمتان بصلة لقانون األرايض االنتدابي 

العليا  العدل  محكمة  قرار  جوهر  يشكل  الذي 

يهودي  «أريدور»  أن  نعرف  أن  يكفي  املذكور. 

وأن أرضه صودرت لألغراض العامة لنتيقن بأن 

هناك من يتعمد التمويه والتعمية وخلط األوراق 

ببعضها.

ثانيـا: البعـد الوطنـي والسـيايس. فقضيـة 

املهجرين واقتالعهم وسـلب حقوقهـم، أرضهم 

وممتلكاتهـم، وحقهـم الراسـخ بالعـودة أكـرب 

وأسـمى مـن قـرار محكمـة إرسائيليـة مهمـا 

املهجريـن  اسـتدراج  ومحـاوالت  علوهـا.  بلـغ 

ومراودتهـم عـن حقهـم التاريخـي بأرضهـم 

واسـتبداله بحفنـة مـن املـال تشـكل خدعـة 

خبيثـة تهـدف لسـحب البسـاط مـن تحتهـم 

ليصبـح حق العـودة شـعاًرا أجوف يسـتحيل 

تنفيـذه بعـد ضيـاع األرض والتفريـط بهـا.

فإننـا نهيـب بأهلنا عامـة وباملهجريـن خاصة 

بالصمـود وااللتـزام بما يمليه عليهـم انتماؤهم 

وراء  االنجـرار  وعـدم  الوطنيـة،  وكرامتهـم 

يطلقهـا  التـي  واملشـبوهة  الفارغـة  الوعـود 

التاريخيـة  بالحقـوق  للتفريـط  املرّوجـون 

الوطنيـة. والثوابـت 

 ال تفريـط بـأرض اآلبـاء واألجـداد... حـّق 

العـودة مـارد لن تقـوى عليه قـرارات املحاكم.  

املركز العربي للتخطيط البديل                      جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين
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مؤتمـًرا   ٢٠١٥/١٢/١٦ االربعـاء  يـوم  عقـد 

صحفيًـا يف مدينـة النـارصة بدعوة مـن جمعية 

الدفـاع عـن حقـوق املهجريـن واملركـز العربي 

للتخطيـط البديـل بالتعـاون مـع لجنـة املتابعة 

القطريـة  واللجنـة  العربيـة  للجماهـري  العليـا 

لرؤسـاء السـلطات املحلية العربيـة ومركز عدالة 

واملؤسسـة العربيـة لحقـوق االنسـان، الطـالق 

واالجـداد»،  اآلبـاء  بـأرض  للتفريـط  «ال  حملـة 

التي تهـدف اىل منـع البلبلة وتوضيـح القرارات 

أهلنـا  أمـالك  بشـأن  القضائيـة  والنصـوص 

املهجريـن والالجئـني يف الوطـن والشـتات، بأن 

قرار املحكمـة العليا بتاريـخ ٢١ آذار ٢٠١٣ بما 

يتعلـق بقضيـة «أريـدور» ووضـع حـد أقـىص 

لتقديـم طلبـات التعويـض بخصـوص األرايض 

عـىل  يـرس  ال   (٢٠١٦ آذار  (لغايـة  املصـادرة 

األرايض الخاصـة التـي تعـود ملكيتهـا اىل أهايل 

القـرى والبلـدات واملـدن املهجـرة ابـان نكبـة 

.١٩٤٨ العـام 

للتصـدي  أوىل  كخطـوة  الحملـة  هـذه  وتأتـي   

ورائهـا  مـن  تقـف  التـي  الرتويـج  ملحـاوالت 

السـلطات بالتعـاون مع مجموعة من السـمارسة 

واملحامني وتجـار األرايض، لاليقـاع بأبناء القرى 

«قضيـة  املسـمى  القـرار  وتسـويغ  املهجـرة 

أرايض  عـىل  املفعـول  سـاري  بأنـه  اريـدور» 

القـرى املهجرة، للضغـط عىل أصحـاب األرايض 

وورثتهم للتنـازل عن ملكيتهـم التاريخية املثبتة 

ألراضيهـم، وايهامهـم واغرائهم بأنهـا فرصتهم 

املـادي!!  التعويـض  عـىل  للحصـول  األخـرية 

مـا اقتـىض اجـراء هـذه الحملـة وعقـد املؤتمر 

الصحفـي لتبيني األمـر ومنع االلتبـاس والوقوع 

يف فخـاخ السـمارسة والسـلطات.

ويؤكـد املؤتمـرون ان كل حالـة عىل حـدة يجب 

مـع  الالزمـة  املهنيـة  االستشـارة  تسـتويف  ان 

مستشـارين قضائيـني ذي ثقـة، وعـدم االنجرار 

وراء ثلـة السـمارسة التـي تقف ورائهـم جهات 

مشـبوهة تحركهـا السـلطات. ووفًقـا للسـابقة 

فانهـا  أريـدور»  «سـابقة  املسـماة  القانونيـة 

تـرسي فقـط عـىل األرايض املصـادرة بموجـب 

وال   .١٩٤٣ لعـام  االنتدابـي  األرايض  قانـون 

تتعلـق بقوانني املصادرة التي سـنتها السـلطات 

اإلرسائيليـة بعـد قيـام دولـة إرسائيـل، (قانون 

أمـالك الغائبـني لعـام ١٩٥٠ وقانون اسـتمالك 

١٩٥٣)، التـي تـم مـن خاللهـا  األرايض لعـام 

مصـادرة أمـالك وأرايض مـن اسـمتهم إرسائيل 

:$�ا*الق '#
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«غائبـني» مـن أهلنـا املهجريـن الذيـن بقـوا يف 

وطنهـم، والالجئـني يف الشـتات.

افتتـح املؤتمـر املحامي واكيـم واكيم مؤكـًدا ان 

هـذه املبـادرة التي يقف مـن ورائها مؤسسـات 

وطنيـة حريصة عـىل حقـوق شـعبنا التاريخية 

هـي خطـوة أساسـية ورضوريـة نظـًرا لكثـرة 

التوجهـات من قبـل أهلنا أبنـاء القـرى املهجرة 

لهـذه املؤسسـات وللعديد مـن املحامـني. وقال، 

أن هنـاك توجًهـا ممنهًجـا يشـمل العديـد مـن  

ابناء شـعبنا يسـعون للربح الرسيع، باسـتعمال 

اسـاليب الرتغيـب والرتهيـب، لذلك رأينـا انه من 

واجبنـا الوطنـي القيام بخطـوات عمليـة، وهذا 

املؤتمـر اليوم هـو البدايـة، ألنه لن يبقـى لنا أي 

مـربر للدفـاع عن حقنـا اذا بعنـا األرض.

املهنـدس سـليمان فحمـاوي، سـكرتري جمعيـة 

لوسـائل  قـال  املهجريـن  حقـوق  عـن  الدفـاع 

االعـالم أنتـم صـوت املهجريـن الحريـص عـىل 

بقـاء أمالكهـم وأرضهـم. سـنحافظ عـىل هـذا 

امللـك واالرث ولـن نفـرط بـه، وسـنقف يف كل 

محفـل محـيل ودويل، قضائـي وقانونـي لرفـع 

قضيـة املهجريـن، ومطلبنـا الوحيد هـو العودة 

ألراضينـا، ونطالب كل انسـان رشيـف ان يحمل 

رسـالتنا اإلنسـانية العادلـة. وأكد فحمـاوي ان 

هـذه األرض مقدسـة، وانه ال يمكن ألي شـخص 

ان يتعامل فيهـا غري صاحبها، وسـنقوم بتفعيل 

كافـة اللجـان املحليـة وتحشـيدها ملواجهة هذه 

تصفيـة  اىل  تهـدف  التـي  الخطـرية  الظاهـرة 

 . مالكنا ا

مركـز  ادارة  رئيـس  سـويد،  حنـا  الدكتـور 

التخطيـط البديل، اسـتنكر يف بدايـة حديثه هدم 

بيـت املواطـن الطمـراوي عمـر ياسـني، وقـال 

ان الخـالف هـو عـىل ملكيـة األرض، السـلطات 


�رض اآل
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أقامـت الدنيـا ولـم تقعدهـا مـن أجـل نصـف 

دونم، الرسـالة واضحـة! وقال أن قـرار املحكمة 

العليـا يف قضيـة «اريدور» ال يـرسي ال من قريب 

وال مـن بعيـد عـىل أمـالك الغائبني قطعيًـا، وان 

محـاوالت االسـتدراج وااليقـاع باملهجريـن هـي 

بدعـة وحقيقـة مسـتجدية. نحن نقـول ان هذه 

األرايض فـوق املحاكـم اإلرسائيليـة، وحتـى لـو 

كان هـذا القـرار أو غـريه يشـملها لـكان لدينـا 

أرضـه  صـودرت  ملـن  نقـول  املوقـف.  نفـس 

يزيـد  ملـا  وصمـد  والسـتينات،  الخمسـينات  يف 

عـىل أربعـني عاًمـا أن يصمـد اليوم، فالشـعوب 

تسـتحرض ماضيهـا البعيـد لتطالـب بحقوقهـا 

ّرسبـت  السـلطات  أمامنـا.  أراضينـا  ونحـن 

سـجالت األرايض املصـادرة للرتويـج لألمـر مـا 

يؤكـد وجـود نوايـا مبيتـة لديها. 

املحاميـة ميسـانة مورانـي مـن مركـز عدالـة، 

أكدت توجـه العديد مـن األطر الوطنيـة واملهنية 

ومحامني لالستفسـار حول قرار املحكمة بشـأن 

النظـر  وجهـة  ان  مؤكـدة  «اريـدور»،  سـابقة 

القانونيـة ملركـز عدالـة ال تغني عن االستشـارة 

ان  وقالـت  حـدة.  عـىل  حالـة  لـكل  القضائيـة 

تـداول قضية التقـادم والتلكـؤ يف تقديم طلبات 

التعويض هـو القضية الرئيسـية التي ناقشـتها 

املحكمـة، لكـن املحكمـة لـم تتطـرق اىل قضية 

األرايض املصـادرة يف القرى املهجـرة. لذلك يجب 

توضيـح هـذا الجانـب القضائـي الهـام لعـدم 

اتاحـة الفرصة أمام السـلطات ومن يـروج لبيع 

أرايض القـرى املهجـرة بخلـط األوراق بالنسـبة 

«اريدور».  لسـابقة 

العليـا  املتابعـة  لجنـة  رئيـس  بركـة،  محمـد 

للجماهري العربيـة، قال ان الـرأي القانوني الذي 

تقدمـه عدالـة يشـكل اساًسـا للقضيـة الثانيـة 

وهي قضيـة املتابعة القانوية، أمـا القضية األوىل 

فهـي ال تخضـع ألي رأي قانونـي بتاتًـا. وحيـا 

بركـة املحامـون الذين نبهوا لهـذه القضية. وأكد 

بركـة ان القضيـة الوطنيّـة ليسـت عقاريـة وان 

الوطـن ليس عقـاًرا. هنـا ويف القـدس يحاولون 

توقيـع  يأخـذوا  ان  يريـدون  هـم  األرض،  رشاء 

الضحيـة عـىل انهـا قابلـة لالقتـالع والتهجـري. 

التوقيـع هـو تخويـل الغاصـب ان يكـون مالًكا 

وال  وطنيًـا  ليـس  االمـر  وهـذا  األرض،  لهـذه 

أخالقيًـا. الهـدف هـو اعادتنـا اىل دائـرة الكنبة 

بـأن هـذه األرايض تـم رشائها.   

وأعلـن املحامـي واكيـم واكيـم يف نهايـة املؤتمر 

الصحفـي عـن الخطوات التـي سـيتم متابعتها، 

بالتعـاون مع األطـر األهلية واملجتمعيـة وبرعاية 

لجنـة املتابعـة العليا:

اإلعـالن عن مؤتمـر وطني يشـمل قانونيني • 

مـن  وناشـطني  ومختصـني  ومهنيـني 

املجتمـع  ومنظمـات  املؤسسـات  مختلـف 

االهـيل، بالتعـاون مـع ممثيل أهـايل ولجان 

املحليـة. املهجريـن 

لالستفسـار •  مفتـوح  خـط  عـن  اإلعـالن 

واالستشـارة املهنيـة األوليـة، ألهـايل القرى 

املهجـرة.

اسـتمرار الحملـة إعالميـة لتحشـيد الرأي • 

لعـرض  املهجـرة  القـرى  وأهـايل  العـام 

االرايض. سـمارسة  بـه  مايقـوم  مخاطـر 

تكثيـف اللقاءات واالجتماعـات مع مهجري • 

الداخـل بالتعـاون مـع لجانهـم وأطرهـم 

. ملحلية ا
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جائـر  قـرار  عـن  تعويضـات  لتلقـي  الدعـوة 

الطفولـة  وملعـب  والبلـد  البيـت  اسـتهدف 

ورفات االبـاء واالجـداد والروايـة والتاريخ هي 

املحظـور. يف  سـمرسة  

 الوطـن ليـس عقـاًرا، وقضيتنـا ليسـت قضية 

رية.  عقا

لقـد تعاطـت الصهيونيـة مـع جريمـة النكبة 

عـىل انهـا قضيـة أيديولوجيـا وتاريـخ ، ولكن 

اآلن يريـدون تحويلها اىل قضيـة عقارية ايًضا، 

من خـالل ”رشاء“ األمـالك يف القـرى املنكوبة.

اليـوم يريـدون احـكام السـيطرة عـىل األرض 

ملـك  اىل  بتحويلهـا  املسـلوبة،  الفلسـطينية 

تـام، مسـجل يف سـجل األمـالك، مـن خـالل 

توقيـع الضحيـة ليشـكل ذلـك دمغـة القبـول 

بسياسـة االقتـالع والتهجـري، وبالتايل اسـقاط 

امللكيـة التاريخية عـن اصحـاب األرض، ومنح 

الغاصـب ملكية االرض وكأنـه ”رشعا“ وهذا ال 

يمكـن أن يكـون خيـاًرا فرديًـا ألحد.

نحـن نعلـم ان اية ”صفقة“  مبنيـة عىل االكراه 

وعـىل منطـق القـوة او التضليـل هـي صفقـة 

الغيـة وغري رشعيـة، امـا ان تأتـي إرسائيل من 

خـالل سـمارستها وازالمها املدججـني ببيانات 

اىل  لتحويلهـا  الحقيقيـة  امللكيـة  حقـوق  عـن 

وثائـق بيـع مشـبوهة فهـذا دليـل قطعي عىل 

ان املؤسسـة تعلم من أصحـاب األرض الفعليني 

رغـم النكبـة ومخلفاتهـا الكارثية.

كذلـك هنـاك مـن سيسـتغل هـذا األمـر حيث 

سـتّدعي الصهيونية أن كل الحديـث عن النكبة 

هـو ”كذبـة كبـرية“، وأن كل ما يف األمـر عملية 

عـن  تعويضـات  تلقـت  والنـاس  وبيـع،  رشاء 

اراضيهـا. يضـاف اىل هـذا، الجانـب األخالقي 

واالنسـاني، وهـذا موجـه لـكل مـن تسـول له 

نفسـه بـأن يدخـل اىل هـذا النفق امللـوث. فمن 

يشـارك يف هـذه املؤامرة، يكـون عمليًـا رشيًكا 

الوطـن،  أرض  مـن  أهلـه  طـرد  يف  للغاصـب 

االرض.  اغتصـاب  يف  فاعـالً  رشيـًكا  ويكـون 

وأكثـر من هذا، يجـب ان يكون الـكالم واضًحا 

فنحـن نعتـربه متواطئًا مع مخططات السـلطة 

وهـذا سـيكون له انعكاسـات شـديدة . 

وينصتـوا  ليسـتنفروا  أهلنـا  ندعـو  نحـن 

لضمائرهـم، واىل مـا يقولـه املختصـون ذوي 

الشـأن، يف لجنـة املهجريـن واملركـز العربـي 

البديـل. للتخطيـط 

يجـب أن ال يضعـف أحـد أمام الـرساب واغراء 

ا�<#<رة 
ا�&رى ا�#>جرة .ر-,$ ا�,+�$

محمد بـركـة

رئيس لجنة املتابعة العليا للجماهري العربية
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املـال، والشـعور باالحبـاط، حتـى حينما يرى 

ارضـه وارض القريـة التـي تـم تهجـريه منها 

قـد اسـتولت عليهـا الصهيونيـة والحكومـات 

ألنـه  مسـتوطنات،  عليهـا  واقيمـت  املتعاقبـة 

سـيبقى هـو الصاحـب الرشعي لهـذه االرض، 

وكل املصـادرات سـتكون مؤقتـة والغيـة حتى 

لـو طالـت بها السـنني.

أمـام هذه القضيـة الخطرية، يجـب ان ال يغيب 

عـن بالنا للحظـة، أن قضيـة االرض هي قضية 

اسـاس يف قضيتنـا الوطنيـة، فقـد اسـتخدمت 

حكومـات إرسائيل عـرشات القوانـني واألنظمة 

من أجـل االسـتيالء عـىل األرض، ونحـن الذين 

كنـا كشـعب نملـك %80 مـن األرايض التـي 

أقيمـت عليهـا إرسائيـل، بـات بحوزتنـا اليوم 

يف حـدود %3.5 مـن األرض، ومـا زال من هذا 

مـا هو مهـدد باملصـادرة، عدا الهجوم األوسـع 

عـىل مئـات آالف الدونمـات يف النقب.

ولهـذا فـإن قضيـة االرض هـي قضيـة وجود 

وبقـاء عـىل أرض اآلباء واألجـداد، وهـذا البقاء 

نحـن  الفالتنـا  طبيعـي  تحصيـل  ليـس  هـو 

الجـزء مـن شـعبنا الفلسـطيني، بل هـو نتاج 

منـذ  منـا  األولـون  خاضهـا  جّمـة  تضحيـات 

النكبـة، وهـو انجاز تاريخي عـىل الرغم من كل 

مخططـات وسياسـات الصهيونيـة، وليس منّة 

مـن أحـد. فيكفـي أن نسـمع الحاخـام األكرب 

لليهـود ، الذي بـق حصوته العنرصيـة الداعية 

اىل اقتالعنـا يف وعظـة دينيـة يف االيـام األخرية، 

إذ قـال انـه ال مـكان لغـري اليهود مـن الوجود 

يف البـالد، ويقصـد بهـذا فلسـطني التاريخية، 

وجـود  إن  العنـرصي،  هـذا  قائـال  ويضيـف 

”الغوييـم“ هنـا فقـط لخدمـة اليهـود، ألنه ال 

يوجـد من يخدمهـم. وعىل أولئك السـمارسة أن 

يحسـموا موقعهـم يف املجتمـع، فهـل هـم جزء 

مـن شـعبهم؟ أم مرتزقـة ومنتفعـني يف صـف 

الصهيونيـة وهـذا العنرصي يوسـيف.

نجـدد  األرض  يـوم  عـىل  األربعـني  السـنة  يف 

عهدنـا لـألرض والشـهداء واالجيـال القادمـة.
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القضايـا  أهـم  أن  عـىل  اثنـان  يختلـف  ال 

العربيـة  الجماهـري  تواجـه  التـي  والتحديـات 

األرض  قضيـة  هـي  البـالد  يف  الفلسـطينية 

ارسائيـل  حكومـات  أن  خاصـة  واملسـكن، 

األرايض  عـىل  االسـتيالء  وضعـت  املتعاقبـة 

العربيـة احـد أهـم اهدافها، كونـه يصب يف لب 

الصهيونـي. املـرشوع 

 منـذ اليـوم األول لقيـام الحركـة الصهيونيـة، 

سـعت اىل اغـراء أصحـاب النفـوس املريضـة 

الرخيصـة التـي تخلـت عـن انتمائهـا الوطني 

كان  هـؤالء  أخطـر  ومـن  ماليـة،  ملكاسـب 

سـمارسة األرايض، الذيـن عملـوا خـالل املئـة 

عـام املاضية عـىل اغراء ابنـاء شـعبنا للتفريط 

بأرضهـم مقابـل ربـح مـادي، أي ان ظاهـرة 

جديـدة.  ظاهـرة  ليسـت  األرايض  سـمارسة 

 قبـل أكثر من نصف سـنة وبالتحديد يف شـهر 

ايلول ٢٠١٥، شـعرنا ان هنالـك حملة مربمجة 

لالسـتيالء عىل اراض عربية كانـت قد صودرت 

يف خمسـينيات القـرن املـايض تعـود ملكيتهـا 

والشـتات،  الداخـل  مـن  شـعبنا  مهجـري  اىل 

حيث توجـه للمركـز العربي للتخطيـط البديل 

العـرشات مـن أصحـاب األرايض الذيـن تلقـوا 

عرًضـا بالتنـازل عـن ارضهـم مقابـل مبلـغ 

مـايل، وتهديدهم بأنهـم إذا لم يوقعـوا عىل هذا 

التنـازل حتى تاريخ ٢٠١٦/٣/٢١ سـيخرسوا 

اراضيهـم ويخـرسوا امكانية التعويـض. ومن 

معرفتنـا بـأن السـابقة القضائية التي تسـمى 

«سـابقة أريـدور» ال تنطبـق اّال عـىل األرايض 

التـي صـودرت وفـق قانـون األرايض االنتدابي 

وليـس وفـق قانـون امـالك الغائبـني، أدركنـا 

التصـدي  يجـب  مربمجـة  حملـة  هنالـك  ان 

لهـا، وكان مـن الطبيعـي ان نتوجـه للزمالء يف 

جمعيـة الدفاع عـن حقوق املهجريـن والتعاون 

عـىل اطـالق حملـة توعويـة تكشـف الحقيقة 

وتفضـح االدعـاءات الزائفة لهؤالء السـمارسة. 

وقـد اتفقنـا عـىل ان تكون هـذه الحملـة تحت 

غطـاء لجنـة املتابعة العليـا للجماهـري العربية 

العربيـة  الجماهـري  لـكل  الجمعـي  املمثـل 

الفلسـطينية يف البـالد.  تحـوي هـذه النـرشة 

عـىل تلخيـص النشـاطات التي قمنـا بها ضمن 

هـذه الحملة، ومقـاالت تتناول جوانـب مختلفة 

األرض. قضيـة  من 

القسـم الثاني من هـذه النرشة يحـوي خرائط 

للتخطيـط  العربـي  املركـز  يف  اعدادهـا  تـم 

�#رون 
ا���Cي ��جA اال@���ان>%

سـامـر سـويـد
مدير املركز العربي للتخطيط البديل



13|

ال ��ر�� 
�رض اآل
اء واألج�اد

البديل، ضمـن منظومـة املعلومـات الجغرافية 

GIS. هـذه الخرائـط توضـح مدى اسـتهداف 

مـن  عينّـة  تعـرض  حيـث  العربيـة،  األرايض 

املخططات االسـتيطانية التـي التهمت األرايض 

التاريخيـة للبلـدات العربيـة.   كنـا قـد نرشنا 

جـزًءا مـن هـذه الخرائـط يف الصحـف املحلية 

عشـية احيـاء الذكـرى األربعـني ليـوم األرض 

. لد لخا ا

منـذ قيامـه قبل ١٦ عاًمـا ينظم املركـز العربي 

للتخطيـط البديـل مؤتمـًرا سـنويًا تزامنًـا مع 

احيـاء ذكرى يوم األرض الخالـد، ويف هذا العام 

وجدنـا ان أفضـل طريقـة إلحيـاء يـوم األرض 

هـي ان نختتم حملـة «ال للتفريط بـأرض اآلباء 

واالجـداد» تزامنًـا مـع هـذا اليـوم الخالـد ويف 

األرض. يـوم  مثلث 
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أ- توطئة 

املحكمـة  أصـدرت   ،٢١\٣\٢٠١٣ بتاريـخ 

العليـا، برتكيبـة سـبعة قضـاة، قـرارا يحمـل 

أريـدور»  إدوارد  «ورثـة   ،٠٦\١٥٩٥ رقـم 

ضـد «بلديـة بيتـاح تيكڨـا» (أدنـاه: «سـابقة 

دعـوى  تقـادم  بشـأن  وهـو  أريـدور»)، 

للتعويضـات يف أعقاب أراض تّمـت مصادرتها 

ملصلحـة  (امتـالك  األرايض  قانـون  بموجـب 

«قانـون  (أدنـاه:   ،(١٩٤٣ لعـام  الجمهـور 

األرايض»)، وهـو قانـون انتدابـي خـّول وزير 

املاليـة صالحيـات مصـادرة أراض للمصلحـة 

العامـة ويتضّمـن تعليمـات عن كيفيـة تطبيق 

قيمـة  بتعيـني  واملطالبـة  املصـادرة  قـرارات 

األرض  لصاحـب  املسـتحقة  التعويضـات 

تحـّدد  توجيهـات  ويتضّمـن  كمـا  املصـادرة، 

وكذلـك  الطلبـات  لتقديـم  القانونيـة  الفـرتة 

فـرتة التقـادم. وقـد ثـار جـدٌل بـني القضـاة 

بشـأن الفـرتة القانونيـة لتقادم دعـوى تطالب 

بالتعويضـات ألراض صـودرت بموجـب هـذا 

القانـون عـام ١٩٦٢ وقـام الورثـة املذكورون 

بتقديـم دعـوى السـتالم تعويضات بعـد أكثر 

من ٤٠ سـنة من تاريخ املصـادرة، حيث ادعت 

� ا�H"رى األر
��F�� Gم األرض ا��ا��..I

Kج�د ا��>� %J األرض

السـلطة املحليـة أن ال أسـاس للدعوى بسـبب 

التقـادم، بينما قررت املحكمـة أن النظام املتّبع 

وفـق قانـون األرايض، غري شـامل وغـري واضح 

بشـأن جزئية التقـادم، وأحالت قانـون التقادم 

ألهميّـة  ونظـراً  األرايض.  قانـون  عـىل  العـام 

القـرار الـذي شـّكل سـابقة بهذا الصـدد، فقد 

قامـت املحكمـة بتمديـد فـرتة تقديـم الطلبات 

لثالث سـنوات أخرى تنتهي يف ٢١\٣\٢٠١٦. 

ب- حمـالت التضليـل مـن ِقبـل سـمارسة 

محامـون ومنهـم  األرايض 

مـا أن صـدر القـرار املذكـور حتـى انطلقـت 

حمـالت التضليـل من قبـل مجموعـات منظمة 

وعـىل رأسـها محامون عـرب، بهـدف الرتويج 

وحـّث الناس وبشـكل خـاص املهجريـن، عىل 

تقديـم طلبـات تعويـض مـن الدولـة مقابـل 

أراضيهـم املصـادرة، مع التشـديد عـىل أن من 

 ،٢١\٣\٢٠١٦ تاريـخ  حتـى  طلبـا  يقـدم  ال 

سـيخرس حقوقه ويخـرس أرضه. وقد اشـتدت 

صحفيـة  مؤتمـرات  تنظيـم  لتشـمل  الحملـة 

الطلبـات  تقديـم  لفكـرة  الرتويـج  بهـدف 

للمحاكـم اإلرسائيليـة لتلّقـي التعويضات ولقد 

بقلم املحـامـي واكيـم واكيـم
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جـاءت هـذه الحملـة يف فـرتة الجـزر الوطنـي 

وفـرتة اليـأس وفقدان األمـل يف حقبـة «الربيع 

الفلسطيني-الفلسـطيني  واالقتتـال  العربـي» 

التـي عـّززت الـروح التشـاؤميّة عنـد ضعفاء 

هـذه  يف  النـاس  تـداول  وأصبـح  النفـوس 

جـزًءا  األرايض  سـمارسة  وحملـة  األضاليـل 

مـن واقـٍع ملمـوٍس تعيشـه الجماهـري العربية 

وأصحـاب األرايض واملهجـرون بشـكل خاص، 

مـا اسـتدعى رضورة التصـدي لهـذه الحملـة 

مـن قبـل الهيئـات واملؤسسـات الوطنيـة ذات 

. لصلة ا

ج- الوضعية القانونية ألرايض املهجرين

أرايض  عـىل  اإلرسائيليـة  املؤسسـة  اسـتيالء 

للمـرشوع  حاصـل  تحصيـل  كان  املهجريـن 

النكبـة  أعقـاب  يف  وتحديـًدا  الصهيونـي 

مـن   %٧٠ مـن  أكثـر  وتهجـري  الفلسـطينية 

الشـعب الفلسـطيني مـن وطنـه، ليصبـح بني 

ليلـة وضحاهـا، أقليّـة قومية يف وطنـه بعد أن 

كان يشـّكل ٧٠% من إجمايل سـكان فلسطني. 

املهجريـن  أرايض  عـىل  االسـتيالء  تـّم  ولقـد 

بموجـب العديد مـن القوانـني التعّسـفيّة وعىل 

(مصادقـة  األرايض  امتـالك  قانـون  رأسـها 

وكذلـك   ،١٩٥٣ لعـام  وتعويضـات)  أنشـطة 

قانـون أمـالك الغائبـني لعـام ١٩٥٠، والـذي 

اعتـرب الجئـي الداخـل غائبني بـكّل مـا يتعّلق 

بحّقهم يف ممارسـة حـّق املِلكية عـىل أراضيهم 

ولكنهـم اعتُـِربوا حارضين لحاجـة التوقيع عىل 

مسـتندات تعويـض مـايل، حتـى يومنـا هـذا. 

أي أنـه ال يوجـد تقـادم باملفهـوم التقليدي ملن 

يريـد أن يسـتلم تعويضات بالرغـم من رسيان 

قانـون التقـادم رسـميا، وهـو مـا سنُسـهب 

بشـأنه الحقـا، لنُثبـت ان التقادم عـىل دعاوى 

التعويضـات للمهجريـن هـو الحالـة القانونية 

امللزمـة كـون قانـون التقـادم يُشـّكل قانونًـا 

املحـاوالت  مـن  الرغـم  وعـىل  وملزًمـا  خاًصـا 

املتتاليـة للمؤسسـة اإلرسائيليـة وحتـى يومنـا 

هـذا وأيضـا مسـتقبال، بهـدف حـّث امُلهَجرين 

عـىل التوقيـع عـىل مسـتندات بيع أو تخـلٍّ عن 

رمزيـة. تعويضـات  واسـتالم  األرايض 

املئويـة  املهجريـن  بنسـبة  املتعّلقـة  الحقائـق 

التعويضـات،  قبـول  فـّخ  يف  وقعـت  والتـي 

ليسـت متوّفـرة ألنه بطبيعـة الحال، مـن يبيع 

أرضـه ال يُفصـح عن ذلـك وال يجاهـر بفعلته، 

املجتمـع  بنظـر  يُعتـرب  وسـلوك  نشـاط  ألنـه 

الفلسـطيني نشـاًطا مشبوًها ويسـاوي بني من 

يتخـّىل عـن عرضـه ومـن يتخـىل عـن أرضه، 

مـن بـاب أن ال تخـّيل عـن االرض والعـرض. 

ولكن مـن خـالل املتابعـة والتواصـل اليومي، 

باإلمـكان التقديـر أّن نسـبة الذيـن تخّلـوا عن 

وأن  قلـة،  هـم  املهّجـرة  القـرى  يف  أراضيهـم 

التمّسـك  هـي  والسـائدة  الطبيعيـة  الحالـة 

بـاألرض وعـدم التفريط بهـا بتاتـاً، ورغم كل 

امُلغريـات التـي تقدمهـا السـلطة.

عـن  ناجـم  بـاألرض  للتفريـط  الرفـض  هـذا 

ودينيـة،  ووطنيـة  أخالقيـة  وقيـم  مبـادئ 

ـر، بعفويته ودون الولـوج يف أدّق  تجعـل امُلَهجَّ

التفاصيـل، يتمّسـك بأرضـه، كونهـا الضمـان 

الوحيـد لحّقـه األخالقـي والقانونـي بالعـودة 

وألّن التخـّيل عـن األرض يعني تخّليـا عن الحق 
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بالعـودة إىل الديـار وتخّليـا عـن الوطـن.

املهجـرون قالـوا كلمتهـم، مـن خـالل املوقف 

خـالل  مـن  أيضـا  ولكـن  العفـوي  الفـردي 

ريـن، التـي  جمعيـة الدفـاع عـن حقـوق امُلهجَّ

أّكـدت ومـا زالـت، عىل أنّـه ال تفريـط باألرض 

الديـار  إىل  املقـّدس  العـودة  وبحـّق  والوطـن 

ورفـض كل البدائـل، مـن تعويـض، أو تبديل 

أو توطـني. وعليه فـإّن القبـول بالتعويض هو 

تخـّيل واضـح عن حـّق العـودة إىل البلـدة التي 

ُهّجـر منهـا كلُّ واحد منّا. إنّـه املوقف األخالقي 

والوطنـي الـذي ال لُبـس فيـه ولكـن رغـم كل 

آذانًـا  األرض  سـمارسة  يجـد  قـد  وذاك،  هـذا 

صاغيـة لدى ضعفـاء النفـوس مّمـن يتأثرون 

من النصـوص القانونيـة والسـوابق القانونية، 

فيشـعرون بالذعـر الشـديد وينتابهم الشـعور 

بالخـوف مـن أّن القطـار قـد يفوتهـم، مّمـا 

اسـتدعى بعـض القـوى واملؤسسـات الوطنية 

والوقـوف  التصـدي  محاولـة  إىل  الصلـة  ذات 

سـًدا منيًعـا أمـام هـذه الحمالت املسـعورة.

والشـعبية  الرسـمية  الحملـة  بـدء  د- 

األرايض سـمارسة  لحملـة  للتصـدي 

تم عقد االجتماع األول بتاريخ ٢٧\١١\٢٠١٥، 

ريـن  امُلهجَّ حقـوق  عـن  الدفـاع  جمعيـة  بـني 

وبـني املركـز العربـي للتخطيط البديـل، حيث 

تقـّرر إطـالق حملـة «ال للتفريط بـأرض اآلباء 

لتشـمل  الحملـة  توسـيع  وتقـرر  واألجـداد» 

ومركـز  اإلنسـان  لحقـوق  العربيـة  املؤسسـة 

كمـا  العليـا،  املتابعـة  لجنـة  وبرعايـة  عدالـة 

وتـّم إقـرار بـدء الحملـة مـن خـالل املؤتمـر 

الصحفـي الذي تـّم تنظيمه يف مدينـة النارصة 

بتاريـخ ١٦\١٢\٢٠١٦، حيث تـّم اإلعالن عن 

تنظيـم اجتماعـات تحشـيدية جماهريية، تدعو 

للتمّسـك بـاألرض وعدم التعاطي مع سـمارسة 

األرايض وتنتهـي بمؤتمـر كبـري يحـرضه ويعّد 

لـه املهنيـون واملختصـون يف مجـاالت القانون 

اإلبقـاء  يتـّم  أن  عـىل  واإلعـالم،  والتخطيـط 

املعنيـني  االشـخاص  مـع  مفتـوح  خـط  عـىل 

باسـتيضاح األمـور املتعلقـة بحملـة التضليـل 

املنهجيـة والتـي تدعو النـاس إىل تقديم طلبات 

السـتالم تعويضات حتـى ٢١\٣\٢٠١٦، واالّ 

فإنهـم سـوف يخـرسون حقوقهـم بالكامـل.

الحقـا، تـّم تنظيـم أربعـة اجتماعـات شـعبية 

حاشـدة، يف كفـر ياسـيف، طمـرة، أم الفحـم 

تنظيـم  عـن  اإلعـالن  كذلـك  وتـّم  والنـارصة، 

اجتمـاع جماهـريي آخـر يف سـخنني بتاريـخ 

.٢\٤\٢٠١٦

سـمارسة  ادعـاءات  وزيـف  بُطـالن  ه- 

القانونيـة النظـر  وجهـة  مـن  األرايض، 

خالل املـداوالت بني أطراف حملـة «ال للتفريط 

بـأرض اآلبـاء واألجـداد»، قـام مركـز عدالـة 

مناقشـة  تضّمنـت  قانونيـة،  فتـوى  بتقديـم 

سـابقة أريـدور ومـدى رسيانهـا عـىل أرايض 

القـرى املهجـرة، وكانـت االسـتنتاجات قاطعة 

ومفادهـا أن سـابقة أريدور تنسـحب فقط عىل 

األرايض التـي تّمـت مصادرتهـا وفـق قانـون 

عـىل  تنسـحب  ال  وأنهـا   ١٩٤٣ لعـام  األرايض 

أرايض القـرى املهجـرة التي صـودرت بموجب 

قوانـني مختلفـة تماًمـا وأن االعتبـارات التـي 
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أخـذت بهـا املحكمة العليـا يف سـابقة أريدور، 

التـي  ذاتهـا  القانونيـة  بالنصـوص  مرتبطـة 

تضّمنهـا قانـون األرايض لعـام ١٩٤٣، وهـي 

ال تطابـق وال تناسـب قانـون امتـالك األرايض 

لعـام  الغائبـني  أمـالك  وقانـون   ١٩٥٣ لعـام 

١٩٥٠، وهمـا القانونان األساسـيان السـاريان 

عـىل أرايض املهجريـن.

بموجـب هذا التحليـل املنطقـي والقانوني، من 

خـالل أكرب مرجعيـة قانونيـة يف الداخـل، فإّن 

تقديـم طلبـات التعويض مـن قبـل املهجرين، 

قـد تقادمت ولكن لـم ولن تنتهـي األمور بذلك، 

سـتبقى  التعويضـات،  فقـدان  إىل  فباإلضافـة 

عـار  وصمـة  التعويضـات  السـتالم  الطلبـات 

وهـي يف حيـازة الدولـة، التي سـتتغنّى بتنازل 

أراضيهـم،  يف  حقوقهـم  عـن  األرض  أصحـاب 

أمـام العالـم كلـه، ليقولـوا إنّهم اسـتولوا عىل 

األرض، ليـس بفعل املصـادرة القرسيـة فقط، 

بـل باملوافقـة الطوعيـة ألصحـاب األرض، من 

خـالل طلباتهـم السـتالم التعويضات.

وأجهزتهـا  املتعاقبـة  إرسائيـل  حكومـات  إن 

وأذرعهـا وسـمارستها املتواجديـن بيننـا، لـم 

يتوّقفـوا يوًما واحـداً، منذ النكبة الفلسـطينية، 

عن بـذل الجهـود الحثيثة وممارسـة الضغوط 

املختلفـة بأشـكالها، عىل أصحـاب األرايض من 

ريـن، مسـتغّلني الضائقـة املاديـة وحالة  امُلهجَّ

الفقـر املتدنّـي وكذلك حالة اليـأس التي يعاني 

النفـوس،  ضعفـاء  وتحديـداً  الكثـريون  منهـا 

بهـدف حثّهـم عـىل التخـّيل عـن األرض مقابل 

اسـتالم تعويضـات معيّنـة وهـذه الجهـود لم 

تتوّقـف ولـن تتوقف مسـتقبال وهـي ال تتعلق 

بسـابقة أريـدور بتاتًـا وهنـا تنبـع خطـورة 

حمـالت التضليـل ورضورة التصـدي لهـا.

و- االعتبـارات االخالقيـة والوطنيـة التـي 

ريـن تحـّرم بيـع أرايض امُلهجَّ

ليسـت االعتبـارات القانونيـة هـي التـي يجب 

األرايض،  سـمارسة  حملـة  نبـذ  اىل  تدعونـا  أن 

وال بُطـالن اإلدعـاءات القانونيـة وعـدم رسيان 

ريـن، هو ما  سـابقة أريـدور عـىل أرايض امُلهجَّ

يجـب أن يدفعنا إىل صـّد هذه الحملة الرشسـة 

أسـايس،  وبشـكل  ايًضـا  بـل  املسـبوقة،  غـري 

االعتبـارات االخالقيـة والوطنيـة.

الصهيونيـة  الحركـة  كانـت  نشـوئها،  منـذ 

ترتكـز يف فلسـفتها عـىل مقولـة «أرض بـدون 

شـعب لشـعب بـدون أرض» ورغـم جرائمهـا 

وتهجري الشـعب الفلسـطيني واملذابـح املرّوعة 

الفلسـطيني،  الشـعب  أرايض  كل  ومصـادرة 

حتـى نسـبة ٩٣%، رغـم كل ذلـك، لـم تتمكن 

الحركـة الصهيونيـة املتجّس ـدة بإرسائيـل من 

مـن  الطاهـر  «الوطـن  مرحلـة  إىل  الوصـول 

األغيـار»، أي العرب - سـكان البـالد األصليني. 

أرض  عـىل  وصمودهـم  العـرب  وجـود  إن 

وطنهـم وتكاثرهم الطبيعي، يهـّز أركان الفكر 

واملمارسـة الصهيونيـني ولذلك فهي تسـتكلب 

عـىل املسـتوى الرسـمي الفلسـطيني من خالل 

محاولـة إلزامـه باإلقـرار واالعـرتاف بيهوديـة 

الدولـة، وكذلك عىل املسـتوى الفردي-الشـعبي 

الفلسـطيني يف محاولـة لالسـتفراد بـكل مالك 

أرض لكـي يُوّقـع عىل صكـوك الغفـران لدولة 

نهبـت وصـادرت أرضـه ولكنهـا لـم تكتـف 
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بذلـك، ألّن السـارق ال يهنأ برسقتـه، إالّ بتوقيع 

الضحيّـة، وهذا مـا تفعله املؤسسـة اإلرسائيلية 

سياسـة  ضمـن  ومؤسسـات،  أفـراًدا  معنـا، 

النفـس الطويـل، حتى ولو احتـاج ذلك عرشات 

السـنوات لتُقنع هـذا وتضغط عـىل ذاك، لتقّدم 

للعالـم كّله دليل تخـّيل الفلسـطيني عن أرضه 

وإرسـاء فلسـفة عـدم اسـتحقاق الفلسـطيني 

لهـذا الوطـن الـذي اُعـّد أصـال ليكـون «وطن 

الشـعب اليهودي». فهل نسـاهم بتواقيع أيدينا 

عىل تسـليم كراماتنـا الوطنية وأساسـنا املادي 

واملوضوعـي وّرس حـّق بقاءنا ورشعيـة ادعاءنا 

أننـا هنـا باقـون عـىل أرض اآلباء واألجـداد؟؟ 

وإن تخّلينـا عـن األرض، فـأّي رشعيـة تبقـى 

؟ ؟ لنا

غائبـني،  واعتبارنـا  املصـادرة  ورغـم  اليـوم 

نّدعـي بُطالن قوانـني املصـادرة املجحفة، ألنها 

ال تعتمـد عىل أسـاس أخالقـي وقانونـي وهي 

منافيـة حتـى للقوانـني الدوليـة ذات الصلـة، 

كمـا وأننا نّدعـي عدم رشعيـة قوانـني تعتربنا 

غائبـني ونحـن أحيـاء نـرزق عىل أرضنـا، فإن 

حتـى  سـتبقى  رشعيـة  فـأّي  عنهـا،  تنازلنـا 

ملجـّرد وجودنـا عـىل أرض هـذا الوطن؟

إن التنـازل عـن األرض هـو غـري أخالقي وغري 

وطنـي، ألّن األرض أمانـة تنتقـل مـن جيل اىل 

جيـل وكّل مـربرات كـون أغلبيتنـا واقعة تحت 

ال  الصعبـة،  الحياتيـة  وظروفنـا  الفقـر  خـّط 

تشـكل أبـًدا مـربًرا وسـببًا منطقيًـا للتخّيل عن 

األرض، وأصـال الفقـراء هـم الرشيحـة األكثـر 

تمّسـًكا بـاألرض وبالقيـم الوطنية.

إن املسـّوغات واملنطلقـات الوطنيـة واالخالقية 

دة لصـّد حملة بيع  تُلزمنـا للوقـوف وقفـة ُموحَّ

األرايض والسـمرسة عليها والتمّسـك بحقوقنا يف 

امللكيـة ألنها تشـّكل األسـاس املـادي ملطالبتنا 

ريـن والجئني، إىل  العادلة بحقنـا بالعودة، ُمهجَّ

ديارنـا األصلية.

الخالد،  األرض  ليوم  األربعني  الذكرى  عشيّة 

شهداء  من  الجسام  شعبنا  تضحيات  نتذكر 

الطاهرة  أرواحهم  ونُعاهد  ومعتقلني  وجرحى 

وأصحاب  والوطنيني  والرشفاء  الزكيّة  والدماء 

الضمائر الحيّة، أن نبقى أُمناء عىل َقَسم العودة 

آخر  عودة  حتى  سالم  ال  أن  ومؤّكدين  املقّدس 

الجئ ولن يضيع حّق وراءه ُمطالٌب.
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عقـدت جمعيـة املهجرين مسـاء يـوم الجمعة 

يف خيمـة االعتصـام يف  ٥\٢\٢٠١٦ اجتماعـاً 

مدينـة أم الفحم، حـول قضية أمـالك الالجئني 

ومحاولـة املؤسسـة االرسائيليـة تصفيـة أكـرب 

عـدد ممكن مـن هـذه القضايـا الفرديـة. وقد 

كان يل رشف الحديـث يف هـذا االجتمـاع، ضمن 

مشـاركني آخريـن، منهـم الدكتور حنا سـويد، 

عـيل،  طاهـر  الشـيخ  صـالح،  رائـد  الشـيخ 

محمـد  والسـيد  فحمـاوي  سـليمان  املهنـدس 

. سالمة

ألهميـة هذه القضية وإسـقاطاتها عىل املسـألة 

فحـوى  صياغـة  إرتأيـت  برمتهـا،  الوطنيـة 

مداخلتـي وبعـض املالحظـات مـن مداخـالت 

زمالئـي املشـاركني يف النـدوة ونرشهـا، إلطالع 

أكـرب عـدد ممكن مـن القـراء عـىل مضمونها.

إثـر انتشـار أخبار حـول تحديـد موعـٍد أخرٍي 

لتقديـم دعـاٍو للتعويـض عن مصـادرة أراٍض 

مـّر عـىل مصادرتهـا أكثر من سـبع سـنوات، 

بـدأ يف مدننـا وقرانـا العربيـة حـراٌك لبعـض 

املحامـني الذين يجوبـون البالد طـوالً وعرضاً، 

إلقنـاع النـاس بـرضورة تقديم طلبـات ودعاٍو 

للتعويـض عـن األمـالك املصـادرة، حتـى ٢١ 

آذار القـادم، وإال فـإن قانـون التقادم سـوف 

يكون سـاري املفعول عـىل هـذه القضايا، ولن 

يتمكـن املتـرضرون مـن تقديم دعـاٍو حقوقية 

للحصـول عـىل تعويض بعـد هـذا املوعد. 

عـىل ضـوء هـذه املعطيـات، بـارشت جمعيـة 

املهجريـن عقـد اجتماعـات قطريـة ملناهضـة 

هـذه الظاهـرة الخطـرية والتحذيـر مـن مغبّة 

عقـدت  وقـد  املخططـات.  هـذه  يف  االنخـراط 

كفـر  يف  كهـذه  اجتماعـات  ثالثـة  اآلن  حتـى 

الفحـم. أم  يف  ومؤخـراً  وطمـرة،  ياسـيف 

إلزالـة اللبس حول املوضـوع، ولوضع الحقائق 

أمـام الجمهور، أود أن أُشـري إىل بعض الجوانب 

القانونية والسياسـية والتاريخيـة،  وإىل الخلط 

القائـم ما بـني الحـق والباطل، وما بـني الحق 

السـيايس والجماعـي ومـا بـني الحـق الفردي 

القانونـي املحض.

فيمـا يتعلـق بالخلفيـة القانونيـة، هنـاك مـن 

يسـعى لخلـط االوراق بني مسـألتني قانونيتني 

أرايض  بمصـادرة  يتعلـق  بمـا  مختلفتـني 

لفلسـطينيني:   ا

الالجئـني،  أمـالك  قضيـة  هـي  األوىل  املسـألة 

حيـث  صـادرت إرسائيل، بعد قيامهـا مبارشة، 

�Fَن»Mزا GُPKاٍق و
 Gُ*Fا�»
املحـامـي حسني أبـو حسني

رئيس مجلس إدارة مركز «عدالة»
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أكثـر مـن ١٫٥ مليون دونـم من أمـالك الجئي 

أمـالك  قانـون  بموجـب  والخـارج  الداخـل 

الغائبـني (١٩٥٠)، ولجـأت بعـد اإلحتالل عام 

١٩٦٧، إىل مصـادرة أمـالك املقدسـيني العرب 

القانون.  نفـس  إىل  اسـتناداً 

عمليـات  تنفيـذ  فهـي  الثانيـة،  املسـألة  أمـا 

ملكيتهـا  تعـود  أراٍض  ملصـادرة  متتابعـة 

يف  بقـوا  الذيـن  الفلسـطينيني  للمواطنـني 

 ١٩٤٨ العـام  بعـد  قامـت  حيـث  ارسائيـل، 

بمصـادرة ١٫٢ إىل ١٫٣ مليـون دونـم، بموجب 

.١٩٥٣ لعـام  األرايض  اسـتمالك  قانـون 

الخاصـة  التعويـض  مشـاريع  جـذور  تعـود 

بالالجئـني الفلسـطينيني إىل قـرارات الجمعيـة 

األول  القـرار  يف  املتحـدة.  لألمـم  العامـة 

يف  الصـادر   ١٩٤ رقـم  (قـرار  الشـأن  بهـذا 

الفقـرة  يف  الجمعيـة  أقـرت   (١١\١٢\١٩٤٨

١١: «وجوب السـماح ملـن يرغب مـن الالجئني 

يف العـودة اىل ديارهـم يف أقرب وقـت ممك ن ... 

ووجـوب دفع تعويضـات عن املمتلـكات للذين 

يقـررون عـدم العـودة اىل ديارهـم وعـن كل 

مفقـود أو مصـاب بـرضر».

أمـا إرسائيـل، فقد عارضت بشـكل قطعي، عرب 

تاريخهـا، التعاطـي مـع مبـدأ عـودة الالجئني 

إىل وطنهـم، ودعـا ليفي أشـكول -رئيس وزراء 

إرسائيل األسـبق – يف ١٧\٥\١٩٦٥، إىل إعادة 

توطـني الالجئـني ودمجهم يف «بيئتهـم الوطنية 

العربية. الـدول  أي  الطبيعية» 

يف العـام ١٩٧١، طـرح يغئـال ألـون - وزيـر 

ُسـمَي  مرشوعـاً   - آنـذاك  ارسائيـل  خارجيـة 

«مـرشوع ألـون» تطـرق فيـه إىل اقـرتاح حـل 

مشـكلة الالجئـني، وقـد اتهـم الـدول العربيـة 

أنها هي املسـؤولة عن نشـوء مشـكلة الالجئني 

بحجـة أنهـا كانت هي السـبب يف انـدالع حرب 

الالجئـني  لتوطـني  تسـَع  لـم  وأنهـا   ،١٩٤٨

الحًقـا، ومع ذلـك، فـإن ارسائيل عىل اسـتعداد 

التقنيـة  واملسـاعدات  التمويـل  يف  للمسـاهمة 

لحـل املشـكلة ضمـن حـدود الـدول العربية.

أمـا عىل املسـتوى العمـيل، فقد سـعت إرسائيل 

مـن خـالل أذرعهـا األخطبوطيـة، إىل التوصل 

التفاقيـات تصفيـة ماليـة بخيسـة مـع نسـبة 

ضئيلـة جـًدا مـن الفلسـطينيني يف الداخل ويف 

دول املهجـر. ومـن امللفـت للنظـر أن ارسائيل 

أن  الصفقـات  هـذه  إطـار  يف  تشـرتط  كانـت 

تحمـل  عقـود  يف  ورشاء  بيـع  عـن   تتحـدث 

تواريـخ مـزورة تعود أحيانًـا اىل ما قبـل نكبة 

.١٩٤٨

ع اإلرسائيـيل بسـن قانـون  الحقـاً، قـام امُلـَرشّ

اسـتمالك األرايض لعـام ١٩٥٣، والـذي خـّول 

الدولـة بمصـادرة أي أرض ترتئيهـا ألغـراض 

هـذا  خـالل  ومـن  والتطويـر.  االسـتيطان 

القانـون، تـم تجريد القـرى والبلـدات العربية 

مـن الغالبيـة العظمـى مـن األرايض الزراعية، 

التـي لـم تصـادر إىل حـني صـدوره.

مـن جانـب آخر، فقد اشـتمل هـذا القانون عىل 

«آليّـِة تعويـٍض» ألصحـاب األرايض املصـادرة 

وخـّول سـلطة التطويـر (والحقا دائـرة أرايض 

وفقـاً  األرايض  أصحـاب  بتعويـض  إرسائيـل) 

ملنظومـة تعويـض أقرهـا القانـون مـن خالل 

يف  بديلـة  بـأرض  التعويـض  أو  مـايل  مبلـغ 

حـاالت اسـتثنائية. عـىل أرض الواقـع، تقـرتح 
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الدولـة تعويضـا بخسـاً ال يقـرتب مـن قيمـة 

األشـكال،  مـن  شـكل  بـأي  الحقيقيـة  االرض 

ووفقـا للمعطيـات املنشـورة،  فـإن التعويض 

لم يتعـّد األلـف (١٠٠٠) دوالر للدونـم الواحد 

يف أفضـل األحـوال.

عانـت  التـي  والفقـر،  العـوز  حالـة  رغـم 

منهـا الغالبيـة العظمـى مـن الفلسـطينيني يف 

السـلطة  محـاوالت  كل  بـاءت  فقـد  الداخـل، 

إلغـراء الفلسـطينيني بالحصول عـىل التعويض 

هـذه  مـع  يتعاطـى  ولـم  الذريـع  بالفشـل 

تُذكـر. ال  تـكاد  قليلـة  قلـة  إال  املحـاوالت، 

«سابقة أريدور» وإساءة استخدامها 

جـراء سياسـة املصـادرة التـي ارتكـزت عـىل 

قوانـني جائـرة، اسـتحوذت إرسائيـل وأذرعها 

االسـتيطانية عـىل ٩٤% مـن مسـاحة األرايض 

التـي أُقيمـت عليهـا يف العـام ١٩٤٨. إضافـة 

لذلـك، هنـاك أيضـاً قوانـني مصـادرة أخـرى 

لألغـراض العامة مثل الشـوارع واملنشـآت، إال 

أن هـذه القوانـني غالبـا ما تعـّوض املترضرين 

الئقاً. ماليـاً  تعويضـاً 

يف  القانـون  رجـال  بـني  نقـاش  دار  وقـد 

عـىل  التقـادم  مبـدأ  رسيـان  حـول  ارسائيـل 

أحقيـة املواطنـني املترضريـن يف الحصول عىل 

التعويـض، وقد صـدرت قـرارات متضاربة من 

املحاكـم بهـذا الشـأن، إىل أن أصـدرت املحكمة 

العليـا قـراراً يف العـام ٢٠١٣، أقـرت بموجبـه 

أن مبـدأ التقـادم يـرسي أيضـا عـىل قضايـا 

سـادت  التـي  الضبابيـة  وبسـبب  املصـادرة، 

حول هـذا املوضـوع، قررت إعطـاء املترضرين 

الحـق يف تقديـم قضايـا التعويـض التي مىض 

عليهـا أكثـر من ٧ سـنني إىل موعـد أقصاه ٢١ 

.٢٠١٦ آذار 

اسـتغلت الدولـة هـذه «الفرصـة التاريخيـة» 

وأمـالك  الالجئـني  أمـالك  عـىل  لإلجهـاز 

املصـادرة  الدولـة،  مواطنـي  الفلسـطينيني 

منـذ سـنوات الخمسـينيات، وإلغـاء أي فرصة 

عتيـدة للمطالبـة بهـذه األرايض. وعليـه، بدأت 

الدولـة بنـرش معلومـات مضللة بـني املواطنني 

الذهبيـة»  «فرصتهـم  هـي  هـذه  أن  العـرب، 

لنيـل التعويـض وأن الفـرتة الزمنيـة قاربـت 

عـىل االنتهـاء. مـن هنا، بـدأ حراٌك لـدى بعض 

األرايض  وتجـار  املحامـني  مـن  «املهنيـني» 

لتسـويق  املسـاحة،  ومهنـديس  واملخمنـني 

كل  الحائـط  عـرض  ضاربـني  املـرشوع  هـذا 

االعتبـارات الوطنيـة والسياسـية والتاريخيـة، 

ومسـتغلني الضائقـة االقتصاديـة التـي يعاني 

الداخـل. فلسـطينيي  غالبيـة  منهـا 

مسـألة  هـي  املسـألة  هـذه  أن  شـك  مـن  مـا 

وطنيـة بامتيـاز، والتـي يجـب أن تهـز كيـان 

كل واحـد فينا وتشـعره بهـذا الخطـر املحدق 

الخطـر  لهـذا  التصـدي  رضورة  عـىل  وتحثـه 

التاريخـي. مـاذا يعنـي أن نسـتلم قروشـاً عن 

أرض ابائنـا وأجدادنـا ونسـجل صفحـة عـاٍر 

يف تاريخنـا يخجـل بهـا أحفادنـا؟ أليـس من 

واجبنـا أن نسـأل أنفسـنا إالَم تسـعى ارسائيل 

مـن وراء هذا املخطـط؟ أََمـا آن األوان أن نتعلم 

مـن تجربتنـا مـع االحتـالل الـذي يسـعى إىل 

تهويـد كل شـرب بـني النهـر والبحـر، واالدعاء 

الحقـا أنه اشـرتى أرض الفلسـطينيني وبطيب 

منهم؟!  خاطـر 
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نفسـها  بتسـويق  إرسائيـل  تقـوم  باملقابـل، 

كدولـة ديموقراطيـة تتبنـى مبـدأ العدالـة من 

خـالل «تعويـض» الفلسـطينيني لتكسـب من 

خاللـه املصداقيـة أمـام العالـم لتجنيـد املزيد 

من األمـوال بهـدف اسـتمالك األرايض العربية 

يف القـدس والضفة الغربية مسـتعملة أسـاليب 

والتزوير. االحتيـال 

إن اإلخالص للوطن وترسـيخ الهوية يسـتدعي 

عمـاالً  وترعرعنـا،  نشـأنا  هنـا  التضحيـة. 

ونسـاًء،  رجـاالً  ومثقفـني،  طالبـاً  وفالحـني، 

وشـيوخاً، مسـلمني ونصارى، شيوعيني  أطفاالً 

وعلمانيـني  ومتدينـني. أينما كنـا، يف األرض أو 

عليهـا، حملنـا أمانة الحفاظ عـىل كل ذرة تراب 

الوطن. هـذا  يف 

عندمـا يوافـق أي منا عـىل مبـدأ التعويض عن 

أمـالك الالجئـني وعـن األمـالك املصـادرة منا 

غصبـاً وعنـوة، نصبـح حينهـا بال وطـن وبال 

ونصبـح  مسـتقبل،  وبـال  مـاٍض  بـال  هويـة، 

مجـرد عابـري سـبيل. أفعالنا هي التي تشـري 

اىل انتمائنـا، وحب الوطن ال يقبل املسـاومة وال 

املجادلة. 

ألجـل وطننا أريقـت دمـاء كثرية عـرب التاريخ 

د شـعبنا ومـا زال يتحمل، يف الشـتات ويف  وُرشِّ

مخيمـات البـؤس والفقـر، ألوانـاً مـن العذاب 

ومـع ذلـك اسـتمر نبـض القلـوب حبـاً ووفاًء 

لسـماِء وبحـِر وهـواِء وتـراِب الوطن.

كـي نكون مـن هـذا الوطن وبـه ومنـه وإليه، 

يمـني  نـؤدي  أن  كنـا  أينمـا  مطالبـون  نحـن 

الوطـن  لهـذا  مخلصـني  نكـون  أن  القسـم 

ونـردد  التصفيـة،  صفقـات  لعـار  ونتصـدى 

جميعنـا مـا قاله الشـاعر العربي ابـُن الرومي:

ويل وطـٌن آلـيـت أال أبيَعهُ 

وأالّ أرى غـريي له الدهَر مالكا

عْهدُت به رشَخ الشباِب ونعمًة

كنعمِة قوٍم أصبحوا يف ِظاللكا
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شـعب  بـال  أرضـاً  (نريـد  املشـؤومة  املقولـة 
لشـعب بـال وطـن)، هـي املقولـة التـي اعتمد 
عليهـا املـرشوع الصهيونـي يف بدايـات تكوينه 
يف أوروبـا منـذ بدايـات القـرن الثامـن عـرش، 
وهـي املقولـة التـي رشعـن بموجبهـا ارتكاب 
جريمـة هـدم أكثـر مـن (٥٣٠ مدينـة وقرية) 
منتـرشة  كانـت  األربعينـات،  يف  فلسـطينية 
ومنزرعـة يف أرض اآلبـاء واألجـداد يف الجليـل 
واملثلـث والنقـب والسـاحل، وهي املقولـة التي 
أبـاح بموجبها إزهاق أرواح عـرشات اآلالف من 
شعبنا الفلسـطيني وترشيد مئات اآلالف موقعاً 
عليهم بذلـك جريمـة القتل الجماعـي وجريمة 
وهـي  الوقـت،  نفـس  يف  الجماعـي  الرتحيـل 
املقولـة التـي بموجبها هـدم أكثر مـن (١٢٠٠ 
مسـجد) إىل جانب عرشات الكنائـس وأزال عن 
واملسـيحية!!  اإلسـالمية  املقابـر  آالف  الوجـود 
هـذه املقولـة املشـؤومة لم تكـن وليـدة القرن 
الثامـن عرش، بل هـي موروث تاريـخ عنرصي 
حاقـد اسـتعالئي ورثـه املـرشوع الصهيونـي 
عـن أجـداده وأجـداد أجـداده الذيـن سـبقوه 
منـذ قـرون، ولذلك نجـد أن نفس هـذه املقولة 
قالهـا عصاة بنـي إرسائيل لسـيدنا موىس عليه 
السـالم، وقـد أثبتهـا القـرآن عـىل ألسـنتهم يف 

قول اللـه تعاىل: {قالـوا يا مـوىس إن فيها قوما 
َجبَّاريـن وإنـا لن ندخلهـا حتى يخرجـوا منها 
فـإن يخرجوا منهـا فإنـا داخلـون}. ولذلك لو 
عقدنـا مقارنة بـني مقولة املـرشوع الصهيوني 
إرسائيـل  بنـي  عصـاة  مقولـة  وبـني  اليـوم 
باألمـس لوجدنـا أنهمـا تتطابقـان يف املعنـى، 
(نريـد  هـي  الصهيونـي  املـرشوع  فمقولـة 
أرضـاً بال شـعب لشـعب بـال وطـن)، ومقولة 
عصـاة بنـي إرسائيل هـي {... وإنا لـن ندخلها 
حتـى يخرجـوا منهـا فإن يخرجـوا منهـا فإنا 
ال  الصهيونـي  املـرشوع  إن  بـل  ال  داخلـون}، 
يـزال حتى اآلن يسـتعني بجوقة مـن حاخامات 
اإلرهاب حتـى يغلفـوا مقولتهم املشـؤومة تلك 
بفتـاوي دينيـة إرهابيـة باسـم الديـن والدين 

الحـق منهـا ومـن أصحابهـا براء.
وعـىل سـبيل املثـال هذا كتـاب (رشيعـة امللك) 
(إسـحاق  الحاخـام  تأليفـه  عـىل  قـام  الـذي 
تسـور)  إيـيل  (يـويس  والحاخـام  شـابريا) 
مسـتوطنة  يف  محتـالن  مسـتوطنان  وكالهمـا 
(يتسـهار)، هـذا الكتاب يقول بالحـرف الواحد 
(مـن يَدَّعي أن هـذه األرض له وليسـت لليهود 
فهـو يسـتحق الحكـم باملـوت). وهـذا يعنـي 
مواصلـة فـرض التطهـري العرقي علينـا اليوم 
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كمـا وقـع ذلـك يف األربعينـات يف بدايـات نكبة 
فلسـطني، وهذا يعني أن فصول نكبة فلسـطني 
لم تكتمل يف حسـابات املرشوع الصهيوني، ولم 
تكتمل فصـول مخططات املـرشوع الصهيوني 
يف حسـابات املـرشوع الصهيوني. وهـذا يعني 
أن مخطـط ترحيلنـا ال يزال برنامـج عمل قابل 
للتطبيق يف حسـابات املرشوع الصهيوني سواًء 
كنـا اليـوم يف املثلـث أو الجليـل أو النقـب أو 
املـدن السـاحلية أو القدس املباركـة، أو  الضفة 
الغربيـة وغـزة العـزة، وال أبالـغ إذا قلت: هناك 

عـرشات القرائـن التـي تشـري إىل ذ لك.
وعـىل أسـاس كل مـا ورد أعـاله فـإن علمـاء 
املـرشوع  يواجهـون  يزالـون  ال  املسـلمني 
والرصيحـة  الواضحـة  بالفتـاوي  الصهيونـي 
التـي تضـع النقاط عـىل الحروف، وعىل سـبيل 

املثـال: 
علمـاء . ١ اجتمـع   ٢٦\١\١٩٣٥ بتاريـخ 

فلسـطني وقضاتهـا وخطباؤهـا ووعاظها 
يف املسـجد األقـىص وأفتـوا بحرمـة بيـع 

األرض ومـا حملـت لليهـود.
حينـه . ٢ يف  الحسـيني  أمـني  الحـاج  دعـم 

تلـك الفتـوى وأصـدر فتوى أخـرى تؤكد 
أن بائـع األرض ومـا حملـت لليهـود هـو 

(خائـن للـه ولرسـوله ولألمانـة).
أصـدر يف حينـه علمـاء يف العـراق ومرص . ٣

والهند واملغرب وسـوريا فتـاوي تؤكد تلك 
الفتـوى وأجمعـوا عىل تحريـم بيع األرض 
يف فلسـطني لليهـود، وتحريـم السـمرسة 
عـىل هـذا البيـع، والتوسـط فيه وتسـهيل 
أمره بأي شـكل وصـورة، وتحريم الرضا 

عنه. والسـكوت  كلـه  بذلك 
أفتـى علمـاء املسـلمني يف مؤتمـر (علمـاء . ٤

اإلسـالم) الـذي انعقـد يف بـريوت بتاريخ 
(إن  فيهـا:  جـاء  فتـوى   ١٧\٥\٢٠٠٠
وقراهـا  مدنهـا  بـكل  كلهـا  فلسـطني 
أبنائهـا  هـي وطـن  القـدس  وعاصمتهـا 
املقيمـني  سـواء  جميعـاً،  الفلسـطينيني 
تحـت االحتـالل أو الالجئني عنـوة وقهراً، 
ويعـودوا  إليهـم  تعـود  أن  يجـب  وأنهـا 
إليهـا دون قيـد أو رشط)، وقـد وقـع عىل 

هـذه الفتـوى (٣٦ عاملـاً).
كان قـد صـدرت لتلميـذ الشـيخ محمـد . ٥

عبـده وهـو الشـيخ محمـد رشـيد رضـا 
فتـوى قال مـن ضمن مـا قال فيهـا: (إن 
مـن يبـع شـرباً مـن بيـت املقـدس ومـا 
حولهـا لليهـود أو لإلنجليـز كمـن يبيـع 

األقـىص). املسـجد 
صـدرت فتـوى عـام ١٩٨٩ وقـع عليهـا . ٦

(٦٣ عاملـاً مسـلماً) تحرم التنـازل عن أي 
جـزء من فلسـطني.

٢٢\٧\٢٠٠٠ . ٧ بتاريـخ  فتـوى  صـدرت 
تؤكـد أن التعويـض عـن األرض كبيعها ال 

رشعاً. يجـوز 
أكـد الشـيخ يوسـف القرضـاوي يف كتابه . ٨

(فتـاوي معـارصة) أن: (قبـول التعويض 
عن أرض فلسـطني مـن أكـرب الكبائر).

أصـدر الشـيخ عكرمـة صـربي والهيئـة . ٩
اإلسـالمية العليـا يف القـدس املباركة أكثر 
مـن فتوى تؤكـد ما ورد أعـاله من فتاوي، 
وأكـد ذلك يف فتـواه مفتي فلسـطني اليوم 

الشـيخ محمد حسـني.

بعد كل ذلك، هل من ُمذكِّر؟!!   
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للدفـاع  جماهـريي  اجتمـاع 
عـن االرض بقاعـة داوود بكفر 

سـيف يا

 ٢٠١٦/١/٢٢

حقـوق  عـن  الدفـاع  جمعيـة  مـن  بمبـادرة 

املهجرين وبمشـاركة املركز العربـي للتخطيط 

البديـل وبالتعـاون مـع لجنـة املتابعـة العليـا 

الجمعـة  مسـاء  عقـد  العربيـة  للجماهـري 

٢٠١٦/١/٢٢، اجتماًعا حاشـًدا يف قاعة داوود 

لألفراح بكفر ياسـيف وبمشـاركة واسـعة من 

أهـايل املنطقـة. وافتتـح االجتمـاع  بالوقـوف 

دقيقـة حداد عـىل الشـهداء ومن ثم تـم تقديم 

النشـيد الوطنـي.

وقـد حمل االجتمـاع عنـوان «ال للتفريط بارض 

االبـاء واالجـداد». تـوىل عرافة االجتماع الشـاب 

ورد ياسـني وكان الهـدف مـن هـذا االجتمـاع 

واملروجـني  االرايض  لسـمارسة  التصـدي  هـو 

الذيـن ينشـطون يف اآلونـة االخـرية ويقومـون 

بالحصـول  املهجـرة  القريـة  ابنـاء  بإيهـام 

تمـت  التـي  اراضيهـم  عـن  تعويضـات  عـىل 

. مصادرتهـا 

تحـدث خـالل االجتمـاع كل مـن نايـف حجو 

رئيـس جمعيـة الدفاع عـن حقـوق املهجرين، 

وسـامر سـويد مدير املركز العربـي للتخطيط 

للجماهـري  املتابعـة  لجنـة  ورئيـس  البديـل، 

العربيـة محمـد بركـة، والشـيخ رائـد صـالح 

واملحاميـة ميسـانا مورانـي مـن مركـز عدالة 

واملحامـي سـليم واكيم مـن املؤسسـة العربية 

يوسـف  والربوفيسـور  االنسـان  لحقـوق 

جباريـن.

مؤامـرة  كل  الفشـال  مسـتمر  «النضـال 

االرايض» لسـلب 

اول املتحدثـني كان نايـف حجـو حيـث تطرق 

الـذي  والعمـل  ونشـاطها  الجمعيـة  عمـل  اىل 

تقوم بـه وايضـا الربامـج املسـتقبلية واملؤتمر 

الذي سـيعقد خـالل الفـرتة القادمـة واكد «ان 

النضـال مسـتمر وان الجمعيـة وكل الكـوادر 

الداعمة سـتعمل عىل افشـال اي مؤامرة لسـلب 

االرايض العربيّـة».

اما سـامر سـويد فتحـدث عـن «التخطيط وما 

يـروج لـه مـن توسـيع ملسـطحات ومـا يروج 

$���Tا-ات ا�#�االج
"�ر�ا@�W .. *#رة .. ام ا��AP .. ا�,اVرة..
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مـن اقامـة قرية درزيـة جديـدة واملدينـة التي 

سـتقام يف طنطـور وتداعيـات هـذا املوضـوع، 

وتطـرق ايضـا اىل ما يـرّوج من قبل سـمارسة 

االرايض»، ونفـى «مـا يـروج عـن نفـاذ تاريخ 

التقـادم للتعويـض وان ذلـك مرفـوض قانونيا 

سـلب  هـو  ذلـك  مـن  الهـدف  وان  واخالقيـا 

اكثـر». ال  االرايض 

وتحـدث ايضـا الربوفيسـور يوسـف جباريـن 

حيـث قدم «رشائـح ومن بينها تـم عرض ٩٤٢ 

بلـدة غري مسـموح للعرب السـكن فيهـا». كما 

وتطـرق اىل مخطـط تهجـري «بلـدة ام الحريان 

ارض  عـىل  املقرتحـة  املدينـة  واىل  وتداعياتـه 

طنطـور وان التخطيـط لهذه املدينـة التي هي 

اصـال ال تفـي باحتياجـات املدينـة العرصيـة، 

ال  الذيـن  املجالـس  رؤسـاء  اىل  اللـوم  ووجـه 

يعملـون مـا فيـه الكفايـة يف هـذا املوضوع».

امـا رئيـس لجنـة املتابعـة للجماهـري العربية 

محمـد بركـة فقـد جـاء يف كلمتـه: «اذا كانـت 

سـنوات  مـن  االرايض  صـادرت  قـد  ارسائيـل 

تمـت  اراض  لـرشاء  اليـوم  الداعـي  هـو  مـا 

أصحـاب  ترحيـل  وتـم  مصادرتهـا  باألصـل 

االرايض، ارسائيـل تقـوم بهـذا املخطـط كمـا 

تفعـل بالقـدس. بعد ان اسـتولت عـىل القدس 

وبذلـك  والعقـارات  االرايض  بـرشاء  بـدأت 

لهـذه  كمالـك  ووجودهـا  حضورهـا  تثبـت 

اىل  تحذيـرا  اوجـه  وانـا  والعقـارات.   االرض 

سـمارسة االرايض واقـول لهـم ان لـم تكونـوا 

امنـاء لشـعبكم فـال تكونـوا سـيفا عـىل رقاب 

شـعبكم. كمـا واقـول الصحـاب االرايض الذين 

تـم تهجريهـم ان األمـوال التـي سـتدفع لكـم 

سـتكون لقمـة مغموسـة بالـذل والعـار فـال 

تطعمـوا ابناءكـم وعائالتكـم لقمـة ذل وعـار، 

والفقـر  الصعـب  املـادي  الوضـع  اعـي  وانـا 

بمجتمعنـا العربـي ولكنـا ال نقبـل املـال الذي 

يأتينـا بالـذل والعـار».

اجتمـاع طمـرة يطلـق رسـائل 
ملناهضـة  للسـمارسة  واضحـة 

األرايض سـمارسة 

٢٠١٦/١/٢٩

ضمـن الحملـة االعالميـة التي تعقدهـا جمعية 

الدفـاع عن حقـوق املهجريـن واملركـز العربي 

قضايـا  متابعـة  ولجنـة  البديـل  للتخطيـط 

الجماهـري العربيـة تحـت عنـوان «ال للتفريـط 

بـأرض اآلبـاء واألجـداد»، عقد يف مركز الشـيخ 

زكـي ذيـاب الجماهـريي بمدينة طمـرة مؤتمر 

جمـع  بحضـور  األرايض،  سـمارسة  ملناهضـة 

غفـري مـن أهـايل طمـرة واملنطقة. 

تـوىل عرافة املؤتمـر موىس الصغـري، ثم تحدث 

غالـب  ثـم  ذيـاب،  سـهيل  د.  البلديـة  رئيـس 

سـيف عن لجنة املبـادرة الدرزيـة، كما تحدثت 

رىل مـزاوي باسـم جمعيـة املهجريـن، وقدمت 

املحاميـة ميسـانة مورانـي من مركـز «عدالة» 

مداخلـة حول قوانـني املصادرة واالسـتيالء عىل 

ادارة  رئيـس  سـويد  حنـا  والدكتـور  االرايض، 

املركـز العربـي للتخطيـط البديل.

«هنـاك  مورانـي،  ميسـانة  املحاميـة  وقالـت 

الكثـري مـن التوجهـات خاصـة مـن مهجـري 

الدوافـع  اىل  وتطرقـت  الفلسـطيني،  الداخـل 

التـي نشـط معهـا السـمارسة وهي ما يسـمى 

قضيـة «اريـدور» التـي أعطـت فرصـة حتـى 

اذار القـادم بعدم حصـول تقادم عـىل القضية 

األرض». عـن  للتنـازل 
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د. حنا سـويد: أرايض املهجريـن هي اراٍض 

سة مقد

للتخطيـط  العربـي  املركـز  رئيـس  وأشـار 

البديـل د. حنـا سـويد إىل أن «أرايض املهجرين 

ال  مقـدس  حـق  وهـي  مقدسـة،  اراٍض  هـي 

يمكـن انتزاعـه، وقد أقـرت حكومـات ارسائيل 

املتعاقبـة قوانـني خاصة من أجل سـلب أرايض 

انتدابيـة  قوانـني  تسـتخدم  كمـا  املهجريـن، 

الفلسـطينية،  االرايض  ومصـادرة  للسـيطرة 

القوانـني  هـذه  تسـتغل  املتعاقبـة  الحكومـات 

لتجريـد وانتـزاع حـق املهجريـن يف اراضيهـم،  

 ١٩٥١ عـام  الغائبـني،  امـالك  قانـون  مثـل 

واملفارقـة ان إختصار تعريف قانـون املصادرة 

هـذا باألحـرف العربيـة (ح.ر.م) والتـي ينتـج 

عنهـا كلمـة حـرام».

السـمارسة  ذيـاب:  سـهيل  الدكتـور 

كالرسطان الـذي يتفىش باملجتمـع العربي

وأكد دكتور سـهيل ذيـاب رئيـس بلدية طمرة 

«بـأن أهايل طمرة كتلـة واحـدة جميعهم عائلة 

الجئـون  طمـرة  يف  «يوجـد  قائـالً:  واحـدة»، 

نفتخـر بهم جميعـا، مـن كل القـرى املجاورة 

جدتـي  وقراهـم،  ملدنهـم  يعـودوا  ان  ونأمـل 

وأخـوايل مـن قريـة الدمـون. السـمارسة هـم 

كالرسطـان الـذي يتفـىش يف املجتمـع العربـي 

وعلينـا اسـتئصال هـذا الـورم مـن مجتمعنـا 

العربـي قبـل ان يتفـىش، كمـا اطالـب لجنـة 

املتابعـة وجمعيـة الدفاع عن حقـوق املهجرين 

عـىل  للمحافظـة  التكاتـف  القطريـة  واللجنـة 

االرض ووضـع حـد لظاهـرة السـمارسة».

املؤتمـر  ستسـضيف  سـخنني  حجـو: 

الختامـي لحملـة ال تفريـط بـأرض اآلبـاء 

واألجـداد

ومـن جانبـه ذكـر نايـف حجـو رئيـس لجنة 

فلسـطني  يف  املهجريـن  حقـوق  عـن  الدفـاع 

الداخـل حـول حملـة «ال تفريـط بـأرض اآلباء 

واألجـداد» : «لقـد اسـتنفرت لجنـة الدفـاع عن 

حقـوق املهجريـن نشـاطها جـراء قيـام عـدد 

مـن املحامني اصحـاب الضمائر امليتـة بالتوجه 

للمّهجريـن بإقناعهـم للتوقيـع عىل مسـتندات 

تضمـن لهـم الحصـول عـىل تعويـض مقابـل 

اراضيهـم التـي ُهجـروا منهـا، ولكننـا التئمنا 

مـع الهيئـات املختلفـة وقررنـا بالتنسـيق مـع 

ولجنـة  البديـل  للتخطيـط  العربـي  املركـز 

املتابعـة التصـدي لحملـة السـمارسة ولتحذير 

الالجئـني مـن هـؤالء السـمارسة». 

ال  لحملـة  االختتامـي  املؤتمـر  أن  عـىل  وأعلـن 

يف  سـيُعقد  واألجـداد  اآلبـاء  بـأرض  تفريـط 

يف  فسـيجري  القـادم  االسـبوع  امـا  سـخنني، 

مدينـة أم الفحـم ومـن ثـم يف النـارصة لتوعية 

الجماهـري الفلسـطينية حـول مخاطـر حملـة 

السـمارسة.
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ام الفحـم للدفـاع عـن حقـوق 
السـمارسة ومكافحة  املهجرين 

٢٠١٦/٢/٥

الحركـة  حظـر  مناهضـة  خيمـة  شـهدت 

االسـالمية يف السـوق البلدي يف مدينـة أم الفحم 

اجتماًعـا   ٢٠١٦/٢/٥ الجمعـة  يـوم  مسـاء 

جماهرييًـا، تحـت عنـوان «ال تفريـط بـأرض 

اآلبـاء واألجـداد» بتنظيـم جمعيـة الدفـاع عن 

حقـوق املهجريـن واملركـز العربـي للتخطيط 

البديـل وبالتعـاون مـع لجنـة املتابعـة العليـا 

العربيـة. للجماهـري 

وتأتـي املبادرة لهـذا االجتماع دفاًعـا عن أرض 

اآلبـاء واألجـداد والتصـدي لسـمارسة األرايض 

األشـهر  خـالل  نشـطوا  الذيـن  واملروجـني 

القـرى  بأهـايل  اإليقـاع  محاولـني  األخـرية، 

وإيهامهـم  خـاص،  بشـكل  املهجـرة  العربيـة 

بإمكانيـة الحصـول عـىل تعويضات عن سـلب 

املصـادرة. أراضيهـم 

شـارك يف االجتمـاع الدكتور حنا سـويد رئيس 

املركـز العربـي للتخطيـط البديـل، واملحامـي 

إدارة  مجلـس  رئيـس  حسـني  أبـو  حسـني 

عدالـة، والشـيخ رائـد صـالح رئيـس  مركـز 

الحركة اإلسـالمية، ومحمد سـالمة مـن جمعية 

الدفـاع عن حقـوق املهجريـن، والشـيخ طاهر 

عـيل القائـم بأعمـال رئيـس بلديـة أم الفحـم، 

واألحـزاب  الجمهـور  ممثـيل  مـن  والعـرشات 

والتيـارات السياسـية والشـعبية والجماهرييـة 

. لعربية ا

جماعيـة  بوقفـة  البدايـة  يف  االجتمـاع  افتتـح 

لقـراءة سـورة الفاتحـة ومن ثـم تـم الوقوف 

عـىل نشـيد موطنـي، وأدار االجتمـاع املهندس 

الدفـاع  جمعيـة  سـكرتري  فحمـاوي  سـليمان 

عن حقـوق املهجريـن والـذي افتتـح االجتماع 

املشـاركني،  لـكل  والشـكر  التحيـة  بتقديـم 

ونجـاح  الجهـد  تكثيـف  رضورة  عـىل  مؤكـًدا 

حملـة املحافظة عىل االرض يف ظـل تفاقم حملة 

السـمارسة ومحاوالتهـم إقنـاع أهـايل القـرى 

املهجـرة بيـع اراضيهـم مقابـل الحصـول عىل 

تعويضـات عـن االرايض العربيـة التي ُسـلبت 

واحتُلـت وتـم تهجـري أصحابهـا.

 ثـم تحـدث الشـيخ طاهـر عـيل نائـب رئيس 

بلديـة أم الفحـم البلد املضيف لالجتمـاع، داعيًا 

اىل تكثيـف الجهـود مـن اجـل عـدم االنجـرار 

تبديـل  عمليـة  مـن  وحـذر  السـمارسة  وراء 

االرايض، مطالبًـا بعـدم التفريض بـأرض اآلباء 

واالجداد.

صـالح  رائـد  الشـيخ  مـن  كل  تحـدث  ثـم   

واملحامـني حسـني ابو حسـني ومحمد سـالمة 

مؤكديـن أن «هـذه االرض، هـي ارض مقدسـة 

حصلنـا عليهـا مـن ابائنـا وأجدادنـا وممنوع 

التجـارة بهـا والتقايض بهـا، داعيـني الجميع 

اىل تكثيـف الجهـود والنضـال مـن اجل نرصة 

حملـة  ومحاربـة  والوطـن  االرض  قضيـة 

والقضائـي  الشـعبي  بالنضـال  السـمارسة 

والقانونـي».
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للتصـدي  جماهـريي  اجتمـاع 
النـارصة يف  األرض  لسـمارسة 

٢٠١٦/٢/١٣

اآلبـاء  بـأرض  للتفريـط  «ال  عنـوان  تحـت 

واألجـداد» بمبـادرة مـن جمعيـة «الدفـاع عن 

حقـوق املهجرين» و «املركـز العربي للتخطيط 

البديـل» بالتعـاون مـع لجنـة املتابعـة، عقـد 

اجتمـاع جماهـريّي  يف مركـز محمـود درويش 

الثقـايف يف مدينة النارصة، يهـدف اىل «التصدي 

لسـمارسة األرايض واملّروجـني الذيـن نشـطوا 

خالل األشـهر األخـرية محاولني اإليقـاع بأهايل 

القـرى العربية املهجرة بشـكل خـاص، وكافة 

بإمكانيـة  وإيهامهـم  عامـة،  شـعبنا  أبنـاء 

الحصول عـىل تعويضـات عن سـلب أراضيهم 

املصـادرة «، اسـتمراًرا للحملـة التـي أطلقهـا 

منتصـف  يف  املؤتمـر،  تنظيـم  عـىل  القائمـون 

شـهر كانـون األول املـايض.

شـارك يف االجتمـاع، النائبة حنني زعبي، سـامر 

سـويد مديـر مركز التخطيـط البديـل، املحامية 

سـمر  عدالـة،  مركـز  مـن  مورانـي  ميسـانة 

عزايزة مـن الجمعيـة العربية لحقوق االنسـان، 

واملحامـي واكيـم واكيـم مـن جمعيـة الدفـاع 

عـن حقـوق املهجريـن، واملحامـي ثائـر دخان 

احـد املحامني الذيـن اثـاروا هذه القضيـة ونبه 

لخطورتهـا منـذ عـدة اشـهر، وأدارة االجتمـاع 

االجتمـاع  افتتـح  مصالحـة.  خلـود  الصحفيـة 

بلديـة  رئيـس  نائـب  عوايـيس  محمـد  بكلمـة 

النـارصة واختتـم بكلمـة مـن الجد جاد سـالم 

ابن قريـة معلول املهجرة الـذي أكد عىل رضورة 

التشـبث بالحق واألرض، والتمسـك بـكل قطعة 

ارض وعـدم التفريـط بهـا، ألنها مـا ورثناه عن 

أبائنـا وأجدادنـا وليـس ألحد حـق التفريط بها. 

وقدمـت الفنانـة ملـى أبـو غانـم فقـرة غنائيـة 

ملتزمـة. وشـارك يف  االجتماع الجماهـريي عدٌد 

مـن املمثلـني عـن األطـر الناشـطة والفاعلـة يف 

قضائيًا وشـعبيًا.  املجـال، سياسـيًا، 

بعـض  يقودهـا  محمومـة  «حملـة 

السـمارسة وتجار األرض قامـت بالتواطؤ 

سـلطوية» وأذرع  جهـات  مـع 

واكـد املنظمـون: «ان األهـداف التـي دفعت إىل 

إطـالق حملة خاصـة ملواجهة سـمارسة األرض 

وإىل تنظيـم هـذا االجتمـاع الـذي يعـد الرابـع 

جماهرييـة  توعويـة  اجتماعـات  سلسـلة  مـن 

يف املجـال، يقودهـا املركـز العربـي للتخطيـط 

البديـل وجمعية الدفـاع عن حقـوق املهجرين، 

بالتعاون مـع فعاليات أهليـة ووطنية مختلفة، 

الطـالع  تهـدف  وإعالميـة  شـعبية  حملـة 

وتوعيـة األهل والجماهـري العربية عـىل حقيقة 

املحـاوالت البائسـة واملشـبوهة التـي جرت عىل 

املهجريـن  السـتدراج  ونيـف  السـنتني  مـدار 

اإلرسائيليـة  املحاكـم  إىل  للهرولـة  والالجئـني 

السـتجداء التعويضـات املاليـة البخسـة مقابل 

حقوقهـم التاريخيـة الراسـخة بأرضهـم التي 

اقتلعـوا منهـا وأمالكهـم التـي جـردوا منها».
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ت)
حة بالدونما

سا
ت العربية (امل

يض البلدا
ىل أرا

ع
ت» 
عيلي

ت 
ري
س
ع «نت

ّس
تغلغل وتو

 البلدة
رصة

النا
ني 
ع

هل
ما

كفركنا
الرينة

شهد
امل

دبورية
سال

اك
ب 
عر

 
ح 
صبي

ال
يل)
شب
(ال

ع
جمو

امل

خية
يض الـتاري

ألرا
حة ا

سا
م

15,250
13,340

19,575
15,770

10,930
18,220

16,095
8,685

117,865

ح 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

ت»
عيلي

ت 
ري
س
«نت

6,575
6,170

4,655
4,095

3,035
2,375

1,015
235

28,155

ح 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

عيل»
عيمك يزرا

»
585

1,310
--

--
590

8,780
5,990

--
17,255

ح 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

ن»
حتو

جليل ت
»

--
--

--
--

--
--

--
4,685

4,685

ح 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

«كفار تافور»
--

--
--

--
--

--
--

715
715

عا
شا
م

ت 
ح
صب
ي أ
حة الت

سا
امل

--
655

4,900
--

--
1,270

--
1,155

7,980

يض املتبقية للبلدة
ألرا
حة ا

سا
م

8,090
5,205

10,020
11,675

7,305
5,795

9,090
1,895

59,075



31|

ال ��ر�� 
�رض اآل
اء واألج�اد



|32

ال ��ر�� 
�رض اآل
اء واألج�اد
ف
طو
ض الب

حو
يف 

ن 
طا
ستي
إل
ض ا

ألغرا
يض العربية 

ألرا
صادرة ا

م

البلدة
ن
عيلبو

حنا
دير 

عرابة
البعينة 
ت
جيدا

الن
ني
خن
س

ب 
ك وك

أبو 
جاء
الهي

كفرمندا
ع 
جمو

امل
(دونم)

خية
يض الـتاري

ألرا
حة ا

سا
م

15,435
15,940

33,235
9,200

67,135
18,550

15,000
174,495

ح 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

שגב
מ

ف » 
جا
س
م

»
970

7,010
10,935

 
45,435

15,480
3,810

83,640

ح 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

תון
ח
ת

ن » גליל 
حتو

جليل ت
»

7,985
 

 
2,755

 
 

 
10,740

عا
شا
م

ت 
ح
صب
ي أ
حة الت

سا
امل

1,660
 

13,080
 

12,200
 

 
26,940

يض املتبقية للبلدة 
ألرا
حة ا

سا
م

سبتها املئوية
ت) ون

(بالدونما
4,820
31%

8,930
56%

9,220
28%

6,445
70%

9,500
14%

3,070
17%

11,190
75%

53,175
30%
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ت)
حة بالدونما

سا
غور (امل

شا
طقة ال

من
يف 

ن 
طا
ستي
إل
ض ا

ألغرا
يض  العربية 

ألرا
صادرة ا

م

البلدة
مة
الرا

جور
سا

ف
ح
ن

البعنة
سد
أل
دير ا

جد 
م

الكروم
ع
جمو

امل

خية
يض الـتاري

ألرا
حة ا

سا
م

25,245
8,155

15,630
14,970

7,515
20,020

91,535

ح «كرمئيل»
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

2,600
1,480

4,675
11,395

 _
1,880

22,030

ح 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

ف»
جا
س
م

»
9,130

_ 
4,215

120
2,835

8,835
25,135

مروم 
ح «
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

جليل»
ج

1,285
2,700

 _
_

_
_

3,985

عا
شا
م

ت 
ح
صب
ي أ
حة الت

سا
امل

6,105
_

540
_

_
55

6,700

يض املتبقية للبلدة
ألرا
حة ا

سا
م

6,125
3,975

6,200
3,455

4,680
9,250

33,685
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ت)
حة بالدونما

سا
ي (امل

جليل الغرب
طقة ال

من
يف 

ن 
طا
ستي
إل
ض ا

ألغرا
يض  العربية 

ألرا
صادرة ا

م

البلدة
يركا

س
جول

ن
سنا

ابو 
كفر 
ف
سي
يا

جديدة
ال

املكر
ع
جمو

امل

خية
يض الـتاري

ألرا
حة ا

سا
م

32,855
14,595

12,285
7,145

5,190
8,620

80,690

رش»
ي أ
ط
م

ح «
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

1,885
 

5,590
340

 
1,070

8,885

ف»
جا
س
م

ح «
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

8,845
9,860

 
 

 
 

18,705

معاليه 
ح «
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

ف»
س
يو

2,675
 

 
 

 
 

2,675

عا
شا
م

ت 
ح
صب
ي أ
حة الت

سا
امل

3,505
735

 
4,145

1,045
2,600

12,030

يض املتبقية للبلدة
ألرا
حة ا

سا
م

سبتها املئوية
ون

15,945
49%

4,000
27%

6,695
54%

2,660
37%

4,145
80%

4,950
57%

 38,395
48%
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ي 
جنوب

ث ال
يف املثل

ن 
طا
ستي
إل
ض ا

ألغرا
يض العربية 

ألرا
صادرة ا

م
 

ا لبلدة
سوة 

قلن
رية
ط
ال

طيبة 
ال

طيبة 
ت ال

غابا
*
شمالية

ال
طيبة 

ت ال
غابا

*
القبلية

ع 
جمو

امل
(دونم)

خية
يض الـتاري

ألرا
حة ا

سا
م

27,580
31,365

38,995
2,110

1,520
101,570

ف 
ح «لي

صال
ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

שרון
ن» לב ה

شارو
ه

13,015
7,610

14,480
 

 
35,105

ح «دروم 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

שרון 
ם ה

ن» דרו
شارو

ه
 

5,035
120

 
 

5,155

ف 
حو

ح «
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

שרון
ن» חוף ה

شارو
ه

 
5,430

180
2,110

1,520
9,240

ح «نتانيا» 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

תנייה
נ

2,935
 

 
 

 
2,935

ح «كاديما - 
صال

ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

מה- צורן
קדי

ن» 
سورا

ت
2,830

 
2,645

 
 

5,475

موند» 
ح «تل 

صال
ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

מונד
תל 

 
1,440

70
 

 
1,510

ن يهودا» 
ح «اف

صال
ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

אבן יהודה
 

 
705

 
 

705

سيا» 
ح «بردي

صال
ت ل
صودر

ي 
حة الت

سا
امل

סיה
פרד

745
 

 
 

 
745

ضفة الغربية 
ال

 
 

2,680
 

 
2,680

يض املتبقية للبلدة 
ألرا
حة ا

سا
م

سبتها املئوية
ت) ون

(بالدونما
8,055
29%

11,850
38%

18,115
46%

0
0

38,020
37%

الكها رغم 
مت
حها وا

ال
ص
سـت

طيبـة با
يل ال
هـا
حل، قام أ

سـا
ن ال
ع قريبا م

عية تقـ
ض زرا

ي أرا
هـ

شـمالية والقبليـة 
طيبـة ال

ت ال
غابـا

 *

عة.
ن آبار امليـاه للزرا

جموعة مـ
يض م

ألرا
هـذه ا

يف 
جد 
ح البلـدة. وتو

ط
سـ
جغرافيـا بم

صـل 
انهـا ال تت
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جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين

ADRID - Association for the Defence for the 
Rights of the Internally Displaced in Israel

تلفاكس: 6468241 04 | ص.ب. 551 شفاعمرو   

Facebook: ADDPR

املركز العربي للتخطيط البديل
The Arab Center for Alternative Planning 

facebook: املركز العربي للتخطيط البديل

Tel: 04 6783636 | Fax: 04 6782394

www.ac-ap.org | Email: acap@ac-ap.org

P.O.B 571 Eilaboun 16972 
صندوق بريد 571 عيلبون


