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  ١٩٤٨رسالة األراضي احملتلة 

  فلسطينيو الداخل بين الهجرة والتهجير
  

  من وليد العمري –حيفا 
  
يف مواجهة الهجرة اليهودي اجلديدة إىل أرض فلسطين، يجد فلسطينيو الداخل 

البطالة، ويف وضع  مأساوي يتهدد وجودهم أنفسهم بين مطرقة الهجرة وسندان 
فهذا الغزو البشري الواسع سيرافقه . وتطورهم معا، ويخطف لقمة العيش من أفواههم

. تصعيد لسياسة القهر القومي والتمييز العنصري، وتهويد ما تبقى من أراض عربية
ويف ظل موجات القادمين اليهود سيزداد الوضع االقتصادي واملعيشي جلماهير 

فاستيعاب هؤالء املتدفقين ال يضع عالمة استفهام كبيرة . فلسطينيي الداخل سوءاً
ويف . حول مصير ما تبقى من أراض عربية فحسب، بل إن العربي هو أول الضحايا

" العمل العبري"، أو "احتالل العمل"األفق يلوح خطر تفعيل مبدأ املمارسة الصهيونية، 
  .بصورة مل يسبق لها مثيل

أن هذه الهجرة مفاقمة الوضع املتفاقم أصالً، وهو ما تؤكده إن من ش
  :املعطيات التالية

، بينما وصلت يف الوسط %٩ -% ٨تبلغ البطالة يف الوسط اليهودي : البطالة -
ونشرت نتائجه يف األول " كل العرب"ووفق استطالع أجرته صحيفة %. ٢٠العربي إىل 

املدن العربية، وتهبط يف القرى العربية يف % ٢٥مارس، فإن النسبة تبلغ / من آذار
  .من مدخوالت العامل اليهودي% ٤٦، وتساوي مدخوالت العامل العربي %١٥إىل 

 ١٢٠٠يعاين الوسط العربي نقصاً مستمراً يف غرف التدريس قدره  :التعليم -
 ٤٢٨٦كما يعاين نقصاً قدره . غرفة، وخُمس الغرف املستعملة غير صالح للتعليم

وخُمس الطالب ال ينهي تعليمه اإللزامي يف املدرسة االبتدائية، بينما يفشل . مدرساً
  .خالل مرحلة الدراسة الثانوية% ٥٠نحو 

بلدة، فيها سلطات  ٣٨بلدة عربية من جمموع  ٢٦تفتقر : اخلدمات البلدية -
وال ترتبط شبكة جماري اإلثنتي عشرة بلدة . حملية معترف بها، إىل شبكات اجملاري
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سلطة حملية عربية  ٣٨ويصل حجم العجز املايل يف . املتبقية بالشبكة القطرية وقرية
وهذا يثقل على سير العمل املنتظم يف جماالت التعليم واخلدمات . مليون شيكل ٩٠إىل 

وتعادل ميزانيات السلطات احمللية العربية ربع . البلدية والعمالة والصناعة والتطور
 ٢٠٠اليهودية، إذ يبلغ خمصص الفرد يف الوسط العربي امليزانيات العادية للسلطات 

  .شيكالً ٨٦٠شيكل بينما يصل يف الوسط اليهودي إىل 
بحسب اإلحصاءات (يعيش يف إسرائيل قرابة نصف مليون  :خط الفقر -
، علماً بأن نسبة العرب يف إسرائيل %٥٠حتت خط الفقر، نسبة العرب منهم ) الرسمية

  .ل يشكل العرب ثلثي العدد من الفقراءوبين األطفا%. ١٧هي نحو 
يعتبر وضع الزراعة سيئاً جداً؛ فقد نهبت األرض خالل األعوام  :الزراعة -

األربعين املاضية وما سبقها، عقب كل هجرة، وأُقيمت عليها املستعمرات، وسلمت 
 ويف. والويل ملن يجرؤ من اليهود على بيعها أو تأجيرها للعرب. للتعاونيات اليهودية

الوقت الراهن، هناك خمططات البتالع األرض العربية املتبقية والتي مل تعد تسد رمق 
وتلجأ إسرائيل إىل ذلك إما باملصادرة، وإما بحرمانها من الري، وإما . أصحابها

  .بعرقلة تسويق منتوجاتها وفرض ضرائب باهظة على أصحابها
صحاب األراضي يف فمنذ نحو الشهرين وسلطات الضريبة ترسل إشعارات إىل أ

ويفيد بعض من تلقوا اإلشعارات بأنها وصلت، يف . شفاعمرو لدفع ضريبة األمالك
واجلديد يف األمر أنه يف حالة عدم دفع . بعض األحيان، إىل مائة ألف شيكل جديد

الضريبة يف املوعد احملدد، فإن دائرة ضريبة األمالك تقوم بتطويبها يف دائرة 
وقد تعرضت قرى . وهذا أمر يتكرر يف العدد من القرى. ل يف ذلكالطابو، وال تقبل اجلد

كثيرة، مثل يركا واملكر، ملداهمات كبيرة من قبل الشرطة وقوات ضريبة األمالك التي 
  .تصادر املمتلكات واألراضي

وتؤكد الدالئل كلها أن السلطات اإلسرائيلية تتعامل مع اجلماهير الفلسطينية 
الذي تستطيع من خالله فتح منافذ ألماكن عمل " بطن الرخوال"يف الداخل على أنها 

ولعل يف مشاعر التململ التي بدأت بالظهور يف . وسكن جديدة للمهاجرين اجلدد
أوساط العمال واألكاديميين العرب، بعد أن تلقوا إخطارات بقرب االستغناء عن 

كثيراً مما اعتقده  خدماتهم، ما يؤكد أن أخطار هذه الهجرة على فلسطينيي الداخل أشد
  .البعض
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ففي إثر تصاعد عدد املهاجرين الذين وصلوا إىل إسرائيل، حيث يعادل عددهم 
فبراير ثلثي عددهم طوال السنة / حتى منتصف شهر شباط منذ مطلع السنة احلالية

وجنباً إىل جنب مع انتشار املعلومات . املنصرمة، ازدادت خماوف فلسطينيي الداخل
من االحتاد السوفياتي، ازداد القلق بين صفوف " الهجرة الكبرى"والتصريحات عن 

العمال العرب واملثقفين يف خمتلف اجملاالت، وخصوصاً أن تلميحات بدأت تسمع من 
مسؤولين وأرباب عمل ومديري عمل، تهدد بالفصل من العمل أو عدم تمديد فترة العمل 

عنصري يتصاعد أكثر من وبدأ، يف بعض األماكن، الطرد على أساس . مرة أخرى
  .السابق

عن تزايد حاالت رفض إعطاء ) ٣٠/١/١٩٩٠" (االحتاد"وحتدثت صحيفة 
رسائل املوافقة للعمال العرب الذين يجدون أماكن عمل بأنفسهم، والتي يجب احلصول 

ففي بلدة الطيبة، توجه العامل صبحي صالح مصاروة . عليها من مكتب العمل احمللي
غيبور "بلدته للحصول على رسالة موافقة للعمل يف مصنع  إىل مكتب العمل يف

يف مدينة كفار سابا، بعد أن سعى بنفسه وحصل على عمل لدى انتهاء فترة " سبرينا
ورفضت املسؤولة يف مكتب العمل منحه هذه . حصوله على خمصصات البطالة

دون موافقة الرسالة بادعاء أن التعليمات ال تسمح لها بإعطاء مثل هذه الرسالة من 
مكتب العمل املسؤول عن املنطقة التي يقع املصنع فيها، وهو مكتب العمل يف كفار 

حق األولوية للعمل يف "وقد أجاب املسؤول يف مكتب العمل يف كفار سابا بأن . سابا
وتكرر األمر مع أياد أحمد عواد الذي وجد عمًال ." منطقة كفار سابا هو للقادمين اجلدد

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن نسبة كبيرة من أهايل بلدة الطيبة ". مصنع أوسم"يف 
إذ . ألف نسمة، تعمل خارج البلدة التي تعاين كغيرها بطالة متفاقمة ٢٤البالغ عددهم 

شخص مسجلين لدى مكاتب التسجيل،  ٥٠٠يبلغ عدد العاطلين عن العمل فيها قرابة 
شخص  ١٠٠٠ة اجتماعية، وعائلة بحاجة إىل رعاي ٢٥٠٠ناهيك بوجود نحو 

يتعاطون اخملدرات ومل تخصص اجلهات املسؤولة سوى ستة موظفين فقط للعمل يف 
جمال اإلقالع عن تعاطي اخملدرات، علماً بأن مقياس الوظائف لقسم الرفاه يقضي 

وبحسب معطيات جلنة عمال قرية تمرة . بتعيين عامل اجتماعي واحد لكل ألف نسمة
ودل . عاطلين يف هذه القرية يزداد عشرين شخصاً كل أسبوعقرب عكا، فإن عدد ال

استجواب قدمه عضو الكنيست هاشم حماميد على أن عدد العاطلين عن العمل 
شخص يخدمهم موظفان  ١٤٠٠املسجلين يف مدينة أم الفحم يف املثلث بلغ قرابة 
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. هوديعاطالً عن العمل يف الوسط الي ١٥٠فقط، بينما يخدم موظف تشغيل واحد كل 
عرابة، (فبراير، ازداد عدد العاطلين عن العمل يف قرى البطوف الثالث / شباط ٨ويف 

عاطالً سابقاً مسجالً لدى  ٢٥٠عاطل جديد، إضافة إىل  ١٠٠) وسخنين، ودير حنا
وعلى الرغم من تفاقم البطالة، . وهذه جمرد نماذج بسيطة جداً. مكتب العمل هناك

ة مع ازدياد أعداد املهاجرين إىل إسرائيل، فإن والتي أخذت تزداد بصورة مطرد
الهستدروت هو اآلخر يساهم يف تعزيز الفصل العنصري ضد العرب، وقد رفض طلباً 

وفسرت . للقائمة املشتركة يف مؤتمر الهستدروت للبحث يف قضية استفحال البطالة
ملؤتمر القائمة املشتركة، على لسان النقابي سهيل دياب عضو اللجنة التحضيرية 

ذلك بأنه تهرب صريح من مواجهة األزمة على خلفية احلماس للهجرة "الهستدروت، 
وفعالً، فبدالً من أن تقوم هذه املؤسسة بدورها ." وإهمال العرب والعاطلين عن العمل

العمايل، عينت مسؤوالً يف كل جلنة عمالية لالهتمام بالعمال املهاجرين الذين 
  .كن عمل معينةيرغبون يف االندماج يف أما

شؤون املواطنين العرب، يف " رعاية"وقال الوزير إيهود أوملرت، املسؤول عن 
وكان ." إن األمن والهجرة أوالً: "ديسمبر، خالل زيارة قام بها للناصرة/ كانون األول

 ١٣٠هنالك : "الدكتور يوسي بايلين، نائب وزير املال، أكثر صراحة هو اآلخر إذ قال
ن املناطق يعملون يف إسرائيل، ومن املمكن طردهم وتوفير أماكن ألف عامل من سكا

ويجد هذا الكالم ترجمته يف املصانع والشركات واملستشفيات، ." عمل للمهاجرين
حيث يخصص كل مكان شاغر لليهود أوالً، وكل مكان يجب أن يُشغَر يكون على 

  .حساب العرب أوالً
، فإن دائرة )١١/٢/١٩٩٠" (يديعوت أحرونوت"ووفق ما نشرته صحيفة 

ألف شقة  ٦٠ألف عامل إىل فرع البناء، لبناء  ٢٥التشغيل بدأت العمل بمشروع جلذب 
ويف إطار هذه العملية، تبذل الدائرة جهداً لتجميل . سكنية من أجل استيعاب املهاجرين

لكن، ملن تقدم . وجه فرع البناء، وذلك بتقديم حمفزات وامتيازات مالية للعاملين فيه
كما تقدم لهم أيضاً . هذه االمتيازات؟ إنها تُقدَم للجنود املسرحين، وللقادمين اجلدد

 ٢٤٠٠شيكل شهرياً، و  ٤٠٠حمفزات مالية على شكل إضافة مالية إىل أجورهم تبلغ 
وتسعى دائرة التشغيل إلجراء تعديل على قانون التشغيل، كي . شيكل عن نصف سنة

هذا باإلضافة إىل تسهيالت أخرى، مثل توفير . يهوديتضمن هذه احملفزات للعاملين ال
االنتقال اجملاين لهؤالء العمال إىل ورش البناء، وتوفير التأهيل املهني لهم يف أماكن 
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ولتحقيق هذا املشروع، خصصت دائرة التشغيل صندوقاً خاصاً برأس مال . العمل
جه العنصري املعادي إن هذا املشروع ال يعكس فقط التو. ألف شيكل ٢٠٠أويل مقداره 

للعرب وللعاملين العرب، بل يحسم عملياً مؤشرات اخملاطر اجلدية املقبلة واملرتقبة 
ففي فرع البناء يعمل، يف األساس، العمال العرب بعد أن . من جراء الهجرة الواسعة

أقفلت يف وجوههم األغلبية الساحقة من فروع الصناعة املرتبطة بالثورة العلمية 
ويعني إقفال فرع البناء . العسكري –والصناعة املربوطة باجملمع الصناعي والتقنية 

ويف . يف وجه العاملين العرب وضع آالف العائالت العربية بين فكي البطالة واجلوع
أوضاع أزمة الركود والبطالة الواسعة، فإن استيعاب عشرت األلوف من القادمين 

 التخلص من العمال واملستخدمين العرب اليهود اجلدد يعني أيضاً اإلمكان الكبير يف
وباإلضافة إىل اخلطر اجلدي بالنسبة إىل مستقبل ". العمل األسود"من باقي فروع هذا 

اخلريجين واألكاديميين العرب من مهندسين وأطباء وفنيين وغيرهم، فالهجرة تضم 
  .نسبة عالية من األكاديميين واملهنيين

  
  اين للمهاجرينيهدمون بيوت العرب ويشيدون املب

مل تتوقف سياسة نهب األراضي يوماً واحداً ؛ فقد استمرت منذ بواكير الهجرة 
. األوىل، ويف إثر كل هجرة يتصاعد نهم السلطات اإلسرائيلية لألرض العربية

فالصراع بين الصهيونية وحركة التحرر الفلسطينية كان وما زال يف شأن قضية 
إلسرائيليين يريدون استخدام هذه الهجرة ورقة ويبدو واضحاً أن الساسة ا. األرض

جديدة يف صراعهم بشأن األرض حلرمان الشعب الفلسطيني من حقه يف أرضه 
وقد يتعدى األمر ذلك ليؤثر يف وجودهم، وال سيما أن . ومزاولة حياته الطبيعية عليها

بان وإذاما أخذنا يف احلس. الهجرة هي عامل إخالل قوي يف امليزان الديموغرايف
وعداءهم للعرب، ففي اإلمكان القول إن هذه " القادمين اجلدد"األيديولوجيا املتطرفة لـ 

أكثر واقعية يف نظر ) الترحيل" (الترانسفير"الهجرة تساهم إىل حد كبير يف جعل مقولة 
اليمين اإلسرائيلي، وقد تروق للكثيرين يف وسط اخلريطة السياسية الذين يؤيدون قيام 

  .دولة يهودية
ويف الوقت الذي تعد إسرائيل قسائم األراضي لتشييد املباين وتوفير املساكن 

للمهاجرين يف شتى أنحاء إسرائيل وفلسطين احملتلة أيضاً، فإنها يف املقابل تواصل 
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عمليات هدم البيوت العربية وتضيّق اخلناق على القرى واملدن والوجود العربي يف 
   .املدن اخملتلطة

ول من هذه السنة، هدم بيت يف جسر الزرقا، وآخر يف عرابة فخالل الشهر األ
ويتهدد خطر الهدم . وبيت يف شفاعمرو، وسبعة بيوت يف عشيرة أبو كف يف النقب

بيتين يف املنصورة ووادي عارة، ومنزلين يف إبطن، وعشرات البيوت يف ام الفحم، 
زل عرب اخلوالد كما يتهدد خطر الهدم والترحيل منا. وثالثة بيوت يف عين حوض

ويف جمال مصادرة األراضي، يناضل . قرب شفاعمر، ومنازل عرب الصانع يف النقب
ويف عرابة، . دونماً من أراضيهم الزراعية ٣٤٩سكان كوكب أبو الهجياء ملنع مصادرة 

دونم من أراضي زراعية إىل أراض للبناء، تمهيداً  ٣٠٠غيرت وزارة الداخلية وضعية 
التي أقيمت على أراضي الفالحين " ابطليون"ىل مستعمرة ملصادرتها وضمها إ

املصادرة، باإلضافة إىل األخطار التي تتهدد أراضي الروجة يف منطقة ام الفحم 
أما املأساة الرهيبة، فهي إجراءات املصادرة، وهدم البيوت، وترحيل . ووادي عارة

ة واملراعي، الفلسطينيين يف النقب وجتميعهم وحرمانهم من األراضي الزراعي
ويتم هذا يف الوقت الذي تعلن . وحتويلهم إىل أيد عاملة رخيصة لالستغالل البشع

الصحف أن احلكومة باعت مائة ألف دونم يف النقب ملستثمرين أميركيين بمبلغ 
  .نصف مليار دوالر

أو " املنفعة العامة"وتأتي مصادرة األراضي العربية حتت ستار ما يسمى 
والتي ليست سوى وسيلة أخرى ملصادرة األراضي العربية؛ إذ دأبت ، "منفعة اجلمهور"

السلطات يف املاضي على تنفيذ خمططاتها حتت أقنعة من هذا النوع ملصلحة 
  .املستعمرات وبناء املناظر عليها

ويف الوقت الذي جترد إسرائيل العرب من أراضيهم، يعلن أكثر من وزير وأكثر 
فقد أعلن وزير االستيعاب . يع املادي للمهاجرينمن مصدر توفير األراضي والتشج

فبراير، منح كل عائلة من القادمين اجلدد تعتزم /شباط ١٩يتسحاق بيرتس، يف 
شيكل كتشجيع مادي لدى وصولها، وشقة يف  ٩٠٠٠السكن يف بلدات التطوير مبلغ 

ر، من مدينة وبلدة تطوي ١٧ويشمل هذا الترتيب . املساكن الشعبية التي جرى ترميمها
ضمنها شدروت، وبيت شيمش، وصفد، وبيسان، ومعلوت، وعكا، والعفولة، وكريات 

غات، وبئر السبع، ودشن دافيد ليفي وزير اإلسكان، وبمعية رئيس الوكالة اليهودية، 
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آالف وحدة  ٨ثالثة مواقع بناء يف كرميئيل وأشدود وبئر السبع، حيث سيتم بناء 
 .سكنية للمهاجرين اجلدد

ت الذي يعاين فلسطينيو عكا، وخصوصاً يف اجلزء القديم منها، أسوأ ويف الوق
أزمة سكنية ويعيشون يف بيوت ال تصلح لإلنسان، تتفجر يف كثير منها أنابيب 

اجملاري، ومئات املنازل آيلة للسقوط وجدرانها متصدعة وسقوفها ال تتحمل املطر 
ملدينة والسلطات بهم نحو وتدفع بلدية ا. والرطوبة الشديدة، وهي بيوت غير صحية

. الهجرة إىل القرى العربية يف اجلليل الغربي، يف حماولة لتفريغ املدينة من سكانها
وتقرر . ويجد العديدون منهم صعوبة يف شراء شقة يف األحياء احلديثة من املدينة

السلطات اإلسرائيلية بناء وحدات سكنية رخيصة الثمن، ويعلن رئيس بلديتها أن لديه 
وهكذا تبدأ دائرة أراضي إسرائيل . ائم جاهزة معدّة لبناء ألف وحدة سكنية عليهاقس

  .والشركات اخملتصة بترتيب األمور كي توفر املساكن للمهاجرين
 ٢٢٤٢ويكشف رئيس دائرة االستيعاب يف الوكالة اليهودية النقاب عن أن 

يف مدينة نتسريت عليت  فبراير، للسكن/مهاجراً يهودياً جديداً وصلوا، منذ بداية شباط
، وأن عددهم سيصل يف نهاية الشهر املذكور إىل خمسة آالف مهاجر، )الناصرة العليا(

ويشار إىل أن هذه املدينة أُقيمت على . وهو ما يفوق خُمس عدد سكان املدينة احلايل
أراضي الناصرة وقريتي عين ماهل والرينة، وتشكل نموذجاً ملا ينتظر باقي القرى 

  .ويشن اليهود حرباً ملنع العرب من السكن فيها. ن العربيةواملد
  

  يصرخون يف واد
بين اخلوف من خماطر هذه الهجرة واخلوف من حتذيرات املسؤولين 

اإلسرائيليين، على اختالل ألوانهم السياسية، يجد فلسطينيو الداخل أنفسهم يف وضع 
هذه الهجرة بهم من حساس يحرمهم جمرد حق التعبير عن خماوفهم مما ستلحقه 

فاملسؤولون اإلسرائيليون يعتبرون جمرد تذمر العرب من خماطر الهجرة . خطر داهم
، وأن جمع التواقيع على عريضة ضد "الوالء للدولة"عليهم أنه يتناقض مع ما يسمى 

وقد ثار رؤساء البلدات اليهودية ضد األصوات . الهجرة هو بمثابة الطعن من اخللف
  .ذرت من خماطر الهجرة على الوسط العربيالقليلة التي ح

بياناً لوفد من احلزب الشيوعي ) ٢٠/٢/١٩٩٠" (االحتاد"فقد نشرت صحيفة 
فبراير / اإلسرائيلي، عاد من زيارة لالحتاد السوفياتي يف النصف األخير من شباط
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ي املمارسات القمعية التنكيلية التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيل"يندد فيه بـ
يف األراضي احملتلة وتوطين املهاجرين اليهود اجلدد بمن فيهم املهاجرون من 

  ."االحتاد السوفياتي يف دولة فلسطين
هذه "وأعلن عضو الكنيست حممد ميعاري، رئيس احلركة التقدمية للسالم، أن 

ومن هنا فإنها وبهذه الطريقة وهذا األسلوب مرفوضة وال يمكن ... الهجرة ليست بريئة
 أن يعارضها اإلنسان الفلسطيني وأي إنسان يؤيد حق الشعوب يف العيش على إال

  ."أراضيها
وقال عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشة، رئيس احلزب العربي الديمقراطي، 

إن أي هجرة تمس حقوقنا كمواطنين وحتد من حريتنا وتثقل على الطبقات املسحوقة "
هذا املوقف احلزب الشيوعي اإلسرائيلي،  وقد سبقه يف." يف إسرائيل هي شيء مرفوض

استغالل "فبراير معارضته /الذي قرر يف اجتماع جلنته املركزية يف الرابع من شباط
قدوم اليهود من االحتاد السوفياتي واستعماله ذريعة يف أيدي احلكومة لعدم وفائها 

األزواج الشابة بالتزاماتها جتاه العاطلين عن العمل، سكان األحياء والبلدات، وجتاه 
  ."واجلماهير العربية أو لتبرير إهمال هذه القطاعات

ويرى احلزب الشيوعي، ويلتقي معه يف ذلك كل من احلزب العربي واحلركة 
التقدمية، أن على احلكومة االهتمام بإيجاد العمل والسكن والتعليم وخدمات الصحة 

ر حرمان املواطنين العرب من حماولة تبري"واستنكر، يف قراره، . لكل مواطني إسرائيل
والالفت للنظر يف ." بحجة الهجرة  -الترانسفير  –أماكن العمل والدعوة  إىل الترحيل 

يف االحتاد " مظاهر الالسامية"قرار احلزب الشيوعي، أنه من جهة ندد بشدة بما سمّاه 
بشرط " السوفياتي ودعاه إىل وضع حد لها، بينما أيد حرية هجرة اليهود إىل إسرائيل

وأية هجرة هي تلك التي مل يتضرر العرب منها؟ فمعظم ." أن ال يتضرر منها العرب
املدن واملستعمرات التي أُقيمت يف اجلليل واملثلث والنقب، أقيم على أراض عربية 

  .وما زالت الناصرة العليا وكرميئيل شاهدين ماثلين كغيرهما على ذلك. مصادرة
ونددت يف بيان . فاً أكثر حزماً من غيرهاواتخذت حركة أبناء البلد موق

الهجرة الصهيونية من االحتاد "فبراير، بـ/للجنتها القطرية، يف التاسع من شباط
كافة األطراف للتحرك املوحد والسريع ملواجهة هذه الهجرة "ودعت ." السوفياتي

 الداخل ومل تكتف احلركة بذلك، بل دعت اجلماهير الفلسطينية يف." املدمرة لنا جميعاً
واضح ومبدئي من موجة الهجرة اليهودية السوفياتية "واخلارج إىل تبني موقف 
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اجلديدة والدعوة ملواجهتها فعالً ال قوالً على أساس أنها تهدد حقوق اإلنسان 
وباشرت حركة أبناء البلد جمع التواقيع على عريضة تنوي ." الفلسطيني بشكل عام

  .إرسالها إىل القيادة السوفياتية
وأعلنت احلركة اإلسالمية، من جهتها، أنها لن تكتفي بجمع التواقيع، بل 

ستطرح األمر يف اجتماع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية، وستقترح 
إرسال وفد إىل االحتاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية بغية مطالبتها بوقف الهجرة 

ح رئيس بلدية أم الفحم، وهو أحد أعمدة هذه وأعلن الشيخ رائد صال. إىل إسرائيل
أنه يجب منع "فبراير، /احلركة، يف تظاهرة حيفا يف السادس والعشرين من شباط

هجرة اليهود السوفيات بكل الوسائل، بما فيها التوجه لسفراء الدول األجنبية يف 
  ."إسرائيل

يف هذا األمر  أما اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية، فلم تبحث
بعد، غير أن توفيق زياد، رئيس بلدية الناصرة، أعلن يف مؤتمر صحايف يف شفاعمرو 

أنه من ناحيته ال يعارض الهجرة إىل إسرائيل شريطة أن ال "فبراير، /شباط ٢٦يف 
  ."يمس ذلك يف العرب ومصادر معيشتهم

ى أن هذه وعلى الرغم من وجود بعض التباين يف املواقف، فإن الكل يجمع عل
، وتضر بمصالح العمال "اخلط األخضر"الهجرة تشكل خطراً شديداً على العرب وراء 

وحتمل انعكاسات . "العرب واليهود الفقراء يف إسرائيل، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
على الفلسطينيين داخل إسرائيل، وإذا قلنا إننا نعارض نقلهم إىل دولة فلسطين 

ني أننا نوافق أن تكون هذه الهجرة على حساب ما تبقى للمواطنين احملتلة، فهذا ال يع
ومثلما يشرح حممد ميعاري الذي يرى أن ." العرب من أرض يف اجلليل والنقب واملثلث

على كل الذين لهم عالقة، االحتاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية والواليات املتحدة 
ء الذين يطالبون بحقوق اإلنسان وإسرائيل األميركية التي أقفلت أبوابها يف وجه هؤال

ذاتها، أن يأخذوا هذه احلقائق قبل أن يقدموا على خطوة من هذا النوع، ويزيدوا 
 ■. اإلسرائيلي وقضية السالم تعقيداً جديداً  –الصراع الفلسطيني 
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