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شكر وتقدير
الحمد هللالذي لو األمر مف قبؿ ومف بعد عمى ما أنعـ عميﱠ مف إتماـ ليذه الدراسة،
األميفمحمدصمىاهللعميووعمىآلووصحبوأجمعيف،القائؿ":مف

والصالةوالسالـعمىنبيو

اليشكرالناساليشكراهلل"،وامتثااللذلؾاليسعدنيإالأفأتوجوبخالصالشكروالتقديرإلى
جامعةاألزىربغزةالتيفتحتذراعييالتحتضفكؿالظامئيفلمعمـوالمعرفة .

كما يشرفني أف أتقدـ بأسمى آيات الشكر والعرفاف إلى أستاذي المشرؼ عمى ىذه

الرسالةالدكتور :رياض األسطؿ ،الذي لـ يأ ُؿ جيداً ،ولـ يبخؿ عمي بخبرتو الواعية ونصائحو

السديدة،وخبرتوالعميقةلتخرجىذهالرسالةعمىىذاالنحو .
يؿإلىأستاذيالكريميف :
وكذلؾأتقدـبالشكرالجز
ً

األستاذالدكتور:ناجيشراب،واألستاذالدكتور:صالحأبوختمة،لتفضميمابقبوؿمناقشةىذه

الرسالة،وابداءالتوجيياتالقيمةالسديدةلتخرجفيأبيىحمميا .

والشكرموصوؿإلىكؿأساتذتياألجالءفيجامعةاألزىر،الذيفلـيبخمواعميبتوجيياتيـ

وارشادىـ .

وكذلؾأتقدـبالشكرلكؿمفساعدنيوشجعنيالكماؿالدراسة .

والأنسىأفأبرؽشكريوعرفانيإلىزمالئيوأحبائي،خاصةمفرافقنيمنيـأثناءالدراسة .



كؿالشكروالعرفافليـجميعاً





ت

الممخص
ىدفت الدراسة إلى رصد ودراسة سياسة التيجير الداخمي الذي يمارسيا االحتالؿ

اإلسرائيمي بشكؿ رسمي وغير رسمي ،وأثرىا عمى بدو النقب السكاف األصمييف لمنطقة النقب
الفمسطينية،وذلؾفيالمرحمةالزمنيةمفاتفاؽأوسموعاـ،1994وحتى .2014

وبينت الدراسة الطبيعة الجغرافية لمنطقة النقب وتوزيع قبائميا وتاريخ النقب منذ القدـ

وحتى اآلف ،إضافة إلى رصد األبعاد والظروؼ اإلجتماعية واالقتصادية لبدو النقب في ظؿ
الحكـاإلسرائيمي،وناقشتالدراسةالمحدداتالتيتكمفخمؼسياسةالتيجيراالسرائيميةلبدو

والمحددات التاريخية والجيوسياسية والديموغرافية ،كما
النقب ،ومنيا :المحددات األيديولوجية 
تناولتالدراسةالتيجيرفيالفكرالصييونيمفكافةجوانبو،ومنيا:مفيوـالتيجيروأنماطوفي

السياسةاالسرائيمية،وسياسةالتيجيرفيالفكراالسرائيميوالجذورالتاريخيةلقضيةالتيجيرمنذ
نشأةإسرائيؿوحتىبدايةالفترةالزمينةلمدراسة،ورصدتالدراسةالقوانيفاإلسرائيميةالتيتساعد
عمى تيجير البدو ،والعمميات العسكرية وغير العسكرية التي نفذىا اإلسرائيميوف لتيجير بدو

النقب ،والضغوط والممارسات المختمفة التي تيدؼ إلى تيجيرىـ ،ثـ وضحت الدراسة اآلثار
السمبيةالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةلسياسةالتيجيرعمىبدوالنقب .

وجاءت مشكمة الدراسة الرئيسية في التساؤؿ الرئيس التالي :ما أبعاد سياسة التيجير

الداخمي اإلسرائيمي الخاصة بسكاف النقب مف أراضييـ ؟ ،واستخدمت الدراسة لذلؾ المنيجيف
التاريخي،والوصفيلتناسبيمامعالموضوع .

خمصتالدراسةإلىمجموعةمفالنتائجأىميا:أف الحركة الصييونية مارست شكميف

و

رئيسيف لطرد الشعب العربي الفمسطيني :الطرد الخارجي ،وىو طرد العرب الفمسطينييف إلى

البالدالمجاورةلفمسطيف،والطردالداخمي:وىوطردالعربمفمنطقةإلىأخرىضمفاألراضي

الفمسطينية المحتمةمنذعاـ.1948كماتبيفمفخالؿالدراسةأفإسرائيؿعممتطواؿالوقت
عمى تفريغ النقب مف سكانو ألىداؼ سياسية وأخرى استراتيجية واقتصادية ،نظ اًر ألف النقب

تشرؼعمىالبحراألحمروتمتدعمىط وؿالحدودالمصريةوبإمكانيااستيعابأكثرمفثالثة

مالييف مياجر جديد ،فضالً عف إمكانية استغالليا في التنمية الزراعية والتطوير الصناعي

وبخاصة في ظؿ تنفيذ عدد مف المشاريع الواقعة قيد الدرس والتنفيذ ،وباالشتراؾ مع بعض

األطراؼالعربية .

وقدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات ،أىميا :أف عمى صناع القرار الفمسطينييف

التركيزعمىكيفيةدعـبدوالنقبمعنويا ًًولوجستيا ًًلدعـصمودىـأماـمخططاتوممارسات


ث

إسرائيؿ التي ترمي إلى تيجيرىـ ،وأف عمى الباحثيف الفمسطينييف القياـ بالمزيد مف األبحاث
والدراسات حوؿ قضية الالجئيف والميجريففي الوطف وخارجو .وأنو البدمفنقؿقضيةسكاف

النقبإلىالرأيالعاـالدوليواثارةمشكمتيـباعتبارىاقضيةسياسيةأوالً وقضيةحقوؽإنساف

مضطيد في أرضو ومحروـ مف أدنى حقوؽ المواطنة ،رغـ وجوده عمى أرضو منذ آالؼ

السنيف .
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Abstract
The study aims to observe and study the internal displacement policy
officially and unofficially practiced by the Israeli occupation and its
effect on NegavBedouinswho are the native inhabitants of the Negav area
in Palestine during the period of Oslo accord in 1994 until 2014.
The study showed the geographic nature of the Negavarea، the
distribution of its tribes and the ancient history of Negav until now. In
addition to observing the dimensions and social and economic conditions
of NegavBedouins under the Israeli occupation. The study discussed the
determinants behind the Israeli displacement policy against the Bedouins
of Negav including the ideological، historical، geopolitical and
demographic determinants. The study dealt with displacement of the
Zionist thinking from all aspects including the displacement concept and
its patterns in the Israeli policy and the Israeli displacement policy in the
Zionist thinking and the historical roots of the displacement issue since
the establishment of Israel and until the beginning of the study period.
The study observed the Israeli laws aiming at the displacement of the
Bedouins and the military and non-military operations carried out by the

Israelis to displace the NegavBedouinsas well as the heavy pressures put
onaiming at displacing them. The study showed the negative political،
economic and social effects of the displacement policy on the
NegavBedouins.
The main study problems represented in the following main question.
What are the dimensions of the Israeli internal displacement policy of the
Negav inhabitants from their land? The study used the historical and
descriptive approaches because the suit of the subject.


ح

The study concluded a number of outcomes the most important of which
are: The Zionist movement practiced two main to expel the Palestinian
people. The external expulsion, which means the expulsion of the Arab
Palestinians to the countries neighboring to Palestine, and the internal
expulsion, which means their expulsion from one area to another inside
the Palestinian territories, occupied in 1948. The study also showed that
Israel has been working all the time to empty Negav from its inhabitants
for political، strategic and economic reasons because the Negav area
oversees the Red Sea، extends along the Egyptian borders and can
accommodate more than three million new immigrants. In addition, it
could exploited in the agricultural and industrial development especially
in case of implementing the projects, which are between study and
implementation, and in participation with other Arab parties.
The study made a set of recommendations including:
The Palestinian decision makers should concentrate on the means to
support Negav Bedouins from spiritual and logistic points of view to help
them face Israel’s plans and practices aimed at their displacement. The
Palestinian researches should conduct more researches and studies about
the issue of the refugees and the displaced people in the country and
abroad. The issue of Negav Bedouins should raised to the International
public opinion and deal with their problem as a political issue concerning
the rights of the people who are persecuted in their country and deprived
of their rights of citizenship though they have been on this land for
thousands of years.
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1

أوالً :المقدمة
تُعدفكرةطردوتيجيرالفمسطينييفمفوطنيـأحداألركافاألساسيةلممشروعالصييوني

في فمسطيف ،حيث إف األىداؼ الصييونية في فمسطيف تتطمب طرد الفمسطينييف مف وطنيـ،
واحالؿالييودبدالمنيـ،فوجودالفمسطينيفيوطنووعمىأرضويعيؽتحقيؽتمؾاألىداؼ،

ألنو يتناقض تناقضا كامال مع الصييونية وأىدافيا ومشروعيا االستيطاني في فمسطيف ،وقد
اعتبرت الصييونية وجود الشعب الفمسطيني في وطنو مشكمة ،أطمقت عمييا تعبير (المسألة

العربية)،وسعتإليجادحؿجذريليا،تمثؿفيطردىـمفوطنيـ .

وقد ظيرتفكرةتيجيرالعربالفمسطينييففيالفكرالصييونيقبؿقياـإسرائيؿ لدى

اآلباءالمؤسسيفلفكرةالصييونية،حيثتبنتالحركةالصييونيةسياسةتيجيرالفمسطينييففكرا
وممارسة .

إفسياسةاإلبعادوالتيجيروالترحيؿالجماعيوالفرديسياسةخطيرةمارستياالعصابات
كبير مف المفكريف والسياسييف
الصييونية بحؽ المواطنيف الفمسطينييف بعد أف ميد ليا عددا  ا
الصياينة مف خالؿ كتاباتيـ وآرائيـ منذ بدء نشاطات الحركة الصييونية في مطمع القرف
العشريف؛ فبعد ىزيمة الجيوش العربية أماـ العصابات الصييونيةعاـ  ،1948وجدت ىذه
العصابات مثؿ" :الياجاناة"" ،واألرغوف"" ،واشتيرف"" ،والبالماخ" ،فرصتيا لطرد وتشريد
الفمسطينييف مف خالؿ ارتكابيا سمسمة مف المجازر وىدـ القرى الفمسطينية ،لتشرد نحو 750
ألؼ فمسطيني عف مدنيـ وبمداتيـ وقراىـ إلى مخيمات المجوء ،منتيكة بذلؾ كؿ األعراؼ
والقوانيفالدوليةواإلنسانية.
وقد استمرت سمطات االحتالؿ باتباع سياسة التيجير والترحيؿ الجماعي بحؽ أبناء
الشعبالفمسطيني؛ففيعاـ،1967وفيأعقاباحتالليالماتبقىمفاألراضيالفمسطينية،
أبعدتاآلالؼمفالمواطنيفالفمسطينيف،لتواصؿبعدذلؾعممياتإبعادالنشطاءالسياسييفمف
كافة التنظيمات الفمسطينية خارج وطنيـ ،كوسيمة مف وسائؿ العقاب ليـ وألقربائيـ وذوييـ،
ضاربةبعرضالحائطكؿاألعراؼوالمواثيؽالدوليةالتيتحرـذلؾ .فبإطارمخططاتياالرامية
لتكريس ييودية الدولة وخموىا مف أي عنصر آخر بدأت سمطات االحتالؿ الصييوني بتنفيذ
مخططاتتيجيرالفمسطينييفداخؿالخطاألخضروخاصةفيمنطقةالجميؿ التي تتركز فييا
أغمبية فمسطينية ،وأعداد كبيرة مف الفمسطينييف الذيف لـ يياجروا خالؿ نكبة فمسطيف عاـ
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،1948وتمسكوابأرضيـوترابيـحتىآخرلحظة،حيثيقيـفيالجميؿاألعمىوالجميؿاألسفؿ
زىاءمميوففمسطينييعيشوفداخؿالخطاألخضرويشكموفشوكةفيحمؽإسرائيؿمايقؼ
عثرة أماـ تنفيذ المخططات الصييونية وخاصة ما يتعمؽ بييودية الدولة ،وتأتي الخطوة
اإلسرائيميةإخالءمنطقةالجميؿمفسكانياالفمسطينييفتمييدالتكريسمبدأييوديةالدولةوذلؾ
باستخداـشتىالوسائؿالمتاحةأماميا،وفيمقدمتياالتيجيرالقسريلمفمسطينييفداخؿالخط
األخضر بعد مصادرة أرضيـ بدعوى تنظيـ الشوارع والمدف ووقوعيا ضمف مناطؽ التنظيـ
والعمرافوعدـالسماحليـبإقامةالمبانيالجديدةألفذلؾيتطمبالحصوؿعمىترخيص،وىذا
الترخيص ال يمنح لمفمسطينييف بأي حاؿ مف األحواؿ ،وال تتيح القوانيف الصيي ونية المتعمقة
بالمبانيوالتنظيـإضافةأيبناءجديدإال بموجبترخيص،ممايحرـالفمسطينييفمفتوسيع
منازليـبمايتناسبمعالزيادةالعدديةفيالمدفوالقرىالواقعةداخؿالخطاألخضرالتيتشيد
زيادةسكانيةكبيرة .
كافيعيشفيالنقبعشيةنكبةعاـ1948ـ،أكثرمف 100,000بدويفمسطيني،
شكمواأكثرمف%99مفأىاليالمنطقة،وكافأسموبالحياةالخاصبالبدوفيىذهالمنطقة
الواسعة،وجزئياالمنطقةالصحراويةالخصبة،يستندإلىتربيةالمواشي،فيعاـ1948ـ بدأت
عممية التيجير القسري الممنيج لمبدو الفمسطينييف والتي ترافقت مع احتالؿ إسرائيؿ لبمدة بئر
السبع والتدمير الكامؿ والتيجير لكؿ التجمعات السكانية األصمية في المواء ،ومع أوائؿ
الخمسينات،كافأكثرمف90,000بدويفمسطينيقدأجبرواعمىالرحيؿ،تحوؿمعظميـإلى
الجئيففيالمناطؽالمجاورةفيقطاعغزة،الضفةالغربية،شبوجزيرةسيناءواألردف،وتعود
جذور موجات التجريد مف الممكية والتيجير المنيجية الواسعة إلى ق ارر إسرائيؿ بعدـ اعترافيا
بالحقوؽ العشائرية العرفية لممكية األرض ،حيث تتعامؿ إسرائيؿ مع أراضي البدو باعتبارىا
أراضي دولة،إالإذاكانتمسجمةبوصفياأمالكاخاصة،ولـيتوقؼتيجيروطردبدوالنقب
بؿاستمربوتيرةمدروسةوممنيجةمفقبؿالحكـالعسكرياإلسرائيميمرو ارباألحكاـالمجحفة
فيالمحاكـاإلسرائيميةوصوالإلىالمخططاتالتييتـتداوليافيأروقةالكنيست ،وذلؾيدؿ
عمىأفمخططتيجيربدوالنقبىومخططاستراتيجيفيالفكرالصييونياإلسرائيمي.
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وقدسعتإسرائيؿوالتزاؿلتضييؽالمساحةعمىالمواطنيفالعربحتىأصبحموضوع
توسعالعربفيإسرائيؿقضيةالتجدلياحالًنتيجةالتمييزالعنصريالصييونيضدىـ،ىذه
السياسةالقائمةعمىتقميصمساحةالنفوذالعربيمقابؿتوسيعالمدفالييوديةاألقؿنمواًسكانياً
إلى جوار اإلىماؿ المقصود في االستثمار والخدمات األساسية لممدف والقرى العربية أدى إلى
تفاقـحاالتالفقروالبؤسفييابحيثأصبحتاألكثرفق اًر .
كما أف العنصرية المتنامية في المجتمع اإلسرائيمي تزيد الحاؿ سوءاً نتيجة تقميص
خياراتالسكف داخؿ الوسطالعربي ،وخصوصاً أف السكف خارجيا يتطمب تبني قيـ صييونية
كمتطمباترئيسية،منيا:الخدمةفيالجيشاإلسرائيمي،وىوأمريجدالعربفيوخيانةلقيميـ
وقضيتيـالعادلةخاصةفيصراعإسرائيؿمعإخوافليـفمسطينييفوعرباً.

ثانياً :مشكمة الدراسة
تكمفمشكمةالدراسةفيالسياسةالتياتبعتياإسرائيؿبحؽبدوالنقب،حيثقامت،وال
زالت تقوـ ،باضطيادىـ وممارسة التمييز العنصري بحقيـ واألىـ أنيا تمارس بحقيـ عممية

تيجير داخمي قسري منظـ ،بيدؼ إجالئيـ عف أرضيـ ،وتوطينيـ في معازؿ أو قرى جديدة

محدودةالمساحةالتتناسبمعطبيعتيـاالجتماعيةوالتحترـأدنىمبادئحقوؽاإلنسافالخاصة

بيـ .وىي  تستخدـفيسبيؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼكؿ ما ىومتاحليامفإمكانات ،مف حيث
توسعاالستيطافواقامةبؤراستيطانيةجديدةوالكثيرمفاإلجراءاتالتعسفية،كماأفىناؾعدـ

وجودرؤيةفمسطينيةرسميةلعودةالميجريفأوالعمؿعمىحمايةالموجوديفعمىاألرضمف


سياسةالتيجيراإلسرائيمية .

ثالثاً :تساؤالت الدراسة
تقوـالدراسةعمىالتساؤؿالرئيسالتالي :
 -1ماأبعادسياسةالتيجيرالداخمياإلسرائيميالخاصةبسكافالنقبمفأراضييـ؟
ويتفرعمفىذاالتساؤؿالرئيسيعددمفالتساؤالتالفرعية،ىي :

 -2ماالجذورالتاريخيةلسياسةالتيجيرالداخميالتيتتبعياإسرائيؿبحؽبدوالنقب؟
 -3مامحدداتسياسةالتيجيراإلسرائيميةتجاهالسكافالفمسطينييففيإسرائيؿ؟
 -4مااالستيراتيجيةالتيتتبعياإسرائيؿفيسياسةتيجيرالسكافالفمسطينييف؟
 -5ماأنماطالتيجيرالتيتستخدمياإسرائيمتجاهبدوالنقب؟
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 -6مانتائجوتداعياتسياسةالتيجيرالداخميالتيتتبعياإسرائيؿبحؽبدوالنقب.

رابعاً :أىداف الدراسة
 .1تحديد الجذور التاريخية لسياسة التيجير الداخمي التي تتبعيا إسرائيؿ بحؽ السكاف
الفمسطينييف.

 .2توضيحمحدداتسياسةالتيجيراإلسرائيميةتجاهالسكافالفمسطينييففيإسرائيؿ.

 .3بيافمرتكزاتاالستيراتيجيةالتيتتبعياإسرائيؿفيسياسةتيجيرالسكافالفمسطينييف.
 .4تتبعتطورسياسةالتيجيراإلسرائيميةتجاهالنقب.

 .5تسميطالضوءعمىتداعياتسياسةالتيجيراإلسرائيميةتجاهبدوالنقب.
 .6بياف نتائج وتداعيات سياسة التيجير الداخمي اإلسرائيمية التي تتبعيا إسرائيؿ بحؽ بدو
النقب.

 .7توضيحالسيناريوىاتالمتوقعةفيضوءالنتائجالمحتممةلسياسةالتيجير.

خامساً :أىمية الدراسة
تكمفأىميةالدراسةفيمايمي :

.1

تقديـرؤيةموضوعيةلسياسةالتيجيرالداخمياإلسرائيميتجاهالسكافالفمسطينييف.

.2

تعزيز الدراسات السابقة ذات الصمة بإضافة دراسة جديدة ومميزة إلى مكتبة الدراسات

.3

المساىمةفيتسميطالضوءعمىمخاطرسياسةالتيجيرالداخمياإلسرائيميمحمياودوليا.

.4

الخروج بتوصيات تعمؿ بدورىا عمى نشر الوعي بضرورة الصمود والتصدي لسياسة

.5

المساىمة في توسيع آفاؽ الموقؼ الفمسطيني في إدارة التصدي لسياسة التيجير

العربية.

التيجيراإلسرائيمية.
اإلسرائيمية.

سادساً :منيج الدراسة
 المنيجالتاريخي،وسيتـتوظيفوفيالعرضالتاريخيلتطورسياسة التيجيرالداخمياإلسرائيمي ،ورصد سياسة التيجير وتبياف جذورىا ودوافعيا الحقيقية وتتبع تاريخيا،

وتسميط الضوء عمى طبيعة التعامؿ الفمسطيني مع سياسة التيجير تاريخياً ،وذلؾ

الستحداثحمواللمتصديلتمؾالسياسة .
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 المنيجالوصفي،وسيتـتوظيفوفيالعرضالتاريخيلسياسةالتيجير،وبيافمحدداتسياسةالتيجير،وعرضتطورسياسةالتيجير،وسيناريوىاتياالمحتممة،وكيفيةتطوير
موقؼفمسطينيموحدلمتصديلسياسةالتيجيروسوؼيستخدـالباحثنظريةالتكامؿ.


سابعاً :أدوات الدراسة
سوؼتعتمدالدراسةعمىعددمفاألدوات،أىميا :



المصادرالعمميةالمتوفرة.



المالحظة،حيثإفالدراسةسوؼتعدإلىمالحظةالسموؾاإلسرائيميتجاهسكافبدو



المقابمة ،سوؼ تقوـ الدراسة باعتماد المقابمة التميفونية مع بعض المسؤوليف المحمييف

النقب،وكيفيةتعامؿالفمسطينييفمعحاالتالتيجيرواإلحالؿ.
الفمسطينييففيالنقب.


ثامناً :حدود الدراسة
تتمثؿحدودالدراسةفيالجوانبالتالية :

الحدالمكاني،ويتمثؿفيمنطقةالنقببفمسطيفواألماكفالمرتبطةبيا.

الحدالزماني،ويتمثؿفيالفترةالواقعةمنذ نشأةالسمطةالفمسطينيةعاـ 1993وحتىاآلففيما
بيفعامي1994و .2114


تاسعاً :مصطمحات الدراسة
 .1بدو النقب:
بدوالنقب مصطمحيشيرإلىالقبائؿالعربيةالتيتعيشفيمنطقةالنقببفمسطيف،ومع

نةأواستقرار وتوطيف قسري لمبدو ،وبعد حرب عاـ
نياية الحكـ العثماني بدأت سياساتحضر 
1948ـ،وقياـدولةإسرائيؿوسيطرتياعمىكامؿالنقب؛تسارعتوتيرةالتوطيفالقسريعمى
مف تبقى منيـ بيف عامي  1968و  ،1989حيث قامت إسرائيؿ ببناء سبع بمدات في شماؿ

شرؽ النقب لمسكاف البدو بقصد تسييؿ سيطرتيا عمى األراضي البدوية الواسعة ،بينما بقي
آخروففيالقرىغيرالمعترؼبياوالتيبنيتبدوفتخطيطوتفتقرإلىالخدماتاألساسيةمثؿ

الكيرباء ،والمياه الجارية ،وقد اعترفت الحكومة اإلسرائيمية تدريجيا ببعضيـ ،واتخاذ تدابير
لتحسيفخدماتالبنيةالتحتيةواألساسية  .ويقدرعددبدوالنقبب،171111مف،251111

مجموع البدوفي إسرائيؿعاـ 2112ـ ،وىـ يشكموف٪12مف المواطنيفالعربفي إسرائيؿ،

وترتبط العشائر العربية ارتباطا اجتماعيا بقبائؿ شبو الجزيرة العربية واألردف وسيناء ،وتنحدر
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معظـعشائرالنقبمفقبيمةالترابيف والتياييا والعزازمة والقديرات والظُالـ وقبائؿأخرى،ويممكوف

حاليامفأراضيالنقبمايقاربثالثةمميوفدونـ(خميفة )15،1991،

 .2الترانسفير:

ائيمييعنياقتالعالفمسطينييفمفأرضيـوترحيميـقسرمفمنطقةإلى
ا
الترانسفيرمصطمحاسر

أخرى،أوتيجيرىـإلىبالدمجاورةأوبعيدة،بيدؼتفريغاألرضالفمسطينيةمفأكبرعددمف
سكانيا،وبالتاليسيولةاستيالئيـعمىاألرض،والتييئةلمقياـبعمميةإحالؿوتوطيفالييودمف
شتى دوؿ العالـ في فمسطيف ،األمر الذي يؤدي إلى إخالؿ بالتوازف الديموغرافي لصالح

اإلستراتيجية اإلسرائيمية ،ما يضمف لالحتالؿ تحقيؽىدفيـ مفإقامة الدولة الييودية (حمداف،
 )22،2118

أما الدكتور عبد الوىاب المسيري ،فقد عرؼ الترانسفير كالتالي( :الترانسفير) كممة

إنجميزية()transferتعني(النقؿ)،وفيالمصطمحالصييونيتعني(نقؿالسكاف).والمشروع
الصييوني ينطوي عمى عمميتي ترانسفير :الشعب الييودي مف المنفى إلى فمسطيف ،والشعب

الفمسطيني مف فمسطيف إلى المنفى .ونحف نذىب إلى أف الحضارة الغربية ،بماديتيا الصارمة

وديناميتيا اليائمة التي ال تعرؼ الحدود ،قد جعمت مف الترانسفير القيمة النيائية(.ويكبيديا،

)http://cutt.us/Lpn3

 .3التطيير العرقي لفمسطين:
التطيير العرقي لفمسطيف ىو مصطمح يشير إلى أف عمميات قامت بيا الحركة

الصييونية لطرد العرب الفمسطينييف مف أجؿ تطبيؽ خطتيا طويمة األمد لتطيير فمسطيف
منسكانيا الفمسطينييف،ولتأسيس دولةييوديةىناؾبوجودأقؿعددممكفمفالعرب ،حاولت

الدوؿ العربيةوقؼ ىذا التطيير ،إال أف ىذه الدوؿ الناشئة حديثا بمعظميا كانت تعاني مف
االنقساـوكؿدولةكانتتركزعمىتحسيفنفسيامماأدىإلىجعؿمحاولتياغيرفعالةلوقؼ

اجتثاث أكثرمف نصؼ سكاف فمسطيف األصمييف وتدمير أكثر مف نصؼ قراىا ومدنيا وقتؿ

اآلالؼ،تـالنجاحفيتطبيؽىذاالتطييرعمىأكثرمف%81مفمساحةفمسطيفمفدوف

ردود عالمية أو محمية ،استمرت سياسة التطيير العرقي إلى ما بعد حرب 1967ـ(الزرو،

 .)114،2111

 .4التيجير :

ىوممارسةمرتبطةنوعامابالتطيير،وتحمؿمعانيمتعددةمنياالنقؿأواإلزاحة،وىو
إجراءتقوـبوالحكوماتالمتعصبةتجاهمجموعةعرقيةأودينيةمعينةوأحياناضدمجموعات
عديدةبيدؼإخالءأراضيالدولةلنخبةمفالمواطنيفأوفئةمعينة،وتستخدـعادةلإلشارةإلى
طردسكافإقميـمامفمحؿإقامتيـ،واعادةتوطينيـفيمكافآخر،جديربالذكرأفالتيجير
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كممارسة فردية كاف نوعا مف أنواع العقاب لفرد أو مجموعة بشرية فيما يسمى بالنفى عف

األرض  ،ويتـ استخدامو في دراستنا لإلشارة إلى محاوالت إسرائيؿ طرد الفمسطينييف عف
أراضييـ(الرنتيسي .)29،2113،

.5التمييز العنصري:
تعتبز ظاهزة انتًُُزظاهزة صُاصُت ،اجتًاعُت ،وثمافُت َتى فُها تًُُز واضح نجًاعاث
أو أفزاد ضذ جًاعاث أخزي عهً اعتبار اَتًائهى إنً عزق ،جُش ،لىو ،دَاَت ،أو نىٌ آخز.
وانعُصزَت هٍ :صُاصت تىظُف وتضتغم كم يا ًَكٍ ،صُاصُا واجتًاعُا والتصادَا وثمافُا
نًصهحتهاَ .زكز انتًُُز انعُصزٌ عهً أفكار وعمائذ ويعتمذاث تذعٍ وجىد تفاوث بٍُ
األعزاق انًختهفت وتحاول تطبُك صُاصت اجتًاعُت تكزس فىلُت وصُطزة انعزق ،انذٌ َذعٍ أَه
األفضمأواألسمى(كيواف .)89،2111،
 .6الخطاألخضر:
انخظ األخضز هى :حذود انهذَت ،انتٍ ألزث بعذ انحزب عاو  ،1949بٍُ إصزائُم
وجاراتها يٍ انذول انعزبُت  :يصز واألردٌ وصىرَت ونبُاٌ ،ولذ رصى هذا انخظ نُكىٌ بًثابت
خظ ولف إطالق َار نهفصم بٍُ انمىاث انًتحاربت ،وجاءث تضًُته بانخظ األخضز َظزا ألَه
رصى

بمهى

أخضزعهً

خزائظ

انًحادثاث

انتٍ

جزث

فٍ

َطاق

اتفالُاث

رودس)http://cutt.us/mK5NF(.
 .7الغيتو:

الم ِ
عزؿ  ،ويشير إلى منطقة يعيش فييا ،طوعا أو كرىا ،مجموعة مف السكاف يعتبرىـ
َ

أغمبيةالناسخمفيةلعرقيةمعينةأولثقافةمعينةأولديف معيف،أصؿالكممةيعودلإلشارةإلى

حيالييودفيالمدينة،مثؿالغيتوفيمركزمدينةروما ،ويشارإلىالغيتوفيالمناطؽالعربيو
بحارة الييود ،الغيتو أيضا درج عمى وصؼ األحياء الفقيرة الموجودة في المناطؽ المدنية

الحديثة(حمداف .)iv،2118،


 .8فمسطينيو الـ ( ،48فمسطينيو الداخل):
فمسطينيوالداخؿأوعربإسرائيؿ،أوعرب48أوعربالداخؿأوفمسطينيي48ىي

التسمياتالشائعة التيتطمؽعمىالفمسطينييف الذيفيعيشوفداخؿحدودإسرائيؿ(بحدودالخط
األخضر،أيخطاليدنة،)1948وىـالعربالفمسطينيوفالمتبقوففيأرضيـبعدقياـإسرائيؿ

(حمداف .)22،2118،
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 .9النقب:
صحراء النقب منطقة صحراوية تقع جنوب فمسطيف ،تبمغ مساحتيا 13111كيمو متر

مربع ،وتعتبر طبيعة المنطقة صحراويةجافة باستثناء الجزء الشمالي  ،وتتميز النقب بمناخيا

الصحراوي وقمة سقوط األمطار والتبايف الكبير بيف ح اررتي الميؿ والنيار وانخفاض الرطوبة،

ترتفع الح اررة فييا صيفا إلى  71درجة مئوية ،وتنخفض شتاء فتصؿ إلى  7درجات مئوية،

الرياحفيياشماليةشرقيةوجنوبيةغربيةأحياناً تبمغأقصىسرعةليا 25ـ/ثانية ،ويبمغمعدؿ
سقوطاألمطارفيالشتاءإلى115ممـ.

ولمعربالبدومراكزوتجمعاتومدفيقيموففيياخصوصاً:مناطؽقضاءبئرالسبع

كمدينةعاردومدينةرىطومدفوقرىأخرىوعددىاأكثرمف 241مدينةوقريةمثؿبئرىداج

واألعسـ وغيرىاالكثير،ويبمغتعدادسكافالعرببيذه المنطقةتقريباً  381ألؼنسمةنصفيـ
مفالبدوالرحؿحسبتقديراتالسمطاتاإلسرائيميةعاـ2111ـ .

"وىيثانيأكبرمدينةفيالنقب"،عرعرة،تؿالسبع،تؿعارد،
أىـمدفالنقب(بئرالسبع،رىط 

بيرىداج،واديالنعـ،
كسيفة،حورة،المقيوُ ،شكيب،أـحيراف،أـمتاف،القصر،أخشـ،األعسـ ،
ترابيفالصانع)(.ديفيس )7،1985،

عاش ارً :الدراسات السابقة
اىتـ العديد مف الدارسيف والباحثيف بموضوعاتالتيجيرالداخمياإلسرائيميواالستيطاف

واإلحالؿ،وصدرت العديد مف الكتب واألبحاث والدراسات التي تناولتسياسةالتيجيرالداخمي،
حيثتستعرضالدراسةأدناهبعضامفىذهاألدبيات :

 .1سعيد جميل تمراز ،طرد الفمسطينيين في الفكر والممارسة الصييونية 1919-1888م،
رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العميا ،الجامعة االسالمية ،غزة-فمسطين.2113 ،

هدفت الدراسة إنً تبُاٌ الجذورالتاريخيةلفكرةالطرد فيالفكراإلسرائيميوالصييونيوطبيعة

الممارسة لفكرة الطرد عمى المواطنيف الفمسطينييف ،وتناولت الدراسة طبيعة البيئة الداخمية
الصييونية التي أدت إلى ظيور فكرة طرد الفمسطينييف ،والدوافع األساسية التي ساىمت في

ظيور فكرة الطرد ،كما تناولت أيضا البيئة الخارجية التي عززت فكرة الطرد ،ثـ أىـ األفكار
والخططالصييونيةلطردالفمسطينييف،وأىـمراحؿتنفيذالطرد،

وتوصمت الدراسةإلىمجموعةمفالنتائجأىميا:أفالفكرةالصييونيةفيجوىرىافكرة

استعمارية ،وأفالحركةالصييونيةاعتبرتأفالتيديدالموجوإلىالمشروعالصييونيىووجود
الشعبالفمسطينيعمىأرضو،وأفكتاباتالجيؿاألوؿمفالمفكريفالصياينةاشتممتعمى

دعواتمباشرةومبكرةإلىطردالفمسطينييفواعادةتوطينيـفيالبالدالمجاورة،وأفالصياينة
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صوروافمسطيفأنيا أرضاخاليةمفالسكاف،وأففكرةالطردتحولتإلىممارسةعنصريةمع

مرورالزمف .

 .2زىير إبراىيم المصري ،سياسة التيجير الصييونية لفمسطين  ،1948-1937بحث مقدم

لمؤتمر " الالجئون الفمسطينيون وحق العودة" ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة-فمسطين،

.2112

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى سياسة التيجير الصييونية لمعرب الفمسطينييف

في الفترة مف  ،1948 – 1937وىي الفترة التي جرى فييا العمؿ ليال ونيا ار مف قبؿ آلة
االحتالؿالصييونيةلتفريغالكـاألكبرمفالسكافاألصمييفإلحالليـبمياجريفييود،وتناولت

الدراسة فكرة التيجير في الفكر الصييوني ،ثـ استعرضت توصيات لجنة بيؿ بتيجير العرب
الفمسطينييف مف أراضي الدولة الييودية المزمع إقامتيا ،وناقشتالدراسة مقررات مؤتمر بمتيمور

 ،1942حوؿ إقامة دولة ييودية في فمسطيف  ،وقرار التقسيـ الصادر عف األمـ المتحدة عاـ
،1947وتنفيذمخططتيجيرالعربالفمسطينييف .

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :أفتيجيرالعربالفمسطينييفكاف

وفؽخطةمركزيةمدبرةومخططليا،وىيالخطةالتيوضعتقبؿقرارالتقسيـبعدةسنوات،
واعتمدالبحثعمىالمنيجالتاريخيالتحميميلموصوؿإلىالنتائج .

 .3سامي عمي أبو جميوم ،تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية ( ،)1948-1925رسالة
ماجستير ،عمادة الدراسات العميا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة-فمسطين.2111 ،

ىدفت الدراسة إلى تتبع وتوضيح تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية في الفترة الزمنية التي

استعرض فييااالستيطافالصييوني،وحتىإقامةدولةإسرائيؿعمىأرضفمسطيف،وتناولت


الدراسة مراحؿ تطور الحركة الصييونية التصحيحية ،حيث ناقشت نظرة التصحيحييف لمعرب
مبينة تصور التصحيحييف لمشرؽ والمجتمعات اإلسالمية وموقفيـ مف العرب ،وكذلؾ أبرز

الخطط التصحيحية لمترحيؿ القسري لمعرب ،مثؿ :خطة سوسكيف لمترحيؿ ،واقتراح وحميمة بف
حوريفلمترحيؿ،وخطةشختماف،كمابينتالدراسةرؤيةايتسؿوليحيلممسألةالعربية .

وأىم ماجاءفينتائجىذهالدراسةىوالتالي:أعد التصحيحيوف خطة السنوات العشرة

لموصوؿ إلى أغمبية ييودية في فمسطيفعمىجانبي نير األردف،وىذهالسياسة مثمت البرنامج

السياسي ليـ خالؿ النصؼ الثاني مف الثالثينيات،نظر التصحيحيوف لمشرؽ اإلسالمي والعربي
باحتقاروعنصرية،وآمنوابالجدارالحديديفيتحديدالعالقةبيفالصياينةوالعربفيفمسطيف،

كماطرحواعدةخططلطردوترحيؿالعربمففمسطيف،وأكدواباستمرارعمىأىميةشرؽاألردف
لممشروعاالستيطانيالصييوني .

10

 .4كمال محمد عبد القادر حمدان ،مفيوم الترانسفير) (Transferفي الفكر الصييوني بعد

قيام إسرائيل 2117-1948م ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العميا ،جامعة القدس،

القدس-فمسطين.2118 ،

ىدفت الدراسةإلىالوقوؼعمىالمعنىالحقيقيوالمرتبطبالممارسةلمفيوـالترانسفيرومقترحات
ترحيؿ الفمسطينييف في الفكر الصييوني بيف عامي  1948و  ،2117وتناولت الدراسة أىـ

الخططوالمشاريعالصييونية،وطرؽتجسيدالترانسفيرعمىالقوانيفوالبرامجالحزبيةوالحكومية

اإلسرائيمية،وناقشتالتفسيراتوالذرائعالصييونيةلتنفيذه .

وتوصمت الدراسة لعدة نتائج منيا :عمؽ مفيوـ الترانسفير في الوعي والفكر والثقافة

الصييونية ،وترسيخو بعد عاـ 1948ـ ،في المقترحات الشخصية العمنية ،وفي القوانيف
واالستراتيجياتالتوسعية،وخمصالبحثإلىأفجميعالتياراتالصييونيةتتفؽفيالحفاظعمى

ييوديةالدولة،وتتذرعبمسألةالتفوؽالديموغرافيالفمسطينيلتنفيذالترانسفير .

 .5موسى بن قاصير ،البعد الديموغرافي في الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،رسالة ماجستير،
كمية الحقوق ،جامعة الحاج لخضر -باتنة ،الجزائر.2118-2117 ،

ىدفت الدراسة إلى توضيح البعد الديموغرافي في الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي نظرا

لالىتماـالدائـلدىقادةإسرائيؿوالمؤسساتالرسميةوغيرالرسميةاإلسرائيميةبضرورةتيجير

الفمسطينييفمفديارىـوأراضييـواحالليـبمياجرييفييودمفخارجفمسطيف .

وتناولت الدراسة بشيء مف التفصيؿ مجموعة مف المفاىيـ والتعريفات التي تخدـ

الدراسة،والتيتتقاطعمعمفاىيـالدراسةبؿوتعتبرأىـمفاىيـالدراسة،ثـتناولتمدىالتأثير
الديموغرافي ودوره في الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي وما إذا كاف حاسـ ،وفيما بعد تطرقت
المفيوـوموقؼإسرائيؿمف

بإسيابإلىقضيةالالجئيفالفمسطينييفمفحيثالخمفيةوالواقعو

قضيةالالجئيف،والبدائؿالمطروحةعربياودوليالقضيةالالجئيف .

وفي الختام وبدال من النتائجكافلمدراسةرؤيةمستقبميةفيمسألةالالجئيف،مفخالؿ

مجموعةمفالسيناريوىاتالممكنة .

 .6زىير إبراىيم المصري ،االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق الفمسطينيين المدنية والسياسية في
قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى عام 1993-1987م ،عمادة الدراسات العميا ،الجامعة

االسالمية ،غزة-فمسطين.2114 ،

ىدفتالدراسةإلىرصداالنتياكاتاإلسرائيميةلحقوؽالفمسطينييفالمدنيةوالسياسيةفي
ةوالكثيرةالتي
قطاعغزةخالؿاالنتفاضةاألولى،1993-1987وذلؾنتيجةلالنتياكاتالكبير 

مارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ المواطنيف الفمسطينييف في قطاع غزة ،أوضحت الدراسة بما
اليدع مجاال لمشؾ أف االنتفاضة الشعبية الفمسطينية ،تـ مواجيتيا مف قبؿ سمطات االحتالؿ
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اإلسرائيمي برداتسـ بالعنؼ والوحشية،األمر الذي أثار عدد امف التساؤالتاليامة التي تتعمقب

انتياؾ إسرائيؿ لحقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ،وقطاع غزة بشكؿ خاص،
وقدعرضتالدراسةأىـالمواثيؽالدوليةالخاصةبحقوؽاإلنساف ،

وتناولت الدراسةالفترةالتاريخيةالتيمربياقطاعغزةمنذاحتاللوعاـ،1967وحتى

انطالؽاالنتفاضة األولىعاـ  ،1987ثـوبشيء مف التفصيؿ تعرضتإلى االنتياكات التي
تقوـ بيا إسرائيؿ تجاه المواطنيف في قطاع غزة ،إلى أف خمصت الدراسة إلى جممة مف

االنتياكاتتمثمتفيالتالي:انتياؾالحؽفيالحياة،وانتياؾالحؽفيالحرية،وانتياؾالحؽ

فيالتنقؿوالحركة،ثـانتياؾالحؽفيالتعبيرعفالرأي،وصوالإلىانتياؾالحؽفيالمشاركة
السياسية .

وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:أفاإلحتالؿاإلسرائيمييتعمددوما

انتياؾحقوؽالفمسطينييففيأماكفتواجدىـفيفمسطيفوذلؾلدفعيـتجاهترؾديارىـوالرحيؿ
أواليجرةإلىخارجفمسطيف .

 .7سمير سمعان ،التيجير استراتيجية إسرائيمية ثابتة تيدد األمن واالستقرار ،بحث محكم،
مجمة دراسات شرق أوسطية ،مركز دراسات الشرق األوسط ،السنة السادسة العدد  19و ،21

ربيع وصيف  ،2112األردن ،ص.87-51

ىدفت الدراسة إلى البحث في سياسة التيجير اإلسرائيمية باعتبارىا سياسة استراتيجية

ثابتةوىذهالسياسةتيددبشكؿممحوظأمفالجميعواستقراركؿالدوؿالعربيةالمحيطةبإسرائيؿ

واسرائيؿأوؿالمتضرريفحيثالأمفوالاستقرارلياإالبتحقيؽاألمفواالستقرارالفمسطينيز 

وتناولت الدراسة التيجير مف كؿ جوانبو وأبعاده ودوافعو ،وطبيعة التيجير وكيفية

تسويقيا وتحويميا إلى ممارسة ناجحة في طرد الفمسطينييف ،إلى جانب الخمفية الدينية والبعد

الديني في سياسة التيجير اإلسرائيمي ،وجذورىا في الفكر الصييوني وقيادة الفكرة الصييونية

األوائؿوصوالإلىالمفكريفالصياينةوالقادةاإلسرائيمييفوالصياينةالحالييف،والتحوؿالتدريجي
والتطورفيفكرةالطردوالترحيؿمنذنشأتووبدايتوالتيلـتكفتأخذطابعاإلجباروصوالإلى
الطردالجماعيالقسريلمفمسطينييفعفأراضييـوممتمكاتيـوقراىـومدنيـ ،

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أىميا:أفالتيجيرليسحادثاعرضياأو

فكرةإسرائيميةتتناسبمعمرحمةزمنيةمعينةوانماىواستراتيجيةاستعماريةاستيطانيةراسخة
في الفكر الرسميوالشعبي االسرائيمي وبيدؼ اقتالعاإلنساف الفمسطينيواحاللو بالمستوطنيف

الييود .
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تناولتالدراساتالسابقةمجموعةمفاألفكارجاءتكالتالي:
 الجذور التاريخية لفكرة الطرد ،وجاء فييا طبيعة البيئة الداخمية الصييونية التي أدت إلىظيورفكرةطردالفمسطينييف،والدوافعاألساسيةالتيساىمتفيظيورفكرةالطرد.

 فكرة التيجير في الفكر الصييوني ،وتوصيات لجنة بيؿ بتيجير العرب الفمسطينييف مفأراضيالدولةالييوديةالمزمعإقامتيا.

 مراحؿ تطور الحركة الصييونية التصحيحية ،ونظرة التصحيحييف لمعرب وتوضيح تصورالتصحيحييفلمشرؽوالمجتمعاتاإلسالميةوموقفيـمفالعرب،وكذلؾأبرزالخططالتصحيحية

لمترحيؿالقسريلمعرب.

 -مفيوـ الترانسفير ومقترحات ترحيؿ الفمسطينييف في الفكر الصييوني بيف عامي  1948و

2117ـ ،وعرضألىـ الخطط والمشاريع الصييونية ،وطرؽ تجسيد الترانسفير عمى القوانيف
والبرامجالحزبيةوالحكوميةاإلسرائيمية.

ودوره في الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،وما إذا كاف
 توضيح مدى التأثير الديموغرافي حاسما ،والتطرؽ بإسياب إلى قضية الالجئيف الفمسطينييف مف حيث الخمفية والواقع والمفيوـ
وموقؼإسرائيؿمفقضيةالالجئيف،والبدائؿالمطروحةعربياودوليالقضيةالالجئيف.

 -عرضأىـالمواثيؽالدوليةالخاصةبحقوؽاإلنساف،ثـالفترةالتاريخيةالتيمربياقطاع

غزةمنذاحتاللوعاـ 1967وحتىانطالؽاالنتفاضةاألولىعاـ،1987ثـتناوؿاالنتياكات

التيتقوـبياإسرائيؿتجاهالمواطنيففيقطاعغزة.

 البحثفي مفيوـ التيجيرمفكؿ جوانبووأبعادهودوافعو ،وطبيعة التيجيروكيفية تسويقياوتحويمياإلىممارسةناجحةفيطردالفمسطينييف،إلىجانبالخمفيةالدينيةوالبعدالدينيفي

سياسةالتيجيراإلسرائيمي.
-اختمفت الدراسات والبحوث السابقة عف بعضيا البعض وتعددت أىدافيا ،فمنيا مف تناوؿ

سياسةالتيجيرالداخميفيإطارنظريومنيامفتناوليافيإطاريف نظريوعممي،وتأتيىذه

الدراسةلتتناوؿتأثيرسياسةالتيجيرالداخميإلسرائيؿعمىبدوالنقب.
 ركزت الدراسة عمى الدراسات والبحوث التي تناولت سياسة التيجير الداخمي ،بيدؼ إلقاءالضوء عمى واقعيا مف جوانب مختمفة ،وقد أجمعت نتائج ىذه البحوث والدراسات عمى وجود

سياسةعنصريةإسرائيميةتجاهالفمسطينييفإجماال،وبدوالنقببمايخصدراستنا .
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  تتميزالدراسةالحاليةفيأنياتتناوؿالتعرؼعمىتأثيرسياسةالتيجيرالداخمياإلسرائيميكماتظيرفيالعديدمفالمالمحوالمؤشراتاالجتماعيةوالسياسيةالتيتؤكدىذاالتأثيربصورة

عممية،حيثلـتتطرؽأيمفىذهالبحوثوالدراساتلذلؾ.

 -استفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيتحديدالممارساتالعنصريةإلسرائيؿ تجاه

الفمسطينييف،أيضافضحالوجوالعنصريإلسرائيؿ،وكشؼالمخططاتاإلسرائيميةالراميةإلى
تفريغاألرضالفمسطينيةمفسكانيااألصمييفواحالليـبمياجريفييودمفشتىبقاعاألرض.

 أما ىذه الدراسةفستركز عمى عكس الدراسات السابقة ،عمى بدو النقب تحديدا نظ ار لتزايدالخطط والمشاريع التي تيدؼ إلى زيادة الوجود االستيطاني لمييود عمى أرض النقب ،وتزايد
حاالت التيجير التي تقوـ بيا إسرائيؿ تجاه سكاف النقب ،وما لو مف آثار سمبية عمى الطابع

الديموغرافيلمنقبالفمسطيني.
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الفصل الثاني

األبعاد الجغرافية والتاريخية لمنطقة النقب


المبحث األول :جغرافية منطقة النقب وتوزيع قبائميا


المبحث الثاني :تاريخ منطقة النقب


المحث الثالث :األبعاد االجتماعية واالقتصادية لبدو النقب في ظل الحكم اإلسرائيمي
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تمييد:
تقػػعمنطقػػةالنقػػبفػػيجنػػوبفمسػػطيف ،وتشػػكؿنحػػونصػػؼفمسػػطيفالتاريخيػػةمػػف

حيػػثمسػػاحتيا،حيػػثتصػػؿمسػػاحةالنقػػبإلػػىمايقػػارب13000مميػػوفدونػػـ،تشػػكؿنحػػو
%47مػػفالمسػػاحةالكميػػةلفمسػػطيفالتاريخيػػةالبالغػػةمسػػاحتيا27مميػػوفدونػػـ،لي ػاشػػكؿ
مثمػػثىندسػػي أرسػػوفػػيالجنػػوبعمػػىخمػػيجالعقبػػةوقاعدتػػوفػػيالشػػماؿ،يبمػػغطوليػػانحػػو

125كـ،تصؿبيفنقطتيف،إحداىماعمىالبحرالميتفيالشرؽ،واألخرىجنوبغػزةفػي

الغرب،أماضمعاهاآلخػراففيمػاالحػدودالفمسػطينيةالمصػريةفػيالغػربوالحػدودالفمسػطينية
األردنيةالمحاذيةلطوؿواديعربةفيالشرؽ.

تعودتسميةالنقببيذااالسـإلىأمريف:األوؿأنيامشتقةمفالكممةالكنعانية(نجب)

أي"األرضالجافة"،ويتالءـىذاالمصطمحمعالبيئةالصحراويةالمعروفةبقمةىطوؿاألمطار
فييا،والمعنىالثانيلكممةالنقبىو":الطريؽبيفالجبميف"،والمنقبةىي":الطريؽبيفالداريف"،

وتدؿىذهالتسميةعمىأىميةالنقبمفالناحيةالجغرافيةاالستراتيجية،فاإلقميـعبارةعفمنطقة

كماأفالنقبيعرؼبأنوبوابةبالدالشاـإلىالبحراألحمروشرقيإفريقيا.وتعدمدينة
ُ
عبور،
بئرالسبعأكبرالمدفوأىميافيالنقب،إلىدرجةأفالنقبسميبقضاءبئرالسبع(الدباغ،

 .)322،1965

وتنحدرمعظـالعشائرالبدويةفيمنطقةالنقػبمػفأصػؿحجػازي.والبػدوكميػـمػف

العػػربالمسػػمميفالسػػنة،وتصػػنيفيـىنػػاىػػومجػػردتصػػنيؼاجتمػػاعيولػػيستصػػنيفاًدينيػاًأو

طائفي ػاً.وقػػدحظػػيالبػػدوفػػي"إس ػرائيؿ"،الػػذيفيشػػكموفأقميػػةداخػػؿاألقميػػةالعربيػػة،باىتمػػاـ
مت ازيػػدخػػالؿالسػػنواتالماضػػية،مػ ِ
ػفقبػػؿوسػػائؿاإلعػػالـوالمؤسسػػاتالحكوميػػة"اإلسػرائيمية"
عمػػىحػ ادسػواء.وتجػػريمحػػاوالتحثيثػػةلػػدمجالبػػدوفػػيصػػفوؼالمجتمػػع"اإلسػرائيمي"عمػػى

مستوييف:المستوىالرسمي،أيمفخالؿسياسةالحكومة؛والمستوىغيرالرسػمي،أيمػف
خػػالؿالتغيي ػراتعمػػىنمػػطالعالقػػةمػػعالمجتمػػع"اإلس ػرائيمي"بشػػكؿعػػاـوالمجتمػػعالييػػودي

بوجػػوخ ػػاص.ويبم ػػغع ػػددالب ػػدوف ػػي"إسػ ػرائيؿ"حاليػ ػاًنح ػػو200أل ػػؼنس ػػمة،حس ػػبالتوزي ػػع
الجغرافيالتالي:فيالنقبنحو140ألؼنسمة،وفيأواسػط"إسػرائيؿ"يوجػدنحػو10آالؼ

نسمة،وفيشماؿ"إسرائيؿ"يوجدنحو50ألؼنسمة(.الدباغ)125،1965،

ومنذقياـإسرائيؿسنة1948ازدادعددالسػكافالبػدوبنحػوعشػرةأضػعاؼ،بسػبب

النسبةالعاليةلمنموالسكانيلدىالبدوالتػيتبمػغق اربػة،%5وىػينسػبةمنقطعػةالنظيػرفػي
أيمكافآخػرفػيمنطقػةالشػرؽاألوسػط.وتعػودنسػبةالسػكافالعاليػةإلػىالقػيـاالجتماعيػة
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التقميديػةالخاصػػةبحجػػـالعػػائالتأوالعشػػائرالبدويػػةالتػػيتعػػدالعػػائالتالكبػػرىذخػ اًريجمػػب
المنفعةعمىالصعيدالسياسي.

حتىسنة،1948لـيكفىناؾأيسكافبدوفيأواسط"إسرائيؿ"،ويعودسببوجػودزىػاء
عشرةآالؼمفالسكافالبدوحالياًفػيأواسػطالػبالدإلػىاليجػرةمػفالنقػبالتػينجمػتعػف

سببيفرئيسيفىما(:جمجوـ،جريدةحؽالعودة)2010،

 -1اليجرةبحثػاًعػفالم ارعػي،ففػيسػنة،1957تعرضػتمنطقػةالنقػبلفتػرةمػفالجفػاؼ
استمرتستسنوات.
ّ

ِ
كانتمفقبؿأفرادالعائالتالتيلـتكفلديياأر ٍ
اضوال
 -2اليجرةمفأجؿإيجادالعمؿ،
م ػو ٍ
اش.وأدتىػػذهاليج ػرةالتػػيتمػػتفػػيالفت ػرةمػػابػػيفسػػنتي()1970،1954إلػػى
تكوفمركزيفبدوييففيمدينتيالرممةوالمدوفيقريتيالطيبةوكفرقاسـ.
ّ
بقػػيالنقػػبفػػيالعقػػؿالصػػييونيرم ػ اًزلتطبيػػؽمعادلػػةتفريػػغاألرضالفمسػػطينيةمػػف

س ػػكانيااألص ػػمييف،واح ػػالؿاليي ػػودم ػػفش ػػتىأنح ػػاءالع ػػالـمك ػػانيـ،وى ػػذاتجس ػػيدألح ػػد
المبػػادئاألساسػػيةلمصػػييونية،وىػػومبػػدأاليج ػرةالييوديػػةالػػذييسػػتتبعووي ػرتبطبػػومبػػدأ

االستيطاف .
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المبحث األول

جغرافيا منطقة النقب وتوزيع قبائميا
تشغؿصحراءالنقبالجزءالجنوبيمففمسطيفوتشكؿحػوالي12000كػـ،وتأخػذ
شػػكؿمثمػػث أرسػػوالجنػػوبيعمػػىخمػػيجالعقبػػةوقاعدتػػوفػػيالشػػماؿمػػفالبحػػرالميػػتمػػرو اًر
بجنػوبمرتفعػاتالخميػؿحتػىرفػػحعمػىالبحػرالمتوسػط.ويتكػػوفمػفىضػبةصػحراويةتقػػع

فيجنوبفمسطيف،حيثتتخذشكؿالمثمثقاعدتوتمتدبيفخطيصؿجنوبالبحرالميػت

مػعغػزة،و أرسػوعنػػدالعقبػػةفػيالجنػػوب،ومسػػاحةالقسػـالجبمػػيمػػفىػذهاليضػػبة8294كػػـ
مربع،أيأكثرمف%79مفمساحتيا.

كانت أىمية النقب وبئر السبع استراتيجية وتاريخية ،نظ ار لموقعو الياـ ،فعمى سبيؿ
المثاؿ :ذكر حاكـ سيناء البريطاني" الميجر جارفيس " في عاـ 1930ـ ،أف القبائؿ العربية
البدويةفيجنوبفمسطيفقطنتفيأحدأىـاألماكفاالستراتيجيةفيالمنطقةالعربية،حيث

ذكرمدىأىميةمكانةالنقبفيالفتراتالتاريخيةالمتعاقبة.يؤكدجارفيسافأفالنقبكاف

أحدأىـالطرؽالتجاريةفيالشرؽاألوسط،وذلؾألنويحدالبحراألحمرومصروسوريا،فبئر

السبع ،المدينة التاريخية العريقة ،تقع عند ممتقى عدة طرؽ تجارية منيا طريؽ العقبة –غزة،
وطريؽ الخميؿ -العقبة ،ىذا باإلضافة إلى أف تاريخ النقب وبئر السبع الحافؿ والعريؽ يضـ
أماكفأثريةوتاريخيةعديدة:الخمصة،والرحيبة،ومشاشالممح،وتؿالحسي،وعصموج،وعوجا

الحفير،وسبيطة،وعبدة،وكرنب(غازي .)34،1989،

ويتميزالنقببقمةاألمطػارالتػيتصػؿإلػى200ممػـ،ويتنػاقصمعػدؿتمػؾاألمطػاركممػا

اتجيػػتجنوب ػاً.وتتنػػوعالتضػػاريسفيػػوبشػػكؿواضػػحففيػػوالكثبػػافالرمميػػةوالجبػػاؿالمرتفعػػة
والتالؿواألحواضوغيرىا.وينقسم إقميم النقب إلى(:صالح .)11،2007،

-3

مرتفعات أم الرشراش:

تشػػمؿالمرتفعػػاتالواقعػػةحػػوؿالحافػػةالشػػماليةمػػفمدينػػةأـالرشػراش،وتمتػػدجنوبػاً

حتػػىمدينػػةطابػػا،وتتكػػوفمػػفصػػخورناريػػةترجػػعلمػػزمفاألركػػي،مػػعغطػػاءرسػػوبيقميػػؿ
السػػمؾ،والجبػػاؿجػػرداءتمامػاًخاليػػةمػػفالغطػػاءالنبػػاتيوالتربػػة،وتتميػػزبوعورتيػػاالشػػديدة،
وتمتقػ ػػيىػ ػػذهالمرتفعػ ػػاتمػ ػػعخمػ ػػيجالعقبػ ػػةبانحػ ػػداراتشػ ػػديدةوارتفاعػ ػػاتمػ ػػابػ ػػيف-600

700متر،وتمتدىذهالمرتفعاتحوالي30كـشماؿأـالرشراش .
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 -1سيول النقب:
تشػػمؿالمسػػاحاتالواسػػعةالواقعػػةبػػيفمرتفعػػاتأـالرش ػراشجنوب ػاًومرتفعػػاتوسػػط

الً،وتتكػػوفمػػفسػػيوؿفيضػػيةلمجموعػػةمػػفاألوديػػةأىميػػاواديالحيػػانيووادي
النقػبشػػما 
باذافوروافدىما،وتغطيياطبقةمفالحصىبشػكؿعػاـ،ويوجػدفػيسػيوؿالنقػبمرتفعػات

عبػػدةوجبػػؿسػػيناؼ،ويتػراوحارتفاعيػػابػػيف600–300متػػر،وأىػػـالمقعػراتفييػػامػػنخفض
عب ػػدة،أم ػػاالغط ػػاءالنب ػػاتيفي ػػومح ػػدودج ػػداًيتواج ػػدف ػػيبط ػػوفاألودي ػػة،والتتج ػػاوزكمي ػػة

األمطارالسنوية100ممـ.

 -1مرتفعات وسط النقب:

تعتب ػرمػػفأقػػدـجبػػاؿفمسػػطيف وتكونػػتفػػيعصػػراأليوسػػيفقبػػؿ41مميػػوفسػػنة،
وأثػػرتفييػػاعمميػػاتالتعريػػة،ومػػفأىػػـىػػذهالمرتفعػػاتمرتفعػػاتج ارفػػيوجبػػؿحرشػػةوجبػػؿ

لوزةوجبؿالخروؼوجبؿالديػة،ويصػؿارتفاعيػاإلػى1000متػر،أمػااألحػواضوالمقعػرات
وأىميامقعرواديالرماف،والىالشماؿمنيامرتفعاتأقؿارتفاعاًتصؿإلى700متر،مف

أشػيرىا:مرتفعػػاتالحثيػرةوالحظيػرةوالكرنػػب،وقػدتحولػػتبعػػضالمرتفعػاتإلػػىمنخفضػػات
حتيةكشفتعفصخورعميقةترجعلمعصرالجوارسيبسببعوامػؿالتعريػة،وقػدامػتألت

يةمفعصوراأليوسيفوالبميوسيف.

المقعراتبالصخورالمينةالطباشير

 -4حوض بئر السبع:

ىوحوضمركبكبيرضيؽفيالشرؽومتسعفيالغربوالشماؿالغربي،وتغطيو
تربةالموسوالكثبافالرمميةالحديثةالتكويف،يصػؿارتفاعػوفػيالشػرؽ450متػر،ويتنػاقص

تدريجياًباالتجاهغرباًليصؿإلى150متر،ويجريفيوواديغزة.


أوالً :العوامل التي ساعدت في تشكيل سطح النقب:


العوامل الباطنية(التكتونية)( :رفيؽ )14،1991،

 -3كتمةالنقبتعرضتلضغطجانبيأدتإلىحدوثتصدعاتنتجعنيػاىبػوطاألرض
فيجانبوارتفاعيافياآلخر.


 -1الضػػغوطالجانبيػػةأدتإلػػىحػػدوثتموجػػاتمتنوعػػةتت ػراوحمػػابػػيفالخفيفػػةوالعنيفػػة
اءاتالمحدبةوالمقعرة.

والعنيفةأقربإلىااللتو

ػاوأق ػػؿاتص ػػاالم ػػف
 -1األقػ ػواسالجبمي ػػةف ػػيالنق ػػبتش ػػبوس ػػيناءحي ػػثإني ػػاأكث ػػرتقطع ػ 
المرتفعاتالفمسطينية.



العوامل الخارجية(:رفيؽ)15،199،
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تتمثؿفػيالتعريػةالمائيػةوالريحيػة،حيػثإفالسػيوؿوالريػاحتنحػتالتكوينػاتوتنقميػا،

ـترسيبيافيالجياتالشماليةوالشماليةالغربيةمفالنقب .

ويت

 -1لػػذلؾالنقػػبيشػػتمؿعمػػىأشػػكاؿأرضػػيةتتفػػاوتمػػابػػيفالسالسػػؿالجبميػػةوالمحػػدبات
القيعافواألحواض.

والمقعراتواليضابالصغيرةوالسيوؿالمغمقةو

 -2يتميزسطحاألرضبطبيعتوالوعرة.

تغطىالسيوؿبالرماؿوالحصىفيمايعرؼبصحراءالحماد.

-3

 -4ينتم ػػيإلػ ػػىالمنػػػاخالص ػػحراويوشػ ػػبةالصػ ػػحراوي ،وي ػػنعكسى ػػذاعمػػػىالنباتػ ػػاتذات
الطبيعةالصحراوية،مثؿ:األعشابالشوكية.

 -5يتراوحعدداألياـالمطيرةمابيف30-10يوما.
 -6يعانيالسػكافمػفشػحالميػاهالسػطحيةوالجوفيػة،لػذلؾأقػامواالسػدودالصػحراويةعمػى
لحجزمياهالفيضاناتواالستفادةمنيا.

سدأبوسمارة

األوديةالجافة،مثؿ:

ثانياً :قبائل النقب:
وىذهالقبائؿمزيجمفعشائرمختمفةوقبائؿمنوعة،فالكثيرمففروعالقبيمةاليمت
بالنسػػباألصػػميلمقبيمػػة،فقػػديكونػػوفمػػفحمفػػائيـأومسػػتجيريف،أوأعوان ػاليػػـ،وغمبػػتيـ
التس ػػميةوتق ػػادـال ػػزمفعم ػػييـفأص ػػبحوام ػػنيـ،وف ػػيقبائ ػػؿبئ ػػرالس ػػبعبوج ػػوخ ػػاص،ف ػػإف

الحكومػػاتالمتوالي ػػةكانػػتتجمعي ػػـتحػػتاس ػػـواحػػدليس ػػيؿقيػػادتيـ،فجمع ػػتيـالحكوم ػػات
لإلدارةاللمنسب .

وف ػ ػػيبئ ػ ػػرس ػ ػػبعقبائ ػ ػػؿى ػ ػػي:الحن ػ ػػاجرة،والجب ػ ػػارات،والتػ ػ ػرابيف،والتياى ػ ػػا،والعزازم ػ ػػة،

والس ػػعيديونوالمحيوات،واألحيػ ػوات.وى ػػذاتفص ػػيؿع ػػفعش ػػائروحماي ػػؿك ػػؿقبيم ػػة(:الع ػػارؼ،

،1999بئرالسبعوقبائمو) .

 -1قبيمة الحناجرة :

يسػكنوففػػيالجنػوبالشػرقيمػػفغػزة ،وتمتػػدمنػازليـإلػػىجػوارديػرالػػبمح،والػراجح

أفاسـالحناجرة،نسبةإلىجبؿيسمىحنجروتتألؼقبيمةالحناجرةمفأربععشائر :

.1حنػػاجرةأب ػومػػديف،وتضػػـالحمايػػؿالتاليػػة:بػػدريفوع ػربيفونعيمػػاتونخػػيالتونعػػاميف
والنباىيف .

.2الضواىرة:وتتألؼمفحمايؿ:المصالحةوعماريفوالضواىرة،والعوامرةوالعوايشة .
.3الحمدات:وحمايميا:أبوحجاجوالمناديؿالسالسمةوالسميري .
.4عشيرةالنصي ارت:وتضـحمايؿالفقيريفوكرشافوقرعاف .
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 -1قبيمة الجبا ارت(:العارؼ .)71،1999،
ػيبريروالفالوجػة.وتتػألؼ
ينزلوففيالشماؿالشرقيمفغػزة،وتمتػدأ ارضػييـإلػىجػوارقريت 
مفثالثعشرةعشيرةىي :

.1عشػػيرةأبػػيجػػابر:وتضػػـحمايػػؿ:أبػػوجػػابر،وأبػػوجػرار،ومكاحمػػة،وحصضػػابيف،وأوالد
حسيف .

.2ارتيمػ ػػاتأبػ ػػيالعػ ػػدوس:وتضػ ػػـحمايػ ػػؿ:ص ػ ػوايحة،وزيػ ػػود،وحػ ػػالؼ،وعايػ ػػدوراجفػ ػػي،
وزريقات .

.3ارتيماتالفقراء:وحمايميا:مشارفة،وزريقات،وخصوصة،وربيالت .
.4قالزيفجبارات:وحمايميـ:الثوابتة،وأبوترباف،وشغيبات .
.5حسناتبفصباح:وتضـصبايحة،وعوادرة .

.6عماربفعجالف:وتتألؼمففوايدة،ومذاكير،وحميسات،ورويتبية .
.7جباراتالوحيدي:ويقولوفإنيـمفنسؿالحسيفبفعمي .

.8سعادنةالنويري:وتتألؼمفنويري،وأبوفريح،وعميوات ،ومعامعة .
.9سػػعادنةأبػػيجريبػػاف:ومػػفحمػػايميـ:ىمػػيالت،وج ػرابيف،وشػػاليمة،وعمي ػوات،وقػػوـأبػػو
قعيد،وابفدحيالف .

.10جباراتالدقس:وتتألؼمفالدقوسوزيادات،وعشيباف .
.11شواركةبفرفيع:وتتألؼمفسواركة،ومنايعة .
.12واليدةوىـحمولتاف:مطارقية،واليدة .

.13الرواوعة:وىـحمولتاف:خالويوف،ومصريوف .


أماأىـمنازؿالجبارات،فيي:

.1الدقس:عمىمسافة7كـشرقيقريةبرير .

.2أبوجابر:عمىمسافة10كـجنوبالفالوجة .
.3الثوابتة:جنوبشرقيبريربنحو4كـ .

.4تؿالحسي:عمىبعد26كـشماؿشرقيغزة .
.5خربةعجالف:شرقيبريربنحو8كـ .
.6المالحة:إلىالشرؽمفتؿالنجيمة .

.7تؿالنجيمة:جنوبشرؽخربةعجالف .
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 -1قبيمة الترابين(:العارؼ )57،1999،

تقػػعمنػػازليـغربػػيقضػػاءبئػػرالسػػبع،وليػػـاأل ارضػػيالواقعػػةبػػيفالحنػػاجرةوسػػيناء،

وتحيطبيـقبيمةالعزازمةمفالشرؽ،والتياىامفالشماؿوتتألؼإداريامفعشريفعشيرة .
.1نجماتالصانع:وتضـ:الصناع،الشبايبة،والمحافظة .

.2نجماتالصوفي:وتضـ:الصوفة،والسنايمة،والعوايشة،وزبيدات،والرميالت،والشاللفة،
والنعاميف،والفوايدة .

.3نجماتأبيعادرة:وتتألؼمفالعوادرة،وشيوخالعيد .
.4نجماتأبيصوصيف .

.5نجماتالقصار:وحمايميا:العرجاف،واليواشمة،والطيوز،وجرابعة،وعويضات،وحمػراف،
وبيادرة،وجواعدة،وجعيالت .

.6نجماتأبيصييباف:وحمايميا:قضاة،وسػالطيف،وبطاطخػة،ومسػامحة،وعيايػدة،وأبػو
ص ػػياـ،وص ػػيابيف،وحالذي ػػف،وحس ػػنات،وعي ػػاؿغ ػػانـ،وش ػػعوت،وبراىم ػػة،وس ػػطرية،
وكوارعة .

.7غواليأبوستة:حمايميا:الستوت،والتوالخة،وشوياف،وطعيمات،وعاالت .

.8غواليأبيالحصيف:وتضـالحصيناتوالمغاضبةوالخمامشةوالتعابيفوالسطرية .
.9غواليأبيشميوب:وتضـالشالىبة،والمررة .

.10غواليأبيختمة:وتضـأبوختمةوأبوخرما .

.11غواليأبيبكرة:وتضـالبكوروأبوشتيو،والعبيد،والحميدي .
.12غواليأبيعمرة:وتضـالسمامرة،والكحوس،والكرور،وأبونصراهلل .

.13غػ ػواليالزريعػ ػػي:وتتػػػألؼم ػػف:أبػػػوعػػػويميوزريعي ػػيف،وع ػػدويف،وعوازمػػػة،وماللحػػػة
وحميدييف .

.14غواليالعمور:وتضـ:العمور،والعدينييف .

.15غواليالنبعات:وتضـالجرامية،والعطيات،والجيامات،والبحابصة،والدلوع .
.16وحيداتالترابيف:وتضـالوحيدات،والعابدوحمايدة .
.17حسناتأبيمعميؽ:وتشمؿالحسناتوالعوامرة .

.18جراويفأبيغميوف:وتضـالغالينة،والعوايضة،والجاللدة،والشناترة،والغنيمات .
.19جراويفأبييحيى:وتضـحيافوسباتيف .

.20ج ػ ػ ػراويفأبػ ػ ػػيصػ ػ ػػعميؾ:وتتػ ػ ػػألؼمػ ػ ػػفالصػ ػ ػػعالكة،والعػ ػ ػػودات،والزوايػ ػ ػػدةوالس ػ ػ ػراحيف
والمصابحة .
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 -4قبيمة التياىا(:إبراىيـ .)150،1990،
يسػكنوفاأل ارضػيالواقعػةبػيفقضػاءالخميػؿوالبحػرالميػتوبػيفأ ارضػيالجبػاراتوالتػرابيف
والعزازمةوالسعيديفوتتألؼمفستوعشريفعشيرةىي :

.1حكوؾاليزيؿ:وتتألؼمفاليزيؿوسعودييفوكواشفة .
.2حكوؾاألسد:وتتألؼمفاألسدودبساف .

.3حكوؾأبوعبدوف:وأقسامياأبوعبدوفوسمامرةوحجوج،وجبريفوصبابحة .
.4حكوؾالبريقي:وأقساميا:برقييفوبحيريوحمامدة .
.5بمى:وتضـالعرادات،والقرينات،وىروؼوزبالة .
.6عالماتأبيليمة:وتضـالمزاغيؿوالشموح .

.7عالماتأبيجقيـ:وتتألؼمفجقيماتوزوايدةوجبانيف .
.8عالماتأبيشنار:وتضـأبوشناروبواطمة .

.9الشالليوف:وتتألؼمفالشاللييفوالغيوث،والنواجعة،وفنشاف،وقضاةوسعادنة .

.10قديراتأبيرقيؽ:وتضـالرفايعةونواديووصاللبةوعصيات .

.11قديراتالصانع:وتشمؿالصناعوسبايتةوزباركة وقيميونباري .
لطرشافوالبطوف .

.12قديراتأبيكؼ:وتتألؼمفالكفوؼ،وا
.13قدي ارتاألعسـ:وتشتمؿعثمافوىواشمةوالميدييف .

.14ظالـأبيربيعة:وأقساميـ:ربيعاف،والمحمديوفوالقرعاف .

.15ظالـأبوجويعد:وفروعيـرحاحمة،وبدور،ومعايدة،وصرايعة .
.16ظالـأبيقرينات:وأقساميـغولةوغناميفوأبوقريناتوعياؿسميماف .
.17رماضيفمسامرة:وتشمؿزغاريةونقايرةومسامرةودغاغمةوعجارمة .

.18رماضييفالشعور:وتتألؼمفالشعوروالمميحاتوالزغارنةوالدغاغمةوالسواعد .
.19بنوعقبة:وتتألؼمفقريشوصبيحاتوطورة،وقطاطوة .

.20النتوش:وتضم العطاونة،والشواربة والطاللقة والنعامين والساللمة والحمادين والزوايدةوالقطاطوة .
.21الرواشدة:وتضـ:الرواشدةوالزوارعة .

.22البدينات:وتضـ:الخطاطبة،والربايعةوالعوانسةوالعايدي،والقريناويةوالقطاطوة .
.23القالزيف:وتضـ:الغصينات،والقطاميف،والحمودات،والعفايرةوالدبابغة .
.24الجنابيب:وتضـ:الكشاخرة،وجوجوجنانبيب .

 -5قبيمة العزازمة(:البديري.)25،1998،

يقطنػػوففػػيجنػػوبقضػػاءبئػػرالسػػبع:ومنػػازليـمتراميػػةاألطػراؼفيػػيتمتػػدمػػفبئػػرالسػػبع
وحدودسيناءوتتألؼمفعشرةعشائر،ىي :

حتىواديعربة،
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ػياحيفوالمالطع ػ ػ ػ ػ ػػةوع ػ ػ ػ ػ ػػروف

.1المحم ػ ػ ػ ػ ػػديوف:وتض ػ ػ ػ ػ ػػـ:الجخادم ػ ػ ػ ػ ػػة،والمع ػ ػ ػ ػ ػػاميروالش ػ ػ ػ ػ ػ
والمواضيوزبيالتوحجياتوشػػماعمةوحجػػوجوعوايشػػةورسيسػػافونغامشػػةوبوشػػيةوفشػػقاف

وعمراتوقطاطوةومصافير .

.2الصبحيوف:وتشمؿ:الغريباتوالطبايعػةوعقػالفوالطػواقيفوالعتايقػةوالقطػافيفوالعػوراف
والوافية .

.3الصبيحات:وتشمؿ:الرقيباتوالمساقيةالسمراف .
.4الزربة:ويضـإليياالبتاتزة .

.5الفراحيف:ومنيـ:عياؿعيدوعياؿعيادوجميقاتوالفراف .

 -6قبيمتا السعيديين واألحيوات( :العارؼ.)59،1999،

قبيمتافصغيرتافتسكنافواديعربة،الممتػدمػابػيفالبحػرالميػتوخمػيجالعقبػة،وبمػغ
تع ػػدادىمامعػ ػاًع ػػاـ1946نح ػػو3370نس ػػمة،وتس ػػكفقبيم ػػةالس ػػعيدييفف ػػيالقس ػػـ

الشػػماليمػػفواديعربػػة،وىػػـفػػرعم ػػفحويطػػاتش ػرقياألردف،وتضػػـالقبيمػػةأرب ػػع
عشػػائرىػػي:جمايطػػة،رمامنػػة،مػػذكير،روابضػػة.ويقيمػػوففػػي:عػػيفعػػروس،عػػيف

البيضػػا،عػػيفالختريػػر،عػػيفالفقػرة،أبػػوالغػزيالت،عػػيفالحػراز،عػػيفالحصػػب،عػػيف

الغمر،عيفالبويرة،مياتعوض.واألحيواتأوالمحيػواتيسػكن وففػيالقسػـالجنػوبي
مػػفواديعربػػة،وىػػـامتػػدادلمحيػواتالػػذيفيسػػكنوفسػػيناء،ومػواقعيـمػػفالشػػماؿإلػػى

الجنوبىي:الدؿ،عيفغضياف،تؿالخميفة،والمرشرش(إيالتحالياً) .

ومف الجدير بالذكر أف غالبية سكاف البدو في النقب لـ يسجموا أراضييـ التي استوطنوىا
طواؿالفتراتالسابقةلعددمفاألسباب،منيا(ىيومن راتيس ووتش:)31-31 ،8002 ،

 كافالبدويستفيدوفمفنظاـالممكيةالتقميديولـيرواضرورةفيالتسجيؿالرسمي.
 تاريخياًلـيتعاوفالبدومعسمطاتالدولة(غيرالبدوية).
 لـيكفالبدويعرفوفبإجراءاتالتسجيؿ.

 كاف البدويخشوف تسجيؿ أراضييـ لدى السمطات خشية أف يمدو االسمطات بسجالت
رسميةيمكفاستخداميافيمابعدلفرضالضرائبواإللحاؽبالخدمةالعسكرية .

 لـ يكف لدى البدو مايكفي مف الوقت لإللماـ بمتطمبات عممية التسجيؿ تحت االنتداب
البريطاني واتماميا،وىو انتداب استمر لشيريف الأكثر.وكانت ىذه آخرمرة يتمكف فييا

البدو مف تسجيؿ أراضييـ رسمياً ،وىو السجؿ الذي يستخدمو المسؤولوف اإلسرائيميوف
منذعاـ.8491
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المبحث الثاني

تاريخ منطقة النقب
وقعتفمسطيفتحتسيطرةالدولةالعثمانية،شأنيافيىذاكشأفمعظـاألقطارالعربية

فيالمنطقةالعربيةمنذعاـ1519ـ،حتىاحتمياالمستعمرالبريطانيعاـ1917ـ.ففيالقرف
التاسععشروماقبمو،كافجنوبفمسطيفيعرؼببالدغزة،وكافيديرهبصورةمباشرةمتصرؼ

القدس.وأفمساحة قاعبئر السبعكانتتقدرب ػ 000،577،12دونـ،حيثامتدتمساحتو

مف الفالوجة شماال وغزة غربا والخميؿ شرقا إلى أـ رشراش (إيالت حاليا) عمى خميج العقبة

جنوبا،أيمايقدربنصؼمساحةفمسطيفالتاريخية(.الدباغ .)322،1965،


كانػػتغالبيػػةالقبائػػؿالبدويػػةالفمسػػطينيةالمقيمػػةفػػيبئػػرالسػػبعتعػػيشأنمػػاطحيػػاةشػػبو

متنقمة ،وتممؾأراضيومراعيعرفتحدودىابيفقاطنيوسكافىذهالمنطقةعمىنحوواضح.

أحداألدلةاألرشيفيةالقاطعةعمىانتشػارالقبائػؿالبدويػةالفمسػطينيةفػيالجنػوبالفمسػطينيمنػذ
زمفبعيديعودإلىالقرفالثامفعشر،حيفأرسؿاالنجميزبعثةإلىفمسطيفتحتاسـصندوؽ
استكشاؼفمسطيفبغيةجمػعالمػوادعػفتػاريخوجغرافيػةفمسػطيفألىػداؼكولونياليػة.بعػدعمػؿ

داـسنواتعديدة،أصدرتالبعثة26خريطةمفصػمةلفمسػطيف،مػفضػمنياخريطػةلبئػرالسػبع
والنقػبتبػػيفأسػػماءالقبائػػؿالبدويػػةوأمػاكفانتشػػارىابالتفصػػيؿفػػيعػػاـ1881ـ(.العػػارؼ،1999،

 .)77

وىذادليؿعمىأفوجودالقبائؿالبدويةفيالجنػوبالفمسػطينيىػيحقيقػةتاريخيػةغيػر

قابمػػةلمنقػػاش،أمػػاالمصػػادرالشػػفويةالتػػيتناقميػػاالعػػربالبػػدوسػػكافالمنطقػػة،فتؤكػػدأفتػػاريخ
العشائرالبدويةفيجنوبفمسطيفيعودإلىالقرفالخامسالميالدي .

قػػدرتعػػدادالقبائػػؿالبدويػػةالفمسػػطينية،إبػػافنيايػػةالحكػػـالعثمػػانيلجنػػوبفمسػػطيففػػي

العػػاـ1914ـ،ب ػػ55ألػػؼنسػػمة.وفػػيالعػػاـ1922ـ،إبػػافبدايػػةاالنتػػدابالبريطػػانيلفمسػػطيف
قدرتوثائؽأرشيفيةبريطانيةتعدادسكافالنقبمفالعربالبػدوب ػػ115،71نسػمة.وبمػغىػذا

التعدادأكثرمف90000نسمةقبيؿعاـ1948ـ(.الحوت )64،1991،

وقدر برزت أيضا أىمية النقب االستراتيجية أثناء مناقشات قرار تقسيـ فمسطيف عاـ

1947ـ ،وقبميا في قرار لجنة بيؿ عاـ 1937ـ.أما بعد عاـ  ،1948وقياـ دولة إسرائيؿ،

فأشارت اإلحصائيات إلىأنوقدنزحوىجرمعظـالبدوالفمسطينييفالذيفقطنواقضاءبئرالسبع
ولـ يتبؽ منيـ إال نسبة لـ تتعد الػ ػ  ،%10أي ما ال يتعدى الػ ػ  000 ،13نسمة مف أصؿ 

90000فيأواخرفترةاالنتداب(غازي .)35،1989،
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وقدبقيأغمببدوالنقب،منذذلؾالحيف،تحتحكـعسكريصارـبجميعأشكالوحتىحرب
عاـ1966ـ،ومفثـبدأتحقبةاالستيطافالقسريوالقرىالتيأسستفػيأواخػرسػتينيات

القرفالعشريف .

أوال :بئر السبع في الحقبة العثمانية:
قسمتفمسطيففيالفترةالعثمانيةإلىعدةوالياتوسناجؽ،وذكرتالوثائؽ العثمانية

أفمنطقةجنوبفمسطيفلـتحظباىتماـكبيرمفالسمطةالمركزيةفياسطنبوؿ،إالبعدأف
أعمفعفإعادةبناءبئرالسبعالحديثةعاـ1901ـ،وبيذهالخطوةأصبحتمدينةبئرالسبع

المركزاإلداريالجديدلمقبائؿالبدويةفيالمنطقة،وذلؾبعدأفجرىفصمياعفغزة .اىتماـ
واستراتيجية مختمفة أىميا تعزيز الوجود التركي في
األتراؾ ببئر السبع كاف لو دوافع سياسية 
جنوبفمسطيفومحاولةالسيطرةعمىالقبائؿالبدوية،التيلـتعرالحكـالمركزي في اسطنبوؿ

أياىتماـ(.يفتاحئيؿ )51،2001،

نيج األتراؾسياسةمشابيةلتمؾالتياتبعوىافيشرؽاألردف وسيناءالمأىولةبالقبائؿ

البدوية،مفأجؿبسطسيطرتيـعمىالبدو،دوفنجاحيذكر.فقدقامواببناءمحطاتشرطة-
اديمميحفيالجييرعاـ

جندرميةمختمفةفيالصحراء،مثمماكافالحاؿبعدبناءمحطةشرطةو

1984ـ،التيبناىارستـباشا(شرؽأوفيكـاليوـ).لكفتمؾالسياسةلـتبدنجاحاكبيرالبسط

السيطرةعمىالقبائؿالمييمنةعمىالصحراء،وىذادليؿعمىأفالقبائؿالعربيةالبدويةجنوب
فمسطيف قد تصدت ألي خطر خارجي ومف أي محاولة لمسيطرة عمييا بالقوة( .المعيد العربي

لمتدريبوالبحوثاإلحصائية )98،1985،


أصبحتسيطرةالعثمانييفشبوفعميةعمىالقبائؿفقطبعدإعادةبناءبئرالسبععاـ

1900ـ ،حيف قامت الحكومة العثمانية شراء  2000دونـ مف عشيرة العزازمة وزعيميا حسف

الممطعة  .وقد بنى وخطط مدينة بئر السبع معماريوف أجانب وعرب فمسطينيوف كاف أبرزىـ "
سعيدأفنديالنشاشيبي"و"راغبأفنديالنشاشيبي".وبعدوضعحجراألساسلممدينة،كانت
المرحمةاألولىمفالبناءبإنشاءمبانيالحكومةالتيضمتفيالبدايةمدرستيفألبناءالبدو،

ومحكمةالعشائر،ومحكمةشرعية،وبريدا،ومكتبالقائـمقاـ،ومركزالمشرطة،ومكاتبعماؿ
البمدية .أما المرحمة الثانية بيف األعواـ 1904ـ1906-ـ ،فقد بني مسجد بئر السبع الكبير

بتبرعاتسخيةمفأبناءالعشائر،وأتى"آصؼبيؾالدمشقي"(قائـمقاـبئرالسبعفياألعواـ
بحجارة لمئذنة المسجد مف خربة الخمصة ،ومف ثـ شيدت مدرسة ذات
1904ـ1906-ـ)  
طبقتيف لمطالب البدو ،وفي فترة آصؼ ،أرسؿ بعض البدو أبناءىـ لتمقي الدراسة في مدرسة
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العشائرفياسطنبوؿ ،وقدبنيتفيمابعدمدرسةزراعيةتخدـثالثيفمفأبناءالبدو(.العارؼ،

 .)125،1999


بنىاألتراؾمعحمفائيـاأللماف ،فيعاـ1915ـ،إبافالحربالعالميةاألولى،سككا

حديدتربطيـببئرالسبعوالعوجالمحاولةاحتالؿمصر،وقدوصؿأوؿقطارإلىبئرالسبعفي
نيايةأكتوبرعاـ1915ـ،يتقدموجماؿباشا،وقدجرىالحقاإتماـسكؾالقطارلتصؿإلى

سيناء وغزة .وبمغ عدد سكاف مدينة بئر السبع ما يبدو عمى  1000نسمة في عاـ 1914ـ،
وتجاوزعددبيوتياالػ ػ 200ومايقاربالػ ػػ 50مفاألماكفالتجارية.يضاؼإلىىذاأفالبدو

قاموابدورإداريميـفيبئرالسبع،كإدارة محكمةالعشائر،واشغاؿوظائؼمركزيةفيبئر

السبع،ويذكرأفلمشيخحمادالصوفيدوراميمافيإدارةبمديةبئرالسبعبعدأفانتخبرئيسا
لياعاـ1913ـ،كماأ نوحصؿعمىلقب"باشا"مفالحكومةالعثمانيةلدورهالبارزفيجنوب

فمسطيف(.شوفاني )112،1998،

ثانيا :حقبة االنتداب البريطاني:
يبدوأف أحد مطامعاالنجميزإبافالحربالعالمية األولى ،كافاحتالؿ معقؿاألتراؾ

العسكري الواقع في بئر السبع ،والذي كاف الحصف الحصيف لجيشيـ في جنوب فمسطيف ،لذا

سرعاف ما لجأت أنظارىـ وأطماعيـ إلى تمؾ المدينة ،ابتغاء ضرب مركز األتراؾ العسكري

واإلداريىناؾ،فقدتولىالحممةالعسكريةالحتالؿفمسطيفالجنراؿإدموندألنبي،ولـتكفحممة

الجنراؿ ألنبي الحتالؿ جنوب فمسطيف سيمة المناؿ ،بؿ واجو ىو وجيشو صعوبات جمة في

سبيؿكسرشوكةاألتراؾواخضاعيـعسكريا(.سكيؾ )6،1981،

بدأتضرباتاالنجميزتوجوإلى الجيوش العثمانية المتمركزةفي الجنوب ،واستطاعوا

بداية احتالؿ رفح ،لكنيـ توقفوا عمى أبواب غزة حينذاؾ ،عيف الجنراؿ ألنبي لإلشراؼ عمى

الجيوشالبريطانيةمفأجؿمحاولةاحتالؿغزةومفثـبئرالسبع،إالأفاألتراؾتمكنوامف
صد ضربات االنجميز الموجية إلى غزة في ربيع العاـ 1917ـ ،وبذلؾ فشؿ االنجميز في

احتالليا في المرتيف األولى والثانية بعد وقوع الكثير مف القتمى في صفوؼ الجيش العثماني

والبريطاني .لـ تكف ميمة المستعمر االنجميزي سيمة رغـ كؿ الخطط والتحضيرات ،فقد دخؿ

االنجميزوحمفاءىـمعارؾعسيرةإلسقاطغزة،وفشموافيذلؾفيالمحاولتيفاألولييف،وذلؾإثر

وقدرة عسكريةصمبة ،فقدخسراالنجميزوحمفاءىـ فيمعركة غزة
تصدياألتراؾليـ ببسالة 

األولى أربعة آالؼ جندي ،وفي المعركة الثانية التي كانت أعنؼ ،سبعة آالؼ مف الجنود

االنجميزوحمفائيـ.ورغـىذهالخسائرالفادحة فقد نجحوافيإحرازبعضالتقدـفيخطبئر
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السبع -الشريعة ،وتذكر قصاصة صحفية وجدت بيف "أوراؽ ألنبي في أرشيؼ جامعة كينكز
كوليج -لندف" ،تقوؿ أف:ألنبي اعترؼ بقسوة المقا ومة التركية ضد االنجميز وحمفائيـ ،أثناء
محاصرةغزةوبئرالسبع،وفيمواقعأخرىفيفمسطيف.ولـيستطعاالنجميزاحتالؿغزةإال
ررة اليزيمة في المعركتيف األولى والثانية( .الرشيد،
بعد المحاولة الثالثة ،وذلؾ بعد أف ذاقوا م ا

بدوف )54،

بع ػػدس ػػقوطغػ ػزة،كان ػػتالطري ػػؽإل ػػىبئ ػػرالس ػػبعقص ػػيرة،حي ػػثس ػػقطتف ػػيأي ػػدي

جنراالتألنبيبعدفترةوجيػزة.وتػذكريوميػاتألنبػيأفالجنػراؿجػوفشػيو(الػذيكػافتحػت
قيادتو)ىوالذيتولىاحتالؿالشريعةومدينةبئرالسبع،حيفحاصرىاواحتميافيمساءال ػػ

31مفتشريفاألوؿعاـ1917ـ،وبعدسقوطالجزءالجنوبيمففمسػطيف،أكمػؿاالنجميػز
مشوارىـحتىسقطتالقدسفػيأيػديجيوشػيـفػي1917/12/9ـ،حػيفدخميػاألنبػيسػيرا

عمىاألقداـمفبابيافا(.سكيؾ .)9،1981،

فتح سقوط بئر السبع تحت االنتداب البريطاني صفحة جديدة في تاريخ النقب ،فقد

حافظتبئرالسبععمىمكانتياكمقرإداريوعسكريميـ،وكعاصمة لمقضاءالجنوبيلعامة
عرب النقب ،وقد قسـ االنجميز فمسطيف إلى ألوية ،وقسمت األلوية إلى  16قضاء ،وىكذا
أصبحت بالد غزة تعرؼ بالمواء الجنوبي وقسمت إلى قضاءيف :قضاء غزة (ويشمؿ القرى

الساحميةالجنوبية)،وقضاءبئرالسبع(ويمتدمفالفالوجةشماالوغزةغرباوالخميؿشرقاإلىأـ
رشراش"إيالت"عمىخميجالعقبةجنوبا)(.موسوعةالمدفالفمسطينية )542،1990،

ذكرت تقاريرمفاألرشيفاتالبريطانية الصعوبات التي واجيتاالنجميز فور السيطرة

عمىالنقبوبئرالسبع،فيإرغاـالقبائؿواخضاعأبنائيالسيادتيـ.فالبدويكافسيدالصحراء

الحقيقي،الالمستعمرالقادـمفالغربالمشبعبأىداؼومطامععسكريةواقتصادية .

وقدانتيجاالنجميزسياسةمغايرةتجاهعربالنقبعمفسبقيـمفاألتراؾالذيففشموا

فيبسطالسيطرةعمىأىؿالصحراء،ولجأاالنجميزإلىسياسةجديدةترميإلىحكميـبصورة
غيرمباشرة ،وذلؾعبرتقويةمركزمشايخالقبائؿودمجالبدوفيأنظمةالدولةالمختمفة،مثؿ:
تولييـمناصبمرموقةفيإدارةبمديةبئرالسبع،فبعضمشايخالبدوأصبحوارؤساءأونوابا

فيبمديةبئرالسبعباعتراؼكامؿمفسمطاتاالنتدابالبريطاني،مثؿالحاجعمىالعطاونة،

والشيخفريحأبومديف،وحسيفأبوكؼ،وشفيؽمصطفى،والشيخسالمةابفسعيد،ويذكرأف
تاج الديف شعت (وىو مف أصوؿ غزية) ترأس بمدية بئر السبع لعشرات السنوات حتى عاـ

1947ـ(.العارؼ )139،1999،

وقد انخرط الكثير مف عرب النقب في الشرطة الفمسطينية ،اليجانة (راكبي اإلبؿ في

الشرطة البدوية) ،ألداء مياـ عديدة ،منيا إرساء دعائـ األمف واالستقرار ،وتأميف مناطؽ
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حدودية،ومراكزالحكـفيبئرالسبع،لذا،نجدأنوحتىنيايةاألربعينياتخدـ88رجؿبوليس

(شرطة-ىجانة)مفعربالنقب،تمركزوافيمراكزشرطةعديدةانتشرتفيأنحاءقضاءبئر
السبعكافة ،مثؿأـالرشراش ،وكرنب ،وعسموج ،وواديسبالة ،وواديغمر ،والعمارة ،والجمامة،
والقسيمة،والخمصة،وعيفحصب،وعيفغدياف،وتؿالممح،ورأسزويرة،وغيرىا.وىذادليؿ
آخرعمىانخراطأبناءالقبائؿفيتأميفوادارةقضاءبئرالسبعتحتإشراؼبريطانيانتدابي.

(نجيب )164،1985،

أىمية النقب بالنسبة لمكيان الصييوني:
 -1يش ػ ػػكؿالنق ػ ػػبحػ ػ ػوالينص ػ ػػؼمس ػ ػػاحةفمس ػ ػػطيففي ػ ػػويش ػ ػػكؿاحتي ػ ػػاطيلالس ػ ػػتيطاف
الصػػييوني،والػػدليؿعمػػىذلػػؾأفىػػذاالكيػػافيخطػػطلتحويػػؿميػػاهنيػػراألردفإلػػى
النقبقبؿأفيحتؿفمسطيف.

 -2توجدبوعدةأنواعمفالثروةالمعدنية.
 -3يشكؿعمؽاستراتيجيلمكيافالصييونيألنياتحيطبياثالثدوؿعربية.
 -4يعتبرخميجالعقبةالممرالوحيدلدوؿجنوبشرؽآسياوشرؽإفريقيا .
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المبحث الثالث
األبعاد االجتماعية واالقتصادية لبدو النقب
في ظل الحكم اإلسرائيمي

ىناؾحوالي1،3مميوفعربيمفمواطنياسرائيؿيشكموف%19،4مػفتعػدادالسػكاف
المقػػدربح ػوالي6،7مميػػوف،وتقػػوؿبعػػضالتقػػديراتأفىػػذاالعػػددمػػرجحأفتصػػؿنسػػبتيإالػػى
%23مػػفمجمػػوعالسػػكافالعػػاـفػػياسػرائيؿعػػاـ2020والػػى%31فػػيعػػاـ .2050ويتركػػز

السكافالعربفيثالثمناطؽرئيسيةىي(:مجموعةاألزماتالدولية )4-2،2004،



الجميؿوالشماؿ،وبمافيذلؾمدفالناصرة،سخنيف،وشفاعمرو .

المثمثفػيوسػطاسػرائيؿالػذييمتػدإلػىالغػرببػيفالخػطاألخضػرالػذييفصػؿاسػرائيؿ
عفالمناطؽالمحتمة،ويضـىذاالمثمثحػوالي%30مػفالسػكافالعػرب،ويشػمؿبمػدات

أـالفحـ،الطيبة،الطيرة،باقةالغربية،وكفرقاسـ،وغيرىا .


صحراءالنقبفيالجنوب،حيثيعيشحوالي140ألفامفالبدوفيسبعبمداتبمػافػي

ذلؾبمدةرامات،وحوالي%45مفالقرىفيىذهالمنطقةغيرمعترؼبيا .

وعالوةعمىذلؾيعيشحوالي%10مفالعربفيمدفعربيةييوديةمختمطة،ىػي:تػؿ
أبيػب،يافػا،حيفػا،عكػا،المػد،الرممػة،الناصػرة"العميػا".ولكػفاليمثػؿالعػربفػيتمػؾالمػدفسػوى

أقميةبسيطةويقطنوفأحياءمنفصمة(اسماعيؿ .)28-25،2008،ويعتنؽحوالي%82مف

العػػربفػػياس ػرائيؿاإلسػػالـ،وينقسػػـمػػفتبقػػىح ػوالي"200ألػػؼ"بػػيفمسػػيحييفودروز،حيػػث
يقطفالعربالمسيحيوففيمدفالشماؿويتبعوفالمذىباليونانيوالكاثوليكي .

أماالتجمعاتالبدويةفيالنقبفقدعانتكثي ارمفحػربعػاـ،1948حيػثلػـيبػؽ،كمػا

سبؽالقوؿ،سوى13ألفا،حيػثتػـتشػريدمعظػـىػؤالءإمػاإلػىاألردفأوالضػفةالغربيػةوقطػاع

غػزةأوصػػحراءسػػيناءالمص ػرية،وقػػدأعمنػػتالحكومػػةاإلس ػرائيميةح ػوالي%85مػػفأرضالنقػػب
موئؿالبدوالتقميديأرضامصادرة،األمػرالػذيأدىإلػىلجػوءعػددمػفالبػدولمسػكففػيمنػاطؽ
تقػػعإلػػىالشػػرؽمػػفبئرالسػػبعضػػمفتجمعػػاتتعػػيشعمػػىىػػامشالبمػػداتاإلس ػرائيميةالحديثػػة.

(تس ػػيرمانوأفوف.)43،2007،ومم ػػاي ػػذكرأفع ػػددالس ػػكافالب ػػدوف ػػيإسػ ػرائيؿق ػػدبمغف ػػيع ػػاـ
2004مايقارب000،130نسمةفيالنقب،ونسبتيـفيالعدداإلجماليلسكافالدولةحوالي

،%3.5وتبمغنسبةالنمػوالطبيعػيلمسػكافالبػدو%5.5سػنويا،فػيعػدادنسػبالنمػوالطبيعيػة
المرتفعةفيالعالـ.حوالي%50مفمجمؿالبدوفيالنقبيقيموففيمدينةرىػطوفػيالبمػدات

التيأقامتياالحكومة،فيحيفيقيـالباقيبصورةغيرمنتظمةوغيرمخططةفيعشراتالقرى
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منعدم ػػةالمكان ػػةالبمدي ػػة.وف ػػيش ػػماؿال ػػبالديق ػػيـمعظ ػػـالب ػػدوف ػػيبم ػػداتمعت ػػرؼبي ػػام ػػفقب ػػؿ

الحكومة.حتىقياـإسرائيؿعاشفيالنقبعدةعشرةاآلالؼمفالبدوكشبورحالة.وابافحرب
النكبػػةترﱠحػػؿأوالذبػػالفرارمعظميػػـوخاصػػةإلػػىقطػػاعغ ػزةحيػػثبقػػىمػػفالسػػكافالبػػدوفػػي

النقبحوالي11000نسمة(.سفيركسي)24،2005

تعمىبدوالنقب،فيعاـ،1948لدىقياـدولةإسرائيؿ،قيودحركةصارمة،وتـ
ض ْ

فر َ

تقميصأراضيالعيشالخاصةبيـ،إذاضطرتعددامفالقبائؿإلىترؾأراضيياواالنتقاؿإلى

الجميؿأوإلىأراضأخرى.وفيعاـ،1951عندفرضالحكـالعسكريعمىعربإسرائيؿ،

ِ
ألزَـبدوالنقبإلىاالنتقاؿإلىمنطقةتمتتسميتيا"المنطقةالمقيﱠدة"(:وىيالمثمثبيفديم ونا،
عرادوبئرالسبع).فيالمنطقةالمقيدةعاشالبدوفيمج ﱠمعاتمفالخياـوفيتخشيباتوبيوت
الحجر.وفرضالحكـالعسكريسيطرتوعمىالبدوبواسطةالشيوخ .وفيعاـ،1953بعدسف
قانوفشراءاألراضيالذيقضىبأنوكؿمفلوأرضليستبحيازتويفقدالحؽفييا.ومفىنا

فقد البدو الحقوؽ في أراضييـ الواقعة خارج المنطقة المقيدة .وفي الحيف نفسو بدأت الحكومة
بتطويراألراضيالتيقاؿالبدوبأنياأراضييـ،سعياإلىإقامةبمداتييودية،محمياتطبيعية،

مناطؽتدريبيةعسكريةومخيماتعسكرية(.دختر)79،2005،

وبعدانتياءالحكـالعسكري عاـ1966ـ،بدأتالحكومةتمارسنشاطاتحثيثةمفأجؿ

توطيف البدو في أماكف سكف ثابتة ،ولكف البدو قالوا بأف السمطات لـ تأخذ بعيف االعتبار ما

يتعمؽ بأنماط حياتيـ واحتياجاتيـ بصفتيـ مجتمعا قبمياً يتعايش عمى الزراعة ،وكانت الدولة
ِ
.ومعذلؾلـتؼالحكومةبما
تستيدؼالسيطرةعمىاألراضيالتيكانتفيحيازتيـوتأميميا
تعيدت بو مف توفير الخدمات المالئمة في أماكف السكف الثابتة ،فظؿ مستوى الخدمات

الجماىيريةمنخفضاً جدا،حيث أىممتالسمطاتتطويرالبنىالتحتيةفيأماكفالسكفالثابتة

ولـتعمؿعمىتوفير أماكفالعمؿفييا.وفيالوقتالراىفالتسمحالدولةلمبدوفيالنقبإال
اإلقامةفيمدينةرىطوفيست بمدات أخرى أقامتياالحكومة ،حيثانتقؿآالؼ البدو الذيف

معظميـليسواأصحابأراضإلىىذهالبمداتبتشجيعمفالدولة.ويقيـباقيالسكافالبدوفي
النقبفيعشراتالبمداتغيرالمعترؼبيامفقبؿالدولة،أي:ليسلدييـأيمكانةبمدية،

ويواجو معظميـ أوامر ىدـ واخالء مف منازليـ ،رغـ أف ىذه الحالة تخمؽ أجواء مت وترة في
العالقاتبيفالسكافالبدووسمطاتالدولة(.سفيركسي)18،2005،
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وفي السنوات  ،2001-1994نالت قرى البدو غير المعترؼ بيا التي بقيت تتواجدفي

منطقةالجميؿمكانةبمدية.وعمىالرغـمفاالعتراؼبيذهالقرىلـتُبذؿالجيودالكافيةمفأجؿ
تحسيفالبنىالتحتيةفيياوتعزيزالخدماتالجماىيريةالمطموبةلمسكاف(.شحادة)48،2006،
كافالبدوقبؿقياـإسرائيؿيكتسبوف رزقيـمف تربيةاألغناـواإلبؿ والزراعة،ولكفاالنخفاض

العالمي الحاصؿفي أسعار المنتوجاتالزراعية إثر تطوير أساليباإلنتاج الجديدة ،أدى إلى
تقميصمدخوالتالشرائحاالجتماعيةالتيظمتتمارسمجاؿالزراعةفياألساليبغيرالحديثة

ومنيا شريحة البدو االجتماعية  .وقد أدى االنتقاؿ إلى أماكف السكف الثابتة ومصادرة أراضي
البدوإلىتقميصمزاولةالزراعةلدىالبدو.وفيالسنواتاألخيرةتبيدالدولةبالرش المحاصيؿ

الزراعية في األ ارضي التي ممكيتيا مدار خالؼ بيف البدو والدولة .وليذه األسباب ،ولكوف
عيشيـ في أماكف السكف الريفية  ولعدـ وجود البنى التحتية لمصناعة في بمداتيـ وفي المنطقة

المحيطةبيـيضطرالبدوإلىالبحثعفمصادررزؽأخرى،فقدضاقتعمييـسبؿ ومصادر
الرزؽإلىحدكبير(.أبوراس،يديعوتأحرنوت .)2011/9/9،


وقد اتجو المجتمع البدوي ،لصعوبة الحياة والفراغ ،إلى  ُّ
تعدد النساء ،عمى الرغـ مف

ظاىرةالتحديثالتييتعرضليا،فظاىرةتعددالنساءالتتغيرويتميزبياحواليربعالسكاف
البدو،حيث يتزوجالبدومفنساءالضفةالغربيةوجبؿالجميؿوالدوؿالمجاورة،عممابأنوفي
نمطالحياةالترحاليكانتالمرأةتتولىرعايةاألبقاروشؤوفالبيت،وفينمطالحياةالمعاصر
يتوقعالمرءأف تبقىالمرأةالبدويةفيالبيتوتراعي احتجاياتأفراداألسرة(.سفيركسي،2005 ،
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ولػنفسالسػػبباضػػطرعػػددمػػفالشػػبابالبػػدولمخدمػػةفػػيجػػيشالػػدفاعاإلسػرائيمي،كمػػا

يخدـأبناءىذهالشريحةفيوكقصاصياآلثار.وفيعاـ1970ـ،أقيمتوحػدةقصاصػياآلثػار
فػػيالجنػػوب .وفػػيالوقػػتالحػػاليتعمػػؿىػػذهالوحػػدةفػػيقطاعػػاتإضػػافية.وفػػيعػػاـ،1986
أقيمػتكتيبػةقصاصػياآلثػػارالبريػة،وحاليػاتحتػػؿىػذهالكتيبػةمكػافالصػػدارةفػيالقتػاؿالجػػاري

فيقطاعغزة،ولكنعمىالرغـمفحقيقةأداءالخدمةالعسػكريةلػدىالبػدو،فػدمجيـفػيالمجتمػع
اإلسرائيميبطيئجدا(.الكيالي )26،1975،

وقػػدأدتظاىرتػػاالتحضػػروالتحػػديثالمتػػافتعػػرضليم ػاالبػػدوفػػيالسػػنيفاألخي ػرةإلػػى

تقويضاألسساالجتماعية،العائميةواالقتصاديةالتيكافمجتمعيـممﱠيزابيا،ورافقتيماظػواىر

لـتكفمنتشرةفيومفمفقبؿ،ومنيااإلجراـ،التسربمفالمدارسوتعاطيالمخدرات .
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وقد خمؽ االستيطاف الثابت أجواء مف التوتر بيف الشريحة الجديدة مف أبناء الجيؿ

الصاعدمفجيةوالزعماءمفالشيوخالتقميدييفورؤساءالقبائؿمفجيةأخرى،حيثأخذت
الزعامة التقميدية تتنحى جانبا رويدا رويدا لتحتؿ مكانيا الزعامة مف صفوؼ أبناء الجيؿ

الصاعد ،الذيف يشغموف مناصب في الييئات والمؤسسات المختمفة ومنيا السمطات المحمية
والجمعيات والمنظمات العاممة في مجاالت حقوؽ المواطف ،الرفاه االجتماعي ،الديف والتربية

والتعميـ(.الكيالي.)27،1975،ومعذلؾ،فإففيأوساطالجيؿالشابكثيرمفاألشخاصالعاطميف
عفالعمؿوالفقراءوالمح روميف(.محمود)http://cutt.us/WYcg،

وتعػ ُّػرضمجتمػػعالبػػدوألنمػػاطسػػموؾاألغمبيػػةالييوديػػة،دفعيػػـلمتمسػػؾالنسبيبالحضػػارة

العربيػػةواإلسػػالمية.ومنػػذمطمػػعسػػنواتالثمػػانيفيػػؤديالنػزاعالجػػاريفػػيمسػػألةممكيػػةأ ارضػػييـ
إلػػىربطيػػـبػػالنزاعاإلس ػرائيميالفمسػػطينيويعػػززمػػفىػػويتيـالفمسػػطينية.كمػػايػػؤديازديػػادقػػوة

الحركػػةاإلسػػالميةفػػيالسياسػػةالمحميػػةوالقطريػػة،إلػػىتعزيػػرمكانػػةالتيػػاراإلسػػالميفػػيأوسػػاط

البدو .

وقامتالحكومةفيعاـ،1986بإقامةمديريةتطويرالبدوفيالنقب،كافاليدؼمنيا

افيالبمداتغيرالمعترؼبيا،وذلؾعمىأساس

تركيزشؤوفالعنايةبالسكافالبدوالذيفبقو

ﱠ
ىا.إف وظائؼالمديرية -كماتـتحديدىا-
خطوطعمؿمتفؽعمييالدىمكاتبالحكومةبأسر
كانت العمؿ عمى إقامة بمدات بدوية إضافية ،والتوصؿ إلى اتفاقيات حؿ وسط مع البدو في

موضوعاألراضي،ولكفالخالفاتبيفالدولةوالبدوفيالممكيةعمىاألراضيتحوؿدوفإقامة
بمدات جديدة ،وتعيؽ تطوير البمدات القائمة ،كما تشترط السمطات إدخاؿ أي تحسيف عمى

ظروؼالعيشالتييواجيياالبدوفيالنقببتنظيـموضوعاألراضي(.الفمسطينيوف )13،2010،

ويحتػػؿالسػػكافالبػػدوفػػيالنقػػبالمرتبػػةاألخيػرةفػػيسػػمـالتػػدريجاالجتمػػاعياالقتصػػادي

فيإسرائيؿ.نسبالبطالةفيىػذاالوسػطىػيأعمػىمػفتمػؾالموجػودةفػيالمجتمػعاإلسػرائيمي،
ونسباكتسابالثقافةىيقميمةبالمقارنػةمػعمجمػؿالسػكاففػيإسرائيؿ.ووضػعالبػدوفػيالقػرى

غيرالمعترؼبياىواألسوأ.وعميو،ففيعاـ،1994أقامتالكنيستاإلسرائيميلجنػةالتحقيػؽ
البرلمانيةلموضػوعالوسػطالبػدويفػيإسػرائيؿ،حيػثبحثػتالمجنػةفػيمجػاالتعديػدةمػفحيػاة

البػػدو،وفػػيعػػاـ،1996طرحػػتق ارراتيػػاعمػػىطاولػػةالكنيسػػت ،وفػػيأعقػػابجمسػػاتياتوصػػمت
المجنةإلىنتيجتيفمركزيتيف:مشكمةبدوالنقبمستمرةوقتاطويالأكثرمفالالزـ،واذالـتتخذ

الحكومػػةمبػػادرةحثيثػػةوفعميػػةمػػفشػػأنياحػػؿىػػذهالمشػػكمة،فقػػديػػؤثراألمػػرسػػمبافػػيالعالقػػات

القائمػػةبػػيفالبػػدووالدولػػة.أمػػاالنتيجػػةاألخرىفيػػيأفحػػؿمشػػكمةبػػدوالنقػػبمنػػوطبإيجػػادحػػؿ
ػييختمػػؼفػػيممكيتيػػا.وأوصػػتالمجنػػةبػػأفتقػػوـحكومػػةإسػرائيؿبحػػؿىػػذه
لمشػػكمةاأل ارضػػيالتػ ُ
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المشكمةبصورةعادلةبغيةإلغاءالشعورباإلىماؿوالغبفالسائدفيأوساطالبدو،وبالتاليوضع
حدلمنزعةالوطنيةالمتطرفةاآلخذةباالزديادفيصفوفيـ(.أبوراس،يديعوتأحرونوت )2011/9/9،

وفيالمقابؿ،أقاـزعماءالبمداتوالقرىعاـ1997ـ،المجمسالقطريلمقرىغيرالمعترؼبيا

والذييشمؿ 45قرية.ومفخالؿرفعالتماساتإلىمحكمةالعدؿالعمياحصؿ عددمفىذه
البمدات والقرى عمى خدمات الصحة والتعميـ والبنى التحتية ،كما تـ إنجاز بناء عدة مدارس
بجوار طرؽ رئيسية بالقرب مف بمدات بدوية كبيرة الحجـ.وباإلضافة ،إلى ذلؾ تخوض بعض
منظماتحقوؽاإلنسافوالمنظماتالعالميةالكفاحمفأجؿدفعشؤوفالقرىغيرالمعترؼبيا

إلىاألماـ.ففيعاـ2003ـ،أعمنتحكومةإسرائيؿعفإدخاؿخطةلحؿمشكمةالقرىغير

معترؼ بيا؛ ولتحويؿ

المعترؼ بيا ،ضمت ىذه الخطة االعتراؼ بثمانية بمدات بدوية غير

البمدات القائمة إلى بمدات محمية-زراعية تتناسب مع نمط العيش البدوي؛ ولزيادة التعويضات

المدفوعةإلىرافعيدعاوىاألراضيبتعويضالبدوالذيفسيتنازلوفعفرفعدعاوىبأراضي

بديمة مساحتيا  %20مف األراضي األصمية ،والباقي بالدفع النقدي .كما ضمت الخطة مادة
تناولتتطبيؽفرضالعقوباتعمىمجرميالبناءغيرالقانونيفيصفوؼالبدو،عممابأنولـ

يقبؿأصحاباألراضيباقتراحالتعويض،واليوجدحالياحؿيقبؿبواألطراؼ(.وثائؽ وتقارير،

)http://cutt.us/5cQSh

ىذاوتشيرمعطياتعاـ،2007إلىأف مايقارب%50مفالسكافالبدوفيالنقب

(زىاء  70,000نسمة) ،يعيشوف ضمف بمدات منعدمة المكانة البمدية  ،ومعظميا غير مربوط

بشبكاتالمياهوالكيرباء وبعيدعفشراييفالمواصالت الرئيسية،ويدرسمعظـأوالدتمؾالقرى

في مدارس خارج القرى ،حيث ظاىرة تسرب األوالد مف المدارس أمر شائع ،يعود بيف سائر
األمورإلىغيابالطرؽووسائؿالنقؿالعاـالمؤديةإلىالمدارس(محمود)http://cutt.us/WYcg،
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المبحث األول

مفيوم التيجير وأنماطو في السياسة اإلسرائيمية


أوالً :التيجير القسري
يعرؼ باالجتثاث والتطيير العرقي  ،ويشير إلى االنتقاؿ القسري لشخص أو أشخاص

بعيدا عف المنزؿ .أو المنطقة ،وىويتضمف في أغمب األحياف العنؼ ،والقسر ،كما يتضمف
التطييرالعرقي(وىداف .)http://cutt.us/ma8j،2014/4/21،

وينطبؽ ىذا المفيوـ عمى تيجير الالجئيف الفمسطينييف عموماً ،حيث تـ طردىـ مف

ديارىـتحتوابؿالنيرافومفخالؿعشراتالمذابحالتيارتكبتعمىطوؿفمسطيفوعرضيا،
كما ينطبؽ عمى سكاف النقب مف العرب الفمسطينييف الذيف تـ تيجير معظميـ عاـ ،1948

بالقوةالجبرةواإلكراهوتحتوابؿالعنؼأوالتيديدبو،وبخاصةبعدانسحابالقواتالمصرية
مفجنوبفمسطيف) .(abu lughod, 1971, 22

ثانياً :التيجير الداخمي
تعنيكممةالنزوح فيالمعجـاالنجميزي:االنتقاؿ أوترؾالمكافالمعتاد.كمااستعممت

عبارة  Internal Displaced Personفيالقانوفالدوليومختصرىا،IDPSلتشيرإلىاألفراد

الذيفانتقموا مفأماكفإقامتيـ،وتركوامناطقيـاألصميةإلىمناطؽأخرىداخؿحدوددولتيـ،
خوفامفالنزاعاتوالحروباألىمية،أوبسببانتياؾ حقوقيـاألساسية،أوحمايةألنفسيـمف

الكوارث الطبيعية .وقد استخدمت بعض الترجمات العربية تعبير"التشرد الداخمي" ،أو كممة
"نازحيف" لتعريؼ مصطمحIDPS .والحقيقة أف كممة نازحيف ىي األكثر مطابقة لمترجمة ،ألف

المتشرد يعرؼ قانونا :بالشخص الذي ال يعرؼ لو مكاف إقامة ،أو عنواف محدد(وىداف،
 .)http://cutt.us/ma8j،2014/4/21

ثالثاً :التيجير الخارجي
ىوأفييجرالناسخارجأوطانيـبقوةالسالح،كماحدثمعالشعبالفمسطينيإثر

النكبة الكبرى عاـ 1948ـ ،حيث ىجر ما يقارب  000 ،850فمسطيني مف فمسطيف إلى
األقطارالمجاورةكاألردف،ومصر،وسوريا،ولبناف،والعراؽ،أوإلىمااحتؿمففمسطيففي
ذلؾالعاـ،أوإلىالمتبقيمنياوالذيسميبعدذلؾبالضفةالغربية،وقطاعغزة،وصودرت

ممتمكاتيـودمرتقراىـعفبكرةأبييا،وىذامايسمىبالتطييرالعرقي،وىومفأبشعأنواع
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التيجير(كناعنة ،)92 ،2000 ،واثر حرب  ،1967إذ اضطر قسـ كبير مف سكاف الضفة

الغربيةوقطاعغزةإلىاليجرةباتجاهاألردفومصر،ومنعوامفالعودةإلىفمسطيف،وماحدث
معاألفارقةالذيفاقتيدواإلىأمريكاواقتمعوامفجذورىـمنذمايزيدعمىمائتيعاـوبيعوارقيقا

في العالـ الجديد ،أو باتفاقيات دولية تنفذ بالقوة مثؿ ما حدث مع مسممي كرواتيا بعد اتفاقية
دايتوفعاـ،1995وىومفأبشعأنواعالتيجير"التطييرالعرقي"أيضا(بابيو،)25،2007،

ويتبعالتيجيرأحياناتصفياتعرقية،كاإلباداتالتيقاـبيااألوروبيوفلممواطنيفاألصمييففي

األمريكيتيف(،العكش .)81،2009،

وعمىالرغـمفأفالوضعظؿغيرمستقرلبضعةأعواـبعد الحرببسبباصطناع

خط اليدنة واستمرار سياسة اإلجالء القسري اإلسرائيمي والنزوح ،فقد ظيرت ثالث مجموعات
متميزة في وسط مميوف و  400ألؼ الجئ فمسطيني أوائؿ الخمسينات(سمماف ،ربيع ،1990

.)127-126فقدحاؿالدفاعالناجحعف400ألؼنسمةمفسكافالضفةالغربيةدوفاحتالليا
مفقبؿالقواتالصييونية،وقدأصبحىؤالء(بعددمجيـفيالمممكةاألردنية)،مواطنيفأردنييف

مع نحو  750ألؼ الجئ فمسطيني كانوا قد استقروا في المممكة .في حيف تـ استيعاب نخبة
مالية ومثقفة صغيرة مف الالجئيف ،في الدولة العربية التي استقرت فييا بفضؿ ثرواتيا

ومياراتيا.وكاف الالجئوف الذيف يتعمموف ويكتسبوف الميارات يغادروف ،في معظميمالمخيمات،
األمر الذي زاد في عدد "الالجئيف المستوعبيف" ،وقد أصبح نصؼ الالجئيف يسكف خارج

المخيماتو180ألؼمنيـمستقميفعفمساعداتوكالةاألونروا.

أما الشريحة األكبر ( 998 ،875الجئاً فمسطينياً)فقد تـ تيجيرىا ،وبقيت مف دوف مأوى.وقد
انتشر ىؤالء في بيروت ودمشؽ وعماف وقطاع غزة.وقد قامت األمـ المتحدة ،سنة ،1949

بتجميعيـفي 64مخيماً فيلبنافوسورياواألردف،حيثعاشواتحتوقعالصدمة،فيم اررة

ويأس،وبمغمستوىتطورىـكجماعةقوميةذاتوعيفمسطينيدرجةمتدنية،وظؿكذلؾإلىما
بعدالسكافالعربفييا(أيمايزيدعمى 40ألؼنسمة)،منعيـالجيشمفالعودةإلىقراىـ

أوأنيـلـيعودواإلييابسببالدمارالذيحؿفييا.

لـيحاوؿالفمسطينيوفدائماًاليربعبرالحدود،كماتزعـالروايةاإلسرائيمية،فردةفعؿ

األكثريةالعربيةفيأثناءحرب48كانتردةفعؿمحميةفياألساس،أيأفسكافالقريةكانوا
ينزحوف عف قريتيـ عندما يقترب القتاؿ منيا ويمجئوف في كثير مف األحياف إلى قرية أخرى،

حيثينتظروفتوقؼالقتاؿلمعودةإلىبيوتيـ،وىذايعنيأنوإلىجانبالذيفنزحواعفالبمد،
كافىناؾالجئوفنزحواداخؿالبمد،إمالتجنبأىواؿالحربوامابسببالذعرالذيأثارتوفييـ

أخبار المجازر الجماعية والفظائع األخرى التي كانت القوات الصييونية ترتكبيا ضد العرب

خالؿالقتاؿوبعده،وكافىناؾمفغرربيـ،فنزحواعفقراىـمصدقيفوعودالياغاناهبإمكاف
ُ
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عودتيـإلييابعدانتياءالقتاؿ،كماكافىناؾمفلـيغادرواقراىـبإرادتيـبؿطردوامنيابعد

احتالليا،كماطُردآخروفمفالقرىالتيلجأواإلييا،ونقمواإلىماوراءالحدود،باإلضافةإلى
عشراتاآلالؼمفالعربالذيفالزمواقراىـ،قبؿترحيميـعمىيدالجيشاإلسرائيميإلىحدود

المنطقةالعربية– كماحدثلسكافمدينتيالرممةوالمدوالقرىالمجاورةليما،وقدكانتىناؾ
سياسة تقضي بمنع عودة الالجئيف إلى القرى التي شيدت نزوحاً جماعياً ،وكانت األوامر

المعطاة لمجيش اإلسرائيمي تقضي بػ "تشجيع" العرب عمى النزوح مف خالؿ تدمير المدف

والقرى(.ىيكؿ )134-132،1971،

إفأغمبيةاإلسرائيميوفلـيطبعواعالقاتيـبعرب،1948كماأفأغمبيةىؤالءالعربلـ

يندمجوافيالمجتمعاإلسرائيمي،ويعيشالطرفافجنباًإلىجنببصمةالحداألدنىمفمقومات

العيشالمشترؾ،ول يسالعداءوحده،والاالختالفاتفيأنماطالحياةوالتربية،ماباعدبينيما
فحسب،بؿكافلمسمطةاإلسرائيميةالحاكمة،أيضاً،دورىافيذلؾ،إذتعمدتسياسةالفصؿ

والتمييز ،وكاف عزؿ العرب عف النظاـ السياسي واإلداري واالجتماعي ىدفاً لسياسة باشرت

السمطةممارستياعمىالقطاعالعربي،وذلؾبفرضالحكـالعسكريالذيلجأإلىتطبيؽأنظمة
الطوارئ ،ثـ ما لبث نظاـ الحكـ العسكري أف أصبح "حجر الزاوية" في السياسة اإلسرائيمية

تجاىيـ ،يحكـ كؿ نواحي النشاط اإلسرائيمي في ىذا القطاع" ،ويحدد أطر الوجود العربي في

إسرائيؿ"،بصالحياتتتيحلواالستبدادالمطمؽ،ومصادرةاألراضي،واغالؽمناطؽسكنيـ،

وتقييد حرية التنقؿ منيا والييا بواسطة نظاـ تصاريح تُعطى أو ال تُعطى بحجة "االعتبارات
األمنية"،وفرضاإلقامةالجبرية،واالعتقاؿاإلداريلفتراتغيرمحددةمفدوفتعميالت،ومف

دوفمحاكمات،والمثوؿأماـالمحاكـالعسكريةمفدوفحؽاالعتراض،وفرضحظرالتجوؿ،
وعممياتالتفتيشوالتدقيؽفياليويات،وكؿماىوخرؽاستبداديلمحياةاليوميةلمفمسطينييف

عامةولبدوالنقبعمىوجوالخصوص(.جريس )52،1973،
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المبحث الثاني

سياسة التيجيرفي الفكر الصييوني
إ ففكرةالتيجيروترحيؿالسكافالعربوطردىـىيفكرةشائعةفيإسرائيؿومازالت

تمقىرواجاكبيرابيفاإلسرائيمييف حتىاليوـ،وىذاالمفيوـراسخفيالصييونية،ومتأصؿ في

والى كونياممكا حصرياليـ ،وىذا
النظرة الصييونية إلى كوف أرضإسرائيؿ حقا وراثيا لمييود ،
وأف عمييـ أف
مايتبناه معظـ ييود إسرائيؿ ،وىذا يقود طبعا إلى االستنتاج أف العرب غرباء 

يرحموا .

لذلؾرافقتفكرةترحيؿالعربكؿمراحؿالمشروعالصييونيقبؿتأسيسالدولةوبعده،

لقدصدرتدعواتإلىطردالعربمففمسطيففيالكتاباتالصيي ونيةالمبكرةوقدصدرتىذه
الدعواتعفزعماءصياينةبارزيف،حيثقاـالكاتب"اسرائيؿزانجويؿ" بالترويجلمشعارالذي

طرحو "المورد البريطاني شافتسبري" والقائؿ( :إف فمسطيف أرض بال شعب لشعب بال أرض).
(الحوت )295،1991،

وفيمعرضتأمميا االنتقاؿمفحالة"جمعيةالييود" إلىحالة الدولة،كتبىرتزؿفي

 ،1895/6/12في يومياتو ما يمي( :ينبغي لنا أف نترفؽ في استمالؾ األمالؾ الخاصة في
األراضيالمعنيةلنا،سنسعىلتشجيعالسكافالمعدميفعمىعبورالحدودبأفنجدليـعمال
في البالد التي يمروف بيا ،مع االمتناع التاـ عف تشغيميـ في بالدنا ،يجب أف تتـ كؿ مف
ستمالؾوابعادالفقراءبأقصىدرجةالتأنيواالحتراس(صايغ .)76،1968،

عمميتياال

ثمة أدلة وفيرة توحي بأف فكرة ترحيؿ الفمسطينييف كحؿ صييوني لمشكمة بمد آىؿ

بالسكاف كانت أكثر مف مجرد فكرة خطرت بباؿ األعضاء المؤسسيف لمنخبة السياسية
الصييونية ،ذلؾ بأف ىذه النخبة قد عبرت عف خططيا لمعمؿ المستقبمي وبرامجيا العممية
لالستيطاف في نطاؽ المجالس الداخمية لمحركة الصييونية(صايغ)79 ،1968 ،التي ضمت

انجويؿ:ليوفموتسكيف،ونحمافسيركيف،وناحومسوكولوؼ،وآرثرروبيف،

فضالعفىيرتزؿوز
وآىرونآىرونسوف،
وبيرؿ كاتسنمسوف ،ومناحـ أوسشكيف ،وفيكتور جاكوبسوف ،وحاييـ وايزمف ،

وزئيؼ جابوتنسكي ،وابرىاـ غرانوفسكي ،وديفيد بف جوريوف ،ويتسحاقبف تسفي وغيرىـ ،وقد

كانتتخططالقتالع الفمسطينييفوترحيميـبصورةمنتظمة،وتوطنييـفيالبالدالمجاورةتمييدا
لتنفيذ المشروع الصييوني وكانت ىذه الشخصيات تنتمي إلى طيؼ عريض مف التنظيمات

السياسيةالصييونيةعمىاختالؼأنواعيا(مصالحة .)14،1992،
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اخرالثالثيناتوأوائؿاألربعينياتدعمت

ويرىبنيموريسبأفالقيادةالصييونيةفيأو

بإجماع وبإصرار تقريبا فكرة الترانسفير ،سواء أكانت طوعية أـ قسرية لحؿ المشكمة العربية،
وأضاؼبأفىناؾالكثيرمفالبراىيفتثبتذلؾ(.موريس،ربيع )158،1998

واباففترةاالنتدابالبريطاني،اعتمدالقادةالصياينةسياسةتستندعمىاالستفادةمف

العالقةالقائمةمعالبريطانييف،فأجروامحادثاتمعالمسؤوليفالبريطانييفمفأجؿالتوصؿإلى
حؿمشكمةالسكافالعربفيفمسطيف،عفطريؽنقميـإلى البالدالعربية،ويمكفالتماسالبينة

عمىمثؿىذهاالتصاالتالخاصةبالمسؤوليفالبريطانييففيمراجعةونستوفتشرشؿالذيكاف
يشغؿ منصب وزير الولة لشؤوف الحرب في أكتوبر  ،1919فقد كتب( :وىناؾ الييود الذيف

تعيدنا بإدخاليـ إلى فمسطيف الذيف يعتبروف إجالء السكاف المحمييف بما يالئـ مطالبيـ أمرا
مفروغامنو)(.موريس،ربيع )160،1998

وفيالعاـ،1930خطاحايـ وايزمف رئيسالمنظمةالصييونيةالعالميةخطوةأبعدفي

المسعىالصييونيإليجاد حؿجذريلمشكمتياألرضوالسكافالعرببأفتقدـبخطةلترحيؿ
العربعرضتعمىو ازرةالمستعمراتالبريطانية،واقترحتالخطةأفيمنحقرضقدرهمميوفليرة

فمسطينية يجمع مف أصحاب رؤوس األمواؿ الييود مف أجؿ توطيف جماعات الفالحيف
الفمسطينييففيإمارةشرؽاألردف(سمعاف،)51،2002،وقدكانتدومامسألةترحيؿالعرب

ىـنقاطالبحثعمىرسجدوؿأعماؿالمؤتمرالعالميلمصييونية،وىيأعمىىيئةفي
أ
إحدىأ

حركة الصييونية العمالية العالمية ،وكذلؾ عمى جدوؿ أعماؿ المؤتمر الصييوني العشرينالذي

عقدفيزيوريخفيأغسطس،1973وقدعبرمعظـالمندوبيفالبارزيفالمشاركيففيالمؤتمر

عفتأييدىـلفكرةالترحيؿ(إسماعيؿ .)73،2008،

وبيفعاـ1937وعاـ،1948صيغتوقدمتعدةخططترحيؿصييونية،منيا:خطة

سوسكيف لمترحيؿ القسري عاـ  ،1937وخطة فايتس لمترحيؿ ديسمبر  ،1937وخطة بونيو
يوليو،1938وخطةروبيفيونيو،1938وخطةالجزيرة(،)1942-1933وخطةإدواردنورماف

لمترحيؿ إلى العراؽ ( ،)1948-1934وخطة بنجوري وف ( )1938-1933وخطة يوسؼ
شختمافلمترحيؿالقسري(،)1948وفيأثناءالفترةنفسيا ألفتثالثلجافترحيؿ،أنيطتبيا

ميمةمناقشةوتصميـالطرؽالعمميةلترويجخططالترحيؿ(.صافى )64،2006،

إف ىذه الخطط والمشاريع تدؿ عمى أف مشكمة الالجئيف الفمسطينييف قد تولدت مف

تخطيطمسبؽ ،فالتغييرالعرقي الديني السكاني لفمسطيفالعربيةمف خالؿ ترحيؿ ألكبر عدد
ممكفمفسكانيااألصمييفإلىخارجالدولةالييوديةالموعودة،قدتطورمفحمـصييونيعبر

الخططوالمقترحات،ابتداءمفسنة 1937فصاعدا،إلىخططواقعية،كخطةدالتأوالخطة

"د"ثـإلىسياسةفعميةعاـ(1948شعباف .)11،2011،
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واستمرالتيجيرفيالفكروالممارسةالصييونيةاإلسرائيميةمفخالؿالدعوةإليومفقبؿالكتاب

والمفكريفوالقادةاإلسرائيمييف،ومفخالؿالحكوماتاإلسرائيميةالمتعاقبة،وىذاماسوؼتتطرؽ
لوالدراسةفيالفصوؿالقادمة .
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المبحث الثالث

الجذور التاريخية لقضية التيجير في إسرائيل
()8491 – 8491

يعتقدالكثيروفأفعمميةتيجيرالفمسطينييفمفوطنيـقدبدأتمعاندالعالنشاطات

اإلرىابية العسكرية الصييونية عاـ  ،1948إال أف البحث والتنقيب في صفحات التاريخ الذي

ضرب عمييا اإلعالـ والفكر الصييوني تعتيماً ،يؤكد بأف سياسة التيجير كاف قد بدأت فكرياً
عمىاألقؿمعإصدارىرتسؿلكتابوتوراةالصييونية .

فقدكانتأوؿعمميةتيجيرفعميةعاـ،1905عندماتآمرالمستوطنوفالصياينةمع

بعض اإلقطاعييف لشراء أراض مف قرية المطمة في الجميؿ األعمى ،وتيجير الفالحيف الذيف
جبمواترابيابعرقيـودمائيـ،وكافأحدالمستوطنيفالصياينةقدكتبعفشدةتعمؽالفالحيف

العرببأراضييـ":لقدبكتحتىدوابيـ،عندماأجبرواعمىالرحيؿ" .

(الجباعي )http://cutt.us/bhHNK،

عندما صدر قرار األمـ المتحدة بتقسيـ فمسطيف في نوفمبر  ،1947كاف عدد سكاف

فمسطيف197909000نسمةثمثاىـ()193009000نسمةمفالعرب،والثمثالباقي()6509000
نسمة مف الييود ،وكانت أغمبية العرب الكبيرة مف المسمميف ( ،)%86والباقي معظميـ مف

المسيحييف ،وبعد عاـ عمى قياـ إسرائيؿ والحاؽ منطقة غزة باإلدارة المصرية والضفة الغربية
لنيراألردفبالمممكةاألردنية،بمغعددسكافإسرائيؿ()191749000نسمة،بينيـ%86مف

الييود،وبقيفيإسرائيؿ()1609000نسمةفقطمفالعرب(مفمجموع7009000نسمةكانوا
في ذلؾ الجزء مف فمسطيف) بينيـ  %70مف المسمميف ،و %21مف المسيحييف ،و %9مف

الدروز(.الجباعي )http://cutt.us/bhHNK.

بدأت اليجرة في  ،1947/11/29عندما تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بأغمبية

األصواتتقسيـفمسطيفإلىدولتيف،إحداىمافمسطينيةعربية،واألخرىييودية .

لقد استغمت القيادة الصييونية الموقؼ العاـ لصالحيـ وعممت جاىدة عمى خمؽ ما

أسمتوبالواقعالييوديفيفمسطيف،وخاصةأفالمناخالدوليقدتييأرسمياًبصدورقراردولي
مف مجمساألمفىو القراررقـ  181في التاسع والعشريف مف نوفمبرعاـ،1947والخاص

بتقسيـفمسطيفبيفالييودوالعرب،وىوالقرارالذيتضمفانحيا اًزلمجانبالييوديالمغتصب
عمىحسابالحؽالعربيسواءفينسبةالتقسيـأواألراضيأوالمكاف(.عبدالظاىر،2002،
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أدتحرب،1948ماتسمىبالنكبةإلىتكثيؼاليجراتالجماعيةلمفمسطينييف،وكانت

اليجرةنوعاف:ىجرةداخميةإلىقطاعغزةوالضفةالغربية،وىجرةخارجيةإلىالدوؿالعربية،
وتوزعالالجئيفالفمسطينييففي 51مخيـ،وىنابدأتإبادةالقرىالعربيةفيالنقبالتيتقدر

بأكثرمف 40قريةتحتويعمىأكثرمف 140ألؼعربييعيشوففيمنطقةالنقبالتيتقع

فيالجزءالجنوبيمففمسطيف،ويطمؽعمييـفياألدبياتاسـعرببئرالسبعأوبدوالنقب،
وىؤالء ىـ أبناء البدو الذيف استوطنوا النقب (قضاء بئر السبع) منذ آالؼ السنيف ،وامتمكوا

أرضياالتيقدرتفيعاـ 1948بخمسةمالييفدونيـ(الدونـيعادؿألؼمترأوربعفداف)،
كانوا يزرعوف منيا مميونيف حسب موسـ األمطار ،وبعد االجتياح اإلسرائيمي الكبير في عاـ

وفر
 ،1948فرغت النقب مف معظـ سكانيا (ما بيف  80و ،)%85حيث تـ تيجير بعضيـ ّ

البعض اآلخر ،وبقي  11ألفاً ،تشبثوا باألرض ورفضوا مغادرتيا ،وىؤالء أصبح عددىـ اآلف
 140ألفاً (نصفيـيعيشوففيالقرىغيرالمعترؼبيا)،وقدظمتإسرائيؿتطاردىـمنذعاـ

 1948حتى ىذه المحظة ،فحجزتيـ في "سياج" مساحتو  900ألؼ دونـ ،وتقمصت زراعاتيا،
فانخفضتمفمميونيدونـإلى240ألفاًعمىأحسفتقدير"(.إسماعيؿ )76،2008،

انتقؿ عرب فمسطيف بعد حرب  ،1948مف وضع األكثرية الساحقة عمى أرضيا إلى

وضعأقميةقوميةبمغتعدادىاعاـ"160" 1950ألؼنسمة،أي%12.2مفالسكاففيذلؾ
الوقت،وكافعمىىذهاألقميةأفتواصؿمقاومةسياساتاالقتالعوالقيرالقوميالتياعتمدتيا

الحركة الصييونية تجاه الشعب الفمسطيني ،واستيدفت أبعاد البقية الباقية منو في األراضي
المحتمةعاـ .1948

وفيىذااإلطار،تواصمتبعدقياـإسرائيؿسياسة"احتالؿاألرضوالعمؿ"الصييونية

وترافقت مع تشديد اإلرىاب واالضطياد والتمييز القومي ضد العرب الفمسطينييف ،والتوسع
االستيطاني عمى حساب قراىـ وأراضييـ ،مما ترؾ بصمات قوية عمى بنيتيـ االجتماعية –

االقتصاديةوعمؿعمىتغييرىاجذرياًفيالعقوداألربعةاألخيرة(.مجمةاألرض )23،1987،

تجمتىذهالسياسةبأوضحصورىافيسياسةاحتالؿاألرض،فقدسنتإسرائيؿمجموعةمف

القوانيف التي تستيدؼ إضفاء صفة الشرعية القانونية عمى مصادرتيا ألراضي العرب
الفمسطينييف ،فبعد إفشاليا لمجيود الدولية التي بذلت إلعادة الالجئيف المقتمعيف مف أرضيـ،

قامت الحكومة بإصدار قانوف أمالؾ الغائبيف سنة  ،1950واستتبعتو بقانونيف ،وبحجة

االعتباراتاألمنيةأيضاً،صادرتمئاتاآلالؼمفالدونماتمفاألراضيالعربيةأووضعت
يدىا عمييا ،وىكذا بمغت مساحة األراضي المصادرة حوالي  %60مف األراضي الخاصة

بالفمسطينييفالذيفبقواعمىأرضيـبعدقياـدولةإسرائيؿ .
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وفيىذااإلطارتمتإزالةمئاتالقرىالعربيةوتقميصرقعةاألراضيالزراعيةالتابعة

لمباقيمنيا،مفأصؿ 863قريةفمسطينيةكانتقائمةعاـ،1945كانت 585قريةمنياتقع
فياألراضيالتياحتمتعاـ،1948ومفىذهاألخيرةأزيمتمعظـالقرىالفمسطينيةوصودرت

أراضيياولـيتبؽمنياقائماًسوى107قرى(.جبر )16،1978،

وفيمنطقةالجميؿالتييتركزفيياحالياًحوالينصؼالسكافالعربفيإسرائيؿ،أدتسياسات

مصادرةاألراضيواالستيطافالييوديإلىتقميصاألراضيالعائدةإلىالعربإلى 350ألؼ

دونـ،منيا 110آالؼدونـتقريباً تشغمياالمساكفالقائمة،عمماً بأفسكافىذهالمنطقةكانوا

يممكوفمعظـاألراضيالتابعةلياقبؿعاـ،1948ومساحتيا 4.5مميوفدونـ،وقدتقمصت

مساحةىذهاألراضيإلى 1.1مميوفدونـجراءاستيالءالدولةعمىأراضيالغائبيفواألراضي
العامةواألراضيالتابعةلمقرىالميجورة(.حوراني،مجمةصامداالقتصادي )201،

بعد مرحمة التأسيس والتخطيط لطرد العرب جاء دور التنفيذ ،وذلؾ خالؿ حرب عاـ

،1948التيتميزتبالعممياتالعسكريةالتينفذىاالصياينةوأىمياالخطةدالت،والتيشممت
وتعرؼ
عدداً مف العمميات التي بمغت ثالث عشرة عممية ،لكؿ منيا مكاف وزماف محدد.
ّ

المصادراإلسرائيميةالخطةدالت:بأنياأوؿخطةاستراتيجيةوضعتياالياغاناهبغرضاحتالؿ
مناطؽعمىنطاؽقطريواسعوالسيطرةعمييا،ومفضمفماتيدؼإليوتطييرالقرىالعربية،

وطردالعربمفالمناطؽالمختمفةوحتىمفأحياءمعينة،واستيدفتالخطةمدفصفد،طبريا،

حيفا ،تؿ أبيب ،يافا ،القدس .ولقد ثبت مف خالؿ إحدى الوثائؽ التي قاـ بتحضيرىا فرع
االستخباراتفيو ازرةالدفاعاإلسرائيمية،التيتناولتموضوعىجرةالعربمففمسطيففيأثناء

الفترةالممتدةبيف1945/12/1و،1948/6/1والتيوقعتبيفيديبنيموريسونشرتيامجمة
"ميدؿإيستشدز"،بأفالعممياتالعسكريةمفقبؿالعصاباتالصييونية،كانتالسببالمباشر

فيطرد%75مفالسكافالذيفغادروافمسطيف(.واكميـ )71 ،1992،

استمرتإسرائيؿبعممياتالطردالجماعيةلمفمسطينييفبعدسنة،1948وانتيتمنوسنة

 ،1959بعد تدخؿ األمـ المتحدة ،حيث طرد الجيش اإلسرائيمي أكثر مف عشرة آالؼ مف

فمسطيني 48فيالسنواتاألولىمفعمردولةإسرائيؿ،ويضاؼإلييـعدةآالؼأخرىمف
الالجئيفالفمسطينييفالذيفاستطاعواالتسمؿعائديفإلىقراىـومدنيـ(.كوىيف )19،2002،

يةمنحالبدوفترةشيريفلتسجيؿأراضييـ،لكفغالبيتيـلـيعمموا
وعندقياـالدولةالعبر ُ

اضيالتيلـتسجؿتابعةلمايعرؼبػ"دائرة
باألمر،لتعمف"إسرائيؿ"فيختاـالشيريفأفاألر
ُ
أراضيإسرائيؿ"وأصبحت"أراضيدولة"،وعممتالسمطاتاإلسرائيميةعمىإجبارعربالنقب

عمى العيش وفؽ التخطيط المبرمج ،وتقضي ىذه الخطة بإقامة قرى وتجمعات لعرب النقب

بيدؼتجميعالسكاففييا،وبالتاليمصادرةاألرضواالستيالءعمييا.وفعالً تمكنتالسمطات
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مفتجميعنحو%50مفالسكافالعربووضعيـضمفسبعقرى،ىي:رىطوكسيفةوعرعرة

ة،كماتـإنشاءمجمسأبوبسمةاإلقميميالذييضـتسع
وشقيبالسالـوالمقيةوتؿالسبعوحور
ّ

ىتـ اال عتراؼبيا،وبقيعشراتآالؼالسكاففيمناطؽسكنيـوعمىأرضيـ،ويعيشوف
قر ّ
فيظروؼمأساوية .

جرتعمميةطردأخرىلنحو 700إلىألؼشخصمفقبيمةالعزازمةإلىاألردففي

مايو 1950وفي،1950/5/31نقؿالجيشاإلسرائيمي 120فمسطينياً فيشاحنتيفحتىنقطة
قريبة مف الحدود في وادي عربية ،في موازاة الحدود اإلسرائيمية األردنية ،وأمر الفمسطينيوف
بالمروروسطوابؿمفالرصاصلحثيـعمىالعبور،وفيصيؼ،1950نقؿالجيشاإلسرائيمي

 2700شخصاً مفمدينةالمجدؿفيالجنوب،إلىحدودقطاعغزة،وفي 1950/9/2اعتقؿ
الجيشاإلسرائيميالمئاتمفقبيمةالعزازمةمفالنقب،وطردىـإلىاألرضالمصرية،وتحدثت

لجنة اإلشراؼ عمى اليدنة التابعة لألمـ المتحدة عف طرد أربعة آالؼ شخص ،وفي سبتمبر

 1952تـطردنحو 850عنص اًرمفقبيمةالصانعمفالنقبالشماليإلىالضفةالغربية،فيما

تـ طرد بضعة آالؼ آخريف مف قبيمة الع اززمة وغيرىـ مف رجاؿ القبائؿ إلى أرض

سيناء(.مصالحة )29،2002،

وأوردالمؤرخاإلسرائيميبنيموريسنقالً عفتقريرلو ازرةالخارجيةاإلسرائيميةأنوفي

الفترةمابيفسنة 1949وسنة"،1953طردتإسرائيؿمايناىزمجموعة 17ألؼبدويمف

النقبليسواجميعاًمتسمميفمزعوميف" .

وبعد سقوط غزة وسيناء عاـ  1956قامت القوات اإلسرائيمية بعمميات وحشية إلرىاب

الفمسطينييف،وقدعثرعمىمئاتالجثثألسرىمصرييففيسيناء،ولفمسطينييففيخانيونس

ورفح وغزة نتيجة لألعماؿ الوحشية التي ارتكبيا الجيش اإلسرائيمي في ىذه الحرب ،وىدفت

عمميات القتؿ إلى دفع الفمسطينييف إلى اليرب مف مخيمات الالجئيف المكتظة اعتقاداً مف
إسرائيؿأفتكرارالمذابحسيدفعيـإلىاليجرة(عمر،)82،1990،إالأفالفمسطينييفظموافي

أماكنيـ ،وتزامف مع حرب  ،1956ممارسات صييونية أخرى ،ففي الوقت الذي كاف الناس
يعيشوف وفي ذاكرتيـ مذابح العاـ  ،1948ويحاولوف التغمب عمى صدمة النكبة ،ويواجيوف
سياساتاالقتالعوالتيميشمستغميفكؿثغرةقانونية،جاءتيـفي 29أكتوبر،1956مذبحة

جديدةأصبحتيوماًوطنياًفيذاكرتيـالجماعيةوىيمذبحةكفرقاسـ،وقدكادتحكايتياأف
تمربدوفأفيمحظأحدعالقتيابمسمسؿالمذابحالصييونيةوعممياتالتيجيرواإلبعاد،حتى
كشؼأحدمنفذيياعفسرىا،فمذبحةكفرقاسـقتؿفيو 49شخصاً مفأىاليالقريةمعظميـ
مفالنساء(إحداىفحامؿ)واألطفاؿعمىيدوحدةتابعةلشرطةحرسالحدوداإلسرائيمية،وكما
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ىومعروؼاكتفتالمحكمةبإصدارعقوباترمزيةفقطعمىالمتورطيففيارتكابالمذبحة،


وقامتالقواتاإلسرائيميةفيعاـ،1959بطردقبائؿبدويةمفإسرائيؿإلىاألردفومصر .

تـ إلغاء الحكـ العسكري في  1ديسمبر  ،1966ولكف بعد إلغاء الحكـ العسكري لـ تتوقؼ

األساليب الرئيسية لمتضييؽ العنصري عمى العرب ،وانما اتخذت سياسة القمع والتمييز
واالضطيادوجوىاًجديدة(.مصالحة )66،1992،

تعرضتالقبائؿالعربيةفيقضاءبئرالسبعإلىعممياتترحيؿمفموقعإلىآخر،

قامتخاللياالسمطاتاإلسرائيميةباالستيالءعمىأرضيـ،ومنعيـمفالعودةإلييا،وقدساىمت
قوانيفالطوارئوسنواتالحكـالعسكري،فيمصادرةتمؾاألراضي،وخسارةأصحاباألرض
عندمايتوجيوفإلىالمحاكـ،وتعمؿتمؾالسمطاتعمىإرغاـالمواطنيفالفمسطينييفمفسكاف

النقبلمدخوؿفيالبمداتالمخططةومغادرةقراىـالحالية،وتقوـبيدـالبيوتالتيتعتبرىاغير

مرخصة،ورشالمزروعاتبالمبيدات،بحجةأفالعربزرعوىافيأراضيالدولة،وىيتعتبرىـ
معتديف،معأنيـىـأصحاباألرضوالحؽ(.كيواف )151-150،2010،
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المبحث الرابع

سياسة التيجير اإلسرائيمية فيما بين ()8449-8491
جاءت الفرصة مرة أخرى في حرب عاـ  ،1967لكي تمارس إسرائيؿ سياسة الطرد

واإلبعاد ،وخاصةبعدىذااالنتصارالسريعالذيحققوالجيشاإلسرائيميألسبابمتعددةليس
ىناالمجاؿلسردىا،ولكفالنتيجةىيمالـتتوقعوإسرائيؿسيطرةكاممةعمىفمسطيفالتاريخية

واحتالؿ الضفة الغربية وغزة واحتالؿ شبو جزيرة سيناء في مصر ومرتفعات الجوالف السورية

ومناطؽ الحدود األردنية ،ومناطؽ الجنوب المبناني ،وقد أوجدت ىذه الحرب بعداً جديداً في

المجتمع اإلسرائيمي زادت عمى أثره قوة اليميف الصييوني وعمت دعوات الترحيؿوالطرد وابعاد
الفمسطينييف ،ألنوعمىالرغـمفىذه السيطرة الكبيرةإلسرائيؿعمىاألراضي العربية،إال أف

ىناؾأكثرمفمميوففمسطينيموجوديففيأرضيـبمايمثؿتحدياًديموجرافياًلسياساتالتوسع

اإلسرائيمية(.جرجس )73،1967،

وفينكسةحزيراف،1967اكتسحتإسرائيؿجيوشالدوؿالعربية،واستطاعتمضاعفة

مساحة األراضي وزيادة عمقيا االستراتيجي ،وقد وصؼ اإلسرائيميوف النصر عمى الجيوش

العربيةبأنومعجزة،وأفمحتإسرائيؿفيظؿجواإلرىابالذيأشاعتوحرب،1967واالنييار
السريع لمجيوش العربية في تيجير مئات اآلالؼ مفالالجئيف الفمسطينييف ،بعضيـ لجأ لممرة

الثانية ،وبمغ عدد النازحيف الفمسطينييف وفقاً إلحصائيات  1967حوالي  6609220نازحاً ،

(السواحري،)96،1986،وحسبتقديراتأخرىفإفعددىـبمغ460ألؼنازح،وحاولتقوات
االحتالؿعاـ،1967طردأكبرعددممكفمفسكافاألراضيالمحتمة،ولكفالذيفتـطردىـ
كاف عددىـ قميؿ مف وجية نظر الكثيريف منيـ ،ألف الحرب كانت سريعة وخاطفة ،ومعرفة

الفمسطينييفأنوال مفرليـسوىالبقاءفيأماكنيـ،وقداستفادالفمسطينيوفمفتجربتيـالسابقة

فيعاـ(.1948السواحري )97،1986،

وبعدىاحرب 1967بقميؿ كانت قوات االحتالؿ تسيؿعمميةالنزوح،وتدفع المواطنيف

وخاصةسكافالمخيماتإلىعبورالجسريف،وفيالوقتنفسوكانتتقؼفورانتياءالحرب

عمى امتداد نير األردف لمحيمولة دوف عودة النازحيف إلى الضفة الغربية ،وكاف التيجير إلى
الضفةالشرقيةلنيراألردفوغيرىا،حيثأقيمتليـعمىعجؿمخيماتجديدة،وأكدالمؤرخ

إسرائيؿ شاحاؾ حدوث عمميات ترانسفير في العاـ  ،1967فكتب "نجحت إسرائيؿ في تنفيذ
عمميات ترانسفير ،وقامت بطرد بضع مئات اآلالؼ الفمسطينييف خالؿ العدواف وبعده مباشرة،

سمح لػ  15ألفاً منيـ بالعودة ،وىكذا
ويقدر عدد المطروديف ما بيف  400إلى  500ألؼ ُ
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تخمصت إسرائيؿ مف غالبية الشعب الفمسطيني ،وقذفت بيـ إلى مخيمات الشتات ،وتـ تنفيذ

التيجيرالقسرياستجابةًلفكرىاالصييوني(.جرجس )84-81،1967،

بعد فرض إسرائيؿ سيطرتيا واحتالليا لمضفة والقطاع ،رأت أف ىذه المناطؽ مزدحمة

سكانياً ،األمر الذي ييدد المشروع الصييوني في الصميـ ،واستغؿ الفكر الصييوني الفرصة

التاريخية الناجمة عف اليزيمة العربية ،فطرح عدة مشاريع لتيجير الفمسطينييف ،وانياء قضية
الالجئيف ،والقضاء عمى المخيمات التي تعتبر تجسيد مادي لمتشريد ،وتشكؿ بؤ اًر لمقا ومة
االحتالؿ،ممايساعدفيتأميفطرؽالمستوطنيفوالجيش،وتسريعحؿالقضيةحسبالمفيوـ

الصييوني،ففي"يونيو،1967طالبوزيرالخارجيةأباأبيافبإعادةتوطيفالالجئيففيالبالد
المجاورة وباألخص في سوريا والعراؽ"(محجوب ،)92 ،1995 ،وركزت مشاريع التوطيف

اإلسرائيمية بعد  1967عمى البعد األمني ،وليس الحؿ السياسي ،وتيدؼ إلى تفريغ المخيمات
وتوزيع سكانيا ودمجيـ خارجيا مف خالؿ برامج تنموية اقتصادية ،الترانسفير وجعمو حقيقة

واقعة،فالتوطيفمرتبطارتباطاً وثيقاً بجريمةالتنظيؼالعرقيوجريمةمنععودةالالجئيف،كما

أنويؤكدسب ؽاإلصراروالنيةالمستقرةفيتنفيذتمؾالجريمةبشكؿمستمر،والدالئؿعمىوجود
ىذهالنيةفياقتراؼالجريمةثابتةبمااليدعمجاالًلمشؾ(.أبوستة )32،2011،

وتبدأسمسمةالطردفيالقدسالعربيةالتيتخضعألولويةالتغييرفييا،فبعديوميفمف

احتالليا في التاسع مف يونيو عاـ  ،1967تبدأ معاوؿ اليدـ وجرافات الجيش في تدمير حي
بأكمموىو"حيالمغاربة"بأوامرصريحةواشراؼمفقائدمنطقةالقدس"شموموالىط"وتـطرد

ألؼمفالسكافوالعربو 4000آخريفتـطردىـممايسمىبالحيالييودي،وتوالتعمميات

الطردمفالقدسومحيطياسريعاًحتىيتـتيويدىا(.أبوستة )34،2011،

وفينفساليوـالذيتـفيوىدـحيالمغاربةبدأتعممياتالطردالكبرىالتيأشرؼ

عمييا"حاييـىيرتزوغ"أوؿحاكـعسكريلمضفةالغربيةبعداالحتالؿ(رئيسإسرائيؿفيمابعد)

حيث تـ البدء في طرد  2009000مف العرب تجاه األردف والتي استمرت عدة أسابيع وأجبر
ىيرتزوجكؿعربيعمىتوقيعإقرار(بصمةيد)يفيدأنويريدالخروجبإرادتوويأتيىذااألمر

فيإطارالخطةالتيبدأتياإسرائيؿإلخراجعمىحدقوؿىيرتزوجواعترافو"بطرد 200ألؼ
فمسطينيمفييوداوالسامرة(الضفةالغربية)منيـ 1009000نازحفيمخيماتواديأريحا"،
لقد تذكر بعض العرب ساعتيا لحظات الطرد التي كانت تتـ في عاـ (.1948عبدالظاىر،

 )53،2000

ولـ تقؼ نشاطات الطرد والترحيؿ اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف وخاصة تحديدىـ

األولويات في القدس ثـ معسكرات الالجئيف في غزة وفي الضفة الغربية وغزة ،فقد استحوذت

القدس الشرقية ومحيطيا عمى اىتماـ خاص في اتجاه التيويد فتـ طرد  1000فمسطيني مف
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ثالثقرى،ىي:قرى"بيتنوبا"و"عمواس"و"بالوا".واستمرالعسكريوفاإلسرائيميوففيممارسة

عمميةالطردوالترحيؿالقسريضدالفمسطينييفواستمرالتعامؿمعالقدسالتياستحوذتعمى
أىمية قصوىلتيويدىاواستمرطردسكافالقرىالمحيطةبياوىدـىذهالقرىوتغييرمعالميا
كقرىبيتمرسيـوبيتعواوحبمووالجفتمؾوغيرىا(.عبدالظاىر )56،2000،

وفيقطاعغزةعاود"ارئيؿشاروف"قائدالجيشاإلسرائيميفيالجبيةالجنوبيةمنذعاـ

،1969نشاطوفيالتعسؼضدالعربوبأوامرشفييةمفموشيديافوزيرالدفاعقررمنذ
فحإلىسيناء،فيماعرؼ"بخطة
عاـ،1970طردمايقربمفعشريفألؼمفبدوالنقبور
ُ
شاروف" التي استمرت حتى عاـ  ،1972والتي كانت تيدؼ إلى إقامة مستعمرات ييودية في
قطاع غزة وعمى طوؿ الحدود مع العمؿ عمى إبعاد الكثافات السكانية الفمسطينية عف منطقة
الحدود لتأمينيا ولمتقميؿ مف الوجود الفمسطيني في المنطقة مع إقامة سياج عمىطوؿ الحدود
لقطعالتواصؿبيفالفمسطينييفوخاصةفيمنطقةرفححتىفيظؿالسيطرةاإلسرائيميةعمى

سيناء في ذلؾ الوقت ،وخاصة بعد المالمح التي ظيرت مف سكاف رفح لمقاومة
االحتالؿ(.يديعوفأحرنوت24،مايو )1973

ونظ اًرلرفضمطمبالبدوفياستمرارطردىـوالذيرفضتوالمحكمةالعميااإلسرائيمية

في23مايو،1973بحجة"دواعياألمفالقومي"آثركثيرمفالبدوالنزوحالداخميفيالنقب
عمى أف يطردوا إلى خارج أرضيـ ،ولقد تباىى شاروف بأنو استطاع إبعاد ( 300ثالثمائة)

فمسطيني مف قطاع غزة في ليمة واحدة عاـ  ،1970وأنو لـ تمر سنة في خالؿ توليو قيادة
المنطقةالجنوبيةالتيكافقطاعغزةيقعفينطاقيا،والتياستمرتمف()1972–1969إال

وىناؾ طرد وابعاد لمفمسطينييف ليس البدو فقط ،إنما أىؿ المدف والقرى الفمسطينية بؿ وسكاف
المخيماتأيضاً(.ىآرتس18،ديسمبر )1992

ىذاباإلضافةإلىاإلجراءاتغيراإلنسانيةالتياتخذتياالسمطاتالعسكريةاإلسرائيمية

لمنععودةالذيفكانواخارجالضفةوغزةإلىديارىـوأماكفإقامتيـوعمىالرغـمفىذافإفما
يحدث اآلف عمى الساحة اإلقميمية يبرز مدى االنزعاج لعدـ االستجابة العربية لفكرة المغادرة
والتمسؾ في البقاء في األراضي المحتمة ،وعمى الرغـ مف الضغط الذي مارستو وتمارسو

السمطات العسكرية المدنية اإلسرائيمية عمى الفمسطينييف فإنيـ تمسكوا بالبقاء في أرضيـ.

(شاحاؾ ،)279 ،1999 ،وعمى الرغـ مف االستغراؽ في بناء المستعمرات اإلسرائيمية عمى
األرض العربية المحتمة واستنزاؼ مقدرات العرب في بمدىـ ،فإف الصمود العربي قد استفز
القياداتاإلسرائيميةوالتيأفصحتعفقمقيابصراحةمفىذااالتجاه،وبدأتتظيرالدراسات

السكانيةالتيتحذرمفعواقبالزيادةالسكانيةالعربيةعمىىويةالدولةالييودية،وراحخبراء
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الديموجرافيا يظيروفمدى الكارثة – ىكذا يسمونيا– التي يمكفأفتقععمىإسرائيؿإذالـ
تتنبوإلىذلؾاألمر( .)joels, 1993, p. 183

واكتسبت دعوات التيجير والضغط عمى العرب بعداً كبي اًر قبؿ وبعد االنتفاضة

الفمسطينيةاألولىفي،1987وتتضحأبعاداجديدةليذااألمريبرزمفخاللياأفالجميعمتفؽ
عمىعمميةالطرد،ففيمقابمةنشرتيادالياشاحوريفيإحدىالجرائداإلسرائيميةفي14أكتوبر

عاـ 1987أيقبؿبدءاالنتفاضةاألولىبشيريف،حيثأبرزوزيرالدفاعاإلسرائيميآنذاؾ،
اسحؽرابيفأفالطردىوأكثراألسمحةفعاليةلمقضاءعمىماأسماهاإلرىابالعربيوالحفاظ
عمى ييودية الدولة ،وتستمر الدعوة إلى الطرد أو الترحيؿ عمى الصعيد السياسي

اإلسرائيمي(.شاحاؾ )280،1999،

أماعمىصعيدالنقبفقدبدأتمنذنيايةالستيناتوبدايةالسبعيناتمايمكفتسميتو

بالمرحمةالثانيةمفمخططشامؿييدؼإلىحصرأكبرعددمفبدوالنقبعمىأقؿمساحة

جغرافيةممكنةفيالنقبمفجيةوالعمؿعمىتشويواليويةالحضاريةوالوطنيةلعربالنقب
برمجومحاولةخمؽىويةمزيفةلمبدوتعتمدالتحييدالسياسيواالستقطاب
يبالم
مفخالؿالتغر
ُ
ُ
ضمف كوفبدو النقبليسوا تابعيفلمشعبالفمسطيني بؿمواليف لمدولة"اإلسرائيمية" ،وبالتالي

اعتمدت "إسرائيؿ" عمى التوطيف القسري في استراتيجيتيا كركيزة أولى ،والحفاظ عمى التركيبة

القبميةفيالنقبمفخالؿمنحالقياداتالتقميديةامتيازاتخاصة،ومحاولةالحيمولةدوفتبمور

الميادنةوالمتواطئةفيكثير
وعيوقيادةعربيةجديدةفيالنقبكبديؿلمقيادةالقبميةالجاىميةو ُ
مفاألحيافمعسياسةالدولة"اإلسرائيمية"(.اليزيؿ )21،2007،

ولقدوجبالتطرؽلألسبابالتياستعممتياإسرائيؿفيعمميةتوطيفبدوالنقب،والتي

تتضحفيالنقاطالتالية :

أوالً:كافومازاؿاألسموبالمركزيإلسرائيؿفيعمميةتيجيروتوطيفالبدوىو:االستيالءعمى

األرض وطرد البدو مف ديارىـ مف خالؿ القوة ومف خالؿ مصادرة األرض تحت بنود

وقوانيفإسرائيميةأوجدتياخصيصاً ليذاالغرض،وعندمالـتُفمحفيتحقيؽنجاحفيبداية
التوطيفلعدـإقباؿعرب النقبعمى التوطيف ورفضيـلممشاريع"اإلسرائيمية" ،قاـشاروف

،بتأسيسمايسمىبالدورياتالخضراءشبوالعسكرية،
(آنذاؾوزيرالزراعة)فيعاـ1976
ُ
مالحقة البدو وارىابيـ وطردىـ مف أراضييـ مف جية،
وقد أسندت ليذه الدوريات ميمة ُ

واالستيالء عمى مواشي البدو ومصادرتيا بحجة الرعاية في أراضي الدولة أو دخوليا
المحميات الطبيعية (المحميات :أراضي تابعة لبدو النقب تُعمنيا إسرائيؿ بعد مصادرتيا
كمحميات طبيعية) مف جية ثانية ،وبالتالي كاف اليدؼ اإلسرائيمي مف مصادرة األراضي

والمواشيييدؼإلىضرب وتدميرمقوماتاالقتصادالبدويالتقميدي،وتضييؽالخناؽعمى
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البدو حتى يرحموا إلى مشاريع التوطيف اإلسرائيمية ،وبيذا األسموب فرضت إسرائيؿ قسرياً
النواةالبشريةلمشروعتوطيفبدوالنقب(.جمجوـ )2010،

وفينفسىذهالحقبة()1980 – 1979قامت"إسرائيؿ"بطردعشرةآالؼنسمة

مفبدوالنقبمفأراضييـوديارىـإلىداخؿنقاطالتوطيفالقسريالتيحددتيالتوطيف
البدو ،وقامت "إسرائيؿ" في ىذه الحقبة فقط بمصادرة  800000دونـ مف أراضي البدو
ومنعتيـمفالدخوؿإليياأوزراعتيا،ىناالبدمفالتذكيرأفمساحةالنقبتبمغ13مميوف

دونـ ،وقد حاوؿ البدو في النقب تثبيت ممكيتيـ بالحد األدنى عمى مميوني دونـ ،ولكف
"إسرائيؿ" استمرت بالمصادرة والتوطيف ولـ يتبؽ تحت ممكية بدو النقب في الوقت الراىف

ائيؿ"دولةومتنازععمييا(.جمجوـ )2010،
سوى،230000دونـتعتبرىا"إسر
ُ

ثانياً:اعتمدتإسرائيؿعمىأسموبآخرمفأساليبياوىوالخديعةواإلغراء،كافالبدوآنذاؾ

(أواخرالستينات)اليممكوفأيمقوماتبنيةتحتيةأووسائؿاتصاالتأومراكزشراء،
اليوجدكيرباءوالىواتؼويضطرالبدويآنذاؾإلىالذىابإلىالمستوطناتالييودية

ةأومدينةبئرالسبعحتىيجريمكالمةىاتفيةضروريةأوشراءبعضالحاجيات
المجاور
ُ

وبالتاليماجرىأف"إسرائيؿ"قامتببناءبداياتمدفونقاطالتوطيفالقسريمعتمدةعمى

بناءبيوتوحاراتلعائالتصغيرةالتممؾباألصؿأرضاً(ليستلياأرضممؾ)وقامت
بتزويدوزركشةىذهالحاراتبالكيرباءواليواتؼالعامةوبعضمراكزالشراءلتكوفنقطة

اجتذابواغراءلمبدوالمحروميفأصالًمفأيمقوماتالبنيةالتحتية،وفيالمقابؿأطمقت
"إسرائيؿ"عمالءىاالمحمييفوسماسرةاألرضمفبيفالبدوأنفسيـ،لبثالرعبوالترغيب

واقناع الناس أصحاب األراضي بضرورة اقتنائيـ مكاف سكف في مدف التوطيف ،واال
سيخسروفاألرضوالسكففيالنقبناىيؾعفأف"إسرائيؿ"حاولتالوصوؿمفخالؿ
ةإلىبعضأصحاباألرضالميجريففياألرضومحاولةخداعيـببيعأرضيـ
السماسر
ُ
والتنازؿعنيالصالحالدولةومشاريعالتوطيف(.اليزيؿ )23،2007،

نجحت إسرائيؿمنذ عاـ ،1970في توطيفأكثرمف  80000بدويمف النقب

داخؿ سبع نقاط توطيف قسرية أكبرىا مدينة رىط ،التي يفوؽ عدد سكانيا الػ 300000
نسمة ،وتعتبر المشروع األكبر لمتوطيف في النقب ،ويكتظ فييا الناس في أكثر األحياف

كالسرديف ،وىذا ما يندرج في مخطط واستراتيجية إسرائيؿ بحصر عرب النقب عمى أقؿ

مساحة جغرافية ممكنة واالستيالء عمى أراضي العرب وزرعيا بالمستوطنات الييودية
بيدؼالتيويدالمكثؼلمنقب .

ويرىالباحثأفلسياسةالتيجيرالمتبعةمفقبؿإسرائيؿبحؽالفمسطينييفجذور

تعودلنشأةفكرةالصييونيةمنذالقرفالثامفعشر،معبدايةطرحفكرةتجميعييودالعالـ
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مف شتاتيـ إلى دولة واحدة وتحويميا إلى وطف قومي لمييود ،مما يتطمب بالطبع طرد

السكاف األصمييف واحالليـ بالييود ،لذلؾ بينت كؿ السياسات اإلسرائيمية وفي كؿ
المجاالتعمىىذهالفكرة،والتينشطتبقوةفيفمسطيفمعبدايةاإلستيطافالييوديفي

فمسطيف قبؿ النكبة بأعوامبسطية ،ولكنيا اشتدت مع وقوع النكبة عاـ  ،1948وىزيمة
حزيراف،1967حيثتـتشريدوتيجيراآلالؼمفالفمسطينييفإماإلىخارجفمسطيفأو

تيجيرىـداخمياًمفمدينةأوقرية ويرى الباحث أف االحتالؿ اإلسرائيمي نجح في
الماضيفيتمريرسياسةالتيجيربشكؿسمس،ولكنوالي وـيعانيفيتطبيقياويستخدـ

كؿالسبؿواآللياتوذلؾبسببحالةالوعيالكبيرةالتيوصؿإليياالفمسطينيوف .

أما بخصوص بدو النقب فإف رغبة إسرائيؿ في تيجيرىـ كانت قوية منذ البدء،

ولكنياآثرتأفتخضعيـلجممةمفالضغوطالنفسيةواالجتماعيةوالسياسية،التييمكف

أفتدفعيـإلىاليجرةالطوعيةأإوإلىالقبوؿبالتسويةمعالحكومةاإلسرائيمية،والموافقة
عمىاالنتقاؿإلىمناطؽسكفجديدةوضيقة،عمىىامشإقميـالنقبذاتوأوفيمناطؽ

تجمعاتفمسطينيةتشكؿخطورةأقؿعمىمصالحإسرائيؿالحيوية 
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تمييد:
انتحمت الحركة الصييونية ذرائع كثيرة لتبرير دعواىا لالستيالء عمى فمسطيف ،وانشاء
دولتيا الصييونية ،وطرد وتيجير سكانيا األصمييف ،وساؽ الصياينة الكثير مف الحجج
واألكاذيبليمرروامخططاتيـوممارساتيـاالستيطانيةواالستعماريةفيفمسطيف.والبدمفالقوؿ

إفالمحدداتالتيبنواعمىأساسياتوجياتيـنحوضرورةإقامةدولتيـالمزعومةفيفمسطيف،
ىيادعاءاتباطمةالأساسلياسوىفيتوراتيـالمحرفةوتاريخيـالمصطنع .


المبحث األول

المحددات األيديولوجية لسياسة التيجير
البدمفالقوؿابتداءأفالبعداأليديولوجيفيالفكرالصييونيقائـعمىنصوصتوراتية
ً

مف الصعب تصديقيا أو اإليماف بأنيا منزلة مف اهلل تعالى؛ ألنيا تخالؼ روح الديف الحؽ،
وتميؿإلىالنمطالروائياألسطوري،وتنطويعمىتناقضاتتندعفالحصر.كماإنوالبدمف

القوؿإفادعاءصياينةإسرائيؿأنيـورثةبنيإسرائيؿوأفبنيإسرائيؿحكرعمييـوحدىـأمر
اليمكفقبولوألسبابموضوعية،ىيأفالنبواتكميانزلتعمىبنيإسرائيؿبمفيوميـالعاـ،
وأفمفبنيإسرائيؿمفآمفوأفمنيـمفكفر،واألىـمفذلؾأفبنيإسرائيؿأمةأوأمـقد

خمت ،وحؿمصطمح الييودليخصشريحة ضيقة مف بقاياتمؾاألمـ ،وال يكادعددىا يذكر،
وىي غير مخصوصة بفمسطيف ،ولـ تظير نبوتيا فييا .ولكف الحركة الصييونية تدعي جممة

ادعاءات،يحسفذكرىالموقوؼعمىالبعداأليديولوجيبغضالنظرعفصدقومفكذبو .

يأتيالدافعالدينيفيمقدمةدوافعتيجيرالفمسطينييف،ليؤديإلىتفردالجنسالييودي

بفمسطيف،وىومفأىـدوافعاالستيطافالصييونيفياألراضيالفمسطينيةالمحتمة،باعتبارأف

فمسطيفىيحؽدينيلبنىاسرائيؿوفؽوعودالربليـوالىاألبد،فحسبالتوراة،منحالرب
"ييوه" الييود أرض كنعاف ،وعمييـ أف يستوطنوىا حتي يحققوا أعظـ فرائضيـ الدينية ،وىذه
األرضىيعطيةالربإلبراىيـكماوردفيالتوراة":واجتازأبراـفياألرضإلىمكافشكيـ
إلىبموطةمورة.وكافالكنعانيوفحيفإذفياألرض.وظيرالربألبراـوقاؿلنسمؾأعطي

ىذه األرض"(.سفر التكويف ،إصحاح  ،12آية ،)7-6وتحفؿ "التوراة" بمثؿ ىذه العطايا لبنى

إسرائيؿ"،وأعطيلؾولنسمؾمفبعدؾأرضغربتؾكؿأرضكنعافممكاًأبدياً"(سفرالتكويف،
إصحاح،17آية )8
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وفكرةترحيؿالفمسطينييفمفبالدىـلياجذورليستفيتاريخالحركةالصييونيةفقط

وانمافيتوراتيـأيضاً،كمايبدوفيالنصوصالتالية :

"وأمامدفأولئؾاألمـالتي يعطييالؾالربإليؾميراثاً،فالتستبؽفييانسمةمابؿ

تحرميا تحريماً" (التوراة ،سفر التثنية ،إصحاح  ،20آية" ،)17-16واذا ادخمؾ الرب إليؾ

األرضالتيأنتصائرإلييالترثياواستأصؿأمماًكثيرةمفأماـوجيؾ...وأسمميـالربإليؾ
بيف يديؾ وضربتيـ فأبسميـ إبساالً .ال تقطع معيـ عيداً وال تأخذ بيـ رأفة"(سفر التثنية،

إصحاح،7آية  ،)2-1ويتضحمفاآلياتالسابقةأفالتوراةالمزعومةتحتوىعمىآياتتدعو
لقتؿ البشر الذيف يسكنوف البالد التي يستحميا الييود ،بؿ واقتالعيـ واستئصاليـ مف أرضيـ،

وىذاماأمربوالرب(ييوه)بنياسرائيؿعندمايدخموفأرضكنعاف .

ولقدسردالربإلبراىيـحدودأرضالييودوفؽوعدالرب(،وقاؿالربإلبراىيـلنسمؾ

أعطىىذهاألرض،مفنيرمصرإلىالنيرالكبير،نيرالفرات)(سفرالتكويف،إصحاح،15

آية،)18وىذاماأطمؽعميوالصياينة(إسرائيؿالكبرى)التييحمـالييودبإقامتياتحقيقاً لوعد

الرب،وتبدأقصةتفضيؿالربلبنياسرائيؿوفؽتوراتيـمنذالقدـوتحديداً فيعيدنوحعميو

السالـ،حتىتروىتوراةالمعرفةقصةالعداءالتاريخيفيالنصوصالتالية :

(وابتدأ نوح يكوف فالحاً وغرس كرماً .وشرب مف الخمر فسكر وتعرى داخؿ خبائو

فأبصر حاـ أبو كنعاف عورة أبيو ،وأخبر أخويو خارجاً فأخذ ساـ ويافث الرداء ووضعاه عمى

أكتافيماومشياالىالوراءوستراعورةأبييماووجياىماالىالوراء.فمـيبصراعورةأبييمافمما

أستيقظنوحمفخمرهعمـمافعؿبوابنوالصغيرفقاؿ:ممعوفكنعاف،عبدالعبيديك وفألخوتو

وقاؿ :مبارؾ الرب إلو ساـ وليكف كنعاف عبداً ليـ .ليفتح اهلل ليافث فيسكف في مساكف ساـ

وليكفكنعافعبداًليـ)(.سفرالتكويف،إصحاح،9آية )27-20

وىذهالنصوصتوضحأفكؿالعربوليسالفمسطينييفوحدىـعبيدلبنيإسرائيؿ،وأف

أرضيـمستباحةلمييودعبراألزماف،ومفحقيمطردىموقتماشاءوا،وىذاالذنب يقععمىعاتؽ
حاـبفنوح،وعمىساللتوكمياأفتدفعالثمفمثمماجاءفيالتوراةالمحرفة،وفكرةالطردالتي
يعاني منيا الفمسطينيوف اليوـ مف خالؿ التيجير القسري ليـ وألسرىـ بشتي الطرؽ التي

تستخدميا إسرائيؿ ،حيث تعتبر أف الرب يقود جند بني إسرائيؿ في الحروب ويقاتؿ عنيـ:
(ويقوؿ ليـ اسمع يا إسرائيؿ أنتـ قربتـ اليوـ مف الحرب عمى أعدائكـ ال تضعؼ قموبكـ ،ال

تخافوا وال ترتعدوا وال ترىبوا وجوىيـ ،ألف الرب إليكـ سائر معكـ لكي يحارب عنكـ أعدائكـ
ليخمصكـ)(.سفرالتثنية،إصحاح،20آية )4-1
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(وألجؿأنوأحبآباءؾواختارنسميـمفبعدىـأخرجؾبحضرتووقوتوالعظيمةمف

مصرلكييطردمفأمامؾشعوباً أكبروأعظـمنؾويأتيبؾويعطيؾأرضيـنصيباً كمافي

ىذااليوـ)(.سفرالتثنية،إصحاح،4آية )38-35

(ولكف الرب إليؾ يطرد ىؤالء الشعوب مف أمامؾ قميالً قميالً ال تستطيع أف تغنييـ

كثي اًر)(.سفرالتثنية،إصحاح،7آية،)22وىذايوضحرضىالقادةالصياينةحينماأبقوابعض
ابطردىـمرةواحدة،وانمابخططومشاريعاستيطانيةمتوالية،

الفمسطينييفعمىأرضيـولـيقومو

الً وبيدوء ،ففكرة الطرد
الً قمي 
وبأساليب مدروسة تحقيقاً لتعاليـ توراتيـ التي أمرتيـ بالطرد قمي 
الجماعيقدتؤديإلىثورةعربيةكبرىوقدتصقؿالوعيالجمعيالعربيلمحاربةإسرائيؿ.إذف

فكرةالطردوتيجيرالفمسطينييفلياأصوؿفيالتوراةالتيىيأصؿاأليديولوجيةاإلسرائيمية،
وبدأاإلسرائيميوفبتطبيؽرؤاىـمفخالؿاالدعاءبالكذبعمىموسىعميوالسالـ(،ويوصى

الربموسىقائالً:فتطردوفكؿسكافاألرضمفأمامكـ،وتمحوفجميعتصاويرىـ،وتبيدوف
كؿأصناميـالمسبوكةوتخربوفجميعمرتفعاتيـ)(.سفرالعدد،إصحاح،33آية )52

ومثمماحددأوائؿالييودطبيعةالعالقةمعالكنعانييف،حددالصياينةطرؽإدارةالحرب،

وكيفيةالتعامؿبوحشيةمعالفمسطينييف .وىذهأخالقياتالحربلدىالييودوفؽالنصالتوراتي
التالي :

(حيفتقتربمفمدينةلكيتحاربيااستدعيالصمحفإفأجابتؾإلىالصمحوفتحتلؾ،

فكؿالشعبالموجودفييايكوفلؾلتسخيرويستعبدلؾ.وافلـتسالمؾ،بؿعممتمعؾحرباً،

فحاصرىا ،واذا دفعيا الرب إليؾ إلى يدؾ فاضرب جميع ذكورىا بحد السيؼ .وأما النساء
واألطفاؿوالبيائـوكؿمافيالمدينة،كؿغنيمتيا،فتغنميالنفسؾ،وتأكؿغنيمةأعدائؾالتي

أعطاؾالربإليؾ.ىكذاتفعؿبجميعالمدفالبعيدةمنؾجداً التيليستمفمدفىؤالءاألمـ

ىذهوأمامدفىؤالءالشعوبالتييعطيؾالربإليؾنصيباً فالتستعبدمنيانسمةما)( .سفر

التثنية،إصحاح،20آية )16-10

ومما الشؾ فيو أف إسرائيؿ اليوـ تتبع ىذه التعميمات حرفياً ،وقادة الجيش يعرفوف ما

عمييـفعموتبعا لعقيدتيـالراسخةفيالتوراةالمحرفة،التيتبررليـكؿجرائميـتحقيقاً لوعد

الرب  .إفمفكتبواأوحرفواالتوراةأرسوادعائـالفاشيةوالوحشيةفيالتعامؿمعالفمسطينييف
منذأفنسبواإلىاهللتعالى،والنبييوشععميوالسالـ،طرقاً وحشيةلمتعامؿمعالفمسطينييف
عندمادخؿيوشعمدينةأريحا( :وحرقواكؿمافيالمدينةمفرجؿوامرأة،ومفطفؿوشيخ،

حتىالبقروالغنـوالحميربحدالسيؼ)(.سفريشوع،إصحاح،6آية .)21

تقوؿالحركةالصييونيةفيدعايتياأففمسطيفىيأرضالميعادالتيوعدبيابني

إسرائيؿ،أيىياألرضالتيخصصياالرببشكؿمحددلتكوفموطفبنيإسرائيؿولألبد،
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مستندوفعمىنصوصتوراتيةمفمثؿ(:إرفععينيؾوانظرمفالموضعالذيأنتفيوشماالً
وجنوباً وشرقاً وغرباً ،ألف جميع األرض التي أنت ترى لؾ أعطييا ونسمؾ إلى األبد)( .سفر

التكويف،اإلصحاح،13آية،)16-15والنسؿىنايعنينسؿإبراىيـالذييعتقدالصياينةأنو
جدالعبرانييفونبييـدوفسواىـمفالبشر( .حميد،)13،1994،والمقصودباألرضفيىذه

اآليةىيأرضكنعاف(فمسطيف)،ومفىنابدأبنيإسرائيؿتاريخيـالمزعوـفيفمسطيف .

ومفالجديربالذكرأفاألسفارالتوراتيةحيفتتحدثعفأصوؿالييودتردىـإلىمكاف

آخرغيرفمسطيف،فقدبدأوجودىـمنذظيورالجماعةالعبريةاألولى(كماتسمييـالتوراة)في
جنوب بالد الرافديف ،عندما ىاجر "إبراـ" مف مدينة "أرو" الكمدانية في القرف العشريف قبؿ

الميالد ،متوجيا إلى "حراف" شماؿ سورية ،بعد أف عبر نير الفرات فيمف كاف معو مف أىمو
وذ ويوإذرحؿمعزوجتوسارةوأبيو"تارح"وابفأخيو"لوط"إلى"حراف"ثـتابعسيرهمرتحالإلى
أرض كنعاف وبرفقتو زوجتو وابف أخيو وكؿ مقتنياتيما ،والنفوس التي امتمكا ،فوصموا أرض
أرضكنعافوأقاـفييا،حيثوجدمأمنو

كنعافتنفيذالوعدالربالمزعوـ،حيثحؿ"إبراـ"في 

بيفأىمياوشعبياوعاشفيكنفيـسالمامطمئنا،فأقاـفيمدينةشكيـ"نابمس"،ثـتوجوإلى
"بيتإيؿ"ونزؿعندأىمياالذيفكرموهوأحسنواضيافتووعامموهكمايعامؿالنزيؿالغريب،بكؿ

وقارواحتراـ،ولكفإقامتولـتطؿفيأرضكنعاف بسببالقحطالذيأصابالبالد ومراعييا،

فتوجومعزوجتوسارة،وابفأخيولوطإلىمصروقابؿفرعونياالذيوقعفيغراـزوجةإبراـ،

التيقاؿعنياأنياأختووليستزوجتو،عمىحدزعـالنصالتوراتي(.الخشبة )96،1991،

ومع ذلؾ فقد كرمو وأعطاه الكثير مف األنعاـ واألمواؿ ،وصار لو غنـ وبقر ،وحمير

وعبيد،واماءوأتفوجماؿ،ثـعادإلىفمسطيفسالماغانمابعدأفطردهفرعوفمصر،ومعو
زوجتو سارة ،وأمتو ىاجر ،وأقاـ في حبروف بينما أقاـ لوط في سدوـ ،وبعدىا افترقا القتساـ
المراعيبينيمالكثرةماكانوايممكوفمفالمواشيواألنعاـ،ولـتكفإلبراـذريةكبيرةفيىذه

األرض،ولـيكفلوأوالد،حتىجاءهابنوالبكراسماعيؿمفىاجروىوفيالسادسةوالثمانيف
مفعمره،ثـجاءهاسحؽمفسارةوىوعمىمشارؼالمئة(أنور،)29،2003،وأماإسماعيؿ
فقدعاشونماوكثرنسموخارجأرضكنعاف،وبقياسحؽوذريتوالجئيففيأرضكنعافعند

أىميايعمموفبرعياألغناـومفدوفاستقرار،وقدأنجبولديوعيسىويعقوبىناؾ،فالوجود
إذفلبنيإسرائيؿقبؿوالدةيعقوبعمىأرضفمسطيف .

وبدأتالفترةالثانيةمفتاريخبنيإسرائيؿ،حسبادعاءالتوراةبيجرةيعقوببفاسحؽ

وجميعآؿبيتوإلىمصر،عندمالحقوابيوسؼأحدأبناءيعقوبالذيباعوإخوتولبعضالمارة

مفالتجارمفبنياسماعيؿ،والذيأصبحيشغؿمنصبالوزيراألوؿعندفرعوففيالقرف

السابع عشر قبؿ الميالد ،وأقاـ بنو يعقوب في دلتا مصر ،في أخصب البقاع ،في أرض
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"جاساف"،وانخرطوافيالبيئةالمصرية،ووصمواإلىأعمىالمستوياتوالمناصببعدأفكانوا
يزاولوفمينةالرعيقبؿىجرتيـ(.الخشبة .)100،1991،

ولقددخؿحينياسبعوفشخصامفآؿيعقوبقادميفمفأرضكنعاف،حيث عاشوا

فيمصر،وتكاثرعددىـواستفحؿنفوذىـ،حتىخشييـفرعوفوبدأينبذىـويستعبدىـويذليـ
ويعذبيـ وصوال لقتؿ مواليدىـ ،ومف ىنا تبدأ مرحمة جديدة في تاريخ بني إسرائيؿ حيث بدأت
بخروجيـ مف مصر في القرف الثالث عشر قبؿ الميالد ،مستيدفيف أرض كنعاف التي وعدىـ
ربيـ بعسميا ولبنيا وال يوجد ظمـ وال استعباد ،وقد دخموا فمسطيف وفؽ رواية الييود التاريخية

بالقوةعمىيديوشعبفنوف،حيثقادوااليي ودوأخرجوىـمفمصرعاـ1220ؽ.ـ،ىاربيف

مففرعوفوجنودهوذلؾبعدالتيوفيأرضسيناءلمدةأربعيفعاماً(.الكب ار )62،2003،

دخؿيوشعبفنوفومفمعومفقواتبنيإسرائيؿأرضفمسطيفبعدمعارؾطاحنة

معالقبائؿالكنعانيةوبضعىزائـإضافيةإلىمعارؾمعالعمونييفوالفينيقييف،ولكففيالنياية

استطاع أف يفتح يوشع بف نوف فمسطيف بعد أف حرقوا ودمروا أريحا ،ومف بعدىا كؿ المدف
والقبائؿ الكنعانية التي القت نفس المصير ،وكاف ىنا بداية التيجير واالقتالع في تاريخ بني

إسرائيؿ،وتقوؿتوراتيـ(:وكافلماانتيىإسرائيؿمفقتؿجميعسكافعاي(منطقةقربأريحا)
فيالحقؿفيالبرية،حيثلحقوىـوسقطواجميعابحدالسيؼحتىظنواأفجميعإسرائيؿرجع
إلىعايوضربوىابحدالسيؼ،فكافجميعالذيفسقطوافيذلؾاليوـمفرجاؿ ونساءاثنا

عشر ألفا ،جميع أىالي عاي ،ويشوع لـ يرد يده التي مدىا بالمزراؽ حتى حرـ جميع سكاف
عاي ،لكفالبيائـوغنيمةتمؾالمدينةنيبياإسرائيؿألنفسيـحسبقوؿالربالذيأمربويشوع
وأحرؽيشوععايوجعمياتالأبدياًإلىىذااليوـ)(.سفريشوع،اإلصحاح،8اآلية )28-24

وىكذابدأحكـالييودلمعظـمدففمسطيف،وسرعافماانقسمواعمىأنفسيـوبدأتتدب

عشرة قبيمة كؿ واحدة
بينيـ الصراعات ،وانقسموا إلى عدة عشائر سميت باألسباط ،وىي اثنا 

منيا يحكميا قاضي ،وسميت ىذه المرحمة بعصر القضاة ،وكانوا يثبتوف دعائـ حكميـ بقتؿ
الكنعانييف وطردىـ مف بالدىـ ،وضموا ىكذا حتى جاء شاؤوؿ (طالوت) أوؿ ممؾ مف بني

إسرائيؿليوحدوينظـالوجودالعبرانيفيفمسطيفوقدعينوالنبيصموئيؿ1050ؽ.ـ،ثـجاء
داوود ومف بعده سميماف ،وكانت ىذه مرحمة الممكية اإلسرائيمية (مممكة إسرائيؿ الموحدة) كما

يزعموف(.سعفاف )121،1988،

وفي عيد داوود أصبحت مدينة القدس عاصمة مممكة إسرائيؿ الروحية والوطنية ،أما

سميماف فقد قاـ ببناء أوؿ معبد عمى جبؿ موريا في القدس وىو الذي يسمونو ييود العصر

الحالي(ىيكؿسميماف)(وافي،)81،2003،ويدعوفوجودهتحتالمسجداألقصى .
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واثروفاةسميمافاندلعتحربأىميةبيفعشرقبائؿشماليةمفبنيإسرائيؿمفجية

وبيف قبيمتي يي ودا وشمعوف وبنياميف في الجنوب مف جية أخرى ،وانقسمت مممكة إسرائيؿ
الموحدةإلىمممكتيف(حميد:)31،1994،مممكةإسرائيؿفيالشماؿ722-931ؽ.ـ ،ومممكة

ييودافيالجنوب 586-931ؽ.ـ،ثـحدثتصراعاتفيمممكةالشماؿبيفاألسباطالعشرة

حتىتمزقتوتعرضتلغزوخارجيأنيى وجودىاوشردسكانياوذابتولـيبؽلياذكر،في

حيفتعرضتمممكةييوداألكثرمفاحتالؿوصوالًلمسبيالبابمياألوؿوالثانيوحكـالفراعنة،
حتىانتيتوانتيىالوجوداإلسرائيميكجماعةمنظمة فيفمسطيف(.القمني،)101،1998،
أما ييود عصرنا ىذا فيـ يعتبروف أنفسيـ أبناء مممكة ييودا الجنوبية وىـ يتمسكوف بالتاريخ

المرويعفىذهالمممكةوكأنيـامتدادليذاالتاريخ(.ويكبيديا،مممكةإسرائيؿالموحدة) 

وبغض النظر عف مدى صدؽ روايات إسرائيؿ التاريخية أو كتبيـ الدينية فيـ اليوـ

يرب وفأبناءىـعمىىذاالتاريخوعمىطريقةواحدةلمتعامؿمعأبناءكنعاف-أيالفمسطينييف-
ىي العنؼ المطمؽوالطرد واالقتالعوالقتؿواإلرىاب والسرقة ،وما التيجير الذىيمارس بحؽ
الفمسطينييفاليوـإالعبارةعفتنفيذتعميماتوقناعاتجاءتمفالتوراةوعبروقائعتاريخية

مختمفة،إنياطرقيـفيالبقاء،فتوراتيـتقوؿ(:وقاؿصموئيؿلشاؤوؿ:إيايأرسؿالربلمسحؾ
عمى شعبو إسرائيؿ واآلف فاسمع صوت كالـ الرب ،وىكذا يقوؿ رب الجنود :إني افتقدت ما
عمؿعماليؽبإسرائيؿحيفوقؼلوفيالطريؽعندصعودهمفمصرفاآلفاذىبواضرب

عماليؽ،وحرمواكؿمالووالتعؼعنيـبؿاقتؿرجالً وامرأة ،طفالً ورضيعاً،بق اًروغنماً،جمالً

وحما اًر)(.سفرصموئيؿ،االصحاح،15اآلية )3-1
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المبحث الثاني

المحددات التاريخية لسياسة التيجير
تضػػافرتعوامػػؿذاتيػػةفػػيالتجمعػػاتالييوديػػةاألوروبيػػة،فػػيالقػػرفالتاسػػععشػػر،عمػػى

قاع ػػدة"المس ػػألةالييودي ػػة"،وعوام ػػؿأوروبي ػػةعام ػػة،ف ػػيإط ػػار"المس ػػألةالشػ ػرقية"لتح ػػرؾ"الفكػ ػرة
الصييونية"،وتنتقؿبيامفالمجػردإلػىالمممػوسفػي"المشػروعالصػييوني"العممػي.وقػدتبمػورت
الفك ػ ػرةالصػ ػػييونيةفػ ػػيحاضػ ػػنة"األفكػ ػػاراالسػ ػػترجاعية"،التػ ػػيانتشػ ػػرتفػ ػػيالمنػ ػػاخالحضػ ػػاري
األوروبيمنذالقرفالسادسعشرالميالدي،وترعرعتفػياألجػواءالسياسػيةالتػيسػادتأوروبػا

خػ ػالؿالق ػػرفالتاس ػػععش ػػر–أجػ ػواءاالس ػػتعمار–وخصوصػ ػاًبع ػػدس ػػنة1870ـ.وق ػػدص ػػاغت
الصػػييونيةمنطمقاتيػػاالفكريػػة،وكػػذلؾسػػبؿووسػػائؿتجسػػيدمشػػروعياالعممػػي،مسػػتغمةاألزمػػات
الناجمةعػفالمسػألتيف–الييوديػةواإلمبرياليػة.ففػيالشػؽالييػودي ،وظفػتالفكػراالسػترجاعي،
بطابعػ ػػوالييػ ػػوديالغيبػ ػػي،لتطػ ػػرحنفسػ ػػياالوسػ ػػيمةإلخ ػ ػراجالييػ ػػودمػ ػػفأزمػ ػػتيـالمتفاقمػ ػػةداخػ ػػؿ

المجتمعػػاتاألوروبيػػة.أمػػافػػيالشػػؽاإلمبريػػالى،فقػػدطرحػػتنفسػػياسػػبيالًإلػػىتػػذليؿالعقبػػات
الناجمةعفاليدؼاإلمبريػالىفػيتطويػعشػعوبالمنطقػةالعربيػةإلمالءاتػو،عبػرإقامػةمشػروع

اسػػتيطاني،يشػػكؿمرك ػ اًزإقميمي ػاًمناىض ػاًلحركػػةشػػعوبالمنطقػػةفػػيمواجيػػةالغػػزواإلمبريػػالى

(عوض .)73،1983،

انتشرت "الصييونية" كحركة سياسية بيف ييود أوروبا في نياية القرف التاسع عشر

الميالدي،وتبمورتمففكرةمجردةإلىمشروععمؿاستيطانيفيفمسطيف،يرميإلىإقامة
كيافسياسيلمييودفييا،والمفظمشتؽمفكممة"تسيوف"العبرية،وىياسـلجبؿيقعجنوبي

غربي القدس (جبؿ صييوف) وىو اسـ كنعاني وال عالقة لو بالييود وال بالصييونية.ومع ذلؾ
يحج إليو الييود العتقادىـ أف الممؾ داود دفف ىناؾ .وفي التراث الديني الييودي أف "ييوى"

يسكفىناؾ،إذيردالقوؿ":رّنموالمربالساكففيصييوف".وبمرورالزمفصاراالسـيستعمؿ

مجا اًز لمداللة عمى القدس ،واتسع ليشمؿ "األرض المقدسة" (فمسطيف) كميا ،بؿ الييود عامة،
وفيالعصر الحديث،طرحو الصحافي الييوديالنمساوياألصؿ،ناثافبيرنباوـ– 1863( .

،)1937كمصطمحذي مضموفسياسيليصؼبوالحركةالسياسيةالداعيةإلىتيجيرييود
العالـإلىفمسطيف،وتوطينيـىناؾ،بناءعمىالدعوىبالحؽالتاريخيليـفييا،وبالتالىالحؽ

فيإقامةكيافسياسيييوديعمييا(.جرجس .)13،1976،

ففيالجوىر،الصييونيةحركػةأوروبيػةالجػذور،فكػ اًروممارسػة،إذنشػأتوترعرعػتفػي

ػتمقوالتيػػابخطػػابدينػػي

أج ػواءالقوميػػاتاألوروبيػػةفػػيالقػػرفالتاسػػععشػػر،وفػػيالظػػاىرغطػ

60

ييػػودياسػػترجاعي،وألنيػػاحركػػةمفتعمػػةومفبركػػة،كػػافالبػ ّػدمػػفالتمويػػوعمػػىالجػػوىرفييػػا،
بمزاعـومقوالتزائفة،سواءلناحيةالمضموففيالفكرةالسياسية–"الدولةالقوميػةتحػؿالمسػألة

القوميػػة"–أولناحيػػةتجسػػيدىافػػيالواقػػععبػػراالسػػتعماراالسػػتيطاني،الػػذيسػػبقتياإليػػوالػػدوؿ
األوروبيةفيبقاعمتعددةمػفالعػالـ.وقػدتقػدمتالصػييونيةبمشػروعياعمػىقاعػدةاالسػترجاع،

مفمنطمػؽأسػطورة"شػعباهللالمختػار"،و"أرضالميعػاد"،و"عػودةالشػعبالمختػارإلػىوطنػو".

أمػػافػػيالممارسػػةالعمميػػة،فكػػافالبػ ّػدلحركػػةمػػفىػػذاالػػنمطأفتعتمػػدأسػػموب"التػػآمر"السياسػػي
والدبموماسي،واستغالؿالتناقضبيفالقوى،لتمريرمشروعيا،ذيالطبيعةالمزدوجة–(الييودية
واإلمبريالية) .

وفي تقميدىا لمحركات القومية األوروبية ،برزت الصييونية كظاىرة مصطنعة ،إذ لـ

تتوفرلديياالشروطالمسبقة،أوالمقوماتالكيانية،لالدعاءبأنيا"حركةقومية،تسعىإلقامة

"دولةقومية"،وتحقيؽالسيادةالسياسيةفييا،أسوةبالقومياتاألخرى،والدعوىالصييونيةبوجود

"قوميةييودية"ىيضربمفالبدعة،ألنيابانطالقياكانتتنقصياأىـمقوماتالحركةالقومية
–الشعبالموحدواألرضالمحددة،فالييودالمنتشروففيجميعأنحاءالعالـ،لـتكفبينيـمف

روابطإالالعقيدةالدينية،معوجود"مذاىب"متعددةبينيـ،وفيمسارمعاكستماماًلنشوءالدوؿ

الق ومية ،تحركت الصييونية مف "إعالف السيادة" ،وراحت تبحث عف "شعب" تسبغ عميو صفة

قعةأرض،تجمعفييابيفالشعبوالسيادة،وبيذاتكوفالفكرةقدتبمورت
"األمة"،ومفثـعفر 
خارج الشعب واألرض ،ولـ تكف تعبي اًر عف تطمعات ذلؾ "الشعب" ،وال تجسيداً إلرادتو القائمة

عمىوعيو لذاتوكوحدةذاتخصوصية،وعمىأرضمحددة،يريدالسيادةعميياأسوةبغيرهمف

الشعوب(.جرجس )18،1976،

وكافطبيعياًأفتعمدحركةمفىذاالنمطالمفتعؿ،تدعيالرابطةالقوميةبيفتجمعات

دينيةمبعثرةفيبقاعالعالـإلىاختالؽالمزاعـ،وتشويوالتاريخوالجغ ارفياالتاريخيةفيخطابيا

فكافالبد مفأفتعتمد عمى التآمروالدسائس،
السياسي،أماعمىصعيدالتخطيطوالتنفيذ،
ّ
وبالتالى العنؼ الغائي لتحقيؽ أىدافيا ،فالتجمعات اليي ودية التي انتشرت في أنحاء العالـ ،لـ
يكفيجمعياناظـاجتماعي،أواقتصادي،أولغوي،أوتاريخي.والمسألةالييودية،التيتذرعت
بيا الصييونية ،ىي قضية اجتماعية أوروبية ،وبالتالى فحميا الصحيح ىو في ذلؾ اإلطار،
والدعوى بعدـ إمكاف اندماج الييود في مجتمعاتيـ األصمية ،وبغض النظر عف دواعي ىذه

الظاىرة ،وعف مقدار صحة تعميؿ أسبابيا بالمنظور الصييوني ،فيي تقود إلى البحث في
األوضاعالتيأدتإلييا،ومعالجتيافيالواقعالذيأفرزىاكظاىرةنابيةفيعالقةالتجمعات

الييوديةبمحيطيا(.جرجس )19،1976،
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وألفالصييونيةلـتتبمورفيصفوؼكتمةموحدةمفالييود،مجتمعةفيرقعةجغرافية

فقدأدتالنخبالييودية
محددةوتسودىاأوضاعاجتماعية– اقتصاديةمتشابية،أومتكاممة،
ّ

المندمجةفعمياً فيالنظاـالرأسمالىاإلمبريالى،دور"المبشر"بيذهالحركة،وأوالً وقبؿكؿشيء
فيأوساطالييودأنفسيـ،الذيفكانوااألشدمعارضةلألفكارالصييونية،ولمشاريعاالستيطاف

التيتنطويعمييا،ولـتكفتمؾاألفكاروالالنخبالتيتصوغياوتروجيا،تعبربصورةحقيقية
عفاالتجاىاتالسائدةفيأوساطالتجمعاتالييودية،التيكانتلكؿمنياأوضاعياومشكالتيا

وتطمعاتيا ونشاطاتيا ،وطرحت تمؾ النخب نفسيا وسيطاً بيف الفئات السائدة في المراكز

اإلمبريالية،وبيفالتجمعاتالييودية فييا،التيكانتتعانيأزمةداخمية،عمىصعيدالعالقات
بيف التيارات المتعددة فييا ،وخارجية ،عمى صعيد العالقات مع الفئات الرأسمالية السائدة.
وانتيزتتمؾالنخباألوضاعالمتوترةبيفالييودومحيطيـ،لتطرحنفسياوسيطاً،يعمؿعمى

حؿ المشكالت المتفاقمة بيف الجانبيف ،عبر تجنيد الييود وتيجيرىـ وتوطينيـ في مواقع تخدـ

مصالحالفئاتالرأسماليةالسائدة،وبالتالىتخفؼمفحدةالتوترالقائـبيفالطرفيف،مفجية،
وتبرروجودىاىي،مفجيةأخرى(.جرجس )21،1976،

وميما يكف مف األمر ،فإف جممة المزاعـ الصييونية بشأف القومية الييودية والحؽ

التاريخي في فمسطيف ،والدعوى االسترجاعية في األجواء الثقافية األوروبية ،والمسألة الييودية
ومجمؿعناصرىاورداتالفعؿعمييا،ماكافلياأفتشكؿظاىرةقابمةلمحياةخارجإيقاعات

المسألةالشرقية،والصراعاإلمبريالىبشأفالمنطقة،واإلنجازاتالعمميةالتي حققتياالصييونية،
ال يمكف أف تعزى إلى الفعؿ الييودي الذاتي ،انطالقاً مف الطروحات المزيفة لمتاريخ ،وال إلى

المزاعـالصييونيةوالدعاوىاالسترجاعية،والإلىالتنظيـالداخمي فحسب،بؿإلىالديناميات
الحقيقيةلتاريخأوروبافيالقرفالتاسععشر،أوالً وقبؿكؿشيء.ومفىناتبرزأىميةدراسة

عناصرالفكرةالصييونية،وكيؼتمتبمورتيا،ومفىيالقوىصاحبةالمصمحةفيترويجيا
والعمؿ عمى تجسيدىا ،مف أجؿ فيـ شمولي لمظاىرة الصييونية ،وعمى ىذا الصعيد ،تبرز

المراكزاإلمبرياليةومخططاتياوالتنافسبينيابشأفاقتساـأراضيالسمطةالعثمانية،وكذلؾدور

النخبالييوديةالمندمجةفينسيجالفئاتالسائدةفيتمؾالمراكز(.الصايغ )519،1973،

واذا كانت منطمقات الفكرة الصييونية – إقامة كياف سياسي ييودي عبر اليجرة

واالستيطاف– ال يستقيـ فيميا بمعزؿ عف محيطيا األوروبي ،فإف التجسيد العممي لممشروع
الصييوني ال تتضح معالمو مف دوف الربط الجدلي بيف بنائو ونشاط مؤسساتو الموجية نحو

تكثيؼاالستيطافواالستيالءعمىاألرضالفمسطينية .
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أوالً :تطور فكرة العودة في الفكر الصييوني:
بدأتفكرةاالستيطاففيفمسطيف،تموحفياألفؽ،بعدظيورحركةاإلصالحالديني

عمى يد مارتف لوثر في أوروبا ،حيث بدأ أصحاب المذىب البروتستانتي الجديد ترويج فكرة
تقضي بأف الييود ليسوا جزءاً مف النسيج الحضاري الغربي ،ليـ ما ليـ مف الحقوؽ وعمييـ
ماعميػيـمفالواجػبات،وانماىـشعباهللالمختار،وطنيـالمقدسفمسطيف،يجبأفيعودوا

إليو ،وكانت أولى الدعوات لتحقيؽ ىذه الفكرة ما قاـ بو التاجر الدنماركي
أوليجربػولي Oligerpoulliعاـ  ،1695الذي أعد خطة لتوطيف الييود في فمسطيف ،وقاـ
بتسميمياإلىمموؾأوروبافيذلؾالوقت،وفيعاـ،1799كافاإلمبراطورالفرنسينابميوف
بونابرتأوؿزعيـدولةيقترحإنشاءدولةييوديةفيفمسطيفأثناءحممتوالشييرةعمىمصر

وسوريافيالقرفالتاسععشر(.الصايغ )519،1973،

اشتدتحممةالدعواتلممشروعاالستيطانيالييوديفيفمسطيف،وانطمقتىذهالدعوات

م ػػفأوروب ػػامس ػػتغمةالمن ػػاخالسياس ػػيالس ػػائدح ػػوؿاألطم ػػاعاالس ػػتعماريةاألوروبي ػػةف ػػيتقس ػػيـ

ممتمكػػاتالرجػػؿالمريض"الدولػػةالعثمانيػػة"والتػػيعرفػػتحينئػػذبالمسػػألةالشػرقية،وقػػدتػػولىأمػػر
ىذهالدعواتعددمفزعماءالييودوغيرىـ،أمثػاؿ:الموردشاتسػبوريshattesbouryالػذيدعػا
إلىحؿالمسالةالشرقيػةعفطريؽاستعمػارالييودلفمسطيػػف،بػدعـمػفالػدوؿالعظمػىسػاعده

فيذلؾالموردبالمرستوف"،palmerston"1784-1856الذيشغؿعدةمناصبمنيا،وزيػر
خارجيةبريطانيا،ثـرئيسمجمسوزرائياحيثقاـبتعييفأوؿقنصؿبريطػانيفػيالقػدسعػاـ

،1838وتكميفوبمنحالحمايةالرسميةلمييودفيفمسطيف،كماطمػبمػفالسػفيرالبريطػانيفػي
القسػػطنطينيةبالتػػدخؿلػػدىالسػػمطافالعثمػػانيلمسػػماحلمييػػودبػػاليجرةإلػػىفمسػػطيف(.المسػػيري،

 .)135،1983

وبعػػدظيػػورالحرك ػػةالصػػييونيةكحرك ػػةسياسػػيةعمميػػةف ػػيالنصػػؼالث ػػانيمػػفالق ػػرف

التاس ػػععش ػػر،س ػػعتى ػػذهالحرك ػػةإل ػػىالس ػػيطرةعم ػػىاأل ارض ػػيالفمس ػػطينية،وك ػػافم ػػفأب ػػرز
نشػػطائيال ػػورنسأوليفانػػت1820-1888وال ػػذيكػػافعضػ ػواًفػػيالبرلم ػػافاإلنجميػػزي،وعم ػػؿ

أيض ػاًفػػيالسػػمؾالدبموماسػػياإلنجميػػزي،اعتقػػدبضػػرورةتخمػػيصالييػػودمػػفالحضػػارةالغربيػػة
بتوطينيـفيفمسطيف،وذلؾبإدخاليـكعنصرإلنقػاذالدولػةالعثمانيػةمػفمشػاكميااالقتصػادية،
لمايتمتعبوالييودمفذكاءفياألعماؿالتجاريةومقدرهعمىجمعاألمواؿ،ومفأجؿذلؾقاـ

فػػيع ػػاـ1880ـبنشػػركت ػػاببعن ػوافأرضجمع ػػاداقتػػرحفي ػػوإنشػػاءمس ػػتوطنةييوديػػةشػػرقي
األردفش ػػماؿالبح ػػرالمي ػػت،لتك ػػوفتح ػػتالس ػػيادةالعثماني ػػةبحماي ػػةبريطاني ػػة،وك ػػذلؾشػ ػجع
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اسػػتعمارالييػػودفػػيفمسػػطيفوالمنػػاطؽالمجػػاورةعػػفطريػػؽإقامػػةمسػػتعمراتجديػػدةومسػػاعدة

القائـمنيا(.جريس .)37،1976،

وباإلضافةإلىأوليفانتحاوؿالعديدمفزعماءالييودفيالقرفالتاسععشرالقياـبمشاريع

لتوطيفالييودفيفمسطيف،ومفبيفىؤالءمونتفيوري()1885-1784الذيحاوؿاستئجار
 200قرية في الجميؿ لمدة  50عاماً مقابؿ  %20-%10مف إنتاجيا ،إال أف ىذه المحاولة
فشمتأماـرفضالحاكـالمصريلبالدالشاـآنذاؾ،ثـنجحفيالحصوؿعمىموافقةالسمطاف

العثماني بشراء عدد مف قطع األراضي بالقرب مف القدس ويافا ،وأسكف فييا مجموعة مف
العائالت الييودية ،إال أف ىذه الخطوة أخفقت أيضاً تحت تحفظ السمطات العثمانية لمشاريع

االستيطاف في فمسطيف ،كما بذؿ وليـ ىشمر جيوداً في جمع تبرعات مادية وارساليا إلى
الجمعياتالصييونيةلتشجيعاالستيطاففيفمسطيفتحتالحمايةالبريطانية"( .الحالؽ،1990،

 .)35

أماالمبشروفاألمريكيوففقدساىموافيعودةالييػودإلػىفمسػطيف،ففػيعػاـ،1814

وقؼالقسجوفماكدونالدراعيالكنيسةالمسيحية،داعياإلػىأفالييػوديجػبأفيعػودواإلػى
أرضصػػييوف،ولقػػدتبعػػوالعشػراتمػػفالمبش ػريفالػػذيفدع ػواإل ػىنفػػسالفك ػرة،ففػػيالنصػػؼ
األوؿمفالقرفالتاسػعقػاـأحػدقػادةالبروتسػتانتبػاليجرةإلػىفمسػطيفوأنشػأىنػاؾمسػتوطنة

زراعيػػةييوديػػةلتػػدريبالميػػاجريفالييػػودعم ػىالز ارعػػة،وكػػذلؾقامػػتالسػػيدةكموانػػدامػػانيور
زوجةأحدكبارالتجػاروىػيمػفالبروتسػتانتمجموعػةمػفرجػاؿالػديفالمسػيحيلميجػرةإلػي

فمس ػػطيفع ػػاـ،1850وممك ػػتمس ػػاحاتشاس ػػعةم ػػفاأل ارض ػػيوىبتي ػػاإلقام ػػةالمس ػػتوطنات
الييودية،وىكذاساعدالبروتستانتالييودفيدخوؿفمسطيف ،وقاـاالتحاداإلسرائيميالعػالمي
(االلي ػػانس)ال ػػذيتأس ػػسع ػػاـ1860باس ػػتئجار2600دون ػػـلم ػػدة99عامػ ػاً،أقيم ػػتعميي ػػا
رعػػة(.ف ارنػػؾ،
مدرسػػةزراعيػػةبػػدعـمػػفالبػػاروفروتشػػيمدلتػػدريبالييػػودالميػػاجريفعمػػىالز ا

 )31،1967

وفى عاـ  ،1870تـ تأسػيس مسػتوطنة (مكفا إسرائيؿ) وتعنى أمؿ إسرائيؿ في لواء

القدسوالتيأنشأتمدرسة كانتتيدؼإلىتزويدالمستوطنيفالييودبالخبرة الزراعيةوتقػديـ

التسييالت ليـ  ،ىذا ويعتبرىا المؤرخوف الييود أوؿ مستوطنو زراعية ييودية في فمسطيف.
(الحالؽ )41،1999،

وفيعاـ،1878قامتمجموعةمفالييودبشراء 3375دونـمفأراضىقريةممبس

وتـ تسجيميا باسـ النمساوي شموم وف ،واستمرت المحاوالت الييودية لمسيطرة عمى األراضي

الفمسطينية حتى عاـ  ،1881الذي يعتبره المؤرخ الييودي والترالكور بداية التاريخ الرسمي
لالستيطافالييوديفيفمسطيفبعدأفوصؿحوالي 3000ييوديمفأوروباالشرقية،تمكنوا
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مف إنشاء عدد مف المستوطنات في الفترة مف  ،1884-1882وتوالت فيما بعد عمميات
االستيالءعمىاألراضيالفمسطينيةبشتىالوسائؿمنيا الشراءأواالستئجارلمدةطويمة،وقد
لعبتالمؤسساتالييوديةالتيأنشئتليذاالغرضومفبينيا:منظمةبيكاالتيأسسياروتشيمد،

والوكالة الييودية التي انبثقت مف المؤتمر الصييوني العالمي األوؿ عاـ  ،1897والصندوؽ
القومي الييودي "الكيرنكايمت" ،وصندوؽ التأسيس الييودي"الكيرنيايسود" ،والشركة اإلنجميزية

الفمسطينية(.لوبوف )49،2009،

ولـ تظير المستوطنات بشكؿ منتظـ خالؿ القرف التاسع عشر إال في عاـ ،1878

عندما تمكف مجموعة مف ييود القدس مف تأسيس مستوطنة بتاح تكفا ،وفي عاـ  ،1882ثـ

إنشاء ثالث مستوطنات ،ىي :مستوطنة ريشوف ليتسيوف وزخروف يعقوب وروش يبنا ،ثـ
مستوطنتييسودىمعميووعفروفعاـ،1883ومستوطنةجديراعاـ،1884وفيعاـ1890

أقيمتمستوطناترحوبوت ومشمارىياروف،وبعدانعقادالمؤتمرالصييونيالعالميالثانيعاـ

،1898أقرقانوفالمنظمةالصييونيةالعالميةالتيأخذتعمىعاتقياكافةالشؤوفالمتعمقة
باالستيطاف بعد أف وصؿ عدد المستوطنات اإلسرائيمية الزراعية إلى" "22مستوطنة ،سيطرت

عمى200ألؼدونـارتفعتإلى418ألؼدونـ(.لوبوف ).53،2009،

وساىـ تشكيؿ المنظمة الصييونية العالمية بزعامة ىرتسؿ سنة  ،1897بوضع حجر

األساسلممشروعالصييوني،حيثكافاألساساأليديولوجيالذياعتمدتوالحركةالصييونية،

منذبػدءنشاطياأواخرالقرفالتاسععشر -مقولةإفالمشروعالصييونيىوع ودةشعببال

أرضإلىأرضبالشعب"،فعممتالمؤتمراتالصييونيةالعالميةبدءاً مفالمؤتمراألوؿعمى
تنفيذبرامجياالتيتمحورتحوؿبرنامجالمؤتمراألوؿعاـ"،1897ويدعوىذاالبرنامجإلى
العمؿعمىاستعمارفمسطيفبواسطةالعماؿالزراعييفوالصناعييفالييودوفؽأسسمناسبة،

وتغذيةوتقويةالمشاعر الييوديةوالوعي القومي الييودي ،واتخاذ الخطواتالتمييدية لمحصوؿ

عمىالموافقةالضروريةلتحقيؽغايةالصييونية(.المسيري )189،1983،

سعتالحركةالصييونيةخالؿالربعاألخيرمفالقرفالتاسععشرإلىامتالؾأكبر

مساحة ممكنة مف األراضي باعتبار ذلؾ إحدى الركائز الضرورية إلقامة دولو ييودية عمى
أنقاضفمسطيفالعربية،ولقدساعدنظاـممكيةاألراضيالذيكافسائداً فيفمسطيفومناطؽ
أخرى مف اإلمبراطورية العثمانية آنذاؾ الصياينة عمى تحقيؽ بعض مخططاتيـ في امتالؾ

األراضيالفمسطينيةوتيويدىا(.المسيري )37،1983،
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ثانياً :تطور فكرة العودة فترة االنتداب البريطاني عمى فمسطين
كاف واضحاً منذ إعالف االنتداب عمى فمسطيف ،بأف بريطانيا عازمة عمى تحقيؽ تصريح

عرؼ بمذكرة تشرتشؿ
بمفور ،وتيويد فمسطيف تمييداً إلنشاء الوطف القومي الييودي ،ولعؿ ما ُ

المؤرخةفي،1922/7/1يمثؿأوؿإفصاحرسميبريطانيفيىذاالشأف،فقدنصتالمذكرة
بوضوحعمىأفتصريحبمفور"غيرقابؿلمتغيير"،حتىيكوفلمطائفةالييودية،أفضؿالتوقعات

لمتنمية الحرة ،وأف تقدـ فرصة كاممة لمشعب الييودي إلظيار قدراتو ،ومف الضروري ضماف
إنشاءوطفقوميييودي،ضماناً دولياً واالعتراؼرسمياً بأنويستندإلىصمةتاريخيةقديمة،

ومف الضروري ألجؿ تطبيؽ ىذه السياسة ،مف تمكيف الطائفة الييودية في فمسطيف مف زيادة
عددىاباليجرة،بحيثالتكوفىذهاليجرةكبيرة،إلىحديزيد،فيأيةظروؼكانت،عمىما
تكوفعميوقدرةالبالداالقتصادية–آنذاؾ-عمىاستيعابقادميفجدد"(.الجادر)121،1975،

ووفقاً ليذا التوجو الرسمي ،تتالت اإلجراءات البريطانية ،المساعدة عمى دفع المشروع

الصييونيفيفمسطيفإلىاألماـ،وذلؾعمىثالثةصعدأساسية،وىي:تسييؿاليجرةالييودية،
والتضييؽعمىالفالحيفالفمسطينييف،ومنحاالمتيازاتالكبرىلمييودالصياينة،وقدتـاالستناد،

فيماكانتتسنوالسمطاتاالنتدابية،عمىصؾاالنتدابخصوصاًفيمادتوالثانيةوالمتضمنة،

أف تكوف الدولة المنتدبة مسؤولةعفوضع البالد في أحواؿ سياسيةوادارية واقتصادية ،تكفؿ
إنشاءالوطفالقوميالييودي،أماالمادةالرابعة،فنصتعمىاالعتراؼبالوكالةالييودية،كييئة

مالئمةعمومية،تشيروتعاوففيإدارةفمسطيف).الجادر)7،1975،

كمانصتالمادةالحاديةعشرةمفالصؾعمىأنويجوزإلدارةالبالدأفتتفؽمعالوكالة

الييوديةعمىأفتقيـأوتستمر،بشروطالعمؿواإلنصاؼاألعماؿوالمصالحالعمومية،وترقي

مرافؽالبالدالطبيعية،حيثالتتولىالحكومةىذهاألموربنفسيا.الجادر )77،1975،

ومنذ أف اعترفت سمطات االنتداب البريطاني بشرعية الوكالة الييودية ،أصبحت اليجرة

الييودية إلى فمسطيف ،تأخذ طابعاً قانونياً ،ففي السادس والعشريف مف آب أغسطس ،1920

فرضأوؿقانوفلميجرةإلىفمسطيف،وبموجبىذاالقانوف،أُعطيالمندوبالساميحؽتحديد
عدد المياجريف ،مف آف إلى آخر ،بناء عمى ظروؼ ومتطمبات البالد ،واصدار القواعد التي
تسمحلمفئاتالتاليةاليجرةإلىفمسطيف،وىي(:الجادر )129،1975،

 -1األشخاصالذيفتضمفالمنظمةالصييونيةوسائؿإعالتيـ،لمدةعاـ.
 -2األش ػػخاصال ػػذيفتتػ ػوافرل ػػدييـالمػ ػواردالمس ػػتقمة،أوال ػػذيفيق ػػدموفال ػػدليؿعم ػػى
قدرتيـعمىإعالةأنفسيـ.
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 -3رجاؿالديفالذيفتتوفروسائؿإعالتيـفيفمسطيف.
إالأفالتغييرالجديفيميزافاليجرةالييوديةإلػىفمسػطيف،بػدأمنػذالنصػؼالثػاني
ّ

حيثسنتحكومةاالنتدابالبريطانيقانوناًجديػداًلميجػرة،تػـبموجبػو
مفسنة،1928
ّ
تص ػػنيؼالمي ػػاجريفالمس ػػموحب ػػدخوليـإل ػػىال ػػبالد،وق ػػداعتم ػػدالق ػػانوفالجدي ػػدالوض ػػع

االقتصاديلممياجر،وحددتالفئاتالمسموحلياباليجرةكمايمي(:الجادر .)13،1975،
 -1األشخاصالذيفيممكوفمبمغاًاليقؿعفألؼجنيوإسترليني،وعائالتيـ.
 -2ذووالميفالذيفيممكوف500جنيوعمىاألقؿ.

 -3الصناعالماىروف،الذيفيممكوف250جنيياًعمىاألقؿ.

 -4األشخاصالذيفليـإيرادثابتاليقؿعفأربعةجنيياتفيالشير.
 -5األيتاـالقادموفإلىمالجئفيفمسطيف.

 -6الرجاؿوالنساءالذيفيتعاطوفاألشغاؿالدينيةوالمضمونةمعيشتيـ.
 -7الطمبةالمضمونةمعيشتيـ.
 -8العماؿمفالرجاؿوالنساء.

 -9األشخاصالذيفيعتمدوففيمعيشتيـعمىأقرباءليـفيفمسػطيف،وكػافىػؤالء
األقرباءبحالةتمكنيـمفإعالتيـ.

ورغـأفىذاالقانوفيسمحبيجرةأعدادكبيرة،فقدتمكنتالحركةالصييونيةمفالتحايؿ
عميو ،وادخاؿ المزيد مف المياجريف ،وكاف مف شأنو إحداث خمؿ جديد في البناء الديمغرافي

الفمسطيني،األمرالذيأدىبدورهإلىوقوعىبة،1929ففيمرحمةاالنتدابالبريطانيعمى

فمسطيف ،وفي ىذه المرحمة تـ تكثيؼ عمميات استمالؾ الييود لألراضي الفمسطينية ،وتدفؽ
اليجرة اليي ودية ،حيث شيدت ىذه المرحمة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة( .لوبوف،2009 ،
 )66

ومماالشؾفيوأفسمطاتاالنتدابالبريطانيقدسيمت،وبمختمؼالوسائؿعمميةنقؿ
ممكيةاألراضيالفمسطينيةإلىالمنظماتالصييونيةمفأجؿاستيطانيا،مفذلؾأنياقدمنحت

الوكالةالييوديةأراضحكوميةواسعةمساحتيا()195ألؼدونـ،فيمناطؽمختمفةمفالبالد
بمافيياأراضيمفالسيؿالساحميالفمسطيني،أعطيتلبمدياتتؿأبيب،وبتياحتكفا،مفأجؿ
توسيعرقعةالمستوطناتفييما،كذلؾقدوضعتحكوماتاالنتدابالبريطانيفيعاـ،1921

( )175ألؼ د ونـ مف أمالؾ الحكومة تحت تصرؼ المنظمات الصييونية مف أجؿ إقامة
المستوطناتعمييالتوطيفالمياجريف،وىوماأدىبدورهإلىقياـثورة1921ـ،التيقمعتيا
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القواتالبريطانيةبشدة،حيثانضـالمستوطنوفإلىجانباالنجميزفيقمعىذهالثورة(.الجادر،

 )133،1975

وقدتجددتخالؿىذهالفترةعمميةشراءاألراضيمفبعضاإلقطاعييفوالتجارالمبنانييفالذيف
واسعة مف األراضي في شماؿ فمسطيف ،حيث إنو مع صدور الكتاب
كانوا يممكوف مساحات 

األبيض عاـ  ،1930قررت المنظمة الصييونية اإلسراع في عمميات االستيطاف في المناطؽ
التي لـ يسكنيا الييود مف قبؿ لتشمؿ أوسع مساحة جغرافية ممكنة في حالة حصوؿ تقسيـ

لفمسطيف،فأقيمتفيالفترةمفعاـ"53"،1939- 1936مستوطنةكافيطمؽعمييا"خوما
ومجداؿ " ،أي سياج وبرج وصفا لمطابع العسكري لتمؾ المستوطنات التي تزامف إنشاؤىا مع
نشوبثورةعاـ 1936الفمسطينية،حيثروعي فياختيارمواقعتمؾالمستوطناتأفتكوف
بمثابةسياجيشرؼعمىالمستوطناتاألخرى،وتعمؿفيالوقتنفسوكمناطؽمراقبةبالنسبة

لمقرىالعربية ،وقدتمتمعظـىكذاالنوعمفالمستوطناتالمشرفةعمىمرجبفعام رواألطراؼ
الشماليةلمجميؿاألعمى،كماظيراتجاهلبناءالمستوطناتفيمناطؽمعزولةوذلؾلخمؽشعور
لدى الييود بقابمية السيطرة عمى كؿ أجزاء فمسطيف ،وفي أعقاب مشروع بيؿ لتقسيـ فمسطيف

1937ـ(.الجادر )135،1975،

بدأاالىتماـالصييونيبإقامةمستعمراتفيصحراءالنقب -جنوبفمسطيف -حيث

توسعت الصييونية في إقامة المستوطنات في تمؾ المنطقة ،وذلؾ في الفترة الواقعة ما بيف

الحرب العالمية الثانية وسنة  ،1948تحسبا إلمكانية حص وؿ صداـ عسكري مع مصر في

المستقبؿ،حيثبمغعددالمستعمراتالمقامةفيالنقببحموؿعاـ"27"،1948مستوطنة،لذا
فإنو مما يميز السياسة االستيطانية خالؿ فترة االنتداب اتجاه الحركة الصييونية نحو توزيع

المستوطناتالزراعيةتوزيعااستراتيجياعمىحدودالدوؿالعربيةالمتاخمةلياحيثأقامت""12

مستوطنةعمىحدوداألردف،و""12عمىحدودلبناف،و""8عمىحدودمصر،و""7عمىحدود
سوريا ،وقد أدخؿ عمى االستيطاف الزراعي خالؿ ىذه الفترة نوع جديد أطمؽ عميو اسـ
"الموشافعفوديـ" أي قرية العماؿ ،وىي قرية زراعية ذات طابع تعاوني ،تقوـ العائالت فييا
باستغالؿ األرض بالتساوي ،وقد انتشر ىذا النوع مف االستيطاف الزراعي حتى بمغ مجموع
المستوطنات التي أقيمت حتى عاـ  "68" ،1946مستوطنة يسكنيا ( )18411مستوطف.

(الجادر .)136،1975،

وقدتمكنتالحركةالصييونيةخالؿفترةاالنتدابالبريطانيعمىفمسطيفمفامتالؾ

مايزيدعف%30مفمجموعاألراضيالزراعيةفيفمسطيف،وقدبمغتمساحةاألراضيالتي
يمتمكياالصياينةمعنيايةفترةاالنتدابعاـ 1.82،1947مميوفدونـ،وىومايعادؿ%6

مف مساحة فمسطيف ،والبالغة  27مميوف دونـ ،في حيف كاف مجموع مف األراضي عند بداية
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االنتداباليزيدعف%2فقط،فقداشترتالمنظمةالصييونيةفيالسنواتاألخيرةالتيسبقت

قياـ الدولة اإلسرائيمية أراض جديدة ،السيما تمؾ التي تتفؽ ونظرتيـ اإلستراتجية ،وواصمت
تكثيؼ االستيطاف الييودي في السيؿ الساحمي بيف حيفا ويافا ،كما اشترت قطعاً كبيرة مف

األراضيفيالقسـالشماليمففمسػطيفوبنوعخاصفيسيؿالحولة،والىالجنوبمفبحيرة
طبرياعمىطوؿنيراألردف  .وكانتىناؾكػذلؾصفقاتشراءأراض عند مصبنيراألردف

فيالبػحرالميت،وعػمىضفتوالغربية،وتوسعتأمالؾالييودفيمنطقةالقػدس،وفىضواحي

بئرالسػبع،كماتـشراءالمزيدمفاألراضي فيالنقبالشماليوفىمنطقةغزة،وقدبمغعدد
المستوطناتالتيأقيمتفيالفترةالواقعبيفعامي"79"،1948 -1939مستوطنةمساحتيا

اإلجمالية2.052.000دونما"(.الجادر )139،1975،

ولطالما حاولت الصييونية في دعايتيا العالمية أف تقرر قياـ إسرائيؿ عمى أرض

فمسطيفبناءعمىماتسميووعدالربالذييؤديإلىوجودحؽتاريخيلمييودفيفمسطيف،
حيثتحاوؿإقناعالعالـأفالييودالموزعيفعمىكؿدوؿالعالـليـحؽفيأرضفمسطيفأو

انتزاعياوالسكففييابناءعمىتبريراتتاريخيةودينية،مستندةعمىالسردالتاريخيوالقصص

التاريخية الخاصة بالييود ،والتي جاءت عمى لساف الييود وفي كتبيـ الدينية ،وقد استطاعت
الحركةالصييونيةمفخالؿنشاطياالدعائيالمكثؼأفتصؿإلىعقوؿوعواطؼالكثيريفمف
الناس خاصة في الغرب وأف تقنعيـ بشرعية انتزاعيا لألرض مف الفمسطينييف وطردىـ مف


ديارىـ(.الرقب)12،1998،
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المبحث الثالث

المحددات الجيوسياسية
تشكؿ منطقة النقب الصحراوية مانسبتو  %40مف مساحة فمسطيف التاريخية ،وتحتؿ

الجزء الجنوبي منيا ،حيث تمتد مف عسقالف عمى الساحؿ الغربي لوسط فمسطيف وحت ىرفح
ممتدة عمى طوؿ الحدود مع سيناء .وتقدر أطوؿ مسافة في النقب بنحو  190كيمومت ار،
وأعرضيا بنحو  80كيمومت ار ،ويحدىا شرقا خميج إيالت والبحر الميت ،وغربا المسافةمف رفح

حتى طاباالمصرية ،حيث تمتد شماال عمى حدود قطاع غزة ،حتى جباؿ الخميؿ إلى الشماؿ
الغربي(.ديفيس .)11،1985،

ونظرالوصؼو ازرةالخارجيةاالسرائيمية"لدولةاسرائيؿ"بأنيا(رقعةصغيرة ،ومساحات

قصيرة)( ،موقع و ازرة الخارجية اإلسرائيمية )http://cutt.us/KEP2h:فإف ذلؾ يعني أف اإلسرائيمييف

غير قانعيف بمساحة إسرائيؿ وكفايتيا لمسكاف ،حيث تبمغ مساحة إسرائيؿ وفؽ و ازرة الخارجية

اإلسرائيمية 145،22،كـمربع( 630،8ميال) ،وشكميا طويؿوضيؽ،إذيبمغطولياحوالي
 470كـ( 290ميالً)،وعرضيا 135كـ( 85ميالً)فيأكثرالخطوطعرضاً،وتحدىا لبناف

فيالشماؿ،وسوريافيالشماؿالشرقي ،واألردففيالشرؽ،ومصرفيالجنوبالغربيوالبحر
األبيض المتوسط في الغرب (موقع و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،)http://cutt.us/KEP2h:وفي غالب
األحياف يمكف االنتقاؿ بيف الجباؿ والسيوؿ؛ وبيف الحقوؿ الخصبة والصحراء بدقائؽ معدودة،

ويمكفقطع مساحة إسرائيؿ عرضاً ،مف البحر المتوسط غرباً إلى البحر الميت شرقاً بواسطة

السيارة في حوالي  90دقيقة ،أما المسافة بيف المطمة في أقصى الشماؿ وايالت في أقصى
الجنوب،فيمكفقطعيافيحوالي6ساعات .

ويقطفمعظـسكافإس ارئيؿفيالقسـالعمويالشماليمفإسرائيؿ،ويزداداإلزدحاـفي
الشريط الساحمي الطويؿ ،وىو ما يعني أف اإلسرائيمييف يسعوف دوما إلى السكف في المناطؽ
الساحميةالخصبة،ويعزفوفعفالتوجولألماكفالقاحمةالصحراوية،ممايؤديإلىازدحاـالمدف
الساحميةوالشماليةإجماال ،ويحتـعمىاإلسرائيمييفلمتفكيربالزحؼجنوباتجاهالنقبالتيتحتؿ
نسبة  %60مف أراضي إسرائيؿ ،وال يقطنيا سوى  %8مف اإلسرائيمييف ،وىذا ما يجعؿ
اإلسرائيمييفيعتقدوفأفصحراءالنقبعبارةعفمخزوفأواحتياطيجغرافيواستراتيجيلتمدد
السكاف والعمراف ،وحؿ أزمة االزدحاـ في المستقبؿ ،لتمتد المشاريع الرسمية وغير الرسمية
الستصالحواعمارالنقب،وجعمياتعجبالحياةوتوفربدائؿتوازيفيظروفياالمعيشيةظروؼ
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المعيشةفيشماؿإسرائيؿ،كيتكوفمقنعةالنتقاؿالسكافمفالشماؿإلىالجنوب،أوعمى
األقؿوضعالمياجريفالجددأوأيمياجريفقادميففيالمستقبؿإلسرائيؿ،فيالنقبوليس
في مناطؽ االزدحاـ السكاني والعمراني في الشماؿ ،وتعتبر النقب مناطؽ واسعة وقاحمة مف
وجيةالنظراإلسرائيمية،وىيبحاجةإلىمشاريعإعماروتوطيفكبيرةلتحويمياإلىإقميـيعج
بالمستوطنيفالييود .
والدليؿعمىذلؾضخامةحجـالمشاريعالعمرانيةواالستيطانيةالتيتقاـبشكؿدوري
ومستمر في النقب ،وعدد المخططات واألفكار التي يضعيا المستوطنوف وأعضاء الكنيست
واستبداليـ بمستوطنيف أو مياجريف أو
وو ازرة اإلسكاف ،والتي تيدؼ إلى طرد السكاف العرب 

سكاف مف الشماؿ ،وعدد المخالفات التي يعطونيا لمعرب ،وعدـ إعطائيـ تصاريح بناء وعدـ

اعترافيـ بأكثر مف  36قرية يقطنيا عشرات آالؼ البدو ،كؿ ذلؾ ييدؼ إلى ترحيؿ وتيجير
البدو وفتح المجاؿ لتفريغ النقب لتكوف جاىزة الستقباؿ اإلسرائيمييف في أي وقت( .الجزيرة

نت )http://cutt.us/Cktz:

وعندماعقدمؤتمرىيرتزيميالممرةاألولىفيديسمبرمفعاـ ،2000تضمفالتقرير

الصادر عنو قسماً حوؿ ما اعتبر "الجانب الجغرافي والديمغرافي" إلسرائيؿ ،وقد وردت فيو
بخصوص النقب جممة توصيات منيا (وايت ،بف" :)http://soo.gd/pVm6تشجيع االستيطاف

الييودي في المناطؽ ذات اإلشكاؿ الديمغرافي (السكاني( ،وخاصة في الجميؿ ووادي جزريؿ

والنقبوماشابييا،أمرضروريلمنعتشكؿأغمبيةعربيةمتواصمةجغرافياًيمكفأفتتسببفي

شطرإسرائيؿ" .

ويعني ىذا األمر رغبة المخططيف اإلسرائيمييف في عدـ وجود أي عائؽ أماـ وحدة

جغرافية إسرائيؿ ،وضرورة اقتالع القرى العربية في النقب التي قد تمنع وحدة أراضي إسرائيؿ
والتييقيـعميياالييود،فالسكافالعربفيالنقبيحمموفاليويةاإلسرائيميةويعتبروف مواطنيف

أمامفالناحيةالعمميةفترى إسرائيؿعمىأنيـالخطرالمحدؽ

إسرائيمييفمفالناحيةالنظرية،
بييوديةدولةاسرائيؿفيالمستقبؿ(.اليزيؿ )http://cutt.us/sJxq،

ونظرالموقعالنقبفيجنوبإسرائيؿ،حيثتفصؿإسرائيؿعفمصروالشماؿالعربي،

حيثتعتبرمصرمصدرتيديددائـومستمرفيالذىنيةالييودية،التيترىعدـالقبوؿالشعبي
المصري لوجود إسرائيؿ عمى حدود مصر سوؼ ينعكس يوما ما عمى المستوى الرسمي

المصري ،مما يؤدي إلى اندالع حرب جديدة مع مصر ،ولذلؾ تعتبر المساحات الصحراوية
الشاسعةوالقاحمةعبارةعفمنطقةفاصمةبيفالمناطؽالحضريةالمزدحمةبالسكاففيشماؿ

إسرائيؿ وبيف أي قوات مصرية تأتي مف الجنوب ،ومف ىنايمكف اعتبار النقب منطقة حرب
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محتممة وال ينبغي أف تكوف قريبة مف الكثافة السكانية ،وىي بذلؾ تعتبر عمؽ استراتيجي

إلسرائيؿ،تحمييامفأيىجوـمصريرسمي،أوأيىجوـفرديمفقبؿالجماعاتالمسمحة

في سيناء ،حيث أصبحت سيناء مؤخ ار ساحة حرب بيف النظاـ المصري والجماعات الجيادة
التكفيريةالتيتناصبإسرائيؿالعداء،والتيقدتقوـبأيعممياتعسكريةضدإسرائيؿ،ومف
ىناتشكؿأراضيالنقبالواسعةسياجاً واقياً ألمفالسكافاإلسرائيمييفوساحةكبيرةالصطياد


أيجسـمتحرؾتجاهإسرائيؿ(.خميفة)1990،

ويضاؼإلىذلؾأفمنطقةالنقبتشكؿعمقاًاستراتيجياًلمميناءاإلسرائيميالوحيدعمى

البحر األحمر .وال يمكف حماية ىذا الميناء وتأميف الحركة فيو دوف السيطرة عمى صحراء
النقب.وتشكؿ صحراء النقب أيضاً عمقاً استراتيجياً لموجود اإلسرائيمي في البحر الميت،
ولممشاريعالمشتركةقيداإلعدادالتيتخططإسرائيؿلتنفيذىاباالشتراؾمعاألردفوربمامعدوؿ
أخرى.وىومايعنيأفصحراءالنقببمثابةالبوابةالبريةلالتصاؿبيفإسرائيؿوبيفمفترغب
مفالدوؿالعربيةفيتطبيععالقاتيامعيا .
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المبحث الرابع

المحددات الديموغرافية لسياسة التيجير
ومعمرورالوقت،ونتيجةلسياساتتنظيـاألراضيوالخططالزراعية،تـتوطيفالبدو

فيسبعبمدات،أماالبقيةفقدظموافيأراضييـبشكؿغيرقانوني،مفوجيةنظرإسرائيؿ،
فيما يعرؼ بالقرىغير المعترؼ بيا وىي قرى فقيرة غيرمنظمة  ومحرومة مفالبنية التحتية

والخدماتاألساسية .

ويتفؽقياديوالدولةالعبريةواألكاديميوففييا،بعيداعفانتماءاتيـالحزبيةوالسياسية،

عمىأف الخطر الديمغرافي ىوأحد العوامؿ التي تيدد وجودإسرائيؿ ،ذاتاألغمبية الييودية،

ومستقبميافيمنطقةالشرؽاألوسط،ومفىناطرحتفكرةالترانسفيرأوطردالفمسطينييفمف
وطنيـبوصفياحاللمخطرالديمغرافيأوالمشكمةالسكانيةمنذنشأةالحركةالصييونية،ومنذ

وجدت طريقيا إلى التطبيؽ في السموؾ اإلسرائيمي منذ سنة ( .1948تقرير معمومات،10

 )4،2009

ويمقىالخطرالديمغرافيالفمسطيني،حسبالتوصيؼاإلسرائيمي،بظاللوعمىالسياسة

اإلسرائيمية في تعامميا مع الفمسطينييف في إسرائيؿ وفي الضفة الغربية وغزة ،كما يشكؿ
واقعايوميا ضاغطا عمى مؤسسات صنع القرار اإلسرائيمية ،فيما يتعمؽ بالحدود الدائمة لمدولة

العبرية ،وفيمايتعمؽبمطالبتيالمفمسطينييفعمىالدواـباالعتراؼبإس ارئيؿبوصفيادولةييودية.
(تقريرمعمومات )5،2009،10

ويرى أرنوف سوفير أنو يمكف لدولة إسرائيؿ البقاء فقط ،إذا كانت فييا أغمبية ييودية

واضحة تعيش في منطقة يسمح حجميا وحدودىا بتحقؽ سيادة الدولة والدفاع عنيا ،وأحد
الشروطالحيويةلوجودالدولةىوالحفاظعمىمستوىحياةمالئـلمجتمعغربي .

وقدباتالعامؿالديمغرافيفيالسنواتاألخيرةمييمنافيتحديدشبكةالعالقاتبيف

الييود والعرب في أرض إسرائيؿ كميا ،حيث في شكؿ الييود سنة  2001حوالي  %73مف
السكاف،داخؿدولةاسرائيؿ.ونتيجةالتكاثرالطبيعيالسريعلممجتمعالفمسطينيمفالمتوقعأف
تنخفض نسبة السكاف الييود داخؿ إسرائيؿ في سنة  ،2020رغـ االزدياد المستمر إلى

%68تشمؿ ىذه المعطيات عرب القدس ،والعماؿ األجانب وأيضا مجموعات غير ييودية
إضافيةتقطفإسرائيؿ .

تصؿ نسبة السكاف الييود اليوـ في أرض إسرائيؿ الغربية كميا إلى ،%51لكف مف

المتوقعأفتصؿبعدعشريفسنةإلى%42وىذادوفأخذإعادةالالجئيفبالحسباف.أمارئيس
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مجمساألمفالقوميفيإسرائيؿالمواءعوزيدياففقدأعدتقريراشامالأوصىفيوبحسـقضية
(حدود دولة إسرائيؿ) في غضوف السنوات المقبمة القادمة ،ودعا التقرير أف يتـ رسـ الحدود
استنادا إلى اعتبارات ديمغرافية كطريؽ وحيد لضماف قياـ دولة ييودية ديمقراطية عمى مدى

طويؿ .

أما"يونيغولدفبيمف "،رئيسلجنةالطمبةفيجامعةالتخنيوفبحيفافقداقترحتشريعات

منيا(وكالةالغوث(األونروا) :)107،2013،

 سفتشريعاتزيادةالمواليدفيأوساطالجميورالييوديوتقميصمعدؿالخصوبةفيأوساطالجميورالعربي.
 سفتشريعاتتقمصحدةتأثيرالمواطنيفالعربفيانتخاباتالكنيست. سفتشريعاتلتشجيعىجرةالعربفيإسرائيؿلمخارج. ربطأيمطمبعربيبالتنازالتاإلقميميةفيالضفةوقطاعغزةباالستجابةلمطمبإسرائيميمضاديقضيبإجراءعمميةتبادؿلمسكافبيفالسكافالييودفيالضفةوالقطاع(والمقصود
ىنا المستوطنيف) وبيف السكاف العرب في إسرائيؿ ،وذلؾ بصورة يجري فييا نقؿ معظـ
المواطنيفالعربفيإسرائيؿ(.وكالةالغوث(األنروا))109،
وتصبالعوامؿالتي تؤثرفيالديمغرافيةالييوديةكعدداألطفاؿفياألسرةالواحدة،والتزايد

فينسبةالزواجالمختمط،وتأخيرسفالزواجوغيرىافيمصمحةالفمسطينييفمقارنةبالييود،
وتزايد نسبة النمو السكاني لدى العرب قياسا بالييود وىذا يتضح مف تقرير دائرة اإلحصاء

المركزيةاالسرائيميةفيالعاـ،2003أفنسبةالنموالسكانيلمييودبمغت،%1،8والمسمميف
وصمتإلى%3،4وكافقدبمغفياألراضيالمحتمة%3،8فيالعاـ،1997وفيعاـ

2006إلى(%3،3حمداف .)25،2008،

حاولت الصييونية تعديؿ الميزاف الديمغرافي لصالح الييود ،فكانت اليجرات الييودية

لفمسطيففيموجاتستقبؿالعاـ،1948وبأعدادتتفاوتمابيف20ألؼو203أالؼسنويا،

حيث ترؾ الييود الغيتوىات (المعازؿ) التي عاشوا فييا  ،وتضاعفت اليجرة الييودية بعد تفاقـ

معاداةالساميةفيأوروباوالمحرقةالنازية(اليولوكوست)،ووظفتالصييونيةأسطورةإبادةستة

مالييفييودي،كماوظفتأساطيرأخرىمفأجؿتبريراغتصابيالحقوؽاآلخريف( .جارودي،
 )52،1996
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فكانتاليجراتالييوديةالمتعددةلفمسطيفوظمتوتيرتياالسنويةمستقرةتقريبا،وتتراوحبيف

60-10ألفاًسنويا،إالأفذلؾلـيمبالرغباتفياستقطابمعظـالييود،ولـتزدنسبتيـفي
إسرائيؿعف%40مفييودالعالـ(.بيرغوال )61،1995،

ونظ اًر لفوبياالخوؼمفالعامؿالدمغرافي،نصحشمعوفبيرساألمياتالييودياتبأفينجبف

أربعة أوالد مف أجؿ التغمب عمى "القنبمة الديمغرافية" (آرنسوف ،)15 ،1995 ،ولتواجو تفوؽ

المرأةالفمسطينيةفي معدؿاإلنجابالذييبمغ 6أطفاؿلكؿإمرأة،مماجعؿبأستاذ الجغرافيا

السكانيةالبارزآرنونسوفيريقوؿ(:إفأرحاـالنساءالعربياتاإلسرائيمياتىيالخطراألكثرجدية

التي تواجيو إسرائيؿ)(مصالحة ،)17 ،1997 ،وقالبنجامينشفارتس محرر مجمةاتالنتيؾ ،إف
الرحـ الفمسطيني فعال قنبمة موقوتة ،وأف الواقع الديمغرافي شكؿ صفعةآلباء الصييونية الذيف
كانوايؤمنوفبفكرة "أرضبالشعبلشعببالأرض".واقترحبعضاإلسرائيمييف عدةأساليب

لمتحكـفينسبةمواليدالعرب،منياتوصياتمؤتمرىرتسيميااألوؿ"سياسةتشجيعالوالدةتركز

عمىالولدالثالثوالرابع "،والغاءالمكافئاتالممنوحةلمولدالخامسفمافوؽ"(سمطانيوخوري،

 ،)98 ،2003وىذااألمر يضر بالعرب بصورةأكبر ،وقاؿ آرنونسوفير(إننسبة السكاف الييود

اليوـفيأرضإسرائيؿالغربيةكمياتصؿإلى،%51لكفمفالمتوقعأفتصؿبعد 20سنة
إلى%42وىذادوفأخذإعادةالالجئيفبالحسباف)(محجوب،)118،1990،وربطالترانسفير

بالبعدالديمغرافي،فكتب(يمكفتصويرسيناريوحربعامةضدإسرائيؿ،مصحوبةبتمردداخؿ

أرضإسرائيؿالغربية ،وفيوضعكيذالفيكوفىناؾبديؿسوىتنفيذترانسفير)،وخرجمف
ىذه الدراسة متوجسا مما أسماىا"الحتمية الديمغرافية" ،وأوصى باالنفصاؿ بقولو( :إف لـ تنفذ

إمكانية الفصؿ بيف الييود والعرب في كامؿ البالد وبسرعة ،فمف الواضح أف أغمبية عربية
واضحةستقزـالطبيعةالييوديةفيالبالد)(سوفير،)30،2001،ويبدوأفآرئيؿشاروفقد

أخذ بتوصيتو ىذه ،فقاـ بتنفيذ خطة فؾ االرتباط ،كما حذر شمعوف بيرس مما أسماه الخطر
الديمغرافي مف ضـ األراضي المحتمة إلسرائيؿ بقولو(:إف ذلؾ سيؤدي إلى عواقب ديمغرافية
وسياسيةبعيدةاألمدعمىكامؿالمستقبؿالقوميإلسرائيؿ وىويتيا)،وقاؿبنياميفنتنياىوزعيـ

الميكودالحالي(:ىناؾمشكمةديمغرافية،وىيمععربإسرائيؿفإذاأصبحوا%40مفالسكاف،
فيذهمشكمةستمغىالدولةالييودية)(حمداف،)41،2008،فالخوؼمفالياجسالديمغرافيقد

أرؽمضاجعالصياينة،وظؿحاضرادائمافيالمناقشاتالعامةوالخطاباتالسياسية،ومالزما

لمفكروالنشاطالصييونيمنذنشأتو،وكافلوأثرىاـفيترسيخفكرةطردوتيجيرالفمسطينييف .
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المبحث خامس

حماية مصالح إسرائيل الحيوية في منطقة النقب
ومما يدفع إسرائيؿ دفعاً لممارسة سياسة التيجير تجاه بدو النقب ،أف ىناؾ عدد مف

المصالحالحيويةالتيترىإسرائيؿأفبقاءىامرتبطبيا.ومفىذهالمصالح :

أوالً  -حماية مفاعل ديمونا النووي:
دأبتاسرائيؿطواؿالسنواتالماضيةعمىانتياجمنطؽالغموضوالتضميؿفيمايتعمؽ
بمسألةامتالكيالمسالحالنووي.فيوومنذاغتصابيالفمسطيفعاـ1948وحتىاآلف،يتخذمف

وممحاً".ويعد
سياسةالتخويؼواإلرىابأسموباً ثابتاً لو،محاوالً تحقيؽمايدعيو"ردعاً ضرورياً ُ

مفاعؿ (ديمونا) في صحراء النقب حجر األساس في النشاط النووي اإلسرائيمي واستخدـ منذ

إنشائولتخصيباليورانيوـالمستخدـفياألسمحةالنووية(الشريؼ.)http://cutt.us/bZjh،

ويعد شمعوف بيرس صاحب الفضؿ في تأسيسمفاعؿ ديمونا ،عندما كاف نائب وزير

الدفاع عاـ  ،1959بدء بالعمؿ بمساعدة فرنسية ،بيف  1962و  .1964اليدؼ المعمف مف
إنشائو كاف توفير الطاقة لمنشئات تعمؿ عمى استصالح منطقة النقب ،الجزء الصحراوي مف

فمسطيفالتاريخية(مغرس .)http://cutt.us/E9Ep،

ومفالجديربالذكرأفإسرائيؿلـتوقععمىاتفاقيةمنعانتشارالسالحالنووي.فالدالئؿ

تشيرإلىأفمفاعؿديمونا-أىـمنشأةنوويةإسرائيمية-دخؿفيمرحمةالخطراإلستراتيجي؛
اضحالمعيافمفخالؿتصدعووتحولوإلىمصدر
بسببانتياءعمرهاالفتراضيوالذييظيرو ً

محتمؿ لكارثة إنسانية تحصد أرواح مئات اآلالؼ مف الضحايا إف لـ يكف المالييف .وحسب

التقاريرالعمميةوصوراألقمارالصناعيةلديموناالمنشورةفإفالمفاعؿالنووييعانيمفأضرار

عاما) بحيث تآكمت
قديما (ً  40
جسيمة بسبب اإلشعاع النيترونيإضافة إلى أف المفاعؿ أصبح ً

انوالعازلة.كماأفأساساتوقدتتشقؽوتنياربسببقدميامحدثةكارثةنوويةضخمة.وعمى

جدر
الرغـمفاستبداؿبعضاألجزاءمفالمفاعؿفإفىناؾخالفًاجديًّايدورحوؿماإذاكافمف

تماما قبؿ وقوع كارثة(http://cutt.us/qT16ويكيبيديا).
األفضؿ وقؼ العمؿ في المفاعؿ
ً

وحاوؿالخبيرالنووياإلسرائيميمردخايفعنونو–قبؿأفتختطفووحدةخاصةمفالموسادمف

روما–حاوؿأفيحذرمفخطرالسالحالنووياإلسرائيميعندماكشؼلصحيفةصندايتايمز
البريطانية معمومات سرية عف البرنامج النووي اإلسرائيمي أُتيح لو اإلطالع عمييا خالؿ عمؿ لو
كتقنيفيمفاعؿديموناحيثأكدأف"إسرائيؿ"تمتمؾمااليقؿعف200رأسنوويصنعتفي

ديمونامفالبموتونيوـ(.أبىناصر )http://cutt.us/XUjyB،2013،
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وقدبدأتشغيؿمفاعؿديمونافيكانوفاألوؿ/ديسمػبر،1963بدعـمففرنساالتي

زودتإسرائيؿباآلالتوالمعداتالالزمةلذلؾ.وكانتطاقتوآنذاؾالتتعدى26ميجاوات،مما
يترجـإنتاجيًّابحوالي 8كيموجراماتمفالبموتونيوـ،وىذايكفيلصناعةقنبمةنوويةواحدةبقوة

 20كيمو ًّ
رفعت إسرائيؿ طاقة اإلنتاج القصوى لمفاعؿ
طنا مف المتفجرات .وفي السبعينيات 
حاليا لزيادة
ديمونا إلى حوالي  70ميجاوات ،بزيادة قدرىا  44ميجاوات ،بينما تسعى إسرائيؿ ً
الكفاءة اإلنتاجية لمفاعؿ ديمونا لتصؿ إلى ما يقارب  100ميجاوات ،متجاىمة كؿ ما يعانيو

المفاعؿمفمشاكؿ(.ويكيبيديا،الموسوعةالحرة)http://cutt.us/39EC6،

وتعتبرإسرائيؿأفأمفمفاعؿديموناوحمايةالوسطاإلقميميالذييوجدفيومفأمف

الدولة ذاتيا  ،وأف أمنيا مف أمف ىذا المفاعؿ .ومف ثـ تسعى لتيجير بدو عرب النقب مف
المناطؽالقريبةمنولمزيدمفاألمفوالطمأنينةعمىسالمتومفأيمحاولةعدائيةلممساسبو .

ثانياً – تنفيذ قناة البحرين واإلفادة منيا لصالح المجتمع الييودي:
يرتبطالمشروعالصييونيالمسمىقناةالبحريف(األحمر-الميت)ارتباطاوثيقابمخطط

اقتالعوتيجيرفمسطينييالنقب.لذا،استحدثبنياميفنتنياىو،فيحينو،و ازرةجديدةأسماىا

و ازرة"تطوير النقب والجميؿ" التيأوكمتإلى سيمفاف شالوـ الذياعتبرمشروع"قناةالبحريف"
ضمفأىـأولوياتو ازرتو؛ذلؾأفمشروعقناةالبحريفسيسرعفيعمميةاالستيطافاإلسرائيمي

لصحراءالنقب،حيثستوفرليامصادرمائيةوكيربائيةرخيصةجدا.وتكثيؼالوجودالسكاني
اإلسرائيمي في النقب يعنيمزيدامف نيب أراضي العربفي المنطقة واقتالعيـ منيا .بؿ إف
سيمفافشالوـأعمفعاـ2012؛بأفمشروعالقناةيعد"مشروعاوطنياعظيماسيساىـفيتنمية

النقبوالعربة"(معاريؼ).)3/7/2012

كماأفحزبالميكودوحكومتوكاناأيضامفأشدالمتحمسيفلمشروعالقناةالذيجند

إليو أيضا النظاـ الياشمي والسمطة الفمسطينية  .وكاف شاروف قد صرح ،وتحديدا بعد اإلعالف
عفاتفاقيةدراسةجدوىقناةالبحريف(عاـ،)2005بأفىدؼ"إسرائيؿ"مفاآلفوحتىعاـ

 2020ىوتوطيفمميوفييوديفيصحراءالنقب ،وىومايعنيأفىذاالتوطيفسيتـعمى
حسابسكافالنقبمفالفمسطينييفالبدوالذيفيخططلتيجيرىـإلىمناطؽأخرى .

ثالثاً – تأمين التواجد العسكري اإلسرائيمي عمى الحدود المصرية والفمسطينية:
ِ
بيلـينتووأنولفينتييفيالمدىالمنظور.
وترىإسرائيؿأفصراعيامعالجانبالعر

ومف ثـفييتحرصعمىتأميفتواجدىاالعسكريالمكثؼعمىطوؿحدودىامعمصرومع

قطاعغزة .
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رابعاً – تأمين حرية الحركة في خميج العقبة:
يعتبر ميناء إيالت المخرج اإلسرائيمي البحري الرئيس عمى البحر األحمر ومنو إلى
جميع دوؿ آسيا وحوض المحيط اليندي .وبالتالي ترى في النقب عمقاً استراتيجياً لتأميف ىذا

الميناء ،وتحرص عمى تجريده مف سكانو العرب الذيف ترى فييـ وسطاً عدائياً ينتمي لمعمؽ
العربيوييددأمفميناءإيالتمفالخمؼ .
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الفصل الخامس

سياسة التيجير الداخمي اإلسرائيمي تجاه بدو النقب
المبحث األول :التيجير في القوانين اإلسرائيمي.
المبحث الثاني :العمميات العسكرية وغير العسكرية لتنفيذ التيجير.
المبحث الثالث :الضغوط اإلسرائيمية اليادفة لتيجير بدو النقب.

79

تمييد:
يتناوؿىذاالفصؿسياسةالتيجيرالداخميالممنيجالذيتتبعوحكومةاسرائيؿتجاهبدو

النقب ،ولشرعنة ىذه السياسةأدخمتاسرائيؿ نصوص وموادفي القانوفاالسرائيميمفشأنيا
إضفاءالشرعيةعمىكؿالتصرفاتوالممارساتغيرالشرعيةوالمنافيةلحقوؽاالنسافوالقانوف

التي تقوـ بيا اسرائيؿ مف خالؿ التيجير ،كما يذكر ىذا الفصؿ في مبحثو الثاني العمميات

العسكريةالتينفذىاقادةاالحتالؿاالسرائيميبحؽسكافالنقبوالتيأجبرتيـعمىالخروجىربا
مفبطشاآللةالعسكرية،والعممياتغيرالعسكريةالتيقامتاسرائيؿمفخالليابإجالءالكثير

مف سكاف النقب بالقوة والترىيب والمواجيات والتحايؿ عمى القانوف بدوف استخداـ السالـ مف

خالؿالكثيرمفالضغوطاتغيرالشرعيةوالعدوانية.
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المبحث األول

التيجير في القوانين اإلسرائيمية
تزعـ األدبيات السياسية الصييونية أف إسرائيؿ دولة ديمقراطية ليبرالية ،ولكف حقيقة
النظاـ السياسي اإلسرائيمي بيف أنيا( :دولة أيديولوجيا مييمنة ،وىي الصييونية ،وتحدد حدود
الدولةعمىنحواليرتبطبالرقعةالجغرافيةالتيتحتمياىذهالدولة،وتعتبرىادولةالييودأينما

ىـ ،الدولةالمواطنيفالمقيميففييا)؛وىذامادعااألكاديمياإلسرائيميساميسموحا Sami

يقر (بأف إسرائيؿ ليست ديمقراطية ليبرالية ،ويفضؿ أف يستعمؿ عبارة
 Smoohaإلى أف ّ
ديموقراطيةعرقيةلوصؼإسرائيؿ)(تقريرمعمومات( )16،2009،)15

ومفالجديربالذكرأفقوانيفالتيجيراإلسرائيميةالتيشرعتإسرائيؿفيوضعيامنذ

نشأتياالزالتتعمؿعمميا،والزاؿتطبيقياأم اًرواقعاً عمىفمسطينييالنقب،وعمىغيرىـمف

أبناءفمسطيفاألصمييف،حيثتسعىإسرائيؿجاىدةإلىتفريغمنطقتيفأساسيتيفمفمناطؽ
تواجدفمسطينييالداخؿ.واذاكافتفريغالجميؿقدحظيبأولويةخاصةفيفتراتسابقة،فإف
منطقةالنقببدأتفياستقطاباىتماـالمشرعوالمخططاإلسرائيمي،وبخاصةبعدتوقيعاتفاقية

السالـ األردنية اإلسرائيمية سنة  ،1994حيث بدأت إسرائيؿ تشعر أف فرص تطوير النقب
أصبحتمتاحةوأفإمكاناتتطويرىايمكفأفتتـمفخالؿعددمفالمشاريعاإلقميميةالتي

تجعؿ مف النقب جس اًر لمتغمغؿ اإلسرائيمي في األراضي األردنية ومنيا إلى باقي أقاليـ الوطف

العربي.ويمكفلمباحثأفيشيرفيىذاالمقاـإلىمشروعيفكبيريفليماارتباطبالنقب،وىما

مشروع قناة البحريف :األحمر والميت ،ومشروع تحمية مياه البحر في العقبة األردنية ،وذلؾ
باإلضافة إلى مشاريع الغاز والفوسفات ومخططات التقنية اإلسرائيمية التي بدأت تشؽ طريؽ

الشراكةالمباشرةوغيرالمباشرةمعالمصانعاألردنيةالقريبةمفالبحرالميت .

أوالً :الييئات الخاصة بسن قوانين التيجير
شكمت السمطات اإلسرائيمية عدة لجاف حكومية مختصة بترحيؿ الفمسطينييف وتقرير
مستقبميـ،وأىميا :

-3لجنة الترانسفير الوزارية:
شكمتالسمطاتاإلسرائيميةعدةلجافحكوميةمختصةبترحيؿالفمسطينييفومستقبميـ،
منياتمؾالتي"تشكمتفينيايةأغسطس1948ـ،وىي لجنةترانسفيررسميةعينتياالحك ومة
مف أجؿ التخطيط المنظـ إلعادة توطيف الالجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية( ،زريؽ،
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 )321 ،1996وأىدافيا( :فحص مسألة الالجئيف ،وطرؽ معالجتيا ،وبحث مشكمة الممتمكات

العربيةفيإسرائيؿ)(.دانيف،القدس )1987،

-1سمطة تأىيل الالجئين:

وتـتأسيسسمطةتأىيؿالالجئيفبرئاسةيوسؼفايتس،وعممتىذهالسمطةلمدةأربع

أعواـ،1953-1949وكانتمسئولةعفالميجريففيالداخؿ،ووضعاالستراتيجياتالالزمة
التيتخمصتببنديفأساسييفىما:إجبارالسكافالفمسطينييفعمىاالنتقاؿإلىاألماكفالتي

تراىاالسمطةمناسبة،والثانيتوطيفالالجئيف(.مصالحة .)29،1991،

ثانياً :قوانين وتشريعات التيجير اإلسرائيمية
سنتعدةلجافإسرائيميةمجموعةمفالقوانيفوالتشريعاتالتيتحمؿفيطياتياالرغبة

في تقميص عدد العرب في إسرائيؿ وأراضي الػ  ،48والتي تدفع الفمسطينييف ىناؾ إلى ترؾ
ديارىـواليجرةإماالداخميةأوالخارجية،وأىـتمؾالقوانيف :


-3قانوني العودة والجنسية:
قامتإسرائيؿبتاريخ 5يوليو،1950بسفقانوفالعودةأكدتفيوطابعيااالستيطاني
العنصري،وتنكرتفيوبشكؿواضحلحؽعودةالفمسطينييف،فإسرائيؿتمنحالجنسيةتمقائياًلكؿ
ييودييياجرإلييابمجرددخولو،بغضالنظرعفوالئولمدولةالتييعيشفييا،وينصعمى

أف(:التزاـالييوديبالعيشفيإسرائيؿيعموعمىأيالتزاـآخر،وأفاليجرةإلىإسرائيؿال
تشترطتنازؿالمياجرعفجنسيتواألصمية،ويحظىكؿقادـجديدعمىامتيازاتومساعدات

مالية)(.روبنشتايف )55،1985،

وقيدتحصوؿفمسطينيالداخؿعمىالجنسيةبعدةشروطمنيا :
ّ

أفيكوفالشخصالمعنيمسجالًفيسجؿالسكافبتاريخ1مارس.1952
 ومقيماًفيإسرائيؿيوـبدءسريافقانوفالجنسيةفي14يوليو.1952
 أفيكوفموجوداًفيإسرائيؿأوفيمنطقةأصبحتجزءاًمفإسرائيؿبعدإقامتيا.
 أفيكوفقددخؿإسرائيؿبصورةقانونيةفيالفترةمابيفإقامةدولةإسرائيؿوبدءسرياف
قانوفالجنسية(.شاحاؾ)2003،
ويكتسبكؿمفقانوفالعودةوقانوفالمواطنةأىميةخاصة،ألنيمايشكالفاألرضية

القانونيةالستيرادالعنصرالبشريالييودي،وتشريعوجوده،وضماف تحقيؽأغمبيةييودية،كما

ضد المواطنيف
تأتيأىميتيمامفكونيمايكمالفبعضيما بعضاً،ومفتضمنيماتميي اًزواضحاً ّ
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الحد منيا
العرب ،الحتوائيما مواداً قانونية تسمح بزيادة النسبة العددية لمييود مقابؿ تناقصيا و ّ
عندالعرب(.المسيري )19-18،2001،

ضد العرب ،كما يشكؿ مخالفة صريحة لمقوانيف
ويتضمف قانوف العودة تميي اًز صارخاً ّ

اثيؽالدوليةالتينصتعمىحؽالعودة،وأبرزىااإلعالفالعالميلحقوؽاإلنساف،1948
والمو
ّ
واتفاقية إلغاء جميع أشكاؿ التمييز العنصري  ،1965والعيد الدولي بشأف الحقوؽ المدنية

والسياسية التي وضعت سنة  ،1966واتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية المدنييف في زمف

ونص القرار  194الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة (.1948تقرير
الحربّ  ،

معمومات .)20،10

-1قوانين األراضي واألمالك.
قبؿإعالفقياـدولةإسرائيؿكانتفمسطيفلمفمسطينييف،ولـيكففيذلؾالوقتالييود
يممكوفأكثرمف%55مفمساحةفمسطيف،وعمىأكثرتقديرلـتتجاوزالمساحةالتيممكوىا

،%8غيرأفالصندوؽالقوميالييودي(كيرفكميتليسرائيؿ)KerenKayemet Le-Israel
استولى عمى ما يقرب مف  %97مف أراضي فمسطيف المحتمة سنة  ،1948بعد قياـ الدولة

العبرية(.نوييرغر )40-39،1995،

وواصمت إسرائيؿ القياـ باإلجراءات التشريعية والميدانية لفرض األمر الواقع ،وتثبيت

استيالئيا عمى األراضي العربية التي قامت بتيجير أىميا منيا خشية عودتيـ إلييا ،فكانت
"إحدىالسبؿالتياتخذتياالقيادةاإلسرائيميةمفأجؿمقاومةالضغطالدوليإلعادةالالجئيف

لقراىـ،كافإنشاءالمستوطناتفياألراضيالتيكانوايقطنوففييا،وذلؾلفرضاألمرالواقع.
(شوفاني .)16،2005،

ومف أجؿ ذلؾ قامت السمطات اإلسرائيمية بسف قوانيف ضد ىؤالء الميجريف ،وتفعيؿ

أنظمة الطوارئ كإغالؽ المناطؽ عسكرياً ،وتسريع عممية ىدـ القرى العربية لمسحيا عف
الخارطة وشطبيا مف أذىاف أبنائيا ،وبتغيير أسماء األماكف العربية إلى عبرية ،وأقامت

المستوطناتعمييا،ونفذتبعضالخطواتالميدانيةتجاهالميجريفوقراىـومدنيـ،تعزي اًزلفكرة

الترحيؿ واإلحالؿ ،وفرضت قوانيف استمالؾ األراضي لمصادرتيا وطرد مالكييا( .كوىيف،
 )36،2002

وقدتمكف"إسرائيؿ"مفالسيطرةعمىأراضيالفمسطينييف،بمففييـفمسطينيو،48مف

خالؿقائمةمفالقوانيفالتيوظفتيالتنفيذسياستيافيىذاالمجاؿ،وتُقدرىذهالقوانيفبأكثر

مفثالثيفقانوناًأىميا(دمبر :)87-63،1992،

 -1أنظمةالدفاع(الطوارئ)لسنة.1945
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 -2أنظمةالطوارئبشأففالحةاألرض،واستعماؿمصادرالمياهغيرالمستغمةلسنة.1948
 -3أنظمةالطوارئبشأفالغائبيفلسنة.1948
 -4قانوفأمالؾالغائبيفلسنة.1950
 -5قانوفسمطةالتطوير(نقؿأمالؾ)لسنة.1950
 -6قانوفأمالؾالدولةلسنة.1951
 -7قانوفاستمالؾاألراضيلسنة.1953
 -8قانوف"كيرنكيمتميسرائيؿ"(صندوؽأرض"إسرائيؿ"أوالصندوؽالقوميالييودي).
 -9قانوفالتقادـلسنة.1960
 -10قانوفأرضإسرائيؿ(لسنة.)1960
 -11قانوفأساس:أراضيإسرائيؿلسنة.1960
 -12قانوفاالستيطافالزراعيلسنة.1967
 -13قانوفتسويةالحقوؽفياألراضيلسنة.1969
 -14قانوفالغاباتلسنة.1962
 -15قانوفالتخطيطوالبناء.
وأدتجميعىذهالقوانيفدو اًركبي اًرفيمصادرةأراضيفمسطينيي،48غيرأفأشدىا

بيـكافقانوفأمالؾالغائبيفالذيع ﱠد بموجبومابيف%30-20مففمسطينيي48
ضر اًر
ُ

بمصادرة ممتمكاتيـ عمى الرغـ مف كونيـ

يسمح لمسمطات اإلسرائيمية
حاضروف – غائبوف ُ
كماسمحبموجبوبمصادرةممتمكاتالوقؼاإلسالمي(.مصالحة .)26،2001،
مواطنيف،
ُ
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المبحث الثاني

العمميات العسكرية لتيجير بدو النقب
تمارسإسرائيؿأساليبالترغيبوالترىيبلمبدوفيالنقب،ومفضمفاألساليبتدمير

المنازؿ المبنية حديثاً ،وتذرعت الحكومات اإلسرائيمية بأف مصادرة األراضي تأتي لمصمحة

الجميور،أوألنياغيرمستغمة،أوتتـلدواعأمنية،أوإلقامةثكناتلمجيشومطارداتوغيرىا،

سنتإسرائيؿمنذعاـ،1948نحو30تشريعاًنقمتبواسطتواألرضمفممكيةالعربالخاصة

إلىممكيةالدولة،أصبحأكثرمف% 90مفاألرضممكاً لمدولةوالصندوؽالقوميالييودي.

(مصالحة )79،2003،

وتظير مف سجالت و ازرة الداخمية أف عمميات اليدـ التي نفذتيا الحكومة في منطقة

النقب تزايدتبمعدؿ يفوؽ الضعؼ؛ مف 389عممية ىدـ في عاـ2005إلى 673عمميةىدـ في
عاـ .2006وفي 1مايو،2007أزالت السمطات اإلسرائيمية  33مبنى في قرية طويؿ أبوجر

ولغيرالمعترؼبيا(ىيومن راتيس ووتش )1 ،8002 ،

وتـتوزيع ستة أوامر ىدـ قضائيةفي  7سبتمبر، 2006كماتـإرساؿإنذارات باليدـ

عمىماتبقىمفالقرية.وفييوليو2007تـإصدارأوامرباليدـلكؿالبيوتالتيتمقتفيماسبؽ
تحذيرات باليدـ.ويصر المسؤولوف اإلسرائيميوف عمى أف البدويمكف إعادة توطينيـ إلى سبعة

بمدات في إطارمخطط الحكومة.لكف في واقع األمر اليوجد إسكاف بديؿ جاىز ،وىذه البمدات

ليستمجيزةبمايكفيحالياًلتحمؿتدفؽالمزيدمفالسكاف(ىيومن راتيس ووتش .)1 ،8002 ،

استناداإلىمنتدىالتعايشفي
ونفذتالسمطاتاإلسرائيميةالعديدمفعممياتاليدـاألخرى.و ً

النقب،وىيمنظمةحقوقيةإسرائيمية،قامتالسمطاتاإلسرائيميةفي21أغسطسبيدـخياـفي
اقيبمحاوالتاليدـ

قريةالعراقيبالبدويةلممرةالثانيةوالخمسيفمنذ.2010وقاوـسكافالعر

المتكررةبالعودةإلىالموقع(ىيومفرايتووتش .)http://cutt.us/ktkcI،2013،

واضافة إلى عمميات اليدـ التاسعة والعشريف التي نفذتيا القوات اإلسرائيمية في القرية

والتيقامتىيومفرايتسووتشبتوثيقيا،قاـمنتدىالتعايشفيالنقببتوثيؽ 44عمميةىدـ

منازؿ،وتسععممياتىدـمتاجر،ومأويلمحيوانات،وبناياتأخرىفيقرىبدويةفيالنقب
حتى 26أغسطس/آب.2013نفذتالقواتاإلسرائيمية 26عمميةمفعممياتاليدـفيالقرى
"المعترؼبيا"المخططةالخاصةبالبدو(ىيومفرايتووتش .)http://cutt.us/ktkcI،2013،

فرض عميو في بعض الحاالت تكمفة اليدـ
ويبقى  َمف  ُىدـ منزلو دوف مسكف بديؿ،وتُ َ

ؿ مايتعمؽ بتوفير الخدمات
التي تبمغ عشرات آالؼ الشواقؿ .وكأف ىدـ المنازؿ اليكفي ،فبك ّ
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األساسيةلسكافالقرىغيرالمعترؼفييا،تواصؿالدولةمعارضتيافيالمحاكـإلقامةالعيادات
ّ
طا
قانوني .وضعتالدولة مخطّ ً
الطبّية ورياض الطفاؿ بذريعة  ّأنالحديث يدور عف استيطاف غير ّ
ّ

لشؽالشارع""6عمىأراضيالقرىدوفإشراكالس ّكافالعربالبدوفيإجراءاتالتخطيط،ومف
ّ
مرسنيفعديدةفيالنقب(جمعيةحقوؽالمواطف،بدوف .)83،
خالؿتجاىؿمطمؽ َ
لس َكنيـعمى ّ

وتشيربعضالمصادرإلىأفإسرائيؿقدلجأتإلىالحربالجرثوميةمفبيفوسائؿ

الطرد،فقدبدأبفغوريوفقبؿإعالفالدولةبجمعالعمماءالييوداأللماف،مفأجؿإنشاءوحدة
فيإسرائيؿلمحربالجرثومية،الستعماؿالجراثيـفيالحربتحتلواءالياغناة،وتغيراسميا

مف "حميد" "حيؿ ىمداع" أي سالح العمـ ،إلى :مركز إسرائيؿ لمبحوث البيولوجية (،)IIBR
وقصرشكريالتاجيالفاروقيفيواديحنيفمق اًرلمركزالبحوثالبيولوجية،واليزاؿفيوحتى

اليوـ(جمعادي )1999،

وجاء في ممفات الصميب األحمر في جنيؼ استعماؿ الصياينة لمحرب الجرثومية،

فإسرائيؿ قد "استعممتيا عاـ  ،1948بغرض إبادة أكبر عدد مف الفمسطينييف ،حيث حقف
الصياينةالمياهفيعكابجرثومةالتيفود،وسرعافماانتشرتحمىالتيفودبيفاألىاليوالجنود

البريطانييف،واستخدمتالحربالجرثوميةمفخالؿتسميـاآلبار،وتمويثمياهالشرببالمالريا،
والتيفوئيد ،وفي يوـ  ،1948/5/22قبضت القوات المصرية عمى ييودييف متمبسيف بمحاولة
تمويثمياهغزةبميكروبالتيفوسوالدوزنتاريا(،أبوستة،)22-13،2001،واعترؼالمؤرخ

أوريميمشتايفبأنو( :فيكثيرمفالقرىالعربيةالتيجرىاحتاللياسممتمصادرالمياهفييا
لمنعاألىاليمفالعودةإلىديارىـ)،أماالييودينعيـجمعاديصرحبأف(موشيديافأصدر
أوامره بطرد العرب مف قراىـ وتدمير منازليـ وتسميـ اآلبار بالتيفوس والدوزنتاريا)(.جميمو،

 )61،1993

كماتـاستخداـأساليبعسكريةأخرىضدالمظاىرات،أوضدالطالبأوعنداليجوـ

عمىحيسكانيأومدرسة .ويضاؼغمىذلؾقياـالقواتاإلسرائيمية بتمويثمصادرالمياهفي
الضفةالغربيةخالؿاالنتفاضةاألولى .
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المبحث الثالث

الضغوط اإلسرائيمية اليادفة لتيجير بدو النقب
بدأمنذنيايةالستينياتوبدايةالسبعيناتمخططشامؿكامؿييدؼإلىحصرأكبر

عدد مف بدو النقب عمى أقؿ مساحة جغرافية ممكنة في النقب ،والعمؿ عمى تشويو اليوية
مزيفة لمبدو
ومحاولة خمؽ ىوية ُ
المبرمج ُ
الحضارية والوطنية لعرب النقب مف خالؿ التغريب ُ
تعتمدالتحييدالسياسيواالستقطاب،كوفبدوالنقبليسواتابعيفلمشعبالفمسطينيبؿمواليف

لمدولةاإلسرائيمية،وبالتالياعتمدتإسرائيؿعمىالتوطيفالقسريفياستراتيجيتياكركيزةأولى،

والحفاظ عمى التركيبة القبمية في النقب مف خالؿ منح القيادات التقميدية امتيازات خاصة،
ومحاولة الحيمولة دوف تبمور وعي وقيادة عربية جديدة في النقب كبديؿ لمقيادة القبمية الجاىمة

وال ُميادنةوالمتواطئةفيكثيرمفاألحيافمعالسياسةاإلسرائيمية .

وتنوعت األساليب اإلسرائيمية الرامية إلى تيجير البدو والتي تعتبر بديالً عف الطرد المباشر،

ومنيا :

-3التوطين القسري.
بدأتإسرائيؿفيبدايةالسبعيناتبالتخطيطلتوطيفالبدوقسرياً وحددتليذاالغرض

سبعنقاطومدففيالنقب،وقدقامتإسرائيؿوعمالؤىاالمحميوفبحممةدعايةوتسويؽسياسي

بكوفالتوطيفالقسريعمالً تطويرياً وتحضي اًرلحياةالبدو،بينماالحقيقةىيأفإسرائيؿأرادت
االستيالء عمى أرض كؿ مف دخؿ إلى مشاريع التوطيف ،وىذا ما حدث في حقبة السبعينات

والثمانينات التياستغمت فييا إسرائيؿالجيؿالعاـ والتواطؤ المحمي وعدـ معرفة الناس بخفايا
النوايااإلسرائيمية ،وبدأتبمشاريعالتوطيفبعددمفالمخدوعيفوالساذجيفمفالبدوإلىداخؿ

نقاط التركيز والتوطيف ،وجعمت منيـ عينة أولى لمتوطيف والتحضير اإلسرائيمي ،وقد اعتمدت

إسرائيؿأسموبالترىيبوالترغيبوالخداعفيعمميةالتوطيفوالتيجير(.كيواف )26،2010،

-1االستيالء عمى األراضي :

كافومازاؿاألسموبالمركزيإلسرائيؿ فيعممية تيجيروتوطيف البدو ىو االستيالء

عمى األرض وطرد البدو مف ديارىـ مف خالؿ القوة ،ومف خالؿ مصادرة األرض تحت بنود
وقوانيف إسرائيمية أوجدتيا خصيصاً ليذا الغرض ،وعندما لـ تُفمح في تحقيؽ النجاح في بداية
التوطيفلعدـإقباؿعربالنقبعمىالتوطيفورفضيـلممشاريعاإلسرائيمية،قاـشاروف(آنذاؾ

وزير الزراعة) في عاـ  ،1976بتأسيس ما يسمى بالدوريات الخضراء شبو العسكرية ،وقد

مالحقة البدو وارىابيـ وطردىـ مف أراضييـ مف جية واالستيالء
ميمة ُ
أسندت ليذه الدوريات ُ
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عمىمواشي البدوومصادرتيا بحجةالرعايةفي أراضي الدولةأو دخوليا المحميات الطبيعية

(المحميات:أر ِ
اض تابعةلبدوالنقبتُعمنياإسرائيؿبعدمصادرتياكمحمياتطبيعية)مفجية
ثانية،وبالتاليكافاليدؼاإلسرائيميمفمصادرةاألرضوالمواشيييدؼإلىضربوتدمير
وتضييؽالخناؽعمىالبدوحتىيرحمواإلىمشاريعالتوطيف
مقوماتاالقتصادالبدويالتقميدي،
َ

اإلسرائيمية ،وبيذا األسموب فرضت إسرائيؿ قسرياً النواة البشرية لمشروع توطيف بدو

النقب)(.شمحتوآخروف )214،2008،

وفينفسىذهالحقبة(،)1980-1979قامتإسرائيؿبطردعشرةآالؼنسمةمفبدو

ىـإلىداخؿنقاطالتوطيفالقسريالتيحددتيالتوطيفالبدو،وقامت
النقبمفأراضييـوديار
ُ
إسرائيؿفيىذهالحقبةفقطبمصادرة 000،800دونـمفأراضيالبدوومنعتيـ مفالدخوؿ

إليياأوزراعتيا،ىناالبدمفالتذكيرأفمساحةالنقبتبمغ 13مميوفدونـ،وقدحاوؿالبدو

في النقب تثبيت ممكيتيـ بالحد األدنى عمى مميوني دونـ ،ولكف إسرائيؿ استمرت بالمصادرة
والتوطيف ولـ يتبؽ تحت ممكية بدو النقب في الوقت الراىف سوى  000 ،230دونـ تعتبرىا

اضيدولةومتنازععمييا)(.أبوجابروآخروف )138،2011،
إسرائيؿأر
ُ
-1الخديعة واإلغراء.

اعتمدتإسرائيؿعمىأسموبآخرمفأساليبياوىوالخديعةواإلغراء،كافالبدوآنذاؾ
(أواخر الستينات) ال يممكوف أي مقومات بنية تحتية أو وسائؿ اتصاالت أو مراكز شراء ،ال

يوجد  كيرباء وال ىواتؼ ويضطر البدوي آنذاؾ إلى الذىاب لممستوطنات الييودية المجاورة أو
مدينةبئرالسبعحتىيجريمكالمةىاتفيةضروريةأوشراءبعضالحاجيات،وبالتاليماجرى
ُ

معتمدة عمى بناء بيوت وحارات
أف إسرائيؿ قامت ببناء بدايات مدف ونقاط التوطيف القسري ُ

لعائالت صغيرة ال تممؾ باألصؿ أرضاً (ليست ليا أرض ممؾ) ،وقامت بتزويد وزركشة ىذه

الحارات بالكيرباء واليواتؼ العامة وبعض مراكز الشراء لتكوف نقطة اجتذاب واغراء لمبدو

ائيؿعمالءىاالمحمييف
المحروميفأصالًمفأيمقوماتالبنيةالتحتية،وفيالمقابؿأطمقتإسر
ُ

وسماسرةاألرض مفبيفالبدوأنفسيـ،لبثالرعبوالترغيبواقناعالناسأصاحباألراضي
بضرورةاقتنائيـمكافسكففيمدفالتوطيف،واالسيخسروفاألرضوالسكففيالنقبناىيؾ

ةإلىبعضأصحاباألرضالميجريففي
عفأفإسرائيؿحاولتالوصوؿمفخالؿالسماسر
ُ

األردفومحاولةخداعيـببيعأرضيـوالتنازؿعنيالصالحالدولةومشاريعالتوطيف .


ونجحتإسرائيؿمنذعاـ،1970بتوطيفأكثرمف 000،80بدويمفالنقبداخؿ

سبعنقاطتوطيفقسريةأكبرىامدينةرىطالتييفوؽعددسكانيااؿ 000،30نسمة،وتُعتبر
المشروع األكبر لمتوطيف في النقب ،ويكتظ فييا الناس في أكثر األحياف كالسرديف ،وىذا ما
مخطط واستراتيجية إسرائيؿ بحصر عرب النقب عمى أقؿ مساحة جغرافية ممكنة
يندرج في ُ
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واالستيالء عمى أراضي العرب وزرعيا بالمستوطنات الييودية بيدؼ التيويد المكثؼ

لمنقب(.بشارة )57،2008،

-4عدم االعتراف بالقرى البدوية:
ويبمغعددالقرىغيرالمعترؼبيافيالنقبالػ45قريةويقطنيامايقاربالػ80,000

مفعربالنقب،وحسباإلحصاءاتتبمغمساحةاألرضالتيىيبحوزةسكافىذهالقرىما
يقارب  180,000دونـ ،وتفتقر ىذه القرى إلى الحد األدنى مف البنية التحتية ،الكيرباء،

اليواتؼ ،المجاري ،الشوارع ،العيادات الصحية والنقص الكبير في المدارس ومياه الشرب،
وتعيش أكثرىا في حالة القروف الوسطى داخؿ دولة إسرائيؿ الديمقراطية ،وتُعاني مف البطالة

والفقربشكؿمأساوي،وبالرغـمفىذايصمدسكانياويتمسكوفباألرضويرفضوفاإلغراءات
اإلسرائيميةواألساليباإلسرائيمية التي تُحاصر ىذه القرى اقتصادياً وانسانياً حتى تُجبر سكانيا

عمىالرحيؿإلىمشاريعالتوطيف .

(اليزيؿ )http://www.safsaf.org/02-07/articels/shokri_hazil.htm،

-5وقف تراخيص البناء:
مفاألسبابوالضغوطاتعمىسكافالقرىغيرالمعترؼبيا،قوانيفالبناءوالترخيص
فيعمميةىدـبيوتعربسكانياتحتحجةأنياغيرمرخصةوالحديثيدورىناعفعشرات
ُ
مايسمىبقانوفطرد
اآلالؼمفبيوتعربالنقبالتي"اإلسرائيمية"أصدرتفيعاـُ ،2004

ُغزاةاألرضفيالنقب/والمقص ودىنا :طردعربالنقبأصحاباألرضاألصمييفمفخالؿ
ىدـالبيوتوحرثالزرعوترحيميـإلىنقاطالتوطيفالقسري .

وقامت السمطات اإلسرائيمية بتنفيذ عمميات ىدـ لمنازؿ وبنايات أخرى لمبدو دوف القياـ

بمشاوراتمسبقةذاتمعنىمعالسكاف،ويتحججالمسؤولوفاإلسرائيميوفبالمصمحةالعامةفي

إنفاذ قوانيف البناء كمبرر لميدـ ،وباستثناء  11قرية بدوية تُعتبر السمطات اإلسرائيمية بصدد

االعتراؼبيا ،تـرفضحموؿبديمةعفاليدـفيخمسةوثالثيفقريةأخرىغيرمعترؼبيا،
بمافيذلؾإعادةتقسيـالقرىالبدويةوالمناطؽالسكنيةالموجودة،وحتىفيالقرى"المعترؼ

بيا"المخططليا،تقوـالسمطاتاإلسرائيميةبيدـالبناياتالجديدةعمىأساسأنياالتوجدفي
"المخططاتالتفصيمية"لمقرى(.تمراز )42،2013،
 -5االستعانة بشركات السمسرة وشراء األراضي:

وبمساندة
قاـ مكتب شاروف في نياية عاـ  ،2004بتجنيد بعض المحاميف العرب والييود ُ

وتورط بعض القيادات التقميدية والسياسية في النقب ومف بينيـ أعضاء في حركات سياسية

دعى"األرضأمنا..ـ.ض"ميمتياشراءماتبقىمف
معروفةفيأطرإنشاءشركةسمسرةتُ
ُ
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أراضيعربالنقبمفخالؿخداعواغراءأصحاباألراضيببيعأرضيـواالنتقاؿلمعيشفي

المخصصة لتجميع عرب النقب ،واألىـ مف ىذا وذاؾ ىو تدفؽ رأس
مدف التوطيف القسري و ُ
الماؿاألمريكيفيدعـشركاتالسمسرةاألمريكيةالصييونيةوعمىرأسيااألرضأمنا.ـ.ض

الساعيةلخداععربالنقبوشراءأراضييـ .

-7تعميق الخالفات القبمية:

إفاستراتيجيةإسرائيؿالسياسيةنحوعربالنقب،اعتمدتعمىالتوجيوالسياسيلمعقمية

القبمية مع الحفاظ عمى جوىر ىذه العقمية والتركيبة القبمية مف جية ،والتيجيف والتغريب
الحضاري والثقافي والوطني اليادؼ إلى اقتالع بدو النقب مف جذورىـ الحضارية ومحيطيـ

القوميوالوطنيمفجيةثانية .

( ﱠ
اليزيؿ )http://www.safsaf.org/02-07/articels/shokri_hazil.htm،

-8اإلدعاء بمواالة بدو النقب إلسرائيل:

حاولتإسرائيؿعبرالدعايةاإلعالميةوالصييونيةتصويرأفبدوالنقب موالوفلمدولة

اإلسرائيمية ويخدموف في الجيش اإلسرائيمي ،ال بؿ ذىبت إلى أبعد مف ىذا بتسميتيـ بدو

إسرائيؿ،وكأفبدوالنقبالعالقةليـبالتاريخوالشعبالفمسطينية،والعالقةليـحتىبالجذور
العربية(.مقابمة )2015/2/27،

-9إدعاء تنفيذ مشاريع التطوير:
حاولت مف خالؿ ترويج مصطمح تطوير وتحضير حياة بدو النقب ،خمؽ واقع وقيـ
جديدةمبنيةعمىأساسالتغريبوالتيجيف،بمعنىأفإسرائيؿمازالتتروجأكذوبةبأفكؿما
تقوـبومفتوطيفقسريلوقيمةحضاريةوماديةوفيالمقابؿتحاوؿترسيخمفيوـأفكؿما

يتعمؽ بالتاريخ والجذور البدوية والعربية في النقب يعني التخمؼ ،واليدؼ الرئيسي مف ىذه
االستراتيجية اإلسرائيمية ىو ضرب ومحو اليوية الحضارية والقومية لعرب النقب مف خالؿ

إحالؿىويةإسرائيميةمزيفةتمجدالحضارةاإلسرائيميةوتحطمفقدرالحضارةوالتاريخالعربي
فيالنقب( .)Gilmour, 1982. P.92

وسعتإسرائيؿوتسعىإلىتوطيفبدوالنقبقسرياً واالستيالءعمىأراضييـمفجية

وتدميراالقتصادالبدويالتقميديمفجيةثانية،وبالتاليحصربدوالنقبفيجيتواتعصرية
تنقصياكؿالمقوماتاالقتصاديةوالبنيةالتحتيةكماىوحاصؿاليوـفيمدفالتوطيفالقسري

التي أصبحت وك اًر لمبطالة والفقر ومجرد سوؽ استيالكي لمبضاعة اإلسرائيمية ومصدر عمالة
لمقرى والمدف الييودية المجاورة ،تماماً ىذا ما خطط لو اإلسرائيميوف الذيف لـ يخفوا نواياىـ
وتصورىـلدورعربالنقبفيالحاضروالمستقبؿ(.يفتاحئيؿ )43،2001،
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وفيالسنواتاألخيرة،رفضتحكومةنتنياىو"خطةغولدبرغ"،التيدعتإلىاالعتراؼ

بالقرىغيرالمعترؼبياوتنظيـىذهالقرى،وبدالً مفذلؾصادقتىذهالحكومةعمى"مخطط

برافر"،الذييقضيبترحيؿالبدوعفأراضييـوتجميعيـفيالبمداتالقائمةوابقاءقرابة180
ألؼدونـمفأصؿ 800ألؼدونـبأيديالبدو،وطرحتوكمشروعقانوفعمىجدوؿأعماؿ

الكنيست ،وفي موازاة ذلؾ ،صادقت حكومة نتنياىو السابقة عمى إقامة قرابة  25بمدة ييودية
مكافالقرىغيرالمعترؼبيا،وفيأعقابىبةالحراؾالشبابيالبدويضدىذاالمخطط،أعمف

الوزيراإلسرائيميالسابؽ،بينيبيغف،المكمؼمف الحكومةباإلشراؼعمىتطبيؽالمخططعف
سحبمشروعقانوف"برافر"مفالكنيست،وسطاإلعالفعفنيةالدولةتعديمو،وينبغياإلشارة
ىناإلىأفنواباليميففيالكنيست،وعدداًمفالوزراء،عارضوا"مخططبرافر"بزعـأنويمنح

البدوأراضأكثرممايستحقوف(.ظاىر )www.palestine.assafir.com/،
 – 30سياسة التعقب القضائي:

قررت الحكومة في أبريؿ،2003وبعد ثالثيف عاما  ًًتقريباً مف االنتظار،أف تبدأ مف

جديد في رفع الدعاوى القضائية المضادة ،زاعمة أف البدو ليسوا ميتميف بالتعويض السابؽ
"السخي".وحتى يونيو/حزيراف 2006كانت الحكومة قدرفعت عمى البدو  873دعوى قضائية
مضادة تغطي مساحة883333دونـ،وفي القضايا التي أصدرت فييا المحاكـ أحكاماً بالفعؿ،

أمرتبتسجيؿاألرضكممؾلمدولة(ىيومن راتيس ووتش .)32 ،8002 ،

مضادة.حتّى
قضائية 
وتقوـ حكومة إسرائيؿ منذ العاـ ،2005بتقديـ دعاوى 
ّ
ّ
قدمت033دعوىقضائيةفازتبِػ200منياِ ،
معتمدة ًًفيياعمىتقريرأْلبؾوحكـ
العاـّ ،2010
ّ
حميمة (يفتحئيؿ .)4-1 ،3383 ،ويتـ التقاضي أماـ المحاكـ اإلسرائيمية تحت مظمّ ِة سياسة
القضائي ِة التي أوردىا تقرير أْلبؾ في العاـ،8419باإلضافةإلىحكـ القاضي حميمة
األراضي 
ّ

في محكمة العدؿ العميا بشأف استئناؼ قبيمة اليواشمة  ّأنو ليس لمبدو في المنطقة المتنازع عمييا
بأف األرض ىي مف نوع
وح َكـ حميمة  ّ
كية عمى أراضييـ 
أي ّ
التقميدية التار ّ
ّ
حؽ مْم ّ
يخية َ .
ّ

بأف األرض مْمكميـ قبؿ العاـ
كية  ّ
الموات؛ولذا يجب.تسجيميا كأمالؾ دولة أواإلتياف بإثباتات مْم ّ
َ
(8101يفتحئيؿ )1،3383،

وأعمف وزير اإلنشاءات واإلسكاف مائير شيطريت،في أواخر 2006وأوائؿ،2007أنو

شكؿوحدةفيو ازرتووسوؼيتشاورعمىنطاؽواسعمعزعماءالمجتمعاتالمحميةفيمحاولة
لبموغ قرار وسط عف قضايا األراضيواإلسكاف.إال أنو حذر أيضاًمف أف البدو الذيف اليتقبموف

االتفاؽ سوؼ يواجيوف إجراءات تنفيذ صارمة .وفي  80يوليو 2007أصدرت الحكومة ق ار اًر
بتشكيؿىذهالوحدةالجديدة ضمفو ازرةاإلنشاءاتواإلسكاف.ويبدوأنياجيةتنسيؽتشرؼعمى

آلشؤوف البدو القائمة ،مف تنفيذ األنشطة المضادة لمبناء غير القانوني ،إلى رفع الدعاوى
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القضائية المضادة ،إلى ترتيب اإلسكاف الدائـ في البمدات التي خططت لياالحكومة والقرى

المعترؼ بيا حديثاً،والتيتعنيفيالمقاـاألوؿالعمؿعمىتيجيرسكافالقرىغيرالمعترؼ
بياإلىقرىجديدة(.ىيومن راتيس ووتش .)81-88 ،8002 ،

 – 33المصادرة والتيجير تحت دعاوى الحاجات األمنية والعسكرية:
صادرت إسرائيؿبعضأراضيالنقببحجةالحاجاتالعسكرية.وثمة منطقة عسكرية

مغمقة فيالجنوب بمساحة 898.333دونـمنيا93.333دونـ تخص قرى غيرمعترؼ بيا.وتقع

قريتاف غيرمعترؼ بيما بالكامؿ ضمف المنطقة العسكرية–المز ار وجتمات المثار.والمنطقة

العسكرية األخرى تدور حوؿ أـ الحيراف ومساحتيا 03.333دونـ ،منيا  12581دونـ اًتابعة
لمقرىغيرالمعترؼبيا(ىيومن راتيس ووتش )00 ،8002 ،

 – 31تقميص الحصص المائية المخصصة لمقرى البدوية في النقب
تالحؽ السمطات اإلسرائيمية بدو النقب في لقمة عيشيـ وتستغؿ حاجاتيـ القميمة لمياه

الشرب،فتفرضعمييـالضرائبالباىظة،وتستغؿحاجتيـإلىالماءعمىوجوالخصوصلتنفيذ

مخططاتيا التيويدية والتيجيرية .وىي تستغؿ القانوف لتنفيذ مثؿ ىذه المخططات ،فقد رفضت

الداخؿ
المحكمة العميا اإلسرائيمية في  2014/11/5
قدمتو مركز "عدالة" الحقوقي في ّ
التماسا ّ
ً

ىغيرالمعترؼبيافيالنقب
الفمسطينيلتوحيدثمفالمياهوالمساواةفيتسديدفواتيرهبيفالقر
ّ
وغيرىامفالبمداتاإلسرائيميةاألخرىفيالمنطقة .

وحاولت المحكمة ممارسة بعض أشكاؿ المراوغة ،حيث ادعى القضاة أف عمى سكاف

القرىغيرالمعترؼبياأفيثبتواوجودتمييزبالدليؿالقاطعالمشفوعبالوثائؽ،رافضيفمساءلة

السكاف
شركة المياه اإلسرائيمية أو مطالبتيا بكشؼ وثائؽ مف شأنيا أف تدعـ موقؼ ّ

بمد
العرب .وكانت المحكمة ذاتيا قد رفضت قبؿ سنوات دعوى قضائية تطالب شركة المياه ّ
النقب ،زاعمة أنيا "ليست صاحبة االختصاص في األمر"(العقبي،
شبكات لمقرى العربية في ّ

.)http://cutt.us/QBp8j،2015

وقدوصؼبعضسكافالنقبالواقعالمائيفيوالمنطقةبقولو:إف"القرىغيرالمعترؼ

بياتشكوالعطشوشحمصادرالمياه" ،وتحاوؿالمؤسسةاإلسرائيميةاستغالؿالنقصالحادفي
مفخالؿفرضالتكاليؼغيرالمعقولةعمىالسكاف،ما
المياهواستخداموكمعوؿتيجيرآخر،
ّ
يسيـفيالتضييؽعمييـأكثر،ويضطرىـفيالتاليإلىمغادرةالمكاف.ىناؾاستغالؿواضح

لمظروؼالمأساويةالتيتحيطببدوالنقب،فيـيدفعوف أمو ًاال طائمةلقاءمايحصموفعميومف
مياه،باإلضافةإلىأنيـيضطروفلتمديد شبكاتيا وصيانتيا بأنفسيـ،وعمىحسابيـالخاص"
(العقبي .)http://cutt.us/QBp8j،2015،
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عمتشركةالمياهأفالمياهالتيتزود بياقرىالنقبىيمياهزراعيةوغاليةالثمف.
وز
ّ

ىالنقبالمسؤوليةعادةعفأيتسربطارئلممياه،سواء
تحمؿسكافقر
ّ
ومفثـفييترىأف ّ

كافذلؾلخمؿفياألنبوبالرئيس،أواألنابيبالمتفرعةعنو،ماينتجعنومعاقبتيـبدفعثمف

يحاؿأصيبتالشبكةبأيخمؿلعدةأياـ،إذاوقع
باىظ.عمماأفالمياهقدتقطععفالقرىف
ّ
ً
الخمؿخالؿاألعياداإلسرائيميةأوالعطمةالرسمية .ولكفاألنكىفيىذهالقضية،ىواستغالؿ
السمطات اإلسرائيمية آلبار المياه العربية التي كاف يستعمميا سكاف النقب ،لتزويد المدف

اإلسرائيميةومعسكراتالجيشبشكؿعاـبأسعارمالئمة،بينمايحرـأصحابيامفاالستفادةمنيا
بشكؿرسمي،وتضاعؼعمييـأثمانيا،وفؽشيودعيافووثائؽينشرىا"فمسطينيو(."48العقبي،

.)http://cutt.us/QBp8j،2015

– 31العمل عمى تحديد النسل بين سكان النقب من العرب:
تعمؿ إسرائيؿ ومنذ عشرات السنيف عمى تحديد النسؿ لدى العرب بالنقب ألنيا تعتبر

التكاثر الطبيعي ليـ قنبمة موقوتة ،وقد اتخذت عدة وسائؿ أبرزىا إصدار قرار بتخفيض

منيانيائيا"  .ويعتبر االحتالؿ أف
مخصصات األبناء لدى أىالي النقب إلى الصفروحرمانيـ
ً

التأميفالصحيالوطنيلدىأىاليالنقبسببافيتكاثرىـولذلؾحرميـمنو،إضافةإلى منع
ً

األزواج الشابة مف بناء المنازؿ ومنع البدو مف توسيع المسطحات والقرى بالنقب .وفي ىذا

السياؽ،دعاوزيرالزراعةاإلسرائيمي"يائيرشامير"،إلىبحثإمكانيةالحدمفتعددالزوجات
ورفع مستوى المعيشة  .وذلؾ
في الوسط البدوي ،وذلؾ بيدؼ التقميؿ مف عدد األوالد العرب 
بالنظر إلى أف الوضع الديموغرافي لدى بدو النقب سيتغير في العاـ  2035ليصبح عددىـ

نصؼمميوفشخص(صفا .)http://cutt.us/PMrJ،2014،

والتتورعحكومةإسرائيؿعفتوظيؼالقضاءلتحقيؽىذااليدؼ،فقدرفضتالمحكمة

اإلسرائيميةالعميا،التماساقدمومركز"عدالة" ومنظماتحقوقيةأخرى،مفأجؿإلغاءبندقانوف
التيلـيتمؽأبناؤىاالتطعيماتالالزمةصحيا،وىونص
يقمصمخصصاتاألطفاؿلمعائالت،
ّ

يشمؿ عمى وجو الخصوص العائالت البدوية الفقيرة داخؿ إسرائيؿ ،خاصة بدو النقب الذيف

يتيددىـ خطر التيجير.غير دستوري ،بحيث يمس بمصمحة األطفاؿ ،وبمبدأ المساواة بيف

األطفاؿ" .ويضيؼ االلتماس بأف ىذا المس يتناقض مع قانوف أساس كرامة اإلنساف وحرّيتو

(صفا.)http://cutt.us/PMrJ،2014،
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المبحث الرابع

تطور سياسات التيجير اإلسرائيمية تجاه بدو النقب
أقامتالحكومةاإلسرائيمية"الدورة الخضراء"فيالعاـ1976ـ،كوحدةشبوعسكرية

مف أجؿ الضغط عمى البدو لالنتقاؿ إلى البمدات المدنية ،ومف خالؿ تأديتيا وظائفيا ،تقوـ
"الدورة الخضراء" بمراقبة ،ومضايقة واخالء سكاف القرى غير المعترؼ بيا ومصادرة القطعاف
التابعةلمبدووالتيتتجاوزالتقييدالتيتفرضياتمؾالدورية.إضافةإلىذلؾ،فإفنيجيايتضمف
تدمير المحاصيؿ الزراعية واألشجار والمنازؿ البدوية التي تعتبرىا السمطات اإلسرائيمية "غير

قانونية".ويطمؽالبدوعمىىذهالدوريةاسـ"الدوريةالسوداء"(أبوسعد .)4،2013،

وفيضوءمقاومةالبدوالمستمرةلسياساتالتيجيرواعادةالتوطيفتحتذريعةالتمديف

الحكومية ،اكتسبت "الدورية الخضراء" واإلجراءات شبو العسكرية أىمية متزايدة في جيود
الحكومةالراميةإلىطردىـمف أرض النقب ،ويتـ في بعض األحيافاستيداؼ قادة المقاومة

البدويةمباشرة،ولربماتنذرىذهاإلجراءات،التييتـتكثيفيافيظؿالحكومةالراىنة،بالعودة
مباشرةإلىأياـماقبؿالنكبةومابعدىاعندماتـاستخداـاإلجراءاتالعسكريةإلفراغاألرض

مفأجؿاالستيطافالييودي(.حنانئيؿ )65،2014،

وأصدر الكنيست (البرلماناإلسرائيمي) قانون استمالك األراضي في النقب بالتزامن مع

معاىدة السالـ اإلسرائيمية المصرية عاـ 8474والتي وافقت إسرائيؿ فيياعمى إعادة شبوجزيرة
سيناء إلى مصر وعمى تفكيؾ القاعدة الجوية اإلسرائيمية فييا.وأجاز قانوف عاـ 8413لمحكومة
بمصادرةأراضيمعينةفيالنقبدوفحؽالطعففيق ارراتالمصادرة،وىذاإلنشاءقاعدةجوية

جديدة.ونص القانوف عمى أف األرض سوؼ تُسجؿ باسـ الدولة وأف المالؾ أوالمستأجرالحالي
يجب أف يخمي األرض خالؿ ثالثة شيور،واذا لـ يفعؿ،فالقانوف يخوؿ الحكومة استخداـالقوة

إلخراجو(ىيومن راتيس ووتش .)30 ،8002 ،

وبموجب قانوف عاـ،8413صادرت الدولة 00.333دونـ وىجرت قرابة 0.333بدوي

عربي مف أراضييـ إلى أماكف جديدة داخؿ منطقة السياج .وتـ استخداـ ىذا القانوف في بناء
قاعدة نيفاتيـ الجوية والبمدات الحكومية كسيفة وعرعرة النقب ،التي توقعت الحكومة أف ينتقؿ

إلييا البدو النازحيف.وقنف القانوف صيغة تعويض أكبر مف التي قدمتيا الحكومة لمبدو في
السبعينيات،لكنيا–الصيغة–أقؿسخاءمفالتعويضالذيمنحتياالحكومةلمستوطنيسيناءمف

الييودالذيفتـإعادةتوطينيـفيإسرائيؿ(ىيومن راتيس ووتش .)30 ،8002 ،
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فيعاـ8448صادرتالدولة83333دونـأي3033فدافمفأراضيالنقب،وتعرضتقرية
"قرنوب" لمتدمير بالكامؿ.وزعموا أف المصادرة كانت ألغراض عسكرية ،حيث نقموا أىميا إلى
مكافآخر(ىيومن راتيس ووتش .)13-10 ،8002 ،

تتمخص إستراتيجية الحكومة في اإلعالف المفاجئ عف أف بعض المناطؽ في النقب،

التيتقعبياالقرىغيرالمعترؼبيا،ىيمناطؽعسكريةمغمقةممنوعدخوليا.وتوجدمنطقتاف
كبيرتاف تأثرتا بيذهاالستراتيجية:أحدىا فيموقع جنوب يتـ اإلعالف عنو في8441واألخرى في

أـ الحيراف ،وأعمف عنيا بعدعاـ.3333إالأف كؿ ىذا كاف مف قبيؿ الخدعة.فبعد أف تعمف
الحكومة أنيا مناطؽ عسكرية مغمقة وتحاوؿ إخالء مف يعيشوف فييا ،تخطط الستخداـ ىذه
األرضلصالحإنشاءبمداتييوديةجديدة(ىيومن راتيس ووتش .)14 ،8002 ،

وقاؿ آرييؿ شاروف الذي كاف زعيـ حزبالميكود في ديسمبر":3333إف البدو يكسبوف

اضجديدة،وىـيأكموفمفمخزوفالدولةمفاألراضي".إننانواجوفيالنقبمشكمةجسيمة،
أر ٍ
وىيأف433.333دونـمفاألراضيالحكوميةليستفيأيدينا،بؿفيأيديالسكافالبدو.وأنا،

كأحد سكاف النقب ،أرى ىذه المشكمة يومياً.وىي بالضرورة ظاىرة ديموغرافية...وبدافع مف

الضعؼ وربما لغياب الوعي بشأف ىذه القضية ،فنحف كدولة النفعؿ شيئاًلمتصدي ليذا
اض جديدة ،وىـ يأكموف مف مخزوف الدولة مف األراضي والأحد
الموقؼ...إف البدويكسبوف أر ٍ
يحرؾساكناًإلتيافأيعمؿفعاؿلمتصديليذااألمر(ىيومن راتيس ووتش.)30 ،8002 ،

وظيرت خطة حكومية في يوليو 3333إلنشاء  33مستوطنة ييودية جديدة ضمف الخط

األخضر ،تـ تشييد  89منيا في النقب .وتشمؿ ىذه الخطة الشعار الخاص بػ"إنشاء منطقة
عازلة بيف المجتمعات البدوية""ممايمنع البدو مف أخذ األراضي"،ولضماف أمف السكاف الييود

القوة في نقؿ جميع
في النقب .ووضعت الحكومة االسرائيمية في نفسالوقت ،خطة الستخداـ  ّ
س ّكافالقرىالتيالتعترؼبياإلىبمداتخطّطتلياالحكومة(أبوسعد.)0،3383،ففيتاريخ4
سبتمبر 2003صادقت"لجنة و ازرية لشؤوف الوسط غير الييودي"عمى خطة لػمعالجة الوسط

البدوي في النقب"والمعروفة باسـ"خطة شاروف" .وعمى الرغـ مف اإلعالف بأنالخطة ترمي

إلى"تغييروتحسيفوضعالسكافالبدو"،إالأفالغرضمنياىوالسيطرةعمىأراضيالعربفي

النقب ،وتيجير السكاف وتجميعيـ في سبع بمدات ،وتصفية القرى غير المعترؼ بيا.وتشتمؿ
خطةشاروفعمىأربعةبنودمركزيةوىي(حمداف،آذار :)6،2005
 .1ادعاءاتالممكيةوتسوياتاألراضي .

 .2ممارسةحقوؽالدولةعمىاألراضيوفرضقوانيفالتخطيطوالبناء .
 .3استكماؿتطويرواقامةالبنىالتحتيةلمبمداتالقائمة .
 .4تخطيطالبمداتالجديدة.
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أعمنت المجنة الو ازريةا لمعنية بالقطاع غير الييودي،برئاسة آرييؿشاروف رئيسالوزراء في

ذلؾ الحيف،في  81يوليو 3330عف "خطة تنمية شاممة لمجمس أبوبسمة اإلقميمي"،إذ وعدت
الحكومة باستثمار 739مميوف شيكؿ عمى مدى ثالثة أعواـ( 3330إلى )3331مف أجؿ
تخطيط التعميـ والصحة والتوظيؼ والخدمات االجتماعية ولتوفير الخدمات والبنية التحتية
واإلسكافواألراضي الالزمة لمزراعة .إال أف الو ازرات لـ تسمـ غيرالقميؿ مف النقود.فقدكافمف

المفترض عاـ3330أف تتمقى أبوبسمة  33مميوف شيكؿ مف إدارة األراضي اإلسرائيمية لمقياـ
بأعماؿالتخطيطوالبناء،و89مميوفشيكؿمفو ازرةالنقؿلبناءالطرؽ،و0.9مميوفشيكؿمف

و ازرة الصحة لبناء وصيانة المنشآت الطبية.وعمى أرض الواقع لـ يحصؿ المجمس إالعمى

383.333شيكؿ لمبناء والتخطيط ،و 00.333شيكؿ لمصرؼ الصحي ،و  381333شيكؿ
لمبنيةالتحتيةالخاصةبالمياه.ومعذلؾكانتأوضاعيافيأبريؿ3330اليمكفالتمييزبينيا
وبيفجاراتيامفالقرىغيرالمعترؼبيا(ىيومن راتيس ووتش .)11 ،8002 ،

وتبنت الحكومة في نوفمبر 3330خطة النقب  ،3380وىي خطة بتكمفة تبمغ03

ممياردوالرأميركي ،عمى مدار عشرة أعواـ وتيدؼ إلىزيادة عدد السكاف الييودفي النقب بمعدؿ

()333.333مائتيألؼنسمةعفطريؽزيادةاألحياءالسكنيةوتنميةشبكةالنقؿوالمواصالت
السريعة لخدمة المسافريف ،والمنشآت التقنية والصناعية وتحسيف أوضاع المنشآت التعميمية

(ىيومن راتيس ووتش .)1 ،8002 ،

وىددتالحكومةقريةالسرةغيرالمعترؼبياوالقريبةمفقاعدةنيفاتيـالجوية،فيعاـ،3330
أيبعد26عاماً مفتيجيرالسكافإلييا،،باإلخالءالجماعي الجبري باالدعاءإلى أف السكاف
يقيموف عمى أراضي صادرتيا الدولة رسمياً بموجب قانوف عاـ (8413ىيومن راتيس ووتش،

 .)30 ،8002

وقاد إييود أولمرت ،خطّطت إلقامة العشرات مف البمدات الجديدة والمزارع الفردية

يتـ
المنفصمة في النقب ،وذلؾ عمى حساب بدوف النقب ،وبعد طردىـ مف أراضييـ.ولكف لـ ّ
إنشاء ىذه المزارع بسبب الحاجة الضرورية لتقوية المناطؽ النائية ،وألنو كاف في النقب حاليًّا

 13,000شقةسكنيةخالية،وىناؾالعديدمفالقرىوالمدفالييوديةالقائمةبالفعؿعمىشفا
بعض مف ىذه البمدات الجديدة ،مثؿ
االنييار؛ نتيجة لقياـ المستوطنيف بيجرىا.ومما يذكر أف
ٌ
ارضةمؤسساتالتّخطيطاإلسرائيمية،
عمىالرغـمفمع
جفعوتبار،ظيرتبيفليمةوضحاىا،
ّ
ّ
ارالبيئيةفيالحسباف(أبو راس )3330،
ودوفأخ ْذأيٌّمفاألضر
ّ

وقاؿ وزير الداخمية روني بار أوف ألعضاءالكنيست في ديسمبر/كانوناألوؿ :3330

"اليمكننا إمداد جميع البدو بطمبات لإلنشاء الزراعي بنفس الطريقة التي نعامؿ بيا القطاع

الييودي ،إذال يوجد مايكفي مف األراضي".وفي واقع األمر ،يوجد في النقب المجمس اإلقميمي
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اإلسرائيمي(وىوغيرالمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا)صاحب أكبرمساحة أراضي

وأقؿتعدادلمسكاففيإسرائيؿ.فمجمسرماتنيجيؼاإلقميمييغطيمساحة3.9مميوفدونـأي
أكثرمف 250000فداف ،وسكانو اليتعدوف  3733نسمة يشغموف  83مجتمعات زراعية،
أحدىااليضـغيرتسعأسرفقط(ىيومن راتيس ووتش .)13 ،8002 ،

كمؼ وزير البناء واإلسكاف في الحكومة اإلسرائيمية ،يوـ  28أكتوبر (تشريف األوؿ)

 2007بتشكيؿلجنةلبحثكيفيةتنظيـالسكفالبدويفيالنقب،وقدعرفتىذهالمجنةباسـ"

لجنةغولدبرغ".وأنيتالمجنةعمميافييناير(كانوفالثاني)،2008حيثتمتالمصادقةعمى
القرار رقـ  4411تحت عنواف «تقرير مشروع تسوية تنظيـ السكف في النقب (لجنة
غولدبرغ)(مجمي .)2013،

بأف
األوؿ  3331اعت ارفًا  ّ
و ّ
تضمنت توصيات لجنة غولدبيرغ التي ُنشرت في كانوف  ّ

بأف
وتضمنت التوصيات كذلؾ اعت ارفًا  ّ
سياسة دولة إسرائيؿ لـ تكف الئقة طيمة سنيف عديدة ،
ّ

اضنقمتيـالدولةإليياىـس ّكاف
يخيةأوعمىأر ٍ
المواطنيفالعربالذيفيسكنوفعمىأراضييـالتار ّ

أف الماثمة أماميا ىي
فادىا  ّ
النقب وليسوا "غزاة".وارتأت لجنة غولدبيرغ استيالؿتقريرىا بمقولة  ُم ُ
ؿ
ف" َو" ُىْـ"ليسمقبو ً
أف"استخداـ" َن ْح ُ
"مشكمةالنقب"ال"مشكمةالبدو".وأشارأعضاءالمجنةإلى ّ
أف "البدو ىـ س ّكاف الدولة ومواطنييا،وبكونيـ كذلؾ فيـ ليسوا "غيرمر ّئييف"،واليفتقدوف
عمينا"،و ّ

لممكانة والحقوؽ ،ويجب اإلصغاء  ّلدعاءاتيـ ،ومراعاة احتياجاتيـ ،وثّمة ضرورة إلشراكيـ في

قدمت المجنة توصية لمدولة بأف
إجراءات تحديد مستقبميـ" (جمعيةحقوؽالمواطف،بدوف.)83،كما ّ
ترخصاألبنيةفيالواقعالقائمة،تمؾالتيتفتقرإلىالترخيصبسبب
تعترؼبالقرىالقائمة،وأف ّ

ؿ بديؿ لمقرى التي لف ُيعترؼ بياألسباب
وحددت المجنة ضرورة إيجاد ح ّ
غياب البدائؿ األخرىّ  .

تخطيطية،شريطة أفيكوف ىذا مف خالؿ التحاور والتفاوض مع الس ّكاف(جمعية حقوؽ المواطف،
ّ

بدوف .)83،

وأوصتالمجنة،كذلؾ،بمصادرةنصؼأراضيعربالنقبالمتبقيةوتيجيرسكانياإلى

قرى جديدة داخؿ منطقة السياج ،لغرض االستيطاف الييودي ،فإنيا قررت اإلبقاء عمى القرى
القائمةحالياوعدـىدـأيبيتفييا.ولذاواجيت ىذهالمجنةمعارضةيمينيةشرسة،عمىالرغـ

مفأف الحكومة تضميؿ المحتجيف قررت ،عبر تشكيؿلجنة أخرىبرئاسةإييود برافر ،لبحث

كيفيةتطبيؽتوصياتالمجنةالسابقة.فخرجتىذه المجنة بتوصياتجديدةتقمؿمساحةاألرض
لمعربوتخصصاألراضيالباقيةلمجيشوإلقامة 11بمدةييوديةجديدةفيالنقب.وقداعتبرت

التوصياتالجديدةخطيرةعمىمستقبؿعربالنقب(مجمي .)2013،

وصادؽ الكنيست اإلس ارئيميفيديسمبر 2009بالقراءة األولى عمى مشروع قانوف تقدـ

بو يوئيؿ حسوف(كاديما)،يجي زتنظيـ إقامة المزارع الفردية في صحراء النقب،ويسيؿ مشروع
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القانوفعمميةتسميـاألراضيلممستوطنيفبعدأفتقدـعددمنيـإلىالمحكمةاإلسرائيميةالعميا
بشكوى ضد البيروقراطية القائمة في تسميـ واقامة ىذه المزارع ،إذ تقوـ الحكومة بتخصيص

مئاتالدونماتلممزرعة(.فهضطٍُ انُىو اإلخبارَت)http://cutt.us/qxrmN ،

عينت الحكومة في العاـ ،2009لجنة برافر كي تقوـ بوضع مخطّط لتنفيذ توصيات
و ّ

غولدبرغ .في موازاة ىذه المجنة ،قامت حكومة إسرائيؿ بإقامة سمطة لتسوية إسكاف البدو في

النقب(يفتحئيؿ .)4،3383،

ػتالؿأف"خطػةب ارفػػرجػزءمػفمجمػػؿالمشػاريعالحكوميػػةلتطػويرالنقػػب
وادعػتحكومػةاالحػ
ّ

وأفىػػدفياىػػودمػػجأفضػػؿلمبػػدوفػػيالمجتمػػعاإلسػرائيمي،والػػىتقمػػيصالفػوارؽاالقتصػػاديةبػػيف

ياستقرهكقانوفممزـواعادةتنظيـوسائؿتطبيقو
المجتمعالبدويوباقيالمجتمعاإلسرائيمي!"،و ّأن
ّ

ػاعين ػػتحكوم ػػةاالح ػػتالؿال ػػوزيربين ػػيب ػػيغفليش ػػرؼعم ػػىتطبي ػػؽالخط ػػة،ووفق ػػا
وفرض ػػو،كم ػ ّ
لمتقػػاريرالحكوميػػةفػػإفتكمفػػةىػػذاالمخطػػطتبمػػغ 6.8مميػػارشػػيكؿ(حػواليمميػػاريدوالر)بينيػػا

1.2ممي ػػارش ػػيكؿس ػػيتـرص ػػدىالتط ػػويرالبم ػػداتالبدوي ػػةالت ػػيس ػػيتـنق ػػؿالب ػػدوإليي ػػا(.ج ػػردات،
)http://cutt.us/TPFj5،2013/10/13


وقدصادؽكنيست(إسرائيؿ)عمىمخططبرافريوـ2013/6/25ـ،بحيثيتـبموجبوىدـ

()40-20قريػػةعربيػػة،وترحيػػؿعش ػراتاآلالؼمػػفالبػػدومػػفبيػػوتيـ،إلػػىمػػايسػػمىمنػػاطؽ
تركيزىيأقربلممعتقالتالجماعية،ومصادرةأكثػرمػفنصػؼمميػوفدونػـمػفأ ارضػيالبػدو،
خاصةتمؾاألراضيالخصبةبيفبئرالسبعوقطاعغزة،عمماًأفغالبيتيـ%90كانػتتعتػاش

عمىالز ارعػة،كمػاتيػدؼإسػرائيؿمػفخػالؿىػذاالمخطػطإلػىتيويػدوعسػكرةالجنػوبومنػعأي
تواصؿجغرافيمابيفالنقبوغزةوسيناء(.لطفي)http://cutt.us/jWi1،2013/12/8،

واتسػػـمخطػػطب ارفػػربغمػػوضشػػديدرغػػـاإلعػػالفالحكػػوميالرسػػميحػػوؿتفاصػػيؿالخطػػة

أفالخطةقائمةعمىأربعأسسرئيسة،ىي :

وجدوىتطبيقيا ،وذلؾبالرغـمف ّ

(أبوجابر )http://cutt.us/Ai7P،2013/2/23،

 -1ترتيباالستيطافالبدويالمشتتفيالنقب .
 -2تطويراقتصاديلممجتمعالبدويفيالنقب.
 -3تنظيـوضعممكيةاألرض.

 -4وضعإطارلتطبيؽالخطةوفرضياضمفجدوؿزمنيواضح.
ولكفالحقيقةأفثمةأىداؼخفيةوراءمخططبرافر،وىي(الخطيب:)2013،


عزؿالنقبعفمحيطياالعربيوبخاصةفيغزةوجنوبالضفةالفمسطينية.
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تعزيز وجود المستوطنات في النقب خاصة في المناطؽ التي تعتبر خصبة مف ناحية



بناءمراكزعسكريةواستخباراتيةبالقربمفالمحيطالعربيخاصةمصرواألردفوخميج



العمؿ عمى تسييؿ مخطط بناء قناة البحريف األحمر والميت ،وفتح مجاؿ لخط السكة



وقدكشؼياروفبفعز ار،المديرالعاـلقسـاالستيطافالصييوني،أف"ىنالؾىدفاًآخر

اقتصاديةمعادفورماؿوخصورنارية.
العقبة.

الحديدالذيسيربطالقناةمعالبحرالمتوسطلالستغناءعفقناةالسويس.

لقرار الحكومة وىواالستيالء عمىاألراضياألخيرة المتبقية ومنعالمزيدمفغزوالبدو
ألراضي األمة ومنع التواصؿ البدوي أو العربي فيما بينيـ في المنطقة المنحصرة بيف

جنوبالخميؿإلىعراد،ومفديموناويروحاـحتىبئرالسبع(مجمي .)2013،

ووجودي ػاًعػػف
ػدوينفسػ ّػياً
ّ
إفاليػػدؼالكػػامفوراءكػػؿمشػػاريع(تػػوطيف)البػػدوىػػوسػػمخالبػ ّ

ػةميجنػػةيضػػطمعفييػػااالحػػتالؿبعمميػػة«التأديػػبالمػػدني»لصػػقؿ
ػةمدنيػ
بداوتػػو،وجػ ّػرهإلػػىبيئػ
ّ
ّ

التمس ػػؾ
شخص ػػية«المػ ػواطفالعص ػػرياأللي ػػؼ»ال ػػذييري ػػدهاالح ػػتالؿ،بعي ػػداًع ػػفق ػػيـالعن ػػادو ّ
ػيتمزؽالنسػػيجالعشػػائريالػػدقيؽ،الػػذي
بػػاألرضوالمقاومػػةالتػػيجبمتيػػاالصػحراءداخمػػو،كػػذلؾسػ ّ
كػافيحكػـعالقػاتالعشػائرالبدويػػةمنػذمئػاتالسػنيف ،وسػتجدتمػػؾالعشػائرنفسػيامضػطرةإلػػى

ػيالحيػػزالصػػحراوي
ػابحريػػةأكبػػرفػ
ّ
التعػػايشفػػيبيئػػةواحػػدةضػ ّػيقة،بعػػدماكانػػتتمػػارسحياتيػ ّ

ػايفسػػر
المفتػػوح،وتحظػػىك ػ ّؿواحػػدةمنيػػابنػػوعمػػفاالسػػتقالليةفػ ّ
ػيحيزىػػاالخػػاص،رّبمػػاذلػػؾمػ ّ
ارتفػاعنسػػبالجريمػةفػػيالقػرىالمعتػػرؼبيػاالتػػييسػكنياخمػػيطمػفالعشػػائرالبدويػة،عنيػػافػػي

القرىغيرالمعترؼبيا(.أبوراس)5،2013،

يتكوفمخططبرافرمفعشرأبوابتشيرجميعيػاإلػىطبيعػةالخطػطالصػييونيةلتيويػد

البالد،فقدجاءفيالباباألوؿمفالمخطط(:تسويةممكيةاألراضيفػيالنقػبمػعاألخػذبعػيف
االعتبػػارادعػػاءاتالممكيػػةالتػػيقُػػدمتمػػفقبػػؿالسػػكافالبػػدومػػفأجػػؿتنظػػيـقضػػيةاالسػػتيطاف
لمبػػدوفػػيالنقػػببحسػػبقػ ارراتالحكومػػة)،فالموضػػوعيتعمػػؽباألسػػاسبػػاألرضوحسػػـادعػػاءات

الممكيةبحسبق ارراتالحكومة،وليسكمايزعـعنوافالمخطط(قانوفتنظيـاستيطافالبدوفي
النقب)،معأفالقصدمفاستعماؿمصطمح"استيطافالبدو"،جاءلغرضطمسوتمويػوحقػائؽ
جوىري ػػةف ػػيواق ػػعالب ػػدو،وتش ػػبيييـبالمس ػػتوطنيفال ػػذيفيس ػػتوطنوفف ػػيالض ػػفةالغربي ػػة،وب ػػاقي
األماكفالتيلـيمتمكوابيااألرضمفقبؿ(.رشوموت)319،2013/5/27،

ولتمريرالمشروعركزتالمجنةالمكمفةعمىتعويضالبدوعفترؾأ ارضػييـتركػاًنيائيػاً،

وىػػيلجنػػةتتكػػوفمػػفخمسػػةأعضػػاءيعيػ ّػنيـرئػػيسالحكومػػة،الػػذيلػػوالصػػالحيةوحػػدهبتحديػػد
منطقةالتعويضواألمورالتييجبعمىالمجنةمعالجتيا.ولكفالمجنةحصرتالتعويضمقابؿ
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األرض،فيمفادعىالممكيةممفقدمواادعاءاتوشكاويفيسبعينياتالقرفالماضػيفقػط،إال

إذاكػػافالم ػػدعيىػػودول ػػةإس ػرائيألوالص ػػندوؽالقػػوميإلسػػرائيؿأوسػػمطةالتط ػػويرفػػالح ػػدود

لالدعػػاء،واليخفػػىأفتحديػػدفت ػرةزمنيػػةمحػػدودةماضػػيةلالدعػػاءييػػدؼلتحقيػػؽأم ػريف(:أبػػو

راس)6،2013،

أوليما:منػعطػرحموضػوعأ ارضػيعشػيرةالعزازمػةفػيالجػزءاألوسػطوالجبمػيمػفالنقػب،والتػي
تصؿمساحتياإلى200ألؼدونـ،والتيتـمصادرتياقبؿالسبعينيات.

التيتـمصادرتياقبؿالسبعينيات.

وثانييما:ضمافعدـفتحممؼأراضشماؿغربالنقب،و
وقػػدتػػـتحدي ػدمػػدةتسػػعةأشػػيرفقػػطلممػػدعيفلتقػػديـالػػدعوىوالػػدخوؿفػػيتسػػويةعمػػى

أرض ػ ػييـ،كمػ ػػاحػ ػػددالمقابػ ػػؿالتعويضػ ػػيلمػ ػػفيػ ػػدخؿفػ ػػيعمميػ ػػةالتسػ ػػوية،ضػ ػػمفشػ ػػروط
ا
ومواصفاتمعقدةجداً،وتعبيراتغامضةتجعؿالموضوعبرمتوفػيذمػةلجنػةالتعويضػات،
ىذاإفأثبتالمدعيأنوكافيفمحأرضػوفػيسػبعينياتالقػرفالماضػي،وتػوفرفييػاانحػدار

أقػػؿمػػف!!!%13وكمػػوبحسػػبتعميمػػاتيفرضػػيارئػػيسالحكومػػةبنفسػػو،وتتفػػاوتنسػػبة
التعويض ػػاتبحس ػػبمس ػػارعةالم ػػدعيلم ػػدخوؿف ػػيتس ػػوية،وبحس ػػبم ازي ػػااألرض،ونس ػػبة
المنضػػميفلمتسػػويةمػػفالػوارثيفلمػػدعيالممكيػػة،وأيتػػأخيريصػػؿإلػػى21شػػيرمػػفإقػرار

القانوفيحرـالمدعيمفأيتعويض.

وممػػايحسػػـأطمػػاعىػػذاالمشػػروعبضػػـاألرضوتيويػػدىا،أنػػواليعطػػيالمػػدعيالمثبػػت

استعمالوألرضوفيالسبعينياتإالنسبة%50مفاألرضوالباقيتعويضمالي،أماإفكانت
تحػػتسػػيطرةالمػػدعيدوفاسػػتعماؿ،فػاليأخػػذإالتعػػويضمػػالينقػػديفقػػط(.الخطيػػب،2013،

)9

ويتناوؿالمخططأراضيشماؿغػربالنقػبوالتػيطػردأىميػاوصػودرت،بتعػويضجزئػي

ػحراء،ويتضػػمفالمخطػػطجممػػة
عبػػارةعػػفأرضصػػحراوية،تقػػعجنػػوبالسػػياجفػػيعمػػؽالصػ 
عقوباتتعطيمديرأراضيإسرائيؿالحؽفيإصدارأوامرإخالءخالؿ30يومابحؽكؿمف

لػـينضػـلمتسػوية،أوانضػـإلييػاولكنػوأخػؿبػبعضبنػوده،وأخطػرمػانػصعميػوىػذاالمخطػػط
اعتبارهالحؿالنيائيلقضيةممكيةاألرضفيالنقب،وأنواليجوزالمطالبةبأيحػؽبعػدمػرور

اتعمىسفالقانوفوانتياءالتسوية.
3سنو
ّ

وتكمفخطورةىذاالمخططفيتجاىمولكوفعربالنقبىـأصحاباألرضاألصػمييف،

وىواليعترؼبكثيرمفالقرىالبدويةالتيسػبؽتجاىػؿوجودىػا،بػؿإفالمخطػطيتجاىػؿقريػة
الفرعةالتياعترؼبياعاـ2006ـ،وجاءإعالفو ازرةالبناءواإلسكافاإلسرائيميةعػفخططيػا
إلقامػػةخمػػسمسػػتوطناتفػػيالمنطقػػةالواقعػػةبػػيفمػػدينتيبئػػرالسػػبعوديمونػػا،حيػػثسػػتقدمو

لمحكومػػةمػػفأجػػؿالمصػػادقةعميػػو،ضػػمفمقترحػػاتتطػػويراالسػػتيطاففػػيالض ػواحي،وعشػػية
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المصادقةعمىمشروعقانوف"برافر "العنصػريبػالقراءتيفالثانيػةوالثالثػة،وقػدأطمقػتو ازرةالبنػاء
ػي"عومريػت""،غبعوتعػدريـ""،تػيمـ""،تممػا"و"تمبػاه"

واإلسكافأسماءعمىالمستوطناتالخمسوى

.وىذااإلعالفيؤكدبمااليدعمجاالًلمشؾاليدؼالتيويديالحقيقيلمشروعبرافر.


وأقرتحكومةإسرائيؿفيخريؼسنة 2011ثالثةبرامجبخصوصعربالنقب،األوؿ

المدعوتقريرالطاقـالوزاريلتنظيـ

والصادربتاريخ 11سبتمبر(أيموؿ)( 2011قرار)3707و

توطيفالبدو،أماالقرارالثانيفقدصدرفياليوـنفسوورقمو3708تحتاسـ(برنامجلتعزيز

النمواالقتصاديوتنميةالسكافالبدو)،أماالقرارالثالثفبتاريخ 30أكتوبر( 2011قراررقـ

)3782تحتعنواف«إقامةمستوطناتمشارؼعراد».وىذهالق ارراتالثالثةممتصقةببعضيا،

وم ف أجؿ فيـ القرار األوؿ والثاني عمينا أف نق أر القرار الثالث ( )3782الذي ينص عمى ما
يمي":خالؿالرؤيةالصييونيةالزدىارالنقبووفقالسياسةالحكومةلتطويروتنميةوجذبالسكاف
وزيادةالمعروضمفالمساكففيالضاحيةمرورابنقؿقواعدالجيشاإلسرائيميإلىالنقبتقرر

مايمي :

أوال :الشروع في إنشاء مجمعات استيطانية ذات طابع قروي عمى مشارؼ عراد ،في
الجنوب.منطقة مساحة تغطي المنطقة بيف عراد (شارع  )31جنوبا ويمتد بيف شوكيت

(السقاطي)،وميتاروحورةالغربيةويحدمفالمجمساإلقميميتمار،ومدينةعرادومنطقة
كسيؼ .

ثانيا:إلقاءالميمةعمىمديرمكتبرئيسالحكومةلتنسيؽتنفيذأعماؿالموظفيفبشأفإنشاء
المنطقةاالستيطانيةبمساعدةدائرةاالستيطافالتابعةلممنظمةالصييونيةالعالميةبالتعاوف

معو ازرةاإلعمارواإلسكافوالتنسيؽمعو ازرةالداخميةوو ازرةتطويرالنقبوالجميؿوو ازرة
الزراعةوالتنميةالريفيةوو ازرةالعمؿوحمايةالبيئةوو ازرةالماليةودائرةأراضيإسرائيؿمف

قبؿرئيسديوافالحكومةفيغضوفأربعةأشير .

ثالثا:تنسيؽالعمؿمعالموظفيفالعامميفعمىتسويةتوطيفالبدوحسبق ارراتالحكومةرقـ
3708و3707الصادرةبتاريخ11سبتمبر .2011

رابعا:تخصيصمميوفشيقؿ(الديناريساوي 5شواقؿ)إلقامةطاقـالعمؿعمىأفيتـتحويؿ
المبمغمفو ازرةالماليةلرئيسالوزراءفيغضوف20يوما(مجمي .)2013،

«ىكذاق ررت الحكومةإقامةعشرمستوطناتييوديةتيدؼإلىاستيعاب 300000مستوطف
ييوديفيالمنطقةالموجودةمابيفعرادومنطقةالسقاطي،وىواألمرالذيسيؤديإلىاقتالع

خمسقرىعربية،وىي:عتيروأـالحيرافوتؿعرادوالحمرةوسعوةوالباط" .
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واليدعالبندالثالثلقرارالحكومةالمذكورمجااللمشؾبأفإقامةالمستوطناتالعشرالييودية

منوطبتنفيذالق ارريفالسابقيف 3707و،3708وأفعمميةتوطيفالييودتأتيبتنسيؽكامؿمع
موظفيالحكومةالمكمفيفبترحيؿالبدوالعربعفأراضييـوفقالمقانوفالمقترح»(مجمي .)2013،

وتحوؿالمخططإلىمشروعقانوف فضفاض باسـ (قانوفتنظيـإسكافالبدوفيالنقب)لسنة
،2013وىوفيالحقيقةاليمتبصمةإلىالتنظيـأواإلسكاف.فالبنداألوؿلمشروعالقانوفيبيف

أىدافوومنيا(مجمي :)2013،

()1تنظيـممكيةاألراضيفيالنقبحياؿادعاءاتالممكيةالتيقدمياالسكافالبدوفيالنقب .
()2التمكيفمفتطويرالنقبلمافيومنفعةجميعسكانووالتمكيفمفتوفيرحموؿإسكانيةلمبدو
فيالنقب» .

والحقيقة أف وراء ىذه األىداؼ المعمنة جممة مف األىداؼ التي تتفؽ مع مخططات إسرائيؿ

لتيجيربدوالنقب،وىيذاتاألىداؼالعامةلمتيجير،وذاتاألىداؼالحقيقيةلمخططبرافر

سابؽالذكر .

ويمكفلمباحثأفيمخصتطورأىـمحاوالتتيجيربدوالنقب،فيفترةالدراسة،فيالنقاط
التالية(يفتحئيؿ :)83-88،3383،

اتيجية"سبع البمدات" القائمة في
البدوية األولى ترابيف؛ وكس ارستر ّ
– 8440تـ االعتراؼ بالقرية  ّ
إطارالسياج .

-8447تـإنشاء المجمساإلقميميلمقرى غيرالمعترؼ بيا .بيدؼالدفاععفحقوؽىذهالقرى
والتصديلمخططاتتيجيرسكانيا.

ؿ مشكمة
– 3337- 8441تـ انتزاع اعتراؼ بطيء بعشر قرى  ُو ِعدت بإبقائيا ،ولكف لـ تُ َح ّ
األرض،التابعةليا.

اإلقميميةلتأخذ
فاقيةتحترعايةمحكمةالعدؿالعميالتحضيرتصحيحلمخطّة
ّ
–3333تـعقداتّ ّ
فيالحسبافوجودالقرىغيرالمعترؼبياومواقؼمندوبييا.

المضادة لسمبأرضيبدوالنقبوتيجيرىـمنيا
– 3330بدأت دولة اسرائيؿ بسياسة.الدعاوى 
ّ
قس اًرتحتدعاوىقانونيةباطمة.

إقميميةجديدةتشتمؿعمىاعتراؼبقريتيففقط.
–3337وافقتالحكومةاإلسرائيميةعمىخطّة ّ

 3331أنيت لجنة غولدبرغ أعماليا وقدمت تقري اًر يوصي بػ االعتراؼ بالقرى قدر المستطاع

يخيةمع أراضييـ،ولكنيايمكفالحكومةاإلسرائيميةمفالسيطرة
ويقبؿ أف لمبدوصمة تار ّ
عمىأكثرمفنصؼاألراضيالبدويةأيأنويقنفمشاريعتيجيربدو النقب،بطريقة

تبدوفيظاىرىاأكثرحضارية .

يريوصيبإيجادظروؼتسمحباالعتراؼبالقرى .
–3383قدمتالباحثةتممادوخيفتقراً
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ائيميةتقريرلجنةبرافر،بدوفتوصيةاالعتراؼبالقرى .
ّ –3388
تبنتالحكومةاإلسر ّ

بدويةواسعة 
–3383تـنشرمذ ّكرةقانوفتسويةإسكافالبدووالقيمعارضة ّ
اإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا .
ّ
–3383تـطرحخطّةالبديمةمف ِقبؿالمجمس
 – 3383اضطرت الحكومة ألف تجمد مشروع برافر ،وتوقؼ العمؿ بو مؤقتاً نظ اًر لمضغوط

المحمية واإلقميمية والدولية التي مورست عمى إسرائيؿ إللزاميا بالمحافظة عمى الحد



األدنىمفحقوؽاإلنساف،وعدـالمضيفيمخططالتيجير .
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تمييد:
لـيختمؼاألمربالنسبةلعربالنقب(بدوجنوبفمسطيف)عفباقيقطاعاتالشعب

يعاني مف آثار نكبة عاـ  1948حتى يومنا ىذا ،فقد كاف عدد بدو
الفمسطيني الذي ما زاؿ ُ

جنوبفمسطيفقبؿعاـ)66,000( 1948نسمةولـيبؽمنيـفيالنقببعدموجاتالطرد
والتيجير التي مارستيا العصابات الصييونية سوى ( )11,000نسمة ،قامت "إسرائيؿ" إباف

الحكـالعسكري(1948حتى)1966بحصراؿ()11,000الباقيففيمنطقةجغرافيةمحددة
فيالنقبأطمقتعميياتسميةمنطقةالسياغ،وىيالمنطقةالتيقامت"إسرائيؿ"بتجميعماتبقى

مفبدوبداخميا،وحالتدوفعودتيـإلىأرضيـوديارىـاألصميةحتىيومناىذا .

لـتدخرإسرائيؿجيداً وتترؾأسموباً (بعدعاـ 1948وحتىيومناىذا)،إالومارستو

ضد عرب النقب شأنيـ شأف باقي قطاعات الشعب الفمسطيني (الجميؿ ،المثمث ،المدف
الفمسطينية ،الضفة والقطاع) ،وقد تميزت حقبة الحكـ العسكري التي خضع لو عرب النقب
ائيؿعمىمعظـأراضيوديارعربالنقبمفجيةوبتكثيؼاالستيطافالييودي
باستيالءإسر
ُ

الصييونيفيالنقبمفجيةثانية .
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المبحث األول

اآلثار السياسية لسياسة التيجير تجاه بدو النقب
ارتبطػتكافػػةمشػػاريعالكيػػافالعبػػريمنػػذتأسيسػوبمصػػادرةأ ارضػػيالعػػرب،وىػػـالسػػكاف
األصػميوفليػذهالػبالد،واليمكػػففيػـالخطػطاإلسػرائيميةلمػايسػمىبعمميػػة(تػوطيف)بػدوالنقػػب،
وىػػيخطػػطقديمػػةجديػػدة،إالفػػيسػػياؽاحت ػواءأ ارضػػيالنقػػبومصػػادرتيا،وعنػػدمايكشػػؼىػػذا

الكيػافعػػفكافػػةأقنعتػومػؤخ اًربػػالطرحالرسػػميلييوديػػةالدولػػة،فػإفربػػطمخططاتػػوضػػدالسػػكاف
البػػدوبتيويػػداألرضيصػػبحربط ػاًمنسػػجماًلػػـيعػػديخفػػىعمػػىكػػؿمتػػابع(.يفتاحئيػػؿ،2001،
)124

وكانتإسرائيؿقامتمنػذنواتيػاالفكريػةاألولػىعمػىأسػسقوميػة-دينيػةتوراتيػة،ضػمف

عمميػػةاسػػتثمارالحركػػةالصػػييونيةلمديانػػةالييوديػػةعبػػرإعطائيػػاطابعػاًقوميػاًعنصػرياً،ويشػػمؿ
البعدالدينيالييوديكامؿمنظومةمشروعإسرائيؿمفالميػدإلػىالمحػد،فاسػمياأصػالًىػواسػـ

ػثفضػػؿالصػػياينةاسػػتخداـىػػذااالسػػـ"دولػػةإسػرائيؿ"لػػدولتيـبػػدالمػػفاالسػػـ
دينػػيصػػرؼ،حيػ
ّ
الػػذيكػػافقػػداختػػارهىرتسػػؿ،وىػػودولػػةالييػػود،ألسػػبابعديػػدة،لعػػؿأىميمػػا(سػػوفير،2001،
 :)25

أوالً:إيجادتناسؽبيفاسـالدولةواالسـالعبريلفمسطيفوىو"أرضإسرائيؿ"(إيرتسيسرائيؿ .
ثانياً:إيثارالصفةالعنصريةالكامنةفياسـ"إسرائيؿ"عمىالصفةالدينيةفيلفظة"الييود".

وتتعامؿالحكوماتاإلسرائيميةالمتعاقبةمعبدوالنقببطريقةمختمفةعفتعامميامع

باقيالتجمعاتالعربيةالفمسطينيةفيإسرائيؿ؛ألنياتخططلمنقبتخطيطاً مغاي اًر لتخطيطييا

ورؤيتيا السياسية لباقي مناطؽ وتجمعات فمسطينيي الداخؿ .ومف ىنا يالحظ الباحث عدد

البمداتالعربيةالمعترفبيافيباقيفمسطيفالمحتمةعاـ  1961كاف  103بمدة،بينماارتفعسنة

.%والسببالرئيسيفيزيادةعددالبمداتالعربية
 3122إلى  132بمدة،أيبزيادةمايعادؿ 39
ىواعتراؼالحكومةاإلسرائيميةببمداتعربيةقائمة،بينمالـتعترؼحكوماتإسرائيؿالمتعاقبة

بالقرىالعربيةفيمنطقةالنقب،إالفيأضيؽنطاؽ،إذلـتعترؼسوىبسبعتجمعاتصغيرة

تـإنشاؤىافيإطارالتيجيرالداخمي،ثـأضيؼإليياتجمعإقميمييضـعشروحداتسكانية

أصغر.وفيالوقتنسفوظمتإسرائيؿعمىإصرارىابعدـاالعتراؼبباقيقرىالنقبالعربية

وعددىانحو51قرية،يقيـعميياأىميامنذمئاتالسنيف(خمايسي .)43:3124،

وقدأعمفبنياميفنتنيػاىو"رئػيسحكومػةإسػرائيؿ"،أفالشػرطاألساسػيإلنيػاءالصػراع

ىػػواإلق ػرارالفمسػػطينيالعمنػػي،الممػػزـوالصػػادؽ،بإس ػرائيؿدولػػةقوميػػةلمشػػعبالييػػودي،حيػػث
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أقػػدمتحكومتػػوفػػيتش ػريفاألوؿ2010ـعمػػىإج ػراءتعػػديالتعمػػى"قػػانوفالمواطنػػة"بحيػػث
يتضمفأداءقسـالوالءلػػ"الدولةالييوديػة"شػرطاًالكتسػابالجنسػيةاإلسػرائيمية،وزعػـنتنيػاىوأف

ىذاالطرح"استمرارلمابدأهبفغوريوفأيدولةلمييود،الدولةيعيشفييامواطنونمفالييػود".

ويرىغيوراأيالند،أحػدأبػرزمنظػرياألمػفالقػومياإلسػرائيمي،أفطػرحنتنيػاىوشػرطضػروري
إلح ػ ػ ػ ػ ػ ػرازتس ػ ػ ػ ػ ػ ػػويةنيائيػ ػ ػ ػ ػ ػػةم ػ ػ ػ ػ ػ ػػعالفمسػ ػ ػ ػ ػ ػػطينييف(.وكال ػ ػ ػ ػ ػ ػػةمعػ ػ ػ ػ ػ ػػااالخباري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،2015/4/9،
 )http://cutt.us/A7GDx

أساسيتيف:االعتراؼ
قضيتيف 
ّ
وعمى أية حاؿ فإف ىناؾ نزاعاً بيف الدولة والبدو حوؿ  ّ

كيةعمىاألراضي .
يخية،واالعتراؼبحقوؽالُمْم ّ
بالقرىالتار ّ

وتتعمؽ مسألة رفض الحكومات اإلسرائيمية االعتراؼ بالقرى التاريخية التي قيـ عمييا

نحوثمانيفألؼنسمةيقطنوففيأكثرمفأربعيفقريةفيالنقب.وىذهالقرىقائمةمنذعشرات

إفبعضياقائـمنذماقبؿإقامةدولةإسرائيؿ.بعضىذهالقرىقائمةعمىأراضي
السنيف،بؿ ّ
يخية،وبعضيا يقع في منطقة "السياج" بي بئرالسبع وعراد ويروحاـ،وىي منطقة تـ
البدو التار ّ
ينيات القرف الماضي  ّإبافالحكـ
تيجيركثيرمفسكافالنقبالعربإلييا في 
خمسينيات وستّ ّ
ّ

ي.تبمغ مساحة المنطقة المأىولة مااليزيد عف %3مف أراضي النقب(جمعيةحقوؽالمواطف،
العسكر ّ

بدوف .)88-83،

عممية بناء في ىذه القرى تريبدوف
أف ك ّ
البدوية يعني  ّ
ؿ ّ
ورفض الدولة االعتراؼ بالقرى  ّ

الحصوؿ عمى  ّأية ترخيصات ،وعميو يعيش الس ّكاف ىناؾ تحت طائال لتيديد المتواصؿ بيدـ

جنائيةأخرىعمييـ(جمعيةحقوؽالمواطف،بدوف.)83،ولذلؾ
وفرضعقوبات ّ
السقؼالذي ُيؤوييـْ ،
األساسية لمقرى غير المعترؼ بيا ،نحو شبكات
التحتية 
ّ
ترفض الدولة توفير الخدمات والبنى  ّ

إف
ي ،والطرؽ ،والربط بخطوط اليواتؼ والكيرباء.باإلضافة إلى ذلؾّ  ،
الصح ّ
الماء والصرؼ  ّ

الحموؿالتشغيمية في ىذه القرى محدودة
الصحة،و
ّ
خدمات التربية والتعميـ،والرفاه 
ّ
االجتماعي،و ّ
الحؽ
ؾ متواصؿ لحقوؽ الس ّكاف 
اقعٌ كيذا فييا انتيا ٌ
جدا.و 
األساسية،نحو:الحؽ  ًّفي االمتالؾ،و ّ
ّ
ّ

الصحة،والتعميـ،والكرامة،والمساواة(جمعيةحقوؽالمواطف،بدوف .)83،
فيالسكف،و ّ

كية عمى الراضي تقترف اليوـ بنحو 3.333مف دعاوى
قضية حقوؽ المْم ّ
القضية الثانية– ّ
ّ

ؿ مف
الممكية عمى مساحة تبمغ نحو 600ألؼ دونـ.المساحة التي يطالب بيا البدو تش ّكؿ أق ّ
ّ
بأف البدو قد فمحوا قبؿ إقامة دولة
%0مف مساحة النقب،عمى الرغـ مف وجود شيادات تفيد  ّ

تشمؿدائما
التقميدية التي لـ 
كية بالطرؽ 
إسرائيؿ أكثر مف  َ
ّ
مميوني  ًْدونـ .جرى نقؿ حقوؽ المْم ّ
ً
ؿدولةإسرائيؿىذه
اضعصرّيا.تستغ ّ
نظاـأر ٍ
ي،ولـتُ َس ّوكمافيالدوؿالتيتمتمؾ َ
التوثيؽالخطّ ّ
َ
الحقيقة لصالحيا،وتنجح عمى ىذا النحو في تسجيؿ األراضي باسميا في المحاكـ (جمعيةحقوؽ

المواطف،بدوف.)83،
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القضيتيف (رفضاالعترافورفضنقؿممكية األراضي) بممارسات
تعامؿ دولة إسرائيؿ في 
ّ
و ّ
يتميز  ُ
عفمطالبالبدووحقوقيـَ .د َرجتالدولةعمىنعت
عية
عنيفةتقترفبخمؽ ُمناخعاـ ًّينزعالشر ّ
َ

تقدـ إلى
حدإطالؽ ىذه النعوت بالوثائؽ
الرسمية التي  ّ
البدو بػغزاة"  َو "مخالفي لمقانوف" ،إلى  ّ
ّ
طمِقوف تيديدات  ًٍوتحذيرات  ًٍمف أف
ومنتخبوف مف قبؿ الجميور ُي ْ
المحاكـ .ثّمة موظّفوف كبار  َ
وكأفالعربالبدوليسوامف
ًّالبدو"يستولوف"عمىالنقب،ويح ّذروفمف"ضياعوفقدافالنقب"؛ ّ

الذعر ىذا يفتقر-كما  ُذكر سالفًا-إلى الحقائؽ ،إذ
ب  ِ
فد ّ
مواطني الدولة ،بؿ ىمجيات معاديةَ  .
التتعدى %3مف مساحتو
التتعدى نسبتيـ ربع س ّكاف النقب عمى مساحة 
يقطف البدو الذيف 
ّ
ّ
(جمعيةحقوؽالمواطف،بدوف .)83،

وعمىالرغـمفخطةتمديفالبدوأحاديةالجانبالتياتبعتياالحكومةمػايزيػدعػف40

عاما،فقدعاش%50فقطمفبدوالنقػب،حتػىعػاـ2006ـ،فػيالبمػداتالمخطػطليػا،بينمػا

واصػػؿ%50مػػنيـالعػػيشفػػيقػػرىمحرومػػةمػػفاعت ػراؼمػػفقبػػؿالحكومػػة،التظيػػرالقػػرى
البدويةالتيالتعترؼبيػاإسػرائيؿعمػىالخػرائطاإلسػرائيميةالرسػمية،واليوجػدلسػاكنيياعنػاويف
والتعترؼالدولةبحقوقيـعمىاألرض،وبدالمفذلػؾ،قامػتوتقػوـالدولػةبتجػريميـعمػىأنيػـ

"غ ػ ػزاة"ومتجػ ػػاوزوف"يسػ ػػتولوفعمػ ػػى"أ ارضػ ػػيالدولػ ػػة"(.يفتاحئيػ ػػؿ.)37،2014ومػ ػػفىنػ ػػا،ال
تأخذىـالدولةفيالحسبافعندماتخططالسياسات،وتحددالميزانيات،وتػوفرالخػدماتأوتقػديـ

الحمايػػةالقانونيػػة،وبشػػكؿمماثػػؿ،ينظػػرإلػػييـجي ػرانيـالييػػودوكػػأنيـإزعػػاجيجػػبتقميصػػوإلػػى

الحػػداألدنػػىأوالػػتخمصمنػػو،وقػػدقػػاـسفيرسػػكيوىانسػػوفعػػاـ2006ـ،بتوضػػيحذلػػؾعمػػى
النحوالتػالي":إفظػاىرةإقصػاءالبػدوعػفالمخططػاتالييكميػةالرئيسػيةىػوأمػرلػيسبالجديػد.

فقدتصرفتالدولة،مفخالؿىيئاتالتخطيطيةبيذهالطريقةعمىمدىسػنواتالتظيػرالقػرى
البدوي ػػة(غي ػػرالمعت ػػرؼبي ػػا)ف ػػيع ػػددم ػػفالمخطط ػػاتالييكمي ػػةالرئيس ػػيةبتات ػػا،وك ػػأنيـغي ػػر

موجػػودة،أويشػػارإلػػىمواقعيػػاكأنيػػامعػػدةلالسػػتخداـالعػػاـمثػػؿشػػبكاتالمجػػاري،المنتزىػػات

العامةأوالمناطؽالصناعية" .

وتيدؼ الجيوداإلسرائيميةإلىتحويؿالقرىالمتناثرةفيباديةالنقبإلىبمداتمكتظة

دوفتخطيطبحيثتدفعنوعيةالحياةلتشبوجميعياأحياءفقركبرى،أشبوبتجمعاتالمواطنيف
السود في جنوب أفريقياولتصبح الحياة فيياعمى المدى البعيد موئالً لمعنؼ الناجـعف الفقر
وسوء الخدمات وتأخر التعميـ والصحة ،وبالفعؿ فقد أصبحت التجمعات التي أقامتيا سمطات

االحتالؿأحياءفقرمزدحمةفيمحيطالمدفالييودية،كماىيحاؿأحزمةالفقرالتيتحيط
بالمدفالكبرىفيالعالـ(.بدواف )http://cutt.us/nh1mm،
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وقد  نتجعفجممةالسياساتوالممارساتاإلسرائيميةاليادفةإلىتيجيربدوالنقب،أفأصبح
البدوالعربالفمسطينيوففيالنقب،يعيشوففينمطيفمصطنعيفمفأنماطالتجمعالسكاني
الخاضعلسياسةالتيجير.وىذافالنمطافىما(انظرالخريطةفيالصفحة :)111

أوالً – نمط القرى المعترف بيا:
ىتـإنشاؤىابناء عمىسياسةالتيجيرالداخميواعادةالتموضعفيمنطقةالنقب
وىيقر
ً

نفسيا،ولكفبيدؼتفريغأكبرمساحةممكنةمفأراضييامفسكانيااألصمييفتمييداً إلقامة

مستوطنات وتجمعات ييودية فييا ،ولمعمؿ عمى تيويد اإلقميـ عمى الصعيد :الجغرافية
والجيوسياسيةوالعمرانيةبؿالحضاريةعمىوجوالعموـ.وىذالقرىىي :

.8

رىط ،تقع عمى مسافة بضعة كيمو مترات شمالي غرب بئر السبع في جنوب إسرائيؿ،
وتعتبر المدينة البدوية المستحدثة األكبر إلسكاف بدو النقب في غير منازليـ التاريخية،

حيث أسستسنة  ،8473في إكطار خطةلبناء سبع تجمعات بدويةمستقرة .ويقطنيا

حسبتقديرات3389حوالي03ألؼنسمةينتموفإلىقبائؿاليزيؿوالقريناويوالعبرةو
الطوريوالزيادنة وغيرىـ .وقد تـاعتمادرىطكمدينة ،فيظؿحكـ إسحؽرابيف ،سنة

.3

 .8449

تل السبع ،تبمغمساحتياحوالي 0333دونـ.وتقعشماؿشرؽبئرالسبع،وشرقيبمدة

عومر،وقدأقيمةسنة. 8401وىيأقدـتجربةإسرائيميةإلسكافبدوالنقب.ويسكنيا
حسبتقديرات 3389حوالي 8033عربي،ينتموفإلىعائالتاألعسـوأبوعصاو

.3

أبوسرحاف،وأبوطووالباز،أبوعنزة.وقدتـاعتمادىاسمطةمحميةسنة .8419

حورة ،تقع شرقي مفترؽ شوكت (السقاطي) ،وعمى بعد حوالي 3كـ منو .أسست سنة
 ،8414شماؿ شرؽ بئر السبع ،.وأصبحت ذات سمطة محمية سنة  .8440ويسكنيا

حسب تقديرات  3389حوالي  83.333نسمة .وىي مف أعمى بمدات النقب زيادة

سكانية،حيثتبمغنسبةالزيادةالطبيعيةفيياخوالي.%0.1وتسكنياعائالتالعطاونة
.9

وأبوالقيعافوالنباري .

كسيفة :أقيمتسنة،8413وتقعغمىالجنوبمفتؿعراد،وشماؿقريةعرعرةالنقب
وتبمغ مساحتيا حوالي  89.333دونـ ..وقد تمت إقامتيا عمى أثر اتفاقية كامب ديفيد
سنة  ،8474وذلؾ بيدؼ نقؿ المطار الحربي اإلسرائيمي في سيناء ،إلى المضارب
األصميةلسكانيا.ويعيشفيياحسبتقديرات 3389حوالي83.333نسمة،ويسكنيا
عائالتمفالعموروأبوعجاجوالنصاصرةوالزبارقةوأبوربيعةوغيرىا .
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.0

شقيب السالم:أقيمتسنة8474عمىبعدبضعةكيمومتراتمفالجيةالجنوبيةالشرقية
لبئر السبع ،وتـ االعتراؼ بيا كبمدة ذات سمطة محمية سنة  .8440ويقطنيا حسب
تقديرات 3389حوالي 7.033نسمة،مفالحمامدةوأبومعمروالترابيفوالجرجاوي

.0

،غيرىا .

المقية :بدا تجمع سكاف المقية نتيجة الضغوط الحكومية والعسكرية اإلسرائيمية سنة
 ،8410ثـ أقيمت رسمياً سنة .8443وتقعغربي السقاطيوعمىبعد حوالي 83كـ
شماليبئرالسبع.وقدأعمفعنيابمدةذاتسمطةمحميةسنة.8440ويبمغعددسكاف

المقيةوضواحييا،حسبتقديرات 3389حوالي 87.333نسمةمفقباؿالصانعوأبو
.7

بدرواألسدوأبوعماروأبوسعدوأبوغنيـوغيرىا .

عرعرة النقب:تقع شماؿشارعبئرالسبع -ديمونة جنوبيقريةكسيفة،وقدتـاعتمادىا
بمدة ذات سمطة محمية سنة  .8440ويقدر عدد سمانيا حسب معطيات عاـ 3389

بحوالي 80.033نسمة .ومفالعائالتالتيتسكنيا،قبائؿأبوعراروأبوصعاليؾو
.1

أبوجويعدوأبوجامعوأبوكرش،وأبوناديوالعكووغيرىا .

بيرىداج :قريةفيالنقبالشماليتقوـعمىأرضزراعيةتصؿإلى 70611دونـتعود
ممكيتياتاريخيياإلىأبناءالقرية.وقدأنشئتفيمكانياالحاليفيالعاـ 2::7بعدأف
تسببالتموثالبيئيالناجـعفالمصانعإلىانتقاؿفئةمفقبيمةالعزازمةمفتمؾالمنطقة

إلىالمنطقةالحاليةكحممؤقتتـالتوصؿإليومعوزيرالمنشآتالتحتيةالسابؽ،بنياميف
بف إليعيزر .إال أف االتفاؽ تحوؿ إلىحؿ دائـ .وفي العاـ  3114اعترفت الحكومة

اإلسرائيميةرسمياببيرىداجضمفقرارىاباالعترافببعضالقرىالعربيةىناؾ،وقدضمت
.4

القريةفيأعقابذلؾإلىالمجمساإلقميميأبوبسمة(ركاز .)238،3117،

المجمس اإلقميمي أبو بسمة:تـتأسيسوسنة،3330ويضـعشرةتجمعاتسكانيةمف

القرى التي لـ يكف معترفاً بيا .وىي قرى أبو قرينات ويسكنيا حوالي  3.033نسمة،

والسيد ،وعدد سكانيا يزيد قميالً عف سابقتيا .وأـ بطيف وموالدة وبيرىداج وقصر السر،
ويسكف كؿ منيا حوالي  9.333نسمة ،وذلؾ باإلضافة إلى قرى دريجات ومكحوؿ

والترابيفالتييقيـفيكؿمنياحوالي8.033نسمةحسبتقديرات .3389

وممايذكرأفىذاالقرىمتقاربةولكنياغيرمتجاورةوقدتـتزويدىابالخدماتاألساسيةفي

حدىااألدنى.ومعذلؾفوضعسكانيااالجتماعيأفضؿمفوضعسكافالقرىغيرالمعترؼ
بيا.كمايذكرأفالمقراإلداريليذهالتجمعاتفيبئرالسبع 
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ثانياً – نمط القرى البدوية غير المعترف بيا:
تـ تبنيمصطمحالقرىغيرالمعترؼبياألوؿ مرة مف قبؿ منظمات مثؿ جمعية األربعيف

وشاتيؿ في التسعينيات ،ومع ذلؾ فإف المؤسسة الرسمية في إسرائيؿ ترفض استخداـ ىذا
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المصطمحوتشيرإلىمصطمحبديؿىوالشتاتالبدوي (ىيومن راتيس ووتش.)34 ،8002 ،وقد

قدر المجمس اإلقميمي لمقرى غير المعترؼ بيا في النقب عدد القرى غير المعترؼ بيا عاـ
8447بػ54قرية(.ىيومن راتيس ووتش.)34 ،8002 ،ولكفعددىاتقمصفيمابعدإلى 34قرية،
يسكنياحوالي73.333نسمةموزعةعمىمساحاتمبعثرةفيمنطقةالنقب،والتزيدمساحتيا

مجتمعةعف%8.1مفالمساحةالمتبقيةمعالعرب.وىيفيمجممياالتزيدعف%0مف
إجماليالمساحةالكميةلمنقبوالتيتسيطرعميياإسرائيؿعمىنحوكامؿ .

(وىذهقائمةبأسماءالقرىغيرالمعترؼبيافيالنقب،وفقاًإلحصاءعاـ  )2118
 . 11الباط

 .25دريجات

 . 33المذبح

 .1ضحية

 .9باط

 .2خربة السبالة

 . 11سعوة

 . 11الحمرة

 .26السرة

 . 33خشم زنة

 .3الباطل/كركور

 . 11خربة

 . 19تل الممح  .27الزعرورة

الصراعية

الوطن

 .3المساعدية

 .11عتير/أم

 .20البحيرة

 .28أم رتام

 .3عوجان

 .13وادي

 .21قطامات/

 .29بير الحمام

 .6المكيمن

 . 13الغرة

 .22غزة

 . 31الزرنوق

 .1عمرة

 . 13القرين

 .23تل عراد

 . 31بير

 .1رخمة

 .11السدير

 .24كحمة

الحيران

غوين

المطير

 . 33وادي
المشاش

 .63السر
 . 31وادي النعم
 . 31الشيبا/
المزرعة

المشاش
 .23صووين

(ركاز )238،3117،





وقدأقاـسكافالقرىالتيالتعترؼبياإسرائيؿفيعاـ1997ـ،مجمسػاإقميميػاخاصػا

بيـكحركةمجتمعأىمي،وقاـىذاالمجمسبوضػعوتقػديـمخططػاتلتطػويرهاإلقميمػيإلػىو ازرة

الداخمية،إالأفو ازرةالداخميةلـتقبؿالخطةالمقترحةالخاصةبمجمسالقرىالتيالتعترؼبيا
إسرائيؿالتيتدعوإلىإقامةنماذجتوطيفريفيةأكثرمالءمة،وبقيتمصممةعمىالمضيفي
نفسالنموذجالمدنيالفاشؿمعإجراءتحسيناتسطحية،لكنياتواجومقاومةجديػةومنظمػةمػف

قبؿالمجتمعالبدوي .

وتفتقػػرالقػػرىالتػػيالتعتػػرؼبيػػاإس ػرائيؿإلػػىالخػػدماتالعامػػة،مثػػؿاألطػػرالتعميميػػة

لألطف ػػاؿف ػػيمرحم ػػةم ػػاقب ػػؿالمدرس ػػة،الم ػػدارسالثانوي ػػة،المواص ػػالتالعام ػػة،الكيرب ػػاء،جم ػػع
النفايػ ػػاتوالػ ػػتخمصمنيػ ػػا،والم ارفػ ػػؽالطبيػ ػػةلممجتمػ ػػع،كمػ ػػات ػ ػرفضالػ ػػدوائرالحكوميػ ػػةالسػ ػػماح
لمفمسػطينييفالبػػدو،الػػذييعيشػػوففػػيىػػذهالقػػرى،بإنشػاءأبنيػػةثابتػػةأيػػاكانػػت،وتعتبػػرالمسػػاكف
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جميعا،باستثناءالخيـغيرقانونية،ويتعرضاألشخاصالذيفيبنػوفالمنػازؿإلػىغ ارمػاتماليػة
باىظة،وتخضعاألبنيةإلجراءاتاليدـ،ووفقالمخطةالتػيوضػعتياالحكومػةاإلسػرائيميةفػيإال

2003ـ،سيتـاستخداـالقوةفينقػؿجميػعسػكافالقػرىالتػيالتعتػرؼبيػابمػداتخططػتليػا

الحكوم ػػة،وق ػػدت ػػـإع ػػدادى ػػذهالخط ػػةدوفإشػ ػراؾالب ػػدو،ودوفأفيؤخ ػػذباالعتب ػػارأفاإلخ ػػالء
رضػيالتػييعيشػوفعمييػا(.أبػوسػعد،
المقترحيتنافىمعاحتياجاتيـورفػاىيتيـالتػيتتركػزفػياأل ا

 )4،2013

ال يوجد حالياً ضمف قرى البدو غير المعترؼ بيا مف يأمف عمى ممكية أرضو ،وىـ

يواجيوف تيديداً مستم اًر بتدمير بيوتيـ .وطبقا  ًًلإلحصاءات الحكومية يوجد  90.333مبنى

غير قانوف يفي النقب حالياً.ولـ تصدر ضد آؿ المباني أوامر ىدـ ،لكف كميا مرشحة لميدـ

(ىيومن راتيس ووتش .)32 ،8002 ،

وتحػػرـإس ػرائيؿالقػػرىالتػػيالتعتػػرؼبيػػامػػفالسػػمطاتالتمثيميػػة،فمػػيسفييػػامجػػالس

محميةرسػمية،ممػايعنػيحرمػافسػكانيامػفحقػيفواضػحيف،ىمػاالحػؽفػيسػمطةمحميػةتػوفر
ليػػـالخػػدماتاألساسػػية،والحػػؽفػػيانتخػػابممثمػػييـ،تعػػيشأكثريػػةسػػكافالقػػرىالتػػيالتعتػػرؼ
بياإسرائيؿفيمناطؽالتوجدفيياأيسمطةبمدية،حتىأفالسكافالػذيفيعيشػوففػيمنػاطؽ

فيظؿسمطةبمدية،مثؿأولئػؾالػذيفيعيشػوفضػمفنطػاؽسػمطةالمجػالساإلقميميػةالييوديػة،
اليتمقػػوفأيػػةخػػدماتمػػفتمػػؾالييئػػاتواليقتػػرعففػػيانتخابػػاتيـ،بػػدالمػػفذلػػؾ،يحكػػـسػػكاف
القػػرىالتػػيالتعتػػرؼبيػػاإسػرائيؿعػػددامػػفالبنايػػاتوالوحػػداتاإلداريػػةالمقامػػةخصيصػػالمبػػدو
الفمسطينييف(التيالتضـأيةمنياممثميفعفالبػدوعمػىمسػتوىصػنعالقػرار)،أبرزىػا:سػمطة

تطويرالبدو،سمطةالتعميـالبدويو"الدوريةالخضراء"(.يفتاحئيؿ .)39،2014،

ولكفىذهالقرىلجأتإلىإدارةنفسيابنفسيامفخالؿتشكيؿلجافمحميةشعبيةغير

معترؼبيارسمياً.وقدتبيفعندإجراءمسحإداريلػ45قريةغيرمعترؼبياسنة،3121أف
ثالثاً منيا لـ يتـ تعييفلجنةأوشخصيةمحميةمسئولةإداريا عف شئونيا.أما في القرى التي
لديياجيةمسئولةفقدتـغالبااختياراألعضاءانتخابافينحو%89منيا.وفينسبةقميمةمنيا
تقدربػ %29تـتعييفاألعضاءبحسبالتمثيؿالعائميلسكافالقرية،وفينحو %6تـانتداب

الجيةالمسئولةانتدابا.كماتبيفمفخالؿالمسحأفنحو%79فقطمفىذهالتجمعاتالمحمية

المسئولةممثمةفيالمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا.ويتضحأفثمثىذهالتجمعاتقد

تـ انتدابيا أوانتخابيا في عاـ  ،2::8واختيرثمثآخرفيالعامينالالحقيف ( ،)2:::- 2::9أما الثمث
األخيرفتـانتدابوأوانتخابوفيالفترةالممتدةبيفعامي 2:99و، 2::6وأيضابيفعامي

3111و. 3117وتجدراإلشارةإلىأفجميعأعضاءالمجافالمحميةفيالقرىغيرالمعترؼ
بيامفالذكورفقط(ركاز .)239،3117،
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ولوحظأفغالبيةالجياتالمحميةالمسئولةفيالقرىغيرالمعترؼبيا ()%:9قامتبتقديـ

طمبلمجياتالمسئولةفيالدوائرالحكوميةلمحصوؿعمىاالعتراؼبالقرية،أيأفجيةواحدة
فقطلـتقدـمثميذاالطمب.غالبيةىذهالطمبات(نحو)%85قدمتبيفعامي2::8و،3111

ونحو  %23قدمتمنذالعاـ  2::2وحتىالعاـ.2::7ومفالالفتلمنظرأفنحو %23فقط
مفىذهالطمباتلقيتتجاوباإيجابياوانتيتبانتزاعاالعتراؼالكامؿبالقرية،وىي(أـبطيفوأـ

متنافوبيرىداجوقصرالسر)،وكافالرفضمفنصيبنسبةمشابية؛وحصمتنحو%25

مف ىذه الطمبات التي قدمت في الفترةبيف العاـ  2::8و 2000عمى قرار مف وزير الداخمية

باالعتراؼ،ولكفىذاالقرارلـينفذ.والتزاؿنسبةضئيمةنحو%6مفىذهالطمباتالتيقدمت

فيالفترة 2::: –2::8قيدالبحث عمىطاولةلجنةخاصةفيو ازرةالداخمية؛وغالبيةىذه
الطمباتنحو%8:والتيقدمتمنذالعاـ2::8وحتىالعاـ 2000لـيتـالردعمييا،فيتجاىؿ
تاـمفقبؿالحكوماتاإلسرائيميةالمتعاقبة(ركاز .)23:،3117،

إثبات دور المقاومة العربية في مواجية مخططات التيجير:
بدأالدورالنضاليالشعبيلبدوالنقبمنذمنتصؼسبعيناتالقرفالفائت،ولكفدورىـ
ىذابقيدو اًرفردياً غيرمنظـحتىأواخرالقرفالفائت.ولكنواتجوإلىاالنتظاـوالتأطيرمنذ

عاـ، 8447حيثأسستالتجمعات البدويةلمقرىغيرالمعترؼبيا المجمس اإلقميمي لمقرى

غيرالمعترؼ بيافي النقب.بيدؼ نيؿ االعتراؼ بكؿ القرى غيرالمعترؼ بيا.وفي عاـ 8447
شكؿ المجمس خطتيا ألساسية الخاصة بو،وىي "عرب النقب لعاـ ،"3333وقدميا إلى مراكز
التخطيطوو ازرةالداخمية.وفيمالـينجحالمجمسفيكسباالعتراؼبخطتو،فقداستمرفيبذؿ

الجيود إلثارة الوعي بمأساة البدو وبالدفع بالتغيير عبر قضايا المحاكـ والحمالت اإلعالمية

والمظاىرات والتفاوض مع الحكومة والضغط عمييا وعمى مسؤولي التخطيط ،وبالتدخؿ في

ىيئاتاألمـالمتحدة(ىيومن راتيس ووتش .)81 ،8002 ،

يتمثؿ المستوى األوؿ مف المقاومة في الرفض الجماىيري لالنتقاؿ إلى البمدات المخطّط

فإنيـ
ليا،بصرؼ النظر عف العديد مف اإلجراءات القيرية المستخدمة  ّ
ضدىـإضافةًإلى ذلؾّ ،

الطبيعي ،باإلضافة إلى بناء
ّ
تمبي احتياجات التكاثر الس ّكاني 
يوسعوف أماكف سكناىـ لكي  ّ
ّ

مصالحصغيرة ٍ
مجتمعيةأخرى .
ومباف
ّ

ويتمثّؿ المستوى الثاني مف المقاومة في بدء منظّمات بدوية محمّية عديدة ،إلى جانب

قانونية
منظّمات تعمؿ عمىنطاؽ قطر ّ
ي تمثؿ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ،باتخاذ إجراءات  ّ
ومسؤوليات الحكومة تجاه
وقائية مدفوعة بالسياسات المجحفة التي تناقض مبادئ القانوف 
ّ
ّ

مواطنييا(أبوسعد )0،3383،
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وكانتإحدىاالستراتيجياتالتياستخدمياالمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيالمعارضة

تنظيمامحميًّاوقطريًّا،
مخطّطشاروفكافالمبادر
ً
ةإلىتأسيسمنتدىمعا،الذييتألّؼمفً  33
ٍ
رىذاالمنتدىبصوتعاؿ عفمعارضتولمحموؿالقسرّيةودعاإلى
العرب.لقدعب
مفالييودو
ّ

يبيفالحكومةوبيفممثّميالقرىغيرالمعترؼبيا(أبو راس )3330،
إجراءحوارفور ّ

وقدأثمرتجيودالمقاومةالشعبيةألىؿالنقبعفانتزاعاالعتراؼبتسعقرىمفالقرى

ىقصرالسر،مالدة،مخوؿ،دريجات،أبوقرينات،أـبطيف،بير
ّ
غيرالمعترؼبياوىيقر

إنشاءالمجمساإلقميميأبوبسمةالرسمي،ىماعبارةعفانتصاريف
ّ
ىداج،طرابيفوالسيد،واف
ّ

تطوعي
جزئييف لممجمس اإلقميمي لمقرى غير المعترؼ بيا في النقب (وىو عبارة عف تنظيـ ّ

تـتأسيسوعمىيدسكافالقرىغيرالمعترؼبيا
فمفجمعي
مكو
ّ
ّ
اتمحميةكثيرةتمثّؿالسكافّ ،
ّ

افي بيف
في العاـ  .)8441لكف إنشاء المجمس اإلقميمي أبو بسمة تـ مف دوف تواصؿ جغر ّ

إقميمية أخرى في إسرائيؿ .لقد طالب المجمس اإلقميمي لمقرى غير
القرى ،خالفًا لمجالس
ّ

وتبنىنموذجالمجمس
المعترؼبيافيالنقبباالعتراؼبجميعالقرىالػ34غيرالمعترؼبياّ ،

اإلقميميكسمطةمحميةلجميعالقرىغيرالمعترؼبيا .
ّ

أسياأبناءالمجتمعالبدوي
والزالتالييئاتالشعبيةفيالوسطالعربيفيالنقبوعمىر
ّ

ةالحكومةالساعيةإلىترحيؿس ّكاف
اسةني
والمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا،تقاوـبشر ّ
ّ

يؤدي ذلؾ إلى مواجية
بقية القرىغير المعترؼ بيا إلى تسع قرى جديدة  ،ومف
المرجح أف ّ
ّ
ّ

قاسيةمعالسمطاتاإلسرائيمية،حيثيرىالبدوفيمحاولةتركيزىـببمداتمدينيةبمثابةمسعى
ّ
ضد وجودىـ في
يخية ،وعمالً عدائيًّا
ّ
لفصميـ عف مراكز معيشتيـ وعف أراضييـ التار ّ
النقب.ويشيروف في الوقت نفسو ،إلى إنشاء عشرات المستوطنات الفردية الواسعة والمعزولة
ّ

تـ تطويرىا
لمييود ،
ً
وخصوصا عمى طوؿ "طريؽ النبيذ" في النقب ،وىي المستوطنات التي ّ
استناداإلىشعر"حمايةاألرض"(مفالبدو)ُ ،ممثميفبالمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا
ً
(أبو راس .)3330،

واضطر نتنياىو ،أماـ الضغوط العربية المحمية والتدخالت الدولية والفضح اإلعالمي

افراليادؼ لتيجيرنحو 73ألؼ
الواصع،مساءالخميس ،3383/83/83أفيعمف تعميؽقانوفبر 
فمسطينيمفبدوالنقبمفأراضييـ.وأمرببدءالعمؿعمىتنظيـوتسويةوجودبدوالنقب(الزيتونة

 )http://cutt.us/bDSYv،2013
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المبحث الثاني

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لسياسة التيجير اإلسرائيمية تجاه
بدو النقب

أوالً  :وضع التجمعات البدوية تحت طائمة التوطين:
أع ػػدتالحكوم ػػةاإلسػ ػرائيميةمن ػػذأواخرالس ػػتينياتوأوائ ػػؿالس ػػبعينياتم ػػفالق ػػرفالعشػ ػريف،

مخطط ػػاتإلع ػػادةت ػػوطيفب ػػدوالنق ػػبكاف ػػةف ػػيبم ػػداتذاتنم ػػطم ػػديني،وتق ػػوؿالحكوم ػػة:إف
المنطؽالكامفوراءإقامةىذهالبمداتىػو"عصػرنةالبػدو"،وتػوفيرالخػدماتبشػكؿنػاجحأكثػر،

كمحفػزالجتػػذابالبػػدوإلػىتمػػؾالبمػػدات،ينفػػيىػذاالمنطػػؽحقيقػػةأنػػوتػـاختيػػارنمػػوذجتػػوطيف
مػ ػػدنيومكػ ػػتظبشػ ػػكؿواضػ ػػحلتػ ػػدميركامػ ػػؿلػ ػػنمطالحيػ ػػاةالبػ ػػدويالتقميػ ػػدي،واذاكانػ ػػتأىػ ػػداؼ

الحكومة،فيالحقيقة"،عصرنة"البدووتوفيرالخدماتليـبشكؿناجحأكثػرفقػط،ففػياإلمكػاف
تحقيػػؽاليػػدفيفسػػويةعبػػرالتخطػػيطلقػػرىأوتعاونيػػاتزراعيػػةتسػػتندإلػػىاألرضتكػػوفخاصػػة

بالبػػدو.وكػػافمػػفشػػأفىػػذاإفيتوافػػؽمػػعمطالػػبالبػػدوبتطػػويرىـ،ومػػاكػػافليسػػتدعيتػػرحيميـ

الكامؿعفأراضييـوتغريبيـعفنمطحياتيـالتقميديالذييستتبعالتمديف،تـتصػميـالبمػدات
التيخططتلياالحكومةكبمداتميجعيػةمكونػةمػفإحيػاءمقسػمةإلػىقطػعأرضمسػاحةكػؿ
واحػػدةمنيػػادونػػـتقريبػػا،إلػػىجانػػبتػػوفيرالخػػدماتاألساسػػية،تفتقػػرىػػذهالبمػػداتإلػػىسػػمات

التمديفاألساسية،فبخالؼالمستوطناتالمدينيةالمجػاورةفػيالوسػطالييػودي،التتمتػعالبمػدات
البدويػػةبمصػػادرعمػػؿداخميػػة،ولػػيسفييػػاشػػبكاتمواصػػالتعامػػةداخميػػةأوخارجيػػة،لتسػػييؿ

إمكانيةالوصوؿإلىالبمػداتاألخػرى،كمػاتفتقػرالبمػداتالبدويػة،أيضػا،إلػىالمصػارؼ،مكتػب
البري ػػد،ش ػػبكاتمج ػػاركامم ػػة،ومكتب ػػاتعام ػػة،باس ػػتثناءأكب ػػربم ػػدة،رى ػػطالت ػػييس ػػكنيانح ػػو
40.000نس ػػمة،وى ػػيتحتػ ػويعم ػػىمص ػػرؼواح ػػدومكت ػػبلمبري ػػد،وتش ػػكؿى ػػذهالبم ػػداتأفق ػػر

البمداتفيإسرائيؿعمىاإلطالؽ(.ناصر .)55،2014،

وفيحيفالءـبرنػامج"التمػديف"المزعػوـىػدؼالحكومػةالمتمثػؿفػيتقمػيصاسػتخداـبػدو

النقب،بشكؿعممي،لموارداألرضوالتحكـعمييا،لـتحاوؿالدولة،عمميا،دمجالبمداتالبدوية
فػيالبنيػةالتحتيػػةلمػبالدبػػالمعنىالتطبيقػيوالجػاد،كمػػالػـيػػتـمتجيػامػواردكافيػػةلتتطػوربشػػكؿ
مسػػتقؿبسػػببسياسػػةالحكومػػةالراميػػةإلػػىتك ػريساعتمػػادالفمسػػطينييفعمػػىاالقتصػػادالييػػودي
وعمىمواقعالقوةالييودية،بغيةزيادةسيطرةالدولةعمييـإلىالحداألقصىوىكذا،فػإفالبمػدات

البدويػػةالتػػيخططػػتليػػاالحكومػػةتبػػدوأقػػؿشػػبيابػػالمراكزالمدنيػػةالمتمي ػزةبنشػػاطاقتصػػادي،
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ثقافي،خدماتيوأكثرشبيابالنمطالنموذجياالسػتعماريمػفالمخيمػات،باسػتثناءاالكتظػاظفػي

النمطالمدني،وقدبنيتمفأجؿضمافحفظاألرضألناسآخريف(.ديفيس .)81،1985،

ومف ىنا أصبحت البمدات البدوية تعاني مف نسب عالية مف االكتظاظ السكاني.إذ إف

معظـ القرى البدوية محدودة المساحة ومحرومة مف عمقيا الجغرافي االستراتيجي  .وتفتقر

معظميا لقسائـالبناء .ومعدؿاألسرةالبدويةمرتفعجدا.ففيمدينةرىط،عمىسبيؿالمثاؿ،بمغ
عددالسكاففيعاـ ،42200،2007بنماكافعددالمنازؿ 3306فقط،أيأفمعدؿعدد

األسرةفيالبيتيقتربمف13فرداً(أبوعجاج )http://cutt.us/Qh44i،2012،

وتعتبرالقرىالبدوياالكثرفقرافيالدولةاذتصنؼجميعيافيأدنىالسمـاالقتصادي–

اجتماعي حيث تتميز بنسبة بطالة عالية لمغاية.وىو في ازدياد مستمر عمى مر السنيف.وعمى
سبيؿالمثاؿ،فيعاـ 2003كانتمعدالتالبطالةفيمدينةرىطتصؿإلى٪ 16وفيعاـ
 2004وصمتالنسبةالى.%24أما فيعاـ 2005فكانتأكثرمف.٪ 25الوضعفيقرية
كسيفةليسباألسيؿاذافنسبةالبطالةفيعاـ2003كانتفيحدود%22وفيعاـ2004

قريبةمف%30وعاـ 2005ارتفعتالى.%32بينماكافاجمالينسبةالبطالةفيالجنوب
عاـ 2003مايقارب،%7.5وفيعاـ.%9 2004امابالنسبةالىجميورالعامميففالوضع
بالنسبة ليـ ليس بأفضؿ بكثير .فمف ناحية يواجيوفصعوبات كبيرة في العثور عمى وظائؼ

متاحةفيالقرىالمحمية .ومفناحيواخرىيتقاضوفأجوراالتفيبمتطمباتالحياهالعصرية.
ففيالوقتالذيبمغفيومتوسطاألجرفيقضاءبئرالسبعفيعاـ2007نحو7250شيقؿ،

فأف متوسط األجور في مدينة رىط  5213شيقؿ وبمدة شقيب السالـ  5242شيقؿ مف نفس
السنة .وقد حصؿ  ٪ 40.5مف الموظفيف الذيف يعيشوف في مدينة رىط عمى الحد األدنى

لألجور(أبوعجاج .)http://cutt.us/Qh44i،2012،

الرغـ مف خطة تمديف البدو األحادية االتّجاه التي اتبعتيا الحكومة مايزيد
وعمى  ّ
عاما،فقدعاش%03فقط مف بدو النقب،في العاـ ،3330في البمدات المخطّط ليا،
عفً 93
بينما بقي%03منيـ يعيشوف في قرى محرومة مف االعتراؼ مف قبؿ الحكومة(أبوسعد،3383،

 )0

ومف الجدير بالذكر أف القرى البدوية ،فعمياً ،ظمت عبارة عف بمدات مف األكواخ ،ويتـ

اض قاحمة غير قابمةلمري والزراعة،والتصميا طرؽ مرصوفة،وىي محرومة مف
تشييدىاعمى أر ٍ
البنية التحتية األساسية ،وتتناقض أبمغ التناقض مع البمدات الييودية المجاورة (ىيومن راتيس

ووتش .)80 ،8002 ،
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ثانياً  :تردي األوضاع الصحية لدى بدو النقب:
وفي المجاؿ الصحي ،يوجد نقص كبير في الخدمات الطبية خاصة في القرى غير

المعترؼ بيا.حيث يتميز المجتمع البدوي بنسبة عالية إلصابات االطفاؿ ووفيات الرضع.ففي
عاـ،2003عمىسبيؿالمثاؿ،كانتنسبةاألطفاؿالبدوالراقديففيالمستشفىتعادؿ٪ 32

مقارنة مع ٪ 8في الوسط الييودي .وفي عاـ  2004كافمتوسطمعدؿ وفياتالرضع عند
البدو4أضعافيافيالمجتمعالييودي(.أبوعجاج )http://cutt.us/Qh44i،2012،

وقد أصدرت و ازرة الصحة في نفس العاـ دراسة توثؽ معدالت السرطاف األعمى مف

المستوى المرتفع ومعدالت العالج المرتفعة بالمستشفيات جراء األمراض التنفسية بالقرب مف
راماتىوفاؼ.إالأفالسمطاترفضتعمىطوؿالخططلبدوواديالنعـبتأسيسقريةزراعية

في موقع آخر غير ساـ .والبديؿ الوحيد الذي عرضتيا الدولة ىو حيؿ او وجودفعمي في بمدة
البدو المحرومة بالفعؿ سيجي فشالوـ،وىي ضمف حيز رامات ىوؼ االتي ذكرتيادراسةو ازرة

الصحة(ىيومن راتيس ووتش .)34 ،8002 ،

ثالثاً :اتباع إسرائيمي لسياسة تعميم مضادة لميوية الوطنية لبدو النقب:
وفػيإطػػارىػذاالمخطػػط،أقامػتإسػرائيؿ"سػمطةتطػػويرالبػدو"فػػيالعػاـ1984ـ،وىػػي
تتحكـبالتخطيطوبسياسةالتطويروالتطبيؽفيمايتعمػؽبػالمجتمعالبػدويفػيالنقػب،ومػفناحيػة

إدارية،فإف"سمطةتطويرالبدو"ىيوحدةثانويةمفدائرةأراضيإسرائيؿ،مايشيرإلىاألجندة

الخفيةالكامنةوراءاسـجميؿكيذا،وباإلضافةإلىموارداألراضي،تتمتػع"سػمطةتطػويرالبػدو"
بس ػػيطرةمطمق ػػةعم ػػىت ػػوفيرإمكاني ػػةتوص ػػيؿالمي ػػاهلب ػػدوالنق ػػبف ػػيالق ػػرىالت ػػيالتعت ػػرؼبي ػػا

إسػ ػرائيؿ،إفى ػػذهالق ػػرىغي ػػرموص ػػولةبش ػػبكةالم ػػاءالقطري ػػة،إالأفس ػػكانيايمنحػ ػوفإمكاني ػػة
الحصوؿعمىالماءبأسعارمرتفعةفيمواقعمركزيةمخصصةلذلؾ،ويتوجبعمييـنقػؿالمػاء
منياإلىبيوتيـفيصياريج.وتطبؽ"سمطةتطويرالبدو"سياسػةمقيػدةجػدافيمػايتعمػؽبالمػاء،

ػادرةأ ارضػييـواالنتقػاؿإلػىالبمػداتالتػػي
وىػيتسػتخدـالمػاءكوسػيمةأخػرىلحػثالنػػاسعمػىمغ 
تصػػادؽعمييػػاالحكومػػة،كمػػاتحتكػػر"س ػػمطةتطػػويرالبػػدو"كامػػؿالتخطػػيطالخػػاصب ػػالمجتمع

البػػدوي،وىػػيالمسػػئولةعػػففػػتحأحيػػاءجديػػدةفػػيالبمػػداتالبدويػػةالمخطػػطليػػا،أوإقامػػةبمػػدات
جديػػدة،وفػػيالمجمػػؿ،اليمكػػفإحػػداثأيتطػػويرفػػيالمجتمػػعالبػػدويفػػيالنقػػب،س ػواءكػػاف
مجتمعػامعترفػابػوأـال،مػالػـتصػادؽعميػووتنفػذهسػمطةتطػويرالبػدو( dayan, 1993, p.

 .)98
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وعندالنظرإلىسياسةإسرائيؿالتعميميةتجاهالبدوالفمسطينييففيالنقب،نجدأنياسياسةتقوـ

عمىشطب اليوية الوطنية ألولئؾ السكاف،وتيدؼإلى تذويب وجودىـوتحويميـإلى جماعة
ىامشية تقوـ عمى ىامش المجتمع اإلسرائيؿ وتتثقؼ بثقافتو ،وتكوف في خدمتو .أي أف تمؾ

السياسة تقوـ عمى خطة لمتيويد االجتماعي والثقافي وفقاً لألىداؼ الصييونية العميا .ويتضح
الرسمي عاـ
ذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عمى أىداؼ التعميـ كما وردت وفؽ تعديؿ قانوف التعميـ  ّ

،3333والتيتنصعمىمايأتي (أبو أسعد :)303-80331300 ،

.8

ويتعمـ المبادئ و ِ
القيـ التي وردت في وثيقة إعالفقياـ دولة إسرائيؿ،
ّ
أف يكتسب الطالب 
تشدد عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف،
اطية ،وتعزيز العالقة التي  ّ
ييودية وديمقر ّ
كدولة  ّ
اطية ،والمحافظة عمى القانوف ،واحتراـ وجية نظر
والحرّيات 
األساسية ،والقيـ الديمقر ّ
ّ

اإلنسانية
وثقافة الغير ،والتربية مف أجؿ السعي لمسالـ والتسامح في العالقات بيف 
ّ
.8
.3

وشعوبالعالـ.

تعميـتاريخأرضإسرائيؿوكذلؾدولةإسرائيؿ.
التقاليدالييودية،والتشديد عمى
تعميـ التوراة،تاريخ الشعب الييودي،التراث اإلسرائيمي و
ّ

مسألةذكرىالكارثةوالبطولةوتعميـالطالبعمىاحتراميا.

.9

شخصيةالطالبوالطالبة،وتعزيزقدراتيماوابداعاتيماالمختمفة،مفأجؿاستنفاذ
تطوير
ّ

.0

تقوية ودعـ معرفة الطالب في مجاالت المعرفة والعموـ المختمفة،وفياإلبداع اإلنساني

قدراتيماكأفراديعيشوفحياة ًًذاتجودةومعنى.

األساسية التي يحتاجوف
بأنواعو وفي مراحميا لمختمفة .وكذلؾ تزويد الطالببالميارات 
ّ

حر ،وتشجيع النشاط الرياضي والثقافة
إلييا في حياتيـ كأفراد بالغيف في مجتمع  ّ
فييية.
التر ّ

.0

تعزيز القدرة عمى إبداء الرأي والنقد وتنمية حب  ًّاالستطالع لممعرفة والتفكير الذاتي

.7

اويتقدماكؿ
منح فرصة متساوية لك ّ
ؿ طالب وطالبة،وافساح المجاؿ أماميما لكييتطور  ّ

.1

تنميةودعـالمساىمةفيحياةالمجتمعفيإسرائيؿ،واالستعدادلقبوؿالمناصبواشغاليا

ؿوالمبادرة،وتنميةالوعيبخصوصالتغيراتوالتجديدات.
المستق ّ
تتقبؿاآلخروتسانده.
ًّحسبطريقتو،وخمؽاألجواءالتي ّ

المسؤولية ،والمساعدة المتبادلة ،والتطوع لممجتمع والسعي مف
مف منطمؽ اإلخالص و
ّ

أجؿإيجادالعدؿاالجتماعيفيدولةإسرائيؿ.
.4

الطبيعيةوترسيخ العالقة
المسؤولية بخصوص البيئة 
تطوير عالقة مبنية عمى االحتراـ و
ّ
ّ
انية.
لطبيعيةبمافيذلؾ
واالرتباطمعالوطفومناظرها
ثروتوالطبيعيةوالحيو ّ
ّ
ّ
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 .83معرفة المغة ،الثقافة ،التاريخ ،التراث والتقاليد الخاصة بالمواطنيف العرب والمجموعات
كانية األخرى في دولة إسرائيؿ ،واالعتراؼ بالحقوؽ المتساوية لكافة مواطني
الس ّ
ّ
دولةإسرائيؿ

أقام ػػتو ازرةالتربي ػػةوالتعم ػػيـ،ف ػػيإط ػػارى ػػذهاألى ػػداؼ،س ػػمطةالتعم ػػيـالب ػػدويف ػػيالع ػػاـ
1981ـ،لتوفرالخدماتالتعميميةلمقرىالتيالتعترؼبياإسرائيؿحيثتفتقرىذهإلىالييئات

البمديػػةالتػػيعػػادةمػػاتػػوفرمثػػؿتمػػؾالخػػدمات،ومػػفإقامتيػػا.ويػػديرسػػمطةالتعمػػيـالبػػدويمػػدراء
ييوديعمموفمفأجؿالسيطرةعمىالمجتمعمػفخػالؿتػوفيرم ارفػؽالتعمػيـ(.حنانئيػؿ،2014،

 )63

ومفىناأصبحوضعجيازالتعميـالبدوييعانياألمريف.فمفناحيو ينييأعدادكبيرةمف

الطالب سنويا التعميـ الثانوي ( 5500طالب) ،بينما ينخرط أقؿ مف %15منيـ في التعميـ

التحصيؿالعمميمتدف جدا .وأكبرشاىد عمىذلؾامتحانات
ٍ
االكاديمي.أمامفحيثالنتائجف
التقييـالذيتجريياو ازرةالتربيةوالتعميـسنويا.ففيسنة 2006كافمعدؿعالماتالطالبفي

صفوؼالخوامسكمايمي:المغةاإلنجميزية،69العموـوالتكنولوجيا،54الرياضيات،53والمغة

(العربية).%51أمانتيجةامتحافسنة 2007فتبيفاف %35مفالطالبالممتحنيفكانت
عالماتيـ حتى .%55وكاف معدؿ عالمات الطالب في امتحاف التعبير لمغة العربية

نحو(%32أبوعجاج .)http://cutt.us/Qh44i،2012،

وتعاني المدارس البدوية في النقب مف االكتظاظ :ففي عاـ  ،2006بمغ متوسط عدد

التالميذ في المدارس البدوية  665طالبا في المدرسة الواحدة ،مقارنة بػ  372بالمدارس

اإلسرائيميةاألخرى .ويزيدعددطالب%80مفالمدارسعف 500طالب،مقارنةمع٪ 25

فيالمدارساإلسرائيمية.وعمىرغـأفالدولةأقرتميزانيةلحؿمشكمةاالكتظاظفيمدارالنقب،
فانو لـ يتـ تنفيذ معظـ الق اررات.فقد أقرت في الفترة ما بيف  2006 -2000ميزانية لتزويد

المدارسبػ  477غرفوتعميميوفإنيالـتزودىذهالمدارسسوىبػ 86غرفة فقط.ىذاالنقص
ادى(ومازاؿ)الىارتفاعنسبةاالكتظاظداخؿالصفوؼوساحاتالمدارس.وىكذاظمتنسبة

المساحة المتاحة لمطالب في المدارس البدوية ىي  1.7متر مربع في حيف كانت المساحة
المخصصة لمطالب الييودي في المدارس الييودية  4.2متر مربع .وىكذا كاف معدؿ عدد
الطالب في المدارس االبتدائية في عاـ  2007حوالي  31طالبا وفي المدارس اإلعدادية 34

طالبا.امافيالمدارسالثانويةفكاف31طالباوىينسبةتزيدكثي اًرعفنسبةعددالطالبفي

المدارساإلسرائيمية(.أبوعجاج .)http://cutt.us/Qh44i،2012،

وبمغمجموعالطمبةالحاصميفعمىالمقباألوؿفيالعاـالدراسي،8002حوالي.%0.3

ومف الحاصميف عمى المقب الثّاني حوالي  ،%3.1ومف الحاصميف عمى المقب الثالثأقؿمف
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أف الفجوة في نسبة الطالب بالنسبةلعدد السكاف بيف أوساط الييود والعرب
.%3وىكذايتضح  ّ

منتصؼثمانينيات القرف الماضي،وقد بمغت في العاـ 8440
في إسرائيؿ تزداد اتساعا  ًًمنذ 
ّ

ؿ ألؼ مواطف 33.0لدى الييود،
أكثر مف ثالثة أضعاؼ ،ففي حيف كانت نسبة الطالب لك ّ
كانتفيمقابؿذلؾ0.3لدىالعرب (أبو أسعد)373-370 :8033 ،

وتضطر السياسة اإلسرائيمية الطّالب العرب ألف يقضوا ساعات كثيرة في دراسة الثقافة

الساعات
خصصليذهالمواضيعساعاتأكثرمف ّ
والتاريخالييوديوكذلؾالمغةالعبرّية،حيثتُ ّ

المخصصة لدراسة األدب والتّاريخ العربي .كما ُيطالب الطالّب العرب بالتّعاطؼ مع القيـ
ّ

خاص بيـ والشعور
الصييونية عمى حساب تطوير وعي قومي  ًّ ّ
الييودية ودعـ التطمعات 
ّ
ّ
أما
اليوية  ّ
باالنتماء لشعبيـ .في حيف تحظى  ّ
القومية العر ّبية بإىماؿ أوباىتماـ أقؿ  ًّبكثيرّ  .

الفمسطينيةفالتحظىبأي ًّشكؿمفأشكاؿاالعتراؼواالىتماـ.فيويفرضعمىالعرب
اليوية
ّ
ّ
لقومية،العر ّبية
الييودية/
التفيّـ والتعاطؼ مع األىداؼ 
ىويتيما  ّ
الصييونية،باإلضافة إلى طمس  ّ
ّ
ّ
والفمسطينيةفيإسرائيؿ(أبو أسعد )80331337 ،

وبمغ عدد العرب العامميف في و ازرة التربية والتعميـ االسرائيمية في العاـ834 ،3337

أي موظّؼ عربي
شخصاً (أي حوالي )% 0.9مف بيف حوالي3733موظؼ ،وليس ىناؾ  ّ
التعميمية،أوفي قسـ التمفزيوفالتعميمي،أوفي شعبة تعميـ الكبار،أوفي
ًّيعمؿ في قسـ المناىج 
ّ

دائرة تأىيؿ الحارات أوفي دائرة األماف عمى الطرؽ تنعدـ المساواة وبشكؿ بارز في مسألة
لمجمعيات
الخاصة والتي تمنحيا و ازرة التّربية والتّعميـ 
االستثنائية لمبرامج
توظيؼ األمواؿ 
ّ
ّ
ّ
القضية انعكاسات
الحكومية،والتي تعمؿ خارج إطار و ازرة التربية والتعميـ،وليذه 
والييئات غير 
ّ
ّ

أوضحتجوالنعجنوفبقوليا:فيعاـ،8444منحتو ازرةالتربيةوالتعميـ
في
غايةاألىمية.كما ّ
ّ
الجمعيات العر ّبية ماقدره% 8.0مف
الً،وكاف نصيب 
الجمعيات مبمغا  ًًوقدره8334074شاق 
ّ
ّ
ىذاالمبمغفقط(أبو أسعد.)42 :8033 ،

الرغبةفي
ّ
و
الرفيعةفيجيازالتّعميـالعاـينبعمف ّ
الشؾأفإقصاءالعربمفالمناصب ّ

عمميةتوظيؼالمعمّميفوالمدراء
األقميةالعر ّبية
الفمسطينية.كانت ّ
ّ
السيطرةعمى ّ
االحتفاظبالتح ّكـو ّ
ئيسي في القدس.لـ يكف
والمفتّشيف مرىونة في نياية األمر بيد و ازرة التربيةوالتّعميـ ومركزىا الر ّ

التأىيؿوالشياداتبحد ًّذاتومعيا اًرلممواطنيفالعربفيإسرائيؿمفأجؿالحصوؿعمىوظيفة
أومنصب في مجاؿ التّعميـ ،أ وحتى وظائؼ ومناصب في مجاالت أخرى أيضاً.قبؿ أف يتـ

أمنيا
ًّقبوؿالعربلمعمؿفيجيازالتّعميـ،فيـمطالبوفأو
الًبأفيجتازوادوفدرايةمنيـفحصاً ّ

ًًمف أجؿ الحصوؿ عمى موافقة وتصديؽ جياز األمف العاـ(الشاباؾ) ،بحيث يحصؿ المرشح

لموظيفةمفخاللياعمىمصادقةأوتصريحب" المواطنةالصالحة(أبو أسعد)44 :8033 ،
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الييوديةالرئيسيةالكبرى،وتعتمدعمىإتباعالمغة
تتمركزجميعالجامعاتفيإسرائيؿفيالمدف
ّ

األقمية العر ّبية تش ّكؿ
العبرّية المغة الوحيدة لمتدريس فييا .مف ناحية أخرى،وعمى الرغـ مف  ّ
أف  ّ
مايساوي  %33مف مجمؿ عدد السكاف في إسرائيؿ ،فإف  ًّالمحاضريف العرب الفمسطينييف

يش ّكموف مايعادؿ  %8.3فقط مف مجموع أعضاء كوادر التدريس األكاديمي في الجامعات

اإلسرائيمية(أبو أسعد)377 :8033 ،

أف ىناؾ العديد مف العوائؽ والعقبات التي تواجوالمجتمع العربي في إسرائيؿ في
يبدو  ّ

مؤسساتالتعميـالعالي،منيا(أبو أسعد:)321 :8033 ،
سعيولموصوؿإلى ّ
 عدـالنجاحوالعمؿعمىتقميصالفجواتوتساويالفرص.
الثانوية.
 مستوىالتعميـالمنخفضفيالمراحؿ
االبتدائيةو ّ
ّ
الدعـالماليواألكاديمي ًّلمطمبة.
 انعداـ ّ

الثقافيةفيامتحاناتالقبوؿالمعتمدةلمجامعات.
 استخداـالمعاييرالمنحازةمفالناحية ّ
 صعوبةاستيعابالمحاضريفوالعماؿاإلدارّييفالعربفيالجامعات.
 عدـسماحالسمطاتاإلسرائيميةبإقامةجامعةعر ّبيةمستقمة.

ويتضح مفخالؿالعرضالسابؽأفتصحيحخمؿالسياسةاإلسرائيميةتجاهالتعميـالعربيفي
النقبيتطمبجممةمفالحاجاتاألساسيةومفأىميا(أبو أسعد:)343-80331340 ،

وىويتيا ودعميا ضمف إطار
األقمية العربية  ّ
عية احتياجات تطوير ثقافة  ّ
 االعتراؼ بشر ّ
التعميـالرسمي.

 ضرورة العمؿ عمى مشاركة عربية كاممة في إدارة بناء وتطوير جياز التعميـ الوطني

العاـ،بدالًمف حكـ ذاتي عربيعمى مدارسيـ،األمر الذي رفضتيا الدولة سابقاً بشكؿ
ّ
واضح.

التعميمية لممدارس في أصؿ المجتمعات،ومنح
 تخصيص حصة عادلة مف موارد الدولة 
ّ
الفرصالعادلةوالمتساويةألشكاؿالتعميـجميعيافيإسرائيؿ،بمافيياالتعميـالعالي.

 إلغاء ممارسات التعييف المنحازة ،والخاضعة لمفحص األمني في جياز التربية والتعميـ
العربي.

اليوية الفمسطينية،
 تطوير المناىج الدراسية المناسبة التي تتناوؿ التاريخ،التراث،الثقافةو ّ
والتي تبعث في الطمبة معاني االعتزاز بتاريخيـوتواصميـ مع الشعب الفمسطيني،عمى

أفيتـ ًّتطبيقيافيبرامجالتعميـالمنيجيوالالمنيجي.

التقميدية واألدياف غير الييودية (اإلسالـ) في
 ادخاؿ التاريخ والثقافة العر ّبية والمعرفة 
ّ
الييودية في إسرائيؿ،التي توازي دراسة الثقافة،التاريخ،اإلرث،والديف
مناىج المدارس 
ّ
الفمسطينيةفيالدولة.
الييوديفيالمدارسالعر ّبية
ّ
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وال يمر أسبوعاإالوتقوـإسرائيؿبمصادرةالمزيدمفأراضي عربالنقب ،وتيدـدوريا

عشراتالبيوتلعربالنقب،وبيفالفينةواألخرىتقتمعمايزرعوعربالنقبمفأشجار،البؿ
فيأحيافكثيرةتدمرالمزارعالبدويةبالمبيداتالكيماويةقبؿالحصاد؛بحجةأفالبدويسيطروف
المصادرة.واليوـنرىاحتجاجاتمجالسمحميووبمديوعربيو

عمىأراضي دولةالسمبوالنيبو
في النقب عمى الوضع االقتصادي المزري الذي يسود في البمدات والمدف العربية في النقب،

وبالتالي يعاني عرب النقب مف شح الميزانيات وغياب اإلمكانيات لتطوير المجتمع العربي

النقباويالذييعانيمفالفقروالبطالةوالجوع(جباريف .)34،2013،

لق ػػدقام ػػتإسػ ػرائيؿ،من ػػذالب ػػدء،بت ػػدميرمنيج ػػيلك ػػؿالمقوم ػػاتاالقتص ػػاديةوالحياتي ػػة

الخاصةبعربالنقػبدوفأفتتػرؾمجػاالأومنفػذاًواحػداًيحػوؿدوفوقػوعالكارثػةالحتميػةالتػي
بػػدتمعالميػػاتتجمػػىشػػيئاًفشػػيئاًفػػيالواقػػعال ػراىفالػػذييعيشػػوعػػربالنقػػبتحػػتوطػػأةالفقػػر

والمجاعةالحاصمةعممياًوموضػوعياًكنتيجػةحتميػةتتحمػؿمسػؤوليتياوعواقبيػامؤسسػاتالدولػة

اإلسرائيمية(.يفتاحئيؿ.(43،2014،

مفالمؤكدأفمػايتعػرضلػوعػربالنقػبمػفالظمػـوالقيػركػافومػازاؿسياسػةرسػمية

تنتيجيػػاإسػرائيؿبيػػدؼتيويػػدالنقػػبمػػفجيػػة،وزجعػػربالنقػػبفػػيمحميػػاتوتجمعػػاتبشػرية
تعيشعمىىامشالمػدفوالقػرىالييوديػةمػفجيػةثانيػة،وبالتػاليربػطحيػاةعػربالنقػبقسػرياً

ومنيجي ػاًبمػػاتمػػفعمػػييـإس ػرائيؿمػػفمسػػاعداتشػػحيحةتضػػمفليػػـفقػػطمكان ػاًاقتصػػادياًدوني ػاً

عالمػػبطفوالجػػوعالواقػػعوالحاصػػؿالػػذيتُعػػانيمنػػو
يتػػأرجحبػػيفخػػطالفقػػرومػػاتحتػػووبػػيفالجػػو ُ

نسبةغيرقميمةمفعربالنقبومفبينيـنسبوعاليةمفاألطفػاؿ .رغػـأفالتقاليػداالجتماعيػة

البدويػػةت ػرفضفػػيكثيػػرمػػفاألحيػػافاالعت ػراؼبوجػػودالفقػػروالمجاعػػةتبع ػاًلممعطيػػاتالتربويػػة
ػسمباشػ ػرةبِاألجي ػػاؿالحاضػ ػرةوالقادم ػػة
والك ارم ػػةاإلنس ػػانية،إالأنن ػػاأم ػػاـواق ػػعجدي ػػدوخطي ػػريم ػ ُ

والمجتمػػعالعربػػيالنقبػػاويككػػؿ،حيػػثإفآثػػارالعػػوزوالحرمػػافسػػتنعكسحتم ػاًعمػػىالمسػػمكية
االجتماعيػ ػػةوتتجمػ ػػىفػ ػػيمظػ ػػاىرعػ ػػدـالقػ ػػدرةعمػ ػػىاالنضػ ػػباطاالجتمػ ػػاعي،ومظػ ػػاىرالعنػ ػػؼ

االجتماعيبكؿأشكالو،ومظاىرعدـالشعوربِاألمفوالطمأنينػةعنػدالكبػاروالصػغار،وبالتػالي
الالمبػاالةاالجتماعيػة،وكمػا
بروزظػاىرةالتَف ُكػؾاالجتمػاعيوالػذوباففػيواقػعالمػ اررةاإلنسػانيةو ُ
يبدو،ىذاماتسعىإلىتحقيقوسياسةالدولةاإلسرائيمية(.سوفير .)66،2001،

وخالصةالقوؿإفإسرائيؿقدانتيجتسياسةتدميريةنحوعربالنقبمنذعقػودمضػت

وذلؾعمىالنحوالتالي(:أبوراس.)54،2011،
-1

ػالؿمصػػادرةاأل ارضػػي
تػػدميرإسػرائيؿالمقومػػاتاالقتصػػاديةالعربيػػةفػػيالنقػػبمػػفخػ
ُ

الزراعيػػة،ومصػػادرةالمواشػػيالتػػيبمغػػتذروتيػػافػػيمنتصػػؼالسػػبعيناتمػػفالقػػرف
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العشػريفبواسػػطةالػػدورياتالسػػوداء"الخضػراء"التػػيالحقػػتالبػػدوومػػا ازلػػتتالحقيػػـ
بيػػدؼاالسػػتيالءعمػػىأ ارضػػييـومواشػػييـ،وبالتػػاليتػػدميرمقومػػاتاالقتصػػادالبػػدوي

ػوىمنتجػةوقػادرةعمػىإعالػةنفسػيانوعػاًمػاإلػى
التقميدي،وتحويؿعربالنقػبمػفق ُ
قوىباطمةعفالعمؿوترتكزعمىبعضالمساعداتاإلسػرائيميةالتػيالتتناسػبمػع

عػددأفػراداألسػرةالعربيػةالكثيػرةالعػدد،ممػػايجعػؿظػػاىرةالفقػروالجػػوعظػاىرةحتميػػة

-2

إفلـتَ ُكفجزءاًاليتجزأمفأىداؼالسياسةاإلسرائيميةنحوعربالنقب.

تػ ػػوطيفعػ ػػربالنقػ ػػبقس ػ ػرياً،واقامػ ػػةمحميػ ػػاتبش ػ ػريةلمبػ ػػدوعمػ ػػىط ػ ػرازاسػ ػػتعماري

ائيؿالمسػبؽ
شابووضعيةالينودالحمػرفػيأمريكػاوكنػدا،بمعنػىعمػـإسػر
كالسيكيي
ُ
ُ
ُ
ػابالبنيػةالتحتيػة
ػتبرزفػيغي
ُ
بعواقبالتوطيفالقسػريومظػاىرالفقػروالجػوعالتػيس ُ

اءفيالمحمياتالبشريةالتػيأقامتيػالعػربالنقػبأوفػي
االقتصاديةواالجتماعيةسو ً
اتمحاصػرةيتفشػى
القرىغيرالمعترؼبياالتيتُحاصرىاإسر
ائيؿوحولتياإلىجيتو ُ
ّ
فيياالفقروالبطالةوالجوعناىيؾعفغيابالمقوماتلحياةبشريةكريمة.

-3

رغػـالعػػددالكبيػرألفػرادالعائمػػةالعربيػةفػػيالنقػػب،إالأفالعنصػريةاإلسػرائيميةورغػػـ

ػيضمخصصػات
معرفتيابوضعالعػربككػؿووضػععػربالنقػبخاصػةقامػتبتخف
ُ

ػةالمزريػةالتػيتعيشػيا
ػاالمسػبؽبالحال ُ
التأميفالمخصصػةلألطفػاؿالعػربرغػـعممي ُ
كثيػػرمػػفالعػػائالتالعربيػػةفػػيالنقػػب،ورغػػـمعرفػػةالنظػػاـالعنصػػرياإلسػرائيميبِػػأف

ُمخصص ػػاتت ػػأميفاألطف ػػاؿتُش ػػكؿال ػػدخؿالوحي ػػدلكثي ػػرم ػػفالع ػػائالتالعربي ػػةف ػػي

ﱠ
اففيزيادةالطيفبمةثػـيطالػبعػربالنقػببوقاحػة
النقب،إالأفىذاالنظاـلـيتو َ

أفيكون ػ ػواأصػ ػػدقاء وم ػ ػواليفلمػ ػػفيحػ ػػرـاألطفػ ػػاؿالعػ ػػربمػ ػػفلقمػ ػػةالعػ ػػيشوالحيػ ػػاة
َ
ػاجعنقػػووحبػػذالػػو
الكريمػة!!!وكمػػايقػػوؿالمثػؿالبػػدوي ..حبػػذالػويػػرىالجمػػؿاعوج ُ
يس ػ ػ ػ ػػتوعبالظ ػ ػ ػ ػػالموفم ػ ػ ػ ػػدىظُممي ػ ػ ػ ػػـوعنصػ ػ ػ ػ ػريتيـ.ولكفورغ ػ ػ ػ ػػـقس ػ ػ ػ ػػوةالظ ػ ػ ػ ػػروؼ
الداخميودورهفيالوضػع

والسياسةاإلسرائيمية،فالبدمفالتطرؽأيضالمعامؿالذاتيو

السائدوذلؾعمىالنحوالتالي(:جباريف)45،2013،
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خاتمة
النتائج والتوصيات
عمىأثرنكبة 1948تـتيجيرعددكبيرمفالفمسطينييفمفأراضييـوبيوتيـوقراىـإلى
دوؿالمنافيوالشتات،ورافقتفكرةطردالفمسطينييفتطورالمشروعالصييونيفيفمسطيف،منذ

نياية القرف التاسع عشر وحتى توقيع اتفاقيات اليدنة عاـ 1949ـ ،وال يمكف فصؿ عمميات
الطردالجماعيةلمشعبالفمسطينيعفالمشاريعاالستيطانيةالصييونية،إذتشكالففيالسياؽ

العاـوجيتيفلعممةواحدة،فالتتـالثانيةإالبتحقيؽاألولى،واعتبرتالحركةالصييونيةوج ود

السكاف الفمسطينييف مشكمة سياسية فرضت نفسيا عمى المشروع الصييوني في فمسطيف،

ومعضمةأطمقتعميياتعبير(المسألةالعربية)فيفمسطيف،واعتبرتأنومامفحؿ(لممشكمة
الييودية)إالبطردالفمسطينييفبالسيؼ،وقدكافلتمؾاألفكاررواجاًبيفالزعماءالصياينة .

كما أنيا لـ تتواف لحظة في اتباع وسائؿ وسياسات وحشية بيدؼ القضاء عمى السكاف

الفمسطينييف،معتبرةىؤالءالسكافأنيـعنصردخيؿعمىىذهاألرض،محاولةلتكريسمنطؽ
"أرضبالشعب،لشعببالأرض"،وكافالقتؿواإلبادةالجماعيةوسيمةلمقضاءعمىالسكاف

األصمييف،معتديةعمىجميعالحقوؽاإلنسانية،والقوانيفالدولية،وىدفيامفوراءذلؾىوأف
يبقىالعنصرالييوديىوالسائد،أضؼإلىذلؾسياسةالفصؿالعنصري،وسياسةاالستيطاف

التيتطبؽحتىاآلف،وماأعدادالفمسطينييفالتيىاجرتمففمسطيفسنة 1948و1967
إالأحدنتائجىذهالسياساتالتيىدمتجزءكبيرمفالديموغرافيةالفمسطينية .

وطرحت أطراؼ وحكومات إسرائيمية والواليات المتحدة األمريكية وبشكؿ متكرر مشاريع

تيدؼإلىتحويؿالقضيةالفمسطينيةإلىقضيةالجئيف،وتفريغاألرضالفمسطينيةمفسكانيا

األصمييف وتيجيرىـ عبر طرح مشاريع التوطيف ،ومف ثـ تحويؿ قضية الالجئيف مف قضية
سياسيةوقانونيةإلىقضيةإنسانيةومعيشية،ووضعحموؿلمشاكؿالالجئيفوالميجريفولكف

بعيداًعفديارىـالتيىجروامنيا .

واستمرت "إسرائيؿ" في رفض كافة الق اررات الدولية التي كانت تطالبيا بالسماح لالجئيف

الفمسطينييفبالعودةإلىديارىـ،حتىأفالحكومةاإلسرائيميةرفضتالسماحبعودة 100ألؼ

الجئ إلى ديارىـ ،ولو كاف ذلؾ مقابؿ حصوليا عمى صمح مع العرب.وما زالت السمطات
اإلسرائيمية تشترط عمى السمطة الفمسطينية إسقاط حؽ عودة الالجئيف مقابؿ أف توافؽ عمى

تطويرالسمطةإلىكيافمنقوصالسيادةأودولةبحدودمؤقتة .
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ولـتتوافاسرائيؿفيتيجيرالفمسطينييفمنذنشأتياوحتىاآلف،وشمؿالتيجيركؿالبمدات

العربية التي استولت عمييا اسرائيؿ  ،ومنيا النقب ،الذي عانى سكانو كؿ أشكاؿ التضييؽ

والضغوطمفأجؿدفعيـلمنزوح،حيثأصبحىناؾشكالجديدالمتيجيروىوالتيجيرالداخمي،
وخاصةفيمايتعمؽبسكافالنقب،إذقامتالسمطاتاالسرائيميةببناءمدفجديدةفيتجمعات
معينة الحتواء سكاف النقب بعد دفعيـ لترؾ ديارىـ والسكف في تمؾ المدف ،مف خالؿ تقديـ

اإلغراءاتوقطعالخدماتاألساسيةوالتضييؽالمتكرر .

إفاليدؼاألساسلسياساتالحكوماتاالسرائيميةالمتتاليةىوطردالسكافالعربالبدومف

أراضييـ ،وعمى وجو التحديد في القرى غير المعترؼ بيا ،ونقميـ إلى التجمعات السكانية

المعترؼ بيا ،وىو ما يعني سيطرة الدولة عمى أوسع مساحة ممكنة مف أراضي العرب في

النقب ،حيث أخذت قضية السكاف العرب البدو تتبوأ مكانة ميمة في الحيز العاـ لدى
الفمسطينييففيالداخؿولدىالقياداتالعربية،وتحولتإلىقضيةعامةمركزية،وباتوايتعامموف

معياك ػػ"نكبةصغيرة"و"حؿنيائيلقضيةالبدوفيالنقب"سيكوفلياإسقاطاتعمىكافة

المواطنيفالعربفيإسرائيؿ،وعمىتصرفاتيـالسياسيةوآلياتالنضاؿالسياسيالمستقبمي .
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أوالً :النتائج:
 -1اعتبرتالحركةالصييونيةأفالتيديدالموجوإلىالمشروعالصييوني؛ىووجودالشعب
الفمسطيني،فالتناقضبينيماأساسيووجودي،واليمكفأفيتعايشالكيافاالستيطانيمع
السكاف األصمييف .وقد انعكس ىذا الفكر عمى سياسة إسرائيؿ تجاه بدو النقب ،حيث
مارست عمييـ جميع أنواع الضغط النفسي والسياسي واالجتماعي واالقتصادي مف أجؿ
اضطرارىـلميجرةوالخروجمفمنطقةالنقبإماإلىالتجمعاتالجديدةواماإلىالخارج،
وبشكؿنيائي.
 -2اشتممتكتاباتالجيؿاألوؿمفالمفكريفالصياينةعمىدعواتمباشرةومبكرةإلىطرد
العربالفمسطينييف،واعادةتوطينيـفيالبالدالمجاورة؛إلفساحالمجاؿأماـتنفيذالمشروع
الصييوني،ويعدإدواردميتفوردمفأوائؿالصياينةغيرالييودالذيفدعوالتيجيروترحيؿ
الشعبالفمسطيني.
 -3دأبتالحركةالصييونيةعمىتنفيذأىدافيافيفمسطيفضمفرؤيةتتجاىؿرسمياً وجود
الفمسطينييف ،مرو ار بإنكار حقوقيـ الوطنية ،وكاف ذلؾ بمثابة خطوة تمييدية في سياؽ
السعيإلىاقتالعيـوترحيميـإلىالبالدالمجاورة.وقدطبقتإسرائيؿعمىبدوالنقبىذه
السياسةمنذالبدء
 -4مارستالحركةالصيي ونيةشكميفرئيسفلطردبدوالنقب:الطردالبعيد،وىوطردالعرب
الفمسطينييفإلىالبالدالمجاورةلفمسطيف،والطردالداخميوىوطردالعربمفمنطقةإلى
أخرى ضمف األراضي الفمسطينية ،حيث بدأ طرد العرب مف أراضييـ ،وتجريدىـ مف
حقوقيـ منذ اليجرة الصييونية األولى ،ونفذت أوؿ عممية طرد لمسكاف العرب عاـ
1886ـ.
 -5تـطرحالعديدمفمشاريعالتوطيفالداخميوالخارجيلزيادةوتيرةالتيجيرواحالؿاألرض
بالمستوطنيف،ولكفمعظمياباءبالفشؿ.
 -6بدأت خطط طرد الفمسطينييف مف بدو النقبمع الحرب العربية – اإلسرائيمية (-1947
1949ـ)،حيثبدأتعممياتطردالعربالفمسطينييفمففمسطيف،بعدماتبنتالجمعية
العامةلألمـالمتحدةفيعاـ1947ـ.
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 -7إف سياسة التيجير الصييونية لـ تكف عفوية أو جاءت تمشياً مع متطمبات الحرب ،بؿ
كانت ىناؾ خطة مركزية مدبرة ومخططاً ليا لتيجيرجميع السكاف العرب أو معظميـ،
وىيخطة"دالت"التيوضعتقبؿصدورقرارالتقسيـبسنوات.
 -8إفالفمسطينييفالموجوديففيإسرائيؿيشكموفمانسبتو%20مفمجموعالسكاف،أي
أنو بعد 20سنةسوؼ يصبح العدد يمثؿ مانسبتو %40وتصبحييودية الدولةمجرد
مشروعفاشؿوجزءمفالماضيالعصيعمىالبعثواإلحياء.
 -9الزيادة السكانية في فمسطيف ناتجة عف الزيادة الطبيعية لدى الفمسطينييف ،وىي عكس
الزيادةاإلسرائيميةتماماً،حيثتتراوحبيف 3.5إلى 4مواليدلكؿامرأةفمسطينية متزوجة
 ،4وىي تختمؼ بالنسبة لممسمميف والمسيحييف والدروز ،ومنو فأعداد الفمسطينييف عرفت
ارتفاعاً رغـجميعالوسائؿالتياستعممتمفطرؼإس ارئيؿلمقضاءعمييـ،وىذهالزيادة
تعتبرمستقرة.
 -11رغـعممياتالتضييؽوالتيجيرالمستمرةلـتستطعإسرائيؿ تفريغالنقبمفسكانوالبدو
بؿزادوعييـومقاومتيـلالحتالؿ.
 -11رغـ الظروؼ القاىرة والصعبة التي يعيشيا عرب النقب ،إال اﱠنو مف الضروري إقامة
م ؤسساتمدنيةلمتضامفوالتكافؿاالجتماعيتسعىإلىتحسيفالوضعالعربيالنقباوي
بقدراإلمكاف،وخاصةتوعيةالبشرواألطفاؿخاصةبحقوقيـالقانونيةواإلنسانية،وىذاما
مجرد التوقيع عمى عريضة
يتطمب عمالً سياسياً جماىيرياً دؤوباً يتعدى في برنامجو ُ
القانونيوحتىالعالميعمىمحاربة
وتقديميالمكنيستاإلسرائيمي،بمعنىالعمؿالفعميو
ُ

الفقروالجوعمفخالؿفضحالممارساتالعنصريةاإلسرائيميةنحوعربالنقبوأىميا:

أف إسرائيؿ تستعمؿ الفقر والجوع كأداة سيطرة تسعى مف خالليا إلى المحافظة عمى
الوضعالقائـ ،إفلـ تكفتسعإلى ترسيخالتخمؼاالقتصاديواالجتماعيوتشويو واقع
األجياؿالحاضرةوالقادمةكاستراتيجيةثابتةوبعيدةالمدى.
 -12مف الميـ أف نعترؼ أف الفساد والعجز اإلداري يسود في كثير مف البمديات والمجالس
العربية في النقب ،بمعنى أف الفساد والعجز آفة يستفيد منيا الفاسدوف الذيف يوظفوف
اردلمصمحتيـومصمحةمفيحيطبيـمفحاشية،بينمافيالوقتنفسو
الميزانياتوالمو
ُ
تُعاني األكثرية في المجتمع العربي النقباوي مفغياب المشاريع االجتماعيةواالقتصادية
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محاربة الفقر والمشاكؿ االجتماعية الحاصمة في  ُكؿ حي وحارة
التي تُساىـ عادة في ُ
وخاصةفيمدفالتوطيفوعمىرأسيامدينةرىطأكبرمدفالتوطيففيالنقب.

المثقفة أف تأخذ دورىا في بناء
 -13ال ُ
المتعممة و ُ
بد مف التغيير واتاحة الفرصة لمكفاءات ُ
المجتمعالعربيالنقباوي،وقد آفاألواف ألفيتحررالجميعمفأَسر القبميةوماتفرضو
ىذهمفقيودوتخمؼعمىالمجتمع،حيثإفالقبميةوتحالفاتياتُشكؿالسندافالذيتطرؽ
بيالنقباوي.

عميوالدولةبعصاالتخمؼوالفقرعمىظيرالمجتمعالعر
وأخي اًرتتحمؿالدولةاإلسػرائيميةمػاآلػتإليػواألمػورمػفظػروؼاقتصػاديةواجتماعيػة

صعبةيعيشياعربالنقب،وماظػاىرةتفشػيالفقػروالجػوعبػيفعػربالنقػبإالدليػؿقػاطع
عمىأفخطرالفقرالمجاعةقائـوحاصؿوناقوسالخطػرقػدتػأخركثيػ اًروىنػاؾشػؾكبيػر

،والمطم ػػوب:
ػتدؽنػػاقوسالخطػػر 
إفكانػػتحكومػػاتإس ػرائيؿالغػػابرةوالحاض ػرةوالقادمػػةسػ ّ
تفكيػػرعربػػينقبػػاويجديػػدفػػيإيجػػادبػػدائؿوحمػػوؿلمميزانيػػاتالقميمةوالشػػحيحةالتػػيتقػػدميا

إس ػرائيؿلمبمػػدياتوالمجػػالس،ولربمػػايكػػوفالبػػديؿ،ونقػػوؿ"لربمػػا"فػػيالتوجػػوإلػػىمؤسسػػات
دوليولطمبالمسػاعداتوشػرحالوضػعاالقتصػاديالمػزريالػذييعيشػوعػربالنقػببسػبب

الممارساتالعنصريةاإلسرائيمية(أبوراس .)8،2013،
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ثانياً :التوصيات:
 -1يجب عمى الباحثيف والدارسيف الفمسطينييف القياـ بالمزيد مف األبحاث والدراسات حوؿ
قضيةالالجئيفوالميجريف،فيالوطفوخارجو.

 -2ضرورةالقياـبالمزيدمفالبحوثوالدراساتحوؿالنقبوالقرىالتيتـتيجيرسكانيا
والقرىالمرشحةلمتيجير.

 -3يجبعمىصناعالقرارالفمسطينييفالتركيزعمىكيفيةدعـبدوالنقبمعنوياًولوجستياً
لدعـصمودىـأماـمخططاتوممارساتإسرائيؿالتيترميإلىتيجيرىـ.

 -4يجب عمى المتنفذيف والباحثيف وأصحاب المكانة االجتماعية في النقب العمؿ المستمر
عمى نشر الوعي بمخططات االحتالؿ االحاللية ،وتشكيؿ جبية قانونية لمواجية

الممارساتالقمعيةالقانونيةالتييمارسيااالحتالؿفيتيجيربدوالنقب.

 -5عمىأصحابالمكانةاالجتماعيةفيالنقبالتركيزعمىجمبالمساعداتونشرالوعي
ونبذالعنؼوالممارساتالسيئةفيبمداتالتركيز،ومنعانتشارالمخدراتبكافةأنواعيا

بيفالشباب.

القرى البدوية العر ّبية غير المعترؼ بيا كمشكمة
النقب و 
 -0التّعامؿ مع مسألة األرض في ّ
سف قوانيف خاصة لتسوية الموضوع وتخصيص موارد
قومية .ويعني ذلؾ ّ
ّ
أنو يجب ّ
خاصةليذهالغاية.

ماحلممدعيفالبدوالذيفيمتمكوف أكثرمف 393.33دونـ(أقؿمف%3مفمجمؿ
الس
-7
ّ
ّ
السماح
أراضي النقب) والذيف يعيشوف عمى أراضييـ بتسجيؿ 
األراضي عمى اسميـ .و ّ
عاما.
لممدعيفاآلخريفباستئجاراألرضموضوعالنز ّ
ّ
اعلمدةً 94

اضيالتيتمتمصادرتياألغراضجماىيرّية
 -1دفعحكومةإسرائيؿتعويضاتمقابؿاألر
ّ
تحديدىاعمىيدمخمفمستق ّؿ.
التييتـ
ألصحابياالشرعييفبقيمتياالكاممة،و
ّ
ّ

 -4عرضعددمفالخياراتلتوطيفالمواطنيفالبدوفيأماكفسكناىـ،وليسعمىأساس
تيجيرىـ،أوتّمدينيـفقط.

عممكيةاألراضيعفمنحالخدمات،االعتراؼبجميعالقرىغيرالمعترؼ
 -83فصؿموضو
ّ
بياضمفالنفوذالقضائيلمجمسإقميميواحدأومجمسيفاثنيف(أبوراس .)3330،
ّ

ّ

ّ
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قائمة المراجع
أوالً :الوثائق والتقارير:
 .1إبراىيـ ،معاوية ،فمسطيف مف أقدـ العصور إلى القرف الرابع قبؿ الميالد ،الموسوعة
.2

الفمسطينية،المجمدالثاني،بيروت1990،ـ.

سجالت الكنيست رشوموت ،مشروع قانوف الحكومة :مشروع قانوف تنظيـ البدو في

النقب،وثيقة.319،2013/5/27،

 .3سجالتالكنيسترشوموت،مشروعقانوفالحكومة:مشروعقانوفتنظيـالبدوفيالنقب،
وثيقة.319،2013/5/27،

 .4سمطاني ،نمر ،إسرائيؿ واألقمية العربية ،تقرير مدى الكرمؿ السنوي لمرصد السياسي،
المركزالعربيلمدراساتاالجتماعيةالتطبيقية،مدىالكرمؿ،حيفا.2004،

 .5سمطاني ،نمر ،مواطنيف بال مواطنة :إسرائيؿ واألقمية الفمسطينية  ،2002-2000تقرير
مدىالكرمؿالسنويلمرصدالسياسي،المركزالعربيلمدراساتاالجتماعيةالتطبيقية،مدى

الكرمؿ،حيفا.2003،

 .6شمحت ،أنطوف وآخروف ،تقرير مدار االستراتيجي :المشاىد اإلسرائيمي لعاـ ،2007
.7

المركزالفمسطينيلمدراساتاإلسرائيمية(مدار)،يونيو .2008
العيدالقديـالتوراةعدةأسفار.

 .8فير ،أترنس ،طرد الفمسطينييف في الفكر والممارسات االسرائيمية ،تقرير معمومات(،)10
قسـاالرشيؼوالمعمومات،مركزالزيتونةلمدراساتواالستشارات،بيروت.2009،

 .4ىيومفراتيسووتش،خارجحدودالخريطة،انتياؾ حقوؽ األرض واإلسكاف في قرى البدو
المعترؼبيا،جػ0/33مارس.3331
اإلسرائيميةغير ُ

ثانياً :الكتب العربية

 .1أحمد،نجيب:فمسطيفتاريخاًونضاالً،دارالجميؿلمنشر،عماف1985،ـ .

 .2أرنسوف،جيفري،سياسةاألمرالواقعفيالضفةالغربية،إسرائيؿوالفمسطينيوفمفحرب
1967إلىاالنتفاضة،ترجمةحسنيزينة،مؤسسةالدراساتالفمسطينية،بيروت(.)1990

 .3إلياسشوفاني،الموجزفيتاريخفمسطيف،مؤسسةالدراساتالفمسطينية .1998،

 .4أنور ،أحمد فؤاد ،تاريخ الييود .مف تشويو األنبياء إلى 11سبتمبر ،مركز الراية لمنشر
واإلعالـ،القاىرة.2003،
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 .5بابادجي ،رمضاف وآخروف ،حؽ العودة لمشعب الفمسطيني ومبادئ تطبيقو ،مؤسسة
الدراساتالفمسطينية،بيروت،ط .1996،1

 .6بابيو ،إيالف ،التطيير العرقي في فمسطيف ،ترجمة :أحمد خميفة ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية،بيروت.2007،

 .7البديري،ىند،أراضيفمسطيفبيفمزاعـالصييونيةوحقائؽالتاريخ،مطابعجامعةالدوؿ
العربية،القاىرة1998،ـ.

 .8بشارة ،عزمي ،العرب في إسرائيؿ :رؤية مف الداخؿ ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت،ط.2008،2

 .9بيرس،شمعوف،الشرؽاألوسطالجديد،ترجمة:محمدحمميعبدالحافظ،الطبعةاألولى،
األىميةلمنشروالتوزيع،عماف(.)1994

 .10بيرغوال،سيرجوديؿ،التبديالتالديمغرافيةفيدوؿإسرائيؿفيمطمعالتسعينات،الشعب
الييودي نحو عاـ  ،2020سيناريوىات اجتماعية ديمغرافية ،سيناريو إسرائيؿ والشعب
الييودي،المخططالرئيسيإلسرائيؿلسنواتاأللفيف،معيدالتخنيوف،حيفا.1990،

 .11تسيرماف،بنيت،وآخروف،فوبياالديمغرافية:بيفالنفخالمتعمدوالتوقعاتالواقعية،ترجمة:
سعيد عياش ،سمسمة أوراؽ اسرائيمية ( ،)41تحرير :انطواف شمحت ،المركز الفمسطيني

لمدراساتاالسرائيميةمدار،فمسطيف،أيموؿ.2007

 .12تشيمدرز،أرسكيف،الرغبةالخرساء:مفمواطنيفإلىالجئيف،في:تيويدفمسطيف،ترجمة
أسعدزروؽ،مركزأبحاثـ.ت.ؼ،بيروت.1972،

 .13تماري ،سميـ ،مستقبؿ الالجئيف الفمسطينييف ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت،
.1996

 .14تمراز ،سعيد ،طرد الفمسطينييف في الفكر والممارسة الصييونية ( ،)1949-1882قسـ
التاريخواآلثار،كميةاآلداب،الجامعةاإلسالمية،غزة-فمسطيف.2013،

 .15جابر ،إبراىيـ وآخروف ،الداخؿ الفمسطيني وييودية الدولة ،مركز الزيتونة لمدراسات
واالستشارات،بيروت.2011،أبو

 .16الجادر،محمدعادؿ:أثرقوانيفاالنتدابالبريطانيفياقامةالوطفالقوميالييوديفي
فمسطيف،مركزالدراساتالفمسطينية،بغداد،د.ف.

 .17جارودي،روجيو،األساطيرالمؤسسةلمسياسةاإلسرائيمية،ترجمة:حافظالجماليوصياح
الجييـ،دارعطية،بيروت.1995،

 .18جباريف،يوسؼ:التخطيطالقوميفياسرائيؿاستراتيجيةاالقضاءوالييمنة،ترجمةسميـ
حجاوي،المركزالفمسطينيلمدراساتاالسرائيمية،راـاهلل2013،ـ.
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 .19جرجيس ،صبري :تاريخ الصييونية 1826ـ1917-ـ ،ج ،1مركز األبحاث ،بيروت،
1976ـ .

 .20جرجيس ،صبري ،العرب في إسرائيؿ ،سمسمة الدراسات رقـ  ،35مؤسسة الدراسات
الفمسطينية،بيروت .1973،

 .21جرجيس،صبري،المواطنوفالعربفيجحيـإسرائيؿ،ترجمة:مكتبجامعةالدوؿالعربية
بالقدس،القدس–فمسطيف .1967–4015،

 .22جريس ،حساـ ،االقتصاد اإلسرائيمي :النشأة والبنية والسمات الخاصة ،مؤسسة األياـ،
المركزالفمسطينيلمدراساتاإلسرائيمية-مدار،راـاهلل2005

 .23جمعادي،شمومو ،إسرائيؿ فيالعقداألوؿ ،االستيطافالزراعي ،ترجمةالباحث ،الجامعة
المفتوحة،تؿأبيب.1999،

 .24جميمو،ديفيد،المطرودوف:محنةفمسطيف،ترجمة:شاكرإبراىيـ،مكتبةمدبولي،القاىرة،
.1993

 .25جمعية الجميؿ :الفمسطينيوف في اسرائيؿ :المسح االجتماعي االقتصادي  .2010ركاز:
بنؾالمعموماتعفاالقميةالفمسطينيةفياسرائيؿ،جمعيةالجميؿ .

 .26جمعية حقوؽ المواطف في إسرائيؿ ،تقرير الديمقراطية :األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ،
ترجمةبالؿحسف،بدوف.

 .27الجندي،إبراىيـ،الالجئوفالفمسطينيوفبيفالعودةوالتوطيف،دارالشروؽلمنشروالتوزيع،
األردف.2001،

 .28الحالؽ ،حسف :موقؼ الدولة العثمانية مف الحركة الصييونية 1897ـ1909-ـ ،دار
اليدى،بيروت1990،ـ.

 .29حميد،فوزيمحمد،حقائؽوأباطيؿفيتاريخبنيإسرائيؿ،دارالصفدي،دمشؽ.1994،
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اض وقرى وحقوؽ ،برنامج دراسات
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ّ
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