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" التخليـص/قـراءة يف املوجـة الثانيـة مـن "الخلاص
الصهيـوين للأرض
االستيالء عىل األرايض يف قضاء برئ السبع

A Reading of the Second Wave of Zionist "Redemption"
Seizing Land in Beersheba
 تشهد منطقة قضاء برئ السبع (النقب) موجةً رئيسة ثالثة من االستعامر الصهيوين ميكن:ملخص
 وتواصل. مع اعتامد الحكومة اإلرسائيلية ما ُيعرف بخطة تطوير النقب،2005 اعتبار بدايتها يف عام
 وال سيام يف،النتائج املرتتّبة عىل هذه الخطة التأثري بصورة ملموسة يف منطقة برئ السبع
 الجديدة-  ُيناقش هذا البحث السياسات واملامرسات اإلرسائيلية القدمية.سكانها الفلسطينيني
 مع تركيز خاص عىل اآلليات القانونية التي تستخدمها إرسائيل لتحقيق،ويعرض روابطها التاريخية
 وستزداد،أن املوارد اإلرسائيلية لتنفيذ الهدم واإلخالء ستزيد
ّ بي
ّ  و ُي.أهدافها يف عملية التهويد
وتحديدا
، ما يزيد من احتامالت مواجهة عنيفة واسعة يف األعوام القريبة،معها ِح ّدة العنف
ً
 التي تعمل يف ظل،مع ازدياد قوة اليمني اإلرسائييل املتطرف ومؤسساته من أجل االستيطان
.أيديولوجيا الصهيونية الدينية املتزايدة
. الصهيونية الدينية، االستيطان، النقب، قضاء برئ السبع:كلامت مفتاحية
Abstract: Beersheba District/Negev is seeing a third major wave of Zionist settlement
whose beginning can be traced to 2005 with the Israeli government's adoption of the
Negev Development Plan. The expected results of this plan continue to have tangible
effects on the Beersheba region, particularly its Palestinian inhabitants. This study
discusses the old-new Israeli policies and practices and presents their historical links,
focusing on the legal instruments used by Israel to realise its aims of Judaisation. It shows
that Israeli resources available for demolition and eviction are set to increase, and the
violence deployed will rise with them, increasing the chances of a violent confrontation
in the coming years – specifically with the growth in the power of the extreme Israeli
right and its institutions in order to settle, which work under the growing religious Zionist
ideology.
Keywords: Beersheba, Negev, Religious Zionism.
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مقدمة
مع إنشاء إرسائيل ،انصهر قادة الحركة الصهيونية ومؤسساتها وأيديولوجيتها ضمن مؤسسات الدولة
ُسي إرسائيل؛ ومل تنت ِه حالة االستعامر
واندمجت فيها .وال تزال العقيدة الصهيونية حتى اليوم هي التي ت ّ
ً
أشكال مختلفة ،مستخد ًما أدوات مادية وخطابية
الصهيوين لفلسطني الب ّتة .وقد اتّخذ هذا االستعامر

منوعة ،وم ّر عرب مستويات متع ّددة يف شتى املناطق الفلسطينية .ولدى املقارنة بحاالت استعامر
استيطانية أخرى ما زالت تتم ّتع مبنظومة استعامرية بنيوية قامئة ،ال تزال إرسائيل تتميز وتعمل بوصفها
حال ًة استعامرية فاعلة .ويف األعوام القليلة املاضية ،خضع قضاء برئ السبع ،أو النقب كام ُيعرف اليوم،
إلجراءات استعامرية مكثّفة ،تتمحور حول َ
طرف املعادلة الصهيونية :تجريد فلسطني من هويتها
الفلسطينية وتهويدها يف الوقت نفسه(((.

غدا برئ السبع مج ّد ًدا جبهة مواجهة نشطة؛ إذ تُن ّفذ اليوم العملية الصهيونية الساعية لـ "مصادرة
سيتم "تخليصها" من األيادي
األرايض" ،التي إذا ما كانت قد متّت قبل قيام إرسائيل من خالل رشائهاّ ،

الفلسطينية من خالل املصادرة واالستيطان اليهودي ونزع ملكية الفلسطينيني لألرايض .وحظي النقب
خصوصا يف نظر
خاص ضمن املرشوع الصهيوين،
منذ ثالثينيات القرن العرشين عىل األقل ،باهتام ٍم ٍ
ً

زعيمه دافيد بن غوريون .ففي تلك الفرتة ،دون غريها ،بارش الصندوق القومي اليهودي برشاء األرايض
يف تلك املنطقة .وقد شهد العقدان األ ّوالن من إنشاء دولة إرسائيل موج ًة جديد ًة من طرد الفلسطينيني
ومصادرة أراضيهم وتهجريهم ،تالها تجميع من بقي من البدو الفلسطينيني يف مراكز حرضية .و َبنت
إرسائيل بالتزامن مع ذلك ،مستوطنات يهودية جديدة مؤقتة ودامئة ،وال سيام لليهود الرشقيني ،وش ّقت
طر ًقا جديدة ،وتو ّلت تنفيذ مرشوع ما ُيعرف بناقل املياه ال ُقطري National Water Carrier of Israel
بغية إيصال املياه من بحرية طربية إىل صحراء النقب(((.
بالتوسع اليهودي والسيطرة اليهودية عىل إرسائيل /فلسطني .وتجري هذه
 1التهويد هو القوى املكانية والسياسية والخطابية املرتبطة
ّ
العملية بالتوازي مع عملية طمس الهوية العربيةُ ،ينظر:
Oren Yiftachel, Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine (Philadelphia: University of Pennsylvania
;Press, 2006), pp. 1-9, 101-130
ملزيد من التفصيالت بشأن عملية التأميم ومصادرة األرايضُ ،ينظر:
Sabri Jiryis, "The Legal Structure for the Expropriation and Absorption of Arab Lands in Israel," Journal of Palestine
Studies, vol. 2, no. 4 (Summer 1973), pp. 82-104; Alexandre Kedar, "The Legal Transformation of Ethnic Geography:
Israeli Law and the Palestinian Landholder 1948-1967," Journal of International Law and Politics (New York
University), vol. 33, no. 4 (2001), pp. 923-1000.
 2تهويد النقب يف الخمسينيات والستينيات.
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تشهد املنطقة موج ًة رئيسة ثالثة من االستعامر الصهيوين ،ميكن اعتبار بدايتها يف عام  ،2005مع اعتامد
الحكومة اإلرسائيلية ما ُيعرف بخطة تطوير النقب .وتواصل النتائج املرتتّبة عىل هذه الخطة التأثري
بصورة ملموسة يف منطقة برئ السبع ،وال سيام يف سكانها الفلسطينيني .ويسعى هذا البحث ملناقشة
السياسات واملامرسات اإلرسائيلية القدمية  -الجديدة وعرض روابطها التاريخية ،مع تركيز خاص عىل
اآلليات القانونية التي تستخدمها إرسائيل لتحقيق أهدافها يف عملية التهويد.

أول :اإلطار النظري :املحو والشطب
ً
شهدت األعوام األخرية تنام ًيا أساس ًيا يف استخدام اإلطار االستعامري االستيطاين يف الدراسات الفلسطينية،
وتطبيقه عىل السياسات واملامرسات اإلرسائيلية يف إرسائيل داخل الخط األخرض ،ويف األرايض الفلسطينية
املحتلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة((( .وجرت تنظريات عدة بشأن االستعامر واالستعامر االستيطاين(((.
نشأت الحركة الصهيونية يف وقت كانت اإلمربيالية واالستعامرية مقبولتني إىل ح ٍّد بعيد؛ إذ كانتا متثّالن
حينذاك أساس النظام السيايس العاملي .ولهذه األسباب ،سعت الصهيونية لربط نفسها وجهودها بإحدى
خصوصا بريطانيا ،فحصلت عىل دعم استعامري محدود ومقيد للصهيونية يف
القوى االستعامرية،
ً
أثناء العهد العثامين ،أعقبه إعالن بلفور وقيام نظام االنتداب .لذلك ،ال ميكن فصل الصهيونية عن
جوهرها االستعامري ،أو عن السياق االستعامري الذي انبثقت منه واكتسبت منه قوتها .وكان القادة
الصهيونيون وبريطانيا مدركني أنّ تحقيق األهداف الصهيونية غري ممكن من دون حرمان السكان
العرب من حقوقهم يف انتهاك ُيراوح بني القضاء الفعيل عىل املجتمع وفضائه ،وأشكال من اإلخضاع
االجتامعي والسيايس واالقتصادي.
;)3 Elia Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism (London: Routledge & Kegan Paul, 1979
Mansour Nasasra et al. (eds.), The Naqab Bedouin and Colonialism: New Perspectives (London: Routledge Press,
2014); Ahmad Amara et al. (eds.), Indigenous (In)Justice: Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/ Negev
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012).
 4ملزيد من املعلوماتُ ،ينظر:
"George Fredrickson, "Colonialism and Racism: The United States and South Africa in Comparative Perspective,
in: George Fredrickson (ed.), The Arrogance of Race: Historical Perspectives on Slavery, Racism, and Social
Inequality (Middletown: Wesleyan University Press, 1988); Daiva Stasiulis & Nira Yuval-Davis (eds.), Unsettling
Settler Societies: Articulations of Gender, Race, Ethnicity and Class (London: Sage, 1995); Stefan Kipfer, "Fanon
and Space: Colonization, Urbanization, and Liberation from the Colonial to the Global City," Environment and
Planning D: Society and Space, vol. 25, no. 4 (2007); Derek Gregory, The Colonial Present: Afghanistan, Palestine,
Iraq (London: Blackwell, 2004); Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of
Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387-409.
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تسع الحركة الصهيونية للنأي بنفسها عن االستعامر إال يف العقود القليلة املنرصمة .يف حني تبعت
مل َ
يف أعوامها األوىل ،قوى استعامري ًة ،ونظر بعض قادتها إىل نفسه بصفته مستعم ًرا وإىل استيطانه يف
وأسست الحركة الصهيونية "صندو ًقا ائتامن ًيا استعامر ًيا" لجمع
فلسطني باعتباره مرشو ًعا استعامر ًياّ ،
املتخصصة
األموال من أجل متويل نشاطاتها االستعامرية يف فلسطني ،وأطلقت عىل إحدى مؤسساتها
ّ
برشاء األرايض "الجمعية اليهودية لالستعامر يف فلسطني" ،املعروفة باسم "بيكا" Palestine Jewish
 .Colonization Association, PICAوعىل غرار الهيكليني األملان  German Templersقبلهم ،أشار
اض
الصهيونيون إىل مستوطناتهم بصفتها مستعمراتُ ،مش ّددين عىل الطبيعة األجنبية الستيطانهم يف أر ٍ
أجنبية .ونتيج ًة للتغيريات الطارئة عىل السياسة الدولية وإدانة االستعامر بعد الستينيات ،ارتفعت
األصوات التي انتقدت تصنيف الحركة الصهيونية بوصفها استعام ًرا .وكام أشار جدعون شمعوين يف
تعليقه عىل رأي إدوارد سعيد الذي رأى أنّ الحركة الصهيونية حركة استعامرية" :إنّ تصنيف ّأي يش ٍء
بأنه استعامري أو استرشاقي هو وصمه مبا ال ميكن إصالحه"((( .وذهب اال ّدعاء املضاد إىل أنّ الصهيونية
حركة تح ّرر وطني ذايت ،وس ّلط الضوء عىل ُبعدها عن السلطات الربيطانية((( .وش ّدد آخرون عىل الفرق
بني الصهيونية والكيانات االستعامرية األخرى ،مثل عدم وجود حاضنة أو "دولة استعامرية ُأ ّم" ،بل
االعتامد عىل رشاء األرايض والعمل املأجور ،وليس االستغالل االقتصادي للسكان األصليني وللموارد
الطبيعية للبالد((( .وجرى اقرتاح تصنيفات أخرى للصهيونية ،منها "استعامر  Colonizationمن دون
استعامرية  ،((("Colonialismأو "استعامرية غري رسمية"((( ،أو مرشوع استعامر استيطاين يسعى لضامن
بقاء مجموعة إثنية(.((1
5 Gideon Shimoni, "Postcolonial Theory and the History of Zionism," Israel Affairs, vol. 13, no. 4 (October 2007),
"pp. 859-871; Selwyn Ilan Troen, "De-Judaizing the Homeland: Academic Politics in Rewriting the History of Palestine,
Israel Affairs, vol. 13, no. 4 (October 2007), pp. 872-884.
6 Anthony D. Smith, "Zionism and Diaspora Nationalism," Israel Affairs, vol. 2, no. 2 (Winter 1995); Dan Horowitz
& Moshe Lissak, Trouble in Utopia: The Overburdened Polity of Israel (New York: State University of New York Press,
1989); Shimoni, pp. 865.
7 Anita Shapira, Sword of the Dove: Violence in Labor Zionism (Tel Aviv: Am Oved, 1992); Ran Aaronsohn,
"Settlement in Eretz-Ysrael-A Colonialist Enterprise? 'Critical' Scholarship and Historical Geography," Israel Studies, vol.
1, no. 2 (Fall 1996), pp. 214-229.
 8يوحي ران أرونسون (ص  )217يف متييزه بني االستعامرية واالستعامر "أنّ
املصطلحي يصفان يف الواقع ،موضوع ًيا ،نوعني مم ّيز ْين من
ْ
أساسا ،جوهرها الهجرة وإقامة مستوطنات للمهاجرين يف أرض
النشاطات ومختلفني كل ًيا .وميكنني القول إنّ االستعامر ظاهرة جغرافية ً
جديدة تتميز من املستوطنات التقليدية األقدم ،يف حني أن االستعامرية هي ظاهرة سياسية واقتصادية تتصف بالهيمنة واالستغالل القرسي
اض وسكان خارج حدودها"ُ ،ينظرAaronsohn, pp. 216-218. :
الذي متارسه دولة عىل أر ٍ
9 Arnon Golan, "European Imperialism and Palestine: Was Zionism as Form of Colonialism?" Space & Polity, vol. 5,
no. 2 (August 2001), p. 138.
10 Oren Yiftachel, "Israeli Society and Jewish-Palestinian Reconciliation: 'Ethnocracy' and its Territorial
Contradictions," Middle East Journal, vol. 51, no. 4 (Autumn 1997), p. 505.
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ُيع ّد إطار االستعامر االستيطاين أساس ًيا لفهم حالة برئ السبع ،وسياسات إرسائيل بخصوص األرض ،والتحول
العام للوقائع الجيوسياسية لفلسطني؛ إذ تتمحور سياسة إرسائيل حول سيطرة اليهود عىل فلسطني من
خالل مت ّلكهم مزي ًدا من أرايض الفلسطينيني ،واستيطانها واستخدامها ،أو االكتفاء بضامن سيطرتهم
عليها وا ّدخارها ملرشوعات التهويد املستقبلية وفرض السيادة اليهودية عليها .لكن بعي ًدا عن النزع
الفعيل مللكية األرايض والسيطرة عليها ،يقتيض التهويد تغيري هوية األرض الفلسطينية ومشهدها العام.
توسعها باتّباع سياسات التنظيم
ويشمل ذلك مصادرة األرايض وتدمري القرى الفلسطينية والح ّد من ّ
والتخطيط وتجميع الفلسطينيني وإعادة تسمية املواقع الفلسطينية وا ّدعاء وجود جذور يهودية وبناء
تاريخ يهودي لشتى املواقع .وقد سعت السلطات اإلرسائيلية يف الوقت ذاته لتسويغ هذه املامرسات
باستخدام آليات قانونية وخطاب تاريخي يصف الوجود الفلسطيني بأنه غري رشعي وع َريض ،ويص ّور
خصوصا تلك التي
الفلسطينيني مجرمني ومتع ّدين عىل أرايض أجدادهم .واعتمدت الدراسات العلمية،
ً
ُيجريها باحثون إرسائيليون ،هذه الحجج .ولذلك ،فإنّ استخدام وجهة النظر االستعامرية ،يفضح أيضً ا
"سياسة عدم التسييس" التي تناولها الباحثون ساب ًقا يف دراساتهم ،ألنه ُيظهر كيف أنّ التغايض عن
الوضع االستعامري ُيخفي اضطهاد الدولة واالضطهاد العرقي.
إنّ العالقة بني إرسائيل والفلسطينيني ٌ
عالقة استعامرية ،مبا فيها عالقتها مبواطنيها الفلسطينيني( ،((1حيث
تتعامل إرسائيل مع النقب حال ًيا بصفتها جبه ًة داخلية يجب إخضاعها ملرشوعها .وال متثّل الجنسية

اإلرسائيلية املمنوحة للفلسطينيني داخل إرسائيل ،بعد عام  ،1948ضامن ًة حقيقية لحقوقهم؛ إذ تُع َّرف
إرسائيل قانون ًيا بأنها وطن لليهود وليس للمواطنني اإلرسائيليني .ومتارس البنى االستعامرية اإلرسائيلية

َ
املواطنة اإلرسائيلية باعتبارها
عملها عىل أساس تقسيم عرقي .وقد ع َّرف بعض الباحثني مؤخ ًرا هذه
َ
مواطنة استعامرية استيطانية( .((1وباختصار ،تعمل إرسائيل أو الصهيونية ،بصفتها نظا ًما استعامر ًيا

استيطان ًيا ،يف مناطق جغرافية مختلفة يف فلسطنيّ ،
بغض النظر عن الوضع القانوين الدويل لألرض ،أكانت

" ُمحت ّلة" بحسب القانون الدويل ،أم مل ًكا للسكان ،أكانوا مواطنني أم ال.

11 Michael Hechter, Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development (Berkeley: University of
California Press, 1975); Zureik; David Walls, "Central Appalachia: Internal Colony or Internal Periphery?" Sonoma State
University, 2008, accessed on 13/6/2019, at: https://bit.ly/2KN3lla
12 Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh-Khoury, "Settler-colonial Citizenship: Conceptualizing the Relationship
between Israel and its Palestinian Citizens," Settler Colonial Studies, vol. 5, no. 3 (2015), pp. 205-225.
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ثان ًيا :التنمية بوصفها عملية تهويد :جبهة النقب
اعتمدت الحكومة اإلرسائيلية رسم ًيا يف  20ترشين الثاين /نوفمرب  2005الخطة القومية االسرتاتيجية
لتطوير النقب (يشار إليها الح ًقا يف هذه الدراسة باسم "الخطة" أو "خطة النقب")( .((1و ُوضع إطا ٌر
زمني للخطة ،ميت ّد  10أعوام بني  2006و ،2015ومبيزانية قدرها  17مليار شيكل إرسائييل جديد (نحو
ٌ
 4.7مليارات دوالر) .وتض ّمنت الخطة  4أهداف رئيسة إلنجازها خالل تلك الفرتة ،هي :زيادة عدد
سكان النقب من  535أل ًفا إىل  900ألف نسمة؛ زيادة عدد العاملني يف النقب من  164أل ًفا إىل 300
ألف عامل؛ تقليص الفجوة /أوجه القصور يف الدخل يف النقب بنسبة  60يف املئة مقارن ًة بالدخل القومي؛
زيادة معدل الطالب اليهود يف النقب ليامثل املعدل الوطني وزيادة نسبة الطالب البدو من  2.2يف
املئة إىل  5يف املئة .وأضافت الخطة أنّ تطوير النقب يركز عىل  5مجاالت رئيسة :التنمية االقتصادية،
خصوصا االستثامر والسياحة وصناعات التكنولوجيا املتقدمة؛ التعليم؛ اإلسكان واالستيطان ومنه تسهيل
ً
خصوصا تطوير
رشاء األرايض وتوفري بيئة مريحة ونوعية للعيش؛ جودة البنية التحتية والبيئة املحيطة
ً
طرق النقل والتنمية ومنها تحسني البلدات البدوية يك تجذب البدو من "الشتات" (القرى غري املعرتف
بها)؛ املجتمع املحيل والريادة ،وال سيام الشباب ،وذلك كله من أجل منع "الهجرة املعاكسة" من النقب
واستقطاب سكان جدد وأقوياء إليها(.((1
مخصصة ملنطقة مع ّينة ،إال أنها ُع َّدت ذات قيمة اسرتاتيجية وطنية .فهي
صحيح أنّ الخطة كانت ّ
ٌ
تسعى ،بالنسبة إىل اليهود ،لكبح الهجرة املعاكسة من النقب وجذب مئات اآلالف من اليهود إليها.
أما بالنسبة إىل البدو ،فتسعى الخطة إىل جعل البلدات جاذبة للبدو الذين يعيشون خارجها .كام تشري
الخطة إىل "مشكلة البدو" ،وهو املصطلح الذي تستخدمه الحكومة اإلرسائيلية .ويتمحور جوهر هذه
"املشكلة" حول مطالب البدو بحقوقهم يف األرايض ووجود قرى بدوية تسعى الحكومة اإلرسائيلية
لهدمها وتجميع سكانها يف مناطق أخرى .وتش ّكل هذه املشكلة يف نظر الحكومة اإلرسائيلية عائ ًقا أمام
تحقيق أهداف خطة تطوير النقب.
سعت خطة النقب أيضً ا لتقديم ٍّ
حل ملشكلة البدو .ولذلك ،تضمنت بن ًدا لتنمية البلدات البدوية
صح بوضوح أنّ هذه التنمية ال تجري ألنها رضورية ،نظ ًّرا إىل السياسات اإلرسائيلية
املوجودة .وللمفارقةّ ُ ،
يف التمييز واإلهامل ،بل "لجعل هذه البلدات جذابة" وخيا ًرا أفضل للبدو من القرى غري املعرتف بها.
وهي إ ًذا ليست ملصلحة القاطنني يف هذه البلدات ،بل لتشجيع اآلخرين عىل االنتقال إليها .ومل تتضمن
ثم ُأجريت عليها تعديالت عدة بقرارات حكومية الحقة.
 13صيغت يف األصل يف عام ّ ،2003
14 "Cabinet Resolution 4415," the Official Site of the Israeli Ministry of Construction and Housing, 20/11/2015,
)accessed on 13/6/2019, at: www.moch.gov.il (in Hebrew
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الخطة أي إشار ٍة واضحة إىل مسائل ملكية األرايض أو االعرتاف بالقرى( ،((1بل كث ًريا ما ُيص َّور هؤالء
الفلسطينيون بصفتهم مسأل ًة أمنية ،كذلك ُقراهم ومطالبتهم باألرايض ،إضافة إىل أنهم ٌ
عقبة تُعرقل
عملية التنمية /التهويدَ " :ع َّدت الحكومة ،وال تزال تُعد ّ،مطالب البدو مبلكية مساحات شاسعة ُمرضّة
بالتنمية الحالية واملستقبلية ملوارد األرايض"( .((1وهكذا ،تط ّلبت الخطة والقرارات الالحقة املتعلقة
بتنفيذها تخصيص موازنات كربى لتطبيق القانون ،أي لهدم املنازل ورفع دعاوى مضادة لدعاوى البدو
باألرايض بصفتها طريقة "لحامية موارد الدولة" ومتكني املستوطنات اليهودية من التوسع يف النقب.
ميثّل اعتامد خطة تطوير النقب بداية جديدة الستيطان إرسائييل جديد للنقب ،ما يضع املنطقة وسكانها
يف إطار مسار استعامري متسارع .ويف أثناء مناقشة اعتامد الخطة رسم ًيا ،ش ّكلت الحكومة اإلرسائيلية
يف كانون الثاين /يناير  2005وزارة جديدة "لتطوير" النقب والجليل .ومتثلت إحدى مهامتها الرئيسة يف
ثم ،تتناول هذه الدراسة السياسات اإلرسائيلية املتعلقة بقضايا األرض
تنفيذ خطة تطوير النقب .ومن ّ
والسكن يف منطقة برئ السبع بعد عام  1948واملراحل املختلفة التي مرت بها ،بالرتكيز عىل االستخدام
اإلرسائييل للقانون يف هذه العمليات .وتختتم الدراسة بعرض التطورات الرئيسة األخرية يف املنطقة وآثار
خطة تطوير النقب يف املنطقة ويف سكانها الفلسطينيني.

ثالثًا :مسألة األرض والسكن من منظور تاريخي
بدأت مسألة النقب يف األعوام األخرية تجذب انتباه الباحثني أيضً ا؛ إذ كث ًريا ما درس باحثون إرسائيليون،
غالبيتهم من علامء األنرثوبولوجيا ،البدو ،مع الرتكيز عىل عملية توطينهم وعىل مسألتي التحديث
والتنمية .وجرى تناول مسألة األرض ضمن هذا اإلطار .ور ّكز الباحثون (واملنظامت غري الحكومية)
عىل القرى غري املعرتف بها ،من دون تركيز ُيذكر عىل الجوانب القانونية واألصول التاريخية ملسألة
ملكية األرض ودور السياسات التمييزية اإلرسائيلية يف بلورة حالة غري رشعية يف برئ السبع .ونظ ًرا
إىل اعتامد املوقف القانوين للحكومة عىل حجج جغرافية وقانونية وتاريخية ،تربز الحاجة إىل إجراء
دراسات مستفيضة عن واقع برئ السبع يف ظل العهدين العثامين والربيطاين؛ ال ألنّ االستعانة بالتاريخ
15 Shlomo Swirski, "Current Plans for Developing the Negev: A Critical Perspective," ADVA Center (January 2007),
p. 14, accessed on 13/6/2019, at: https://bit.ly/32rkS7o
16 D.F. Horner, "Planning Bedouin Settlements: The Case of Tel Sheva," Third World Planning Review, vol. 4, no. 2
(1982), pp. 165.
ُينظر ً
مثل بيان املوقف الذي يويص بإخالء املنطقة من البدو بحجة أنه إذا كانت الحكومة قادرة عىل إجالء  8آالف مواطن – يف إشارة إىل
إخالء املستوطنات اليهودية يف قطاع غزة يف عام " – 2005كانوا يعيشون يف مساكن قانونية ،فبمقدورها أيضً ا إجالء آالف املواطنني ممن
يعيشون يف مساكن غري قانونية"ُ ،ينظر.Swirski, p. 65 :
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واالستمرارية التاريخية تساعد يف فهم الواقع الحايل فحسب ،بل أيضً ا ألنّ االستخدام املبارش للقوانني
العثامنية والربيطانية والحقائق التاريخية يف قضية برئ السبعُ ،يسبغ عىل هذه املسائل أهمي ًة كربى
تتطلب إجراء املزيد من األبحاث(.((1
عند إقامة إرسائيل ،بات  90يف املئة من بدو برئ السبع الفلسطينيني ،الذين كان عددهم  90أل ًفا
والجبارات والرتابني والتياها والوحيدات
(ينتمون إىل  8قبائل بدوية :األحيوات والعزازمة والحناجرة ُ
ُ
والظ َّلم) الجئني يف املناطق املجاورة .أما الباقون الذين ُيق ّدر عددهم بنحو  13ألف شخص ،فأصبحوا
مواطنني إرسائيليني .يف حني أنّ أولئك الذين عاشوا ً
أصل يف املنطقة الخصبة بني برئ السبع وغزة ،أجربتهم
السلطات اإلرسائيلية عىل النزوح عن مسكنهم واالنتقال إىل منطقة مغلقة ،صارت تعرف باسم "السياج"،
وتشكل مساحتها  8يف املئة من مساحة قضاء برئ السبع( .((1فالتحقوا هناك بالذين بقوا يف أماكن
إقامتهم األصلية ،وخضعوا جمي ًعا للحكم العسكري اإلرسائييل حتى عام  1966عىل غرار سائر املواطنني
الفلسطينيني يف إرسائيل( .((1وتح ّولت التجمعات السكانية املتع ّددة يف السياج إىل قرى كربى ،مك ّونة
ممن بقوا يف مواقعهم األصلية وممن أتوا إىل هذه األرايض تنفي ًذا لطلب الجيش اإلرسائييل باإلقامة فيها.
وباتت هذه املستوطنات تُعرف الح ًقا بالقرى غري املعرتف بها.
مل ي َر بن غوريون يف البدو يف عام  1948عقب ًة أمام االستيطان اليهودي يف النقب ،لكنه ارتأى تقليص
عددهم إىل  10آالف( .((2وناقش مسؤولون حكوميون بعد عام  1948خيارات عدة متعلقة باملجتمعات
البدوية ،ومنها ترحيلها ،أو تجميعها يف مراكز حرضية ،أو نقلها إىل مدن أبعد ً
شامل لتش ّكل قوى عاملة.
لكن تق ّرر أخ ًريا إعادة توطني أولئك السكان يف بلدات ش ّيدتها الدولة يف مرشوع َ
حضي قرسي ،يهدف إىل
 17لالطالع عىل مراجعة أكادميية للموضوعُ ،ينظر:
Alexandre Kedar, Ahmad Amara & Oren Yiftachel, Emptied Lands: A Legal Geography of Bedouin Rights in the
Negev (Redwood City, CA: Stanford University Press, 2018).
ُ 18يشار إليها أيضً ا باسم "املنطقة املحظورة" .وهي منطقة مثلثة الشكل تقري ًبا ،تقع بني مدن عراد ودميونة وبرئ السبعُ ،ينظر:
Hussein Abu Hussein & Fiona McKay, Access Denied: Palestinian Access to Land in Israel (London: Zed Books
Ltd, 2003), p. 114.
 19بخصوص السياسة تجاه املواطنني العرب عمو ًما ،وكذلك النظام العسكريُ ،ينظر:
Shira Robinson, Citizen Strangers: Palestinians and the Birth of Israel's Liberal Settler State (Redwood City, CA:
Stanford University Press, 2014); Ian Lustick, Arabs in the Jewish State: Israel's Control of a National Minority
(Austin, TX: University of Texas Press, 1980); Alina Korn, "Crime and Law Enforcement in the Israeli Arab
Population under the Military Government," in: Noah Lucas & Ilan Troen (eds.), Israel: The First Decade of
Independence (Albany, NY: State University of New York Press, 1995), pp. 659-679; Don Peretz, "Early State Policy
towards the Arab Population, 1948-1955," in: Laurence J. Silberstein (ed.), New Perspectives on Israeli History: The
Early Years of the State (New York: New York University Press, 1991), pp. 82-102; Nadim Rouhana, Palestinian
Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in Conflict (New Haven: Yale University Press, 1997).
20 Joseph Ben-David, Ha-Beduim be-Yisrael [The Bedouin in Israel] (Jerusalem: Mekhon Yerushalayim le-Heqer
)Yisrael, 2004), pp. 278-79. (in Hebrew
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تجميعهم عىل أقل مساحة ممكنة من األرايض .صحيح أنّ الدولة ارتأت يف البداية أنّ  3بلدات ستكون
كافي ًة لهذا الغرض ،إال أنّ عدد البلدات املش ّيدة بلغ بحلول التسعينيات  7بلدات(.((2
تشري التقديرات إىل وجود نحو  250ألف بدوي فلسطيني يعيشون يف قضاء برئ السبع اليوم ،ميثّلون
 34يف املئة من مجموع سكانه .ووف ًقا إلحصاءات الدولة ،بلغ عددهم  206آالف شخص يف عام ،2012
يعيش  130أل ًفا منهم يف البلدات السبع التي أنشأتها الدولة ،يف حني يعيش الباقون يف قرى موزّعة.
وق ّررت الحكومة اإلرسائيلية بعد عام  2000تسوية أوضاع بعض هذه القرى وإضفاء الطابع القانوين
عليها ،عىل أمل أن يرت ّكز مجموع السكان يف البلدات السبع ويف هذه القرى .وحتى وقتنا الحايل ،أض َفت
السلطات اإلرسائيلية الطابع القانوين عىل  11قرية ،إال أنّ عدد املقيمني املسجلني رسم ًيا يف هذه القرى
املعرتَف بها حدي ًثا أقل من  10آالف نسمة ،أما الباقون فيعيشون يف القرى غري املعرتف بها( .((2وتُع ّد
هذه البلدات من أفقر التجمعات السكانية يف إرسائيل ،بحسب تقارير رسمية ،حيث تفتقر إىل البنية
التحتية املالمئة وفرص العمل وجودة املعيشة .أما القرى غري املعرتف بها التي يضم كل منها  200إىل 6
آالف شخص ،فتفتقر عمو ًما إىل الخدمات األساسية كلها ،مثل الكهرباء واملياه وجمع النفايات والطرق
املع ّبدة ،وهي ُمع ّرضة لإلخالء والهدم(.((2

أساسا بسياسات تقسيم
ينبثق "الطابع غري القانوين" للقرى من ترصفات وتجاوزات إرسائيلية متع ّلقة ً
األرايض وتخطيطها ،حيث أق ّرت إرسائيل يف عام  1965قانون التنظيم والبناء الذي ُي ّ
نظم استخدام األرايض

والبناء .وح ّدد القانون أغراضً ا خاصة الستخدام األرايض ،وفرض الحصول عىل رخصة لبناء املساكن يف
املناطق املخصصة لذلك .لكن عند إعداد املخططات الحكومية املتع ّلقة بتقسيم األرايض يف برئ السبع،

استبعدت سلطات التخطيط اإلرسائيلية من املخططات الرسمية القرى البدوية الفلسطينية املوجودة
قسمت السلطات هذه األرايض املسكونة إىل مناطق عسكرية أو صناعية أو
بالفعل .وعوضً ا عن ذلكّ ،
مناطق خرضاء ،ال سكنية .ونتيج ًة لذلك ،ما عادت هذه القرى موجودة عىل الخرائط الرسمية ،لكنها

مرئية لسلطات "تطبيق القانون" فحسب ،ألنها تتعامل مع هذه القرى باعتبارها مبني ًة بطريقة غري

21 H. Porat, The Bedouin-Arab in the Negev between Migration and Urbanization, 1948-1973 (Beersheba: Negev
Center for Regional Development, Ben-Gurion University, 2009), pp. 1-38.
مجليس القيسوم ونيفي ميدبار ،يف:
ُ 22ينظر :املوقعان الرسميان للمجلسني اإلقليميني للقرى اإلحدى عرشة املعرتف بها حديثًا ،أي
ْ
https://bit.ly/2nstMmL؛ https://bit.ly/35eiF25؛ ُينظر أيضً ا :هيئة تنمية واستيطان بدو النقبhttps://bit.ly/2SRqHXN :
23 Ismail Abu-Saad, "Introduction: State Rule and Indigenous Resistance among al-Naqab Bedouin Arabs," HAGAR:
Studies in Culture, Polity, and Identities, vol. 8, no. 2 (2008), pp. 2-24, especially p. 15.
كان العدد الرسمي للبدو يف عام  ،2005طب ًقا ملكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل ،150500 ،شوهد يف  ،2019/11/7يفhttps://bit.ly/2ns8ohu :

ةرامأ دمحأ
قراءة يف املوجة الثانية من "الخالص /التخليص" الصهيوين لألرض
االستيالء عىل األرايض يف قضاء برئ السبع

177

قانونية من دون رخص حكومية ،وهي بنظرها غري رشعية أيضً ا ألنها ُبنيت عىل "أرايض الدولة"(.((2
فكيف ع َّدت السلطات اإلرسائيلية هذه األرايض التي كانت يف حيازة أصحابها منذ أجيال ألغراض الرعي
أو السكن أو الزراعة من أمالك الدولة؟ وكيف ُع َّد بعض السكان الفلسطينيني مجرمني ملجرد استمرارهم
بالعيش عىل أرضهم؟ هل جرى االستيالء عىل تلك األرايض كغريها يف مناطق مثل الجليل؟

عا :قوانني األرايض اإلرسائيلية وقضية برئ السبع
راب ً
َ
وسائل قانوني ًة خدم ًة ألهدافها االستعامرية؛ فس َّنت
اعتمدت إرسائيل يف إطار جهودها يف مجال الرشعية
السلطات قوانني جديدة ،ولجأت إىل قوانني ترقى إىل ما قبل تأسيس إرسائيل ،أي قوانني عثامنية وبريطانية،
لتسهيل تجريد الفلسطينيني من أمالكهم مبصادرة أراضيهم وتجريم استعاملها .وكانت هناك أنظمة قانونية
مختلفة ُمط ّبقة يف فلسطني عىل فئات مختلفة من األرايض والسكان ،لكن ُط ّب َقت كلها يف منطقة برئ السبع.
فبموجب قانون أمالك الغائبني لعام  ،1950سيطرت إرسائيل فعل ًيا عىل املمتلكات املنقولة وغري املنقولة
كلها ملجموع الالجئني الفلسطينيني( .((2وفاقت مساحة األرايض املصادرة مبوجب هذا القانون يف منطقة
اض واسعة
شامل برئ السبع  1.7مليون دونم( .((2وعىل الرغم من هذا التجريد الهائل من امللكية ،بقيت أر ٍ
يف حيازة الفلسطينيني ،وهو ما مل تحتمله إرسائيل ،فبحثت عن وسائل أخرى لالستيالء عىل مزيد منها.
س ّنت إرسائيل يف عام  1953قانون استمالك األرايض الذي ّ
رشع مبفعول رجعي عمليات مصادرة األرايض
أساسا ملصادرة مزيد من األرايض ألغراض التنمية
التي جرت عقب حرب  1948مبارشةُ .وأريس القانون ً
أو االستيطان أو األمن .ومن أصل  1.25مليون دونم من األرايض املصادرة مبوجب هذا القانون ،تشري
 24عن البلدات والقرى غري املعرتف بها ،وكذلك جوانب التخطيط لقضايا البدوُ ،ينظر:
HAGAR: Studies in Culture, Polity, and Identities, vol. 8, no. 2 (Nov. 2008), special issue on Bedouin Arab Society
in the Negev/ Naqab; Ghazi Falah, "Israeli State Policy toward Bedouin Sedentarization in the Negev," Journal of
Palestine Studies, vol. 18, no. 2 (Winter 1989), pp. 71-79.
 25بحسب الباحث األمرييك مايكل فيشباخ ،استولت إرسائيل مبوجب هذا القانون عىل  4865334دومنًا ،و 55ألف منزل وشقة ،و 8آالف
عمل تجاري .فقانون أمالك الغائبني (قانون نقل امللكية) ع َّرف "الغائب" تعري ًفا فضفاضً ا .وهكذاُ ،ع ّد  75ألف مواطن عريب فلسطيني
إرسائييل غائبني مبوجب هذا القانون ،عىل الرغم من أنهم يعيشون يف إرسائيل ،وهم ُيعرفون باسم "الغائبون الحارضون"ُ ،ينظر :هيلل
كوهني ،الغائبون الحارضون ،الالجئون الفلسطينيون يف إرسائيل منذ سنة  ،1948ترجمة نرسين ُمغريب (بريوت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،)2003 ،ص 23؛ وملعرفة املزيد عن استخدام القانونُ ،ينظر:
;Yifat Holzman-Gazit, Land Expropriation in Israel: Law, Culture and Society (London: Ashgate, 2007), pp. 101-117
Abu Hussein & McKay, pp. 6976.
26 Michael R. Fischbach, Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict (New
York: Columbia University Press, 2003), pp. 30, 50-51, 80.
قدرت األمم املتحدة أن املمتلكات الفلسطينية املهجورة بعد عام  1948تبلغ  16335443دومنًا ،بينام ع َّدت السلطات اإلرسائيلية غالبية
األرايض غري املسجلة "أرايضَ للدولة" وليست أرايضَ فلسطينية.
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التقديرات إىل مصادرة  137400دونم من أرايض الفلسطينيني يف برئ السبع( .((2وبحلول عام ،2011
مت ّكنت إرسائيل مبوجب هذا القانون أيضً ا وباستخدام أدوات قانونية وإجراءات إدارية أخرى ،من
السيطرة عىل أكرث من  93.5يف املئة من األرايض يف إرسائيل( .((2وتبقى املسألة األهم يف النزاع الحايل عىل
األرايض يف برئ السبع ،هي عملية تسوية ملكية األرايض.
هدفت عملية تسوية األرايض التي أق ّرتها حكومة االنتداب الربيطاين يف فلسطني يف عام  1928إىل
أساسا بإجراء شبه قضايئ .وتعتمد العملية عىل
إثبات هوية ماليك كل قطعة أرض يف البالد ،باالستعانة ً
ُقسم إىل قطع أصغر .ومت ّكن
إجراء مسح عقاري يرسم حدود األرض بتقسيمها إىل مربعات مح ّددة ،ت ّ
الربيطانيون حتى عام  1948من تسجيل نحو  5.5ماليني دونم من أرايض فلسطني البالغة مساحتها
 26مليون دونم .ومبا أنّ الربيطانيني منحوا األولوية لتسجيل مناطق االستيطان اليهودي ،كانت قرابة
 5ماليني دونم واقعة ضمن حدود ما ستصبح إرسائيل( .((2واستأنفت إرسائيل العملية بعد عام ،1948
ابتدا ًء من املنطقة الشاملية ،لكن مجموعة رشوط ترشيعية وقضائية جديدة ق ّيدت بدرجة كربى قدرة
أصحاب األرايض الفلسطينيني عىل تثبيت ملكيتهم لها وتسجيلها(.((3
يف خضم معارك عام  ،1948وبعد سقوط مدينة برئ سبع يف أيدي القوات العسكرية الصهيونيةّ ،
سطرت
مجموعة من شيوخ البدو رسالة إىل القائد العسكري اإلرسائييل ،أشهروا فيها استسالمهم وقبولهم
لكن أرايض من بقي
بالسيادة اإلرسائيلية رشيطة مراعاة إرسائيل لهم واعرتافها بحقوقهم يف األرايض(ّ .((3
ُسجل رسم ًيا .وورد يف تقرير رسي وضعه مكتب مستشار الحكومة للشؤون العربية يف عام
يف إرسائيل مل ت َّ

وس ّجل رسم ًيا بصفته مل ًكا للدولة ،باستثناء
 ،1966أنّ السواد األعظم من أرايض النقب صودر بالفعل ُ
27 Haia Noach, The Existence of the Non-Existent Villages (Haifa: Pardes, 2009), p. 36; George Bisharat, "Land, Law,
and Legitimacy in Israel and the Occupied Palestinian Territories," American University Law Review, vol. 43 (1994),
p. 519.
تضم األرايض الحكومية األرايض التي ميلكها الصندوق القومي اليهوديُ .ينظر:
28
ّ
The Israel Land Authority website, accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2os0SUh
أما نسبة الـ  7يف املئة الباقية من األرض ،فهي ملكية خاصة تُقسم مناصفة تقري ًبا بني اليهود والعرب .و ُينظر.Kedar, p. 947 :
29 Dov Gavish & Ruth Kark, "The Cadastral Mapping of Palestine, 1858-1928," Geographical Journal, vol. 159, no. 1
"(March 1993), pp. 70-80; Geremy Forman, "Settlement of Title in the Galilee: Dowson's Colonial Guiding Principles,
Israel Studies, vol. 7, no. 3 (2002), pp. 61-83.
 30بشأن متديد فرتة االمتالك املسموحة مبوجب القوانني اإلرسائيليةُ ،ينظر.Forman; Abu Hussein & McKay, p. 118 :
 31رسالة مشايخ برئ السبع للقائد العسكري اإلرسائييل ،أرشيف الدولة اإلرسائييل.
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األرايض التي يتوقع أن تفيض مصادرتها إىل مواجهة مع البدو( .((3وعىل الرغم من مطالب قادة البدو
املتكررة بتسجيل أراضيهم ،مبا فيها تقديم عرائض رسمية ،مل تَرشع الحكومة اإلرسائيلية يف تسوية ملكية
األرايض يف شامل النقب ،مبا فيها السياج ،إال يف عام  .1970بحلول عام  ،1979رفع البدو الفلسطينيون
اض مساحتها  1.5مليون دونم .وتضم األرايض ا ُملطالَب بها قرابة  600ألف دونم من
 3220دعوى بأر ٍ
وسجلت باعتبارها أرايضَ للدولة(.((3
أرايض الرعي ،و 200ألف دونم أخرى كانت قد صودرت بالفعل ُ
وبلغت املساحة النهائية لألرايض املطالب بها بحسب األرقام الرسمية  778856دومنًا(.((3
للبت بدعاوى
يف أثناء فرتة رفع دعاوى األرايض ،ش ّكلت الحكومة اإلرسائيلية يف عام  1975لجنة خاصة ّ
أرايض البدو( ،((3لكنها ،عوضً ا عن االضطالع بعملية قضائية  -إدارية عىل النحو ا ُمل ّبي يف القانون ،رشعت

يف اتباع مسار بريوقراطي  -إداري صار ً
منطا مألو ًفا لها .وتلك محاولة لتج ّنب املواجهة مع املجتمعات
املحلية من ج ّراء اإلنكار اإلرسائييل الكامل للحقوق يف األرايض ،ولتقليص مساحة األرايض التي س ُتمنح
ألصحاب الدعاوى إىل أدىن حد ممكن .وترأست اللجنة املحامي ُة ْبلِيا ألبيك من مكتب املدعي العام،

وكانت ألبيك معروفة يف تلك الفرتة بسبب دورها البارز يف إضفاء الطابع القانوين عىل مصادرة األرايض
يف الضفة الغربية ملصلحة املستوطنات اإلرسائيلية( .((3وباالستعانة بالوسائل الترشيعية عينها ا ُملط ّبقة

يف مصادرة األرايض يف الضفة الغربية ،أي قانون األرايض العثامين لعام  1858ومرسوم األرايض املوات
الربيطاين لعام  ،1921خلصت لجنة ألبيك إىل أنّ األرايض ا ُملطالب بها بالدعاوى كانت أرايضَ موات،
اض للدولة(.((3
ولذلك فهي أر ٍ

32 ISA/GL/17003/1, vol. c., "Settling the Bedouin in the Negev," Office of the Advisor on Arab Affairs (1966).
ورد يف التقرير"ُ :أعلن عن إجراء تسوية لألرايض يف جنوب النقب ألكرث من  9ماليني دونم ،منها  7.5ماليني دونم ُسجلت بالفعل بصفتها
ملكية للدولة .كذلك ُسجل يف منطقة شامل غرب النقب أكرث من مليون دونم ملكية للدولة" .كام ذكر التقرير" :إن الصعوبة الرئيسة أمام
الدولة تكمن يف إقرار امللكية الرسمية لـ  400ألف دونم من األرايض الزراعية ،وميتلكها حال ًيا البدو [ ]...من الواضح أن تسجيل هذه األرايض
بصفتها للدولة بهذه الطريقة [ ]...ستصحبه مواجهات عنيفة مع البدو الذين زرعوا هذه األرايض أعوا ًما عدة .وما يزيد من صعوبة ذلك
[ ]...هو أن الصندوق القومي اليهودي كان قد اشرتى من البدو أرايض يف النقب يف أثناء االنتداب الربيطاين".
33 "Summary Report of the Experts Team on Land Settlement on the Siyag and the Northern Negev," Ministry of
)Justice of Israel (Jerusalem, 20 October 1975), p. 3 (hereafter, "Albeck Report"), Copy with the author. (in Hebrew
34 Joseph Ben-David, A Feud in the Negev: Bedouins, Jews, and the Land Dispute (Ra'anana, Israel: Center for
Studying the Arab Society in Israel, 1996), pp. 73, 75; Falah, p. 76.
 35تشمل واجبات مأمور األرايض مبوجب املرسوم ترسيم حدود األرض التي جرت التسوية بشأنها ،وإعداد قامئة بالدعاوى ،وإعداد قامئة
بالحقوق ،ونرش هذه الوثائق .وكانت هذه الواجبات تنفذ يف فرتة تراوح بني أيام وعدة شهور ،تب ًعا للظروف.
36 "By Hook and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank," B'Tselem, Jerusalem, July 2010, p. 25, accessed
)on 7/10/2019, at: https://bit.ly/1ijy29M (in Hebrew
"37 "Albeck Report.
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توافقت مواقف القضاء اإلرسائييل مع موقف ألبيك .فاألول معروف بدوره يف تسهيل تجريد الفلسطينيني
من ملكيتهم األرايض ،وعمله مبنزلة ذراع للحكومة اإلرسائيلية يف جهودها تلك .ويف عام  ،1974رفعت
عائلة الهواشلة دعوى أمام محكمة قضاء برئ السبع ،تطلب فيها تسجيل أراضيها ،فقررت املحكمة أنّ
ليس للعائلة حقوق قانونية ،وأنّ أراضيها كانت أرايض موات .واستأنفت العائلة القرار إىل املحكمة
العليا التي أيدت القرار السابق وأصدرت يف عام ُ 1984ح ً
كم مثّل نقطة تحول وأصبح يعرف بسابقة
الهواشلة ،حيث م ّهدت الهواشلة الطريق ملئات من الدعاوى الالحقة حتى اآلن( .((3ويستند املبدأ القضايئ
أساسا ،وجرى صوغه يف إطار الرواية
للموات ،أو مبدأ النقب امليت ،إىل ترشيعات عثامنية وبريطانية ً
الصهيونية عن أنّ حياة البداوة تعتمد الرتحال من دون ارتباطهم باألرض ،إضاف ًة إىل خطاب همجية البدو
وإجرامهم .و َت ْزعم السلطات اإلرسائيلية أنها تُط ّبق ترشيعات غري إرسائيلية فحسب .وتع َّرف األرض املوات
مبوجب املادة  6من قانون األرايض العثامين كام ييل" :األرايض املوات إذا كانت ليست يف ترصف أحد من
األشخاص ،وال مرتوكة ومخصصة لألهايل ،هي املحالت البعيدة عن القرى والقصبات ،بدرجة ال تسمع بها
من أقايص العمران صيحة الشخص الجهري الصوت ،يعني الخالية التي تبعد عن أقىص العمران مسافة
ميل ونصف تخمي ًنا ،يعني مقدار نصف ساعة" .بينام يرد يف املادة  103من القانون نفسه" :املحالت
الخالية التي مل تكن يف ترصف أحد بالطابو ومل تتخصص من القديم ألهايل القرى والقصبات وتبعد عن
القصبة أو القرية بدرجة ال تسمع بها صيحة الرجل الجهري من أقىص العمران كالجبال والقفار والبعول
والبالن واملراعي هي األرايض املوات"(.((3
مبوجب املادة نفسها ،فإنّ كل من ُيحيي أرضً ا مواتًا ويجعلها منتجة ،يحصل عىل حق ملكيتها باعتبارها
أرضً ا أمريية ،وإنْ فعل ذلك من دون إذن من املأمور( .((4وع ّدل االنتداب الربيطاين املادة  103من
خالل مرسوم األرض املوات ،ساع ًيا لزيادة السيطرة الحكومية عىل األرايض العامة .واقتىض التعديل
وع ّد املزارعون غري الحاصلني عىل إذن
الجديد الحصول عىل إذن حكومي ُمسبق إلحياء األرض املواتُ ،
متع ّدين ،وينبغي مالحقتهم قضائ ًيا .ويف الوقت نفسه ،سمح املرسوم بالتسجيل خالل شهرين ملن ي ّدعي
بأرض موات(.((4
حقو ًقا ٍ
38 Civil Appeal, 218/74, Selim Ijdeia' al-Hawashlih v. The State of Israel (1974).
 39النص موجود بالرتجمة األردنية الرسمية للقانونُ ،ينظر" :قانون األرايض العثامين" ( ،)1858دائرة األرايض واملساحة األردنية ،شوهد يف
 ،2019/6/14يفhttps://bit.ly/2WO8AbC :
 40يف تلك الحالة ،يتعني عليه تسديد قيمة األرض قبل إحيائها.
41 Martin Bunton & Martin P. Bunton, Colonial Land Policies in Palestine 1917-1936 (Oxford: Oxford University
Press, 2007), pp. 30-59; Norman Bentwich (ed.), Legislation of Palestine 1918-1925, vol. 1 (Alexandria: Whitehead
Morris Limited, 1926), pp. 135-36.
اض للدولة
سعت هذه التعديالت لجعل الدولة نفسها مالكة لألرايض ولتعزيز قبضتها عليها .واملفهوم العثامين "لألرايض العامة" هو أنها أر ٍ
ميكن للمزارعني زراعتها .أما املفهوم الربيطاين لها ،فهو إبقاؤها تحت سيطرة الدولة وبعيدًا من متناول العامة ،ما مل تخصص الحكومة
خالف ذلك.
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ورد يف مبدأ املوات اإلرسائييل الذي يأخذ هذه األحكام العثامنية والربيطانية يف الحسبان أنه عند تحديد
األرض املوات ،ينبغي قياس مسافة  1.5ميل من بلدة أو قرية حديثة ،وال تُع ّد خيام البدو نقطة قانونية
يف هذا القياس( .((4ثم مىض املبدأ أبعد من ذلك ،لي ّدعي أنّ تلك البلدة أو القرية ينبغي أن تكون قد
لكن القانونني العثامين والربيطاين مل يتض ّمنا
سن قانون األرايض العثامينّ .
ُشيدت قبل عام  ،1858زمن ّ
ً
رشوطا كهذه .وبهذا ،وضعت السلطات اإلرسائيلية نقطة زمنية تتناقض مع منطق القانون ،وبالتأكيد مع
روح قانون األرايض العثامين .كام وضعت عبئًا ً
ثقيل عىل عاتق أصحاب الدعاوى الفلسطينيني لتقديم
دالئل يعود تاريخها إىل عام  .1858فحتى مطلع القرن العرشين ،عاش عرشات األلوف من الفلسطينيني
البدو يف عرشات التجمعات السكنية ،وال سيام يف الخيام مع وجود بيوت حجرية قليلة .ومل تنشأ مدينة
برئ السبع إال يف عام  ،1900أي بعد  42عا ًما من إصدار قانون األرايض العثامين .وخلص املبدأ أخ ًريا إىل
أن عام  1921كان الفرصة األخرية للبدو لتسجيل أراضيهم كام اقتىض املرسوم ،وعليهم أال يلوموا إال
أنفسهم لعدم قيامهم بذلك(.((4
يؤهل أصحاب الدعاوى
مبوجب هذا التفسري القانوين ،فإنّ زمن ملكية األرض ،مهام كان قد ًميا ،ال ّ
الفلسطينيني امتالك األرض ،وال ُيع ّدون أصحابها وأسيادها قبل إنشاء دولة إرسائيل بفرتة طويلة.
وإنكار وجود نشاط زراعي واسع يف املنطقة ،إىل جانب حجج حياة الرتحال للبدوُ ،يص ّوران أصحاب
وع َّدت
الدعاوى الفلسطينيني بصفتهم ال ميتلكون أي حقوق قانونية بأراضيهم ،وال يرتبطون بهاُ .
األرض قاحلة غري منتجة ال تزدهر إال بوضع أيا ٍد يهودية عليها( .((4ولذلك ،ارتأت الدولة أنّ التعويض
املايل ميكن أن يحل محل االرتباط "الع َريض" باألرض ،فسعت لدفع تعويض بالحد األدىن ألصحاب
الدعاوى ،رشيطة موافقتهم عىل التنازل عن دعاواهم ،وهجر أماكن إقامتهم ،واالنتقال إىل إحدى
البلدات التي ش ّيدتها الدولة.
 42ورد يف املبدأ أنه س ُينظر بعامل الـ  1.5ميل للمسافة فحسب ،مع إبطال عاميل الصوت وامليش.
)43 CA 518/61, State of Israel v. Salach Badran, 16(3) PD 1717, at 1720; CA 323/54, Ahmad Hamda v. Al Kuatli, 10(2
PD 853, 854; CA 342 / 61 State of Israel v. Sawaaed and others, PD TO(2), 469.
44 Ronen Shamir, "Suspended in Space: Bedouins under the Law of Israel," Law and Society Review, vol. 30, no. 2
(1996), p. 236.
تجدر اإلشارة إىل أن مزاعم حياة الرتحال تساعد يف جعل هذا النزاع طبيع ًيا ،وتص ّوره عىل أنه نزاع بني دولة حديثة وقبائل بدوية ترقى
إىل ما قبل الحداثة.
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بالفعل ،كانت لجنة ألبيك أول من ق ّدم اقرت ًاحا بالتعويض ،مع التوصية بتجميد الدعاوى قاطبة واالنتقال
إىل املفاوضات( .((4لكن عندما أثبت مخطط ألبيك فشله ،عرضت السلطات تعويضً ا أكرب .وعىل الرغم
لكن كثريين منهم ُأجربوا
عدد قليل ج ًدا من أصحاب الدعاوى عىل التعويضّ ،
من ذلك ،مل يوافق إال ٌ
عىل ذلك يف الثامنينيات ،يف إثر اتفاقية السالم مع مرص ونقل القواعد العسكرية اإلرسائيلية من سيناء
إىل النقب ،ما اقتىض تهجري بعض األرس الفلسطينية( .((4وحتى عام  ،2008مل تج ِر تسوية إال  12يف املئة
من إجاميل دعاوى األرايض ( 380من أصل  ،)3220وتغطي مساحة قدرها  205670دومنًا (أقل من 20
يف املئة من إجاميل مساحة األرايض ا ُملطالب بها)( .((4ويبدو أنّ الحكومة اإلرسائيلية كانت تأمل يف حل
"مشكلة البدو" بتجميد دعاوى األرايض ،وتقديم ح ٍد أدىن من التعويضات ،وحرمان القرى من الخدمات.
ويف موازاة ذلك ،واصلت الحكومة عمليات هدم املنازل يف القرى وغريها من تكتيكات "تطبيق القانون"،
مثل تدمري املحاصيل وفرض غرامات وإصدار لوائح اتهام ضد سكان برئ سبع بسبب البناء من دون
تصاريح أو التعدي عىل أرايض الدولة .وعىل الرغم من كل ذلك ،فإن "مشكلة البدو" بقيت قامئة وكربت،
فارتأت الحكومة اإلرسائيلية استخدام أساليب وخطط جديدة للتعامل معها ،وال سيام بعد عام ،2005
باعتامد خطة تطوير النقب.

خامسا :شؤون حالية ومستقبلية يف منطقة برئ السبع يف
ً

ظل خطة النقب

أسفر اعتامد خطة النقب عن تغيريات عدة عىل أرض الواقع يف مجاالت األرايض والسكن والخدمات
والبنى التحتية واملوازنات والجيش وتطبيق القانون وغريها .ونجم عن الخطة واقع جديد يف
 45لكن إىل جانب هذا اإلنكار التام للحقوق الرشعية باألرايض ،توقعت لجنة ألبيك أال توافق املحكمة العليا اإلرسائيلية عىل تهجري البدو
من دون تعويض .ولذلك أوصت الحكوم َة بإظهار "حسن النية" وتجاوز القانون الرسمي الصارم لتمنح البدو تعويضً ا مع ّينًا يتم التفاوض عليه
رشيطة تخيل أصحاب الدعاوى عن دعاواهم واالنتقال إىل إحدى البلدات التي أنشأتها الدولة .كانت هناك يف عام  1975بلدتان بدويتان،
ُينظر:
"Albeck Report," p. 1.
46 Shlomo Swirski & Yael Hasson, Invisible Citizens: Israeli Government Policy toward the Negev Bedouin (Tel Aviv:
ADVA Center, 2006), pp. 16-19.
مزيجا من األرض البديلة والنقود ومياه الري ،وتضم
ميكننا القول عمو ًما إن خطة ألبيك للتعويض قدمت باقة منوعة من التعويضات تضم ً
تعويضً ا بنسبة  20يف املئة يف األرايض التي تزيد مساحتها عىل  400دونمُ ،ينظر:
"Albeck Report," pp. 2-3.
جاء االقرتاح الرسمي األخري يف إطار القرار  1028ملجلس إدارة دائرة أرايض إرسائيل .حملت القرارات السابقة األرقام  813و 932و.996
47 "Final Report of the Committee to Propose a Policy for Arranging Bedouin Settlement in the Negev," Goldberg
)Committee, Jerusalem, 11 December 2008. (in Hebrew
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املنطقة ،ما أفىض إىل املبارشة مبرشوعات وخطوات جديدة .وسنتناول يف ما ييل القضايا الرئيسة املتعلقة
بفلسطينيي برئ السبع ،أي األرض والسكن ،ثم نناقش قضايا أخرى تض ّمنتها خطة النقب وتؤثر تأث ًريا كب ًريا
يف الواقع اليومي ومستقبل املنطقة وسكانها الفلسطينيني.
 .1األرايض والسكن

مع أخذ قرار الهواشلة نقطة انطالق لحل مشكلة البدو ،اتّسم موقف الحكومة اإلرسائيلية بإنكار قانوين مطلق
من ناحية ،واعرتاف عميل جزيئ بحقوق البدو يف أراضيهم من ناحية أخرى .وش ّكلت الحكومة اإلرسائيلية منذ
السبعينيات عرشات اللجان والهيئات الخاصة ملعالجة قضايا البدو الفلسطينيني ،مثل األرض والتعليم والسكن
ومسائل إدارية أخرى .فبني عامي  1996و 2000فقط ،شكلت الحكومة لجنتني وزاريتني و 5فرق مشرتكة بني
الوزارات لتقديم توصيات بشأن مشكلة البدو( .((4لكن تلك املحاوالت مل تثمر إال عن تقارير وتوصيات من
دون أي أثر ُيذكر .ويف ظل تزايد عدد السكان و"السكن غري املرشوع" ،اتجهت الحكومة اإلرسائيلية إىل اتباع
نهج أكرث شمولية بعد عام 2000؛ إذ بينام مل يوجد يف عام  1960إال  100مسكن ُع ّدت "غري رشعية" ،ارتفع هذا
العدد إىل  410مساكن يف عام  ،((4(1962وإىل  1000مسكن يف عام  ،1966ثم إىل  5944مسك ًنا يف عام ،1986
ليصل إىل  42500مسكن يف عام  .((5(2007وباملثل ،ارتفع عدد سكان النقب البدو من  27460نسمة حني
تقديم دعاوى األرايض يف عام  ،1970إىل نحو  200ألف نسمة يف عام  .((5(2010ومل ينجح املرشوع القرسي،
ألنّ البلدات مل تقدم ً
حل تبتغيه الدولة أو السكان ،ومل تتب ّدد القرى( .((5ورفضت الحكومة اإلرسائيلية مط ّو ًل
إضفاء الطابع القانوين عىل مزيد من املواقع البدوية الفلسطينية غري البلدات السبع .لكن بعد عام ،2000
قررت الحكومة ً
أول االعرتاف بـ  6من هذه القرى البدوية الـ  45غري املعرتف بها ،وهو اعرتاف جزيئ زاد
حتى وقتنا الحايل إىل  11قرية( .((5وش ّكل هذا االعرتاف الجزيئ ً
فشل أيضً ا ألنه مل يشمل كامل مساحة القرية
األصلية ،ومل يعرتف بحقوق أصحاب الدعاوى يف ملكية األرايض ،وتوقف نجاحه عىل حل مسألة األرايض(.((5
)48 Israel State Comptroller Report, note 52B, 2001, accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2KMKCpO (in Hebrew
49 ISA/GL/17001/22, "Recommendation of Inter-ministerial Committee on Locating Sites for Future Bedouin
)Settlement," 14 September 1962. Israel State Archives GL/17001/22. (in Hebrew
50 Ahmad Amara, "The Battle for Land and Housing Rights of the Negev Bedouin," Housing and ESC Rights Law
Quarterly, vol. 5, no. 1 (2008), pp. 1-6; Falah, p. 72; M. Grinberg & Y. Stern, "State Demolishes 17 Houses in Unrecognized
Bedouin Village in Negev," Ha'Aretz, 6/12/2006, accessed on 11/7/2019, at: https://bit.ly/2qyZ50g
51 Porat, The Bedouin-Arab, p. 176.
52 "Albeck Report," p. 1.
53 Israel Prime Minister Office, "Government Resolution no. 2562" (2000), accessed on 7/10/2019, at:
)https://bit.ly/31YkkH1 (in Hebrew
 54ذكرت رسالة موجهة من وزارة العدل اإلرسائيلية إىل منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك يف القرى  3آالف قطعة أرض خاليةُ ،ينظر:
"Off the Map: Land and Housing Rights Violations in Israel's Unrecognized Bedouin Villages," Human Rights
Watch, 30/3/2008, accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/31XW0VH
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وان ُتقدت بشدة املعالجة اإلرسائيلية ملشكلة البدو يف تقرير صدر عن مراقب الدولة اإلرسائيلية يف عام ،2001
وس ّلط الضوء عىل إهامل الدولة لدعاوى األرايض والتخلف يف البلدات وعدم تطبيق القانون عىل اإلطالق(.((5
كام فرض صمود السكان املحليني بالبقاء يف أراضيهم واالحتجاج وإعادة بناء منازلهم املدمرة وتقديم عرائض
ً
ضغوطا إضافية عىل الدولة.
متكررة للمحاكم اإلرسائيلية لتأجيل عمليات الهدم والحصول عىل الخدمات،
لذلك ،سعت السلطات اإلرسائيلية منذ عام  ،2003ويف أثناء صوغ خطة تطوير النقب ،إليجاد حل أشمل .فبارشت
وزارة العدل اإلرسائيلية بداية ،يف عام  ،2004بتنفيذ اسرتاتيجية جديدة تتعلق بدعاوى األرايض ا ُملج ّمدة عرب
رفع الحكومة "دعاوى مضادة" لتلك الدعاوى .واختار مكتب املدعي العام منازعة أي من الدعاوى وفق معايري
مجهولة ،ما يسفر يف نهاية املطاف عن رفع النزاع إىل املحكمة .وبالفعل ،وعقب االعتامد الرسمي لخطة النقب
وتكريس موازنات خاصة لهذا الغرض ،بات هناك حتى الوقت الحارض أكرث من  500دعوى نازعتها الدولة و ُرفعت
إىل املحكمة .وصدرت مئات القرارات حتى اآلن ،وكلها ملصلحة الدولة ،حيث تحرم الفلسطينيني من أي ملكية
لألرايض وتأمر بنقل األرض وتسجيلها باسم الدولة( .((5وتزامنت هذه السياسة الجديدة مع تنامي عمليات هدم
املنازل ،وكانت تسعى ملامرسة ضغط كبري عىل البدو للقبول بالحل الذي تعرضه الحكومة( .((5وهكذا ،يف عام
 ،2018هدمت السلطات اإلرسائيلية  2326مبنى يف النقب 604 ،من بينها منازل(.((5
خصوصا
تدرك الحكومة اإلرسائيلية أنها تحتاج إىل موارد كربى من الوقت واملال لحل "مشكلة البدو"،
ً
إذا كان ً
حل قرس ًيا .لذلك ،اتخذت الحكومة يف عام  2007خطوة شائعة االستخدام بتشكيل لجنة جديدة
برئاسة القايض املتقاعد أليعازر غولدبريغ إليجاد حل ملسألة النقب .إال أنّ الحكومة أمرت اللجنة بالح ّد
55 Israel State Comptroller Report (note 84).
 56بحلول أيار /مايو  ،2008كانت الدولة قد تقدمت بنحو  450دعوى مضادة ،وحكمت املحكمة يف  80قضية ،وجميعها ملصلحة الدولة،
ُينظر:
"Testimony of Ilan Yishoron before the Goldberg Committee, General Director of the Bedouin Advancement
Administration before the Goldberg Committee" (20 May 2008), minutes of the Goldberg Committee, pp. 123-26
(author's copy).
يف املؤمتر السنوي التحاد املخططني يف جامعة بن غوريون يف  10شباط /فرباير  ،2011تحدث نائب مدير الهيئة املسؤولة عن شؤون أرايض
البدو وسكنهم إيالن يشورون يف جلسة خاصة ،بعنوان "امليض قد ًما نحو حل مشكلة البدو".
 57رأى هفاتزلت ياهل ،رئيس هيئة تسوية األرايض يف مكتب املدعي العام يف النقب بشأن سياسة الدعاوى املضادة" :كام يبني التاريخ
ووف ًقا لخربيت ،فإن الطريقة املوازية لتنفيذ اإلجراء القانوين رضورية ألنها تشجع عىل الحل الوسط وعىل التوصل لتسويات متفق عليها".
Havatzelet Yahel, "Land Disputes between the Negev Bedouin and Israel," Israel Studies, vol. 11, no. 2 (Summer
2006), p. 14.
ملزيد من اإلحصاءاتُ ،ينظر:
The Coexistence Forum in the Negev website, accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/1foAGKw
58 "Mechanism of Dispossession and Intimidation, Demolition Policy in Arab Bedouin communities in the Negev/
)Naqab," Negev Coexistence Forum (June 2019), accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/35g1ahB (in Hebrew
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من تعويضات األرايض واالكتفاء بـ  100ألف دونم( .((5وأع ّدت اللجنة يف كانون األول /ديسمرب 2008
تقري ًرا أوىص باالعرتاف مبزيد من القرى وفق مخططات لتقسيم األرايض القامئة ،وأوجدت صيغة تعويض
يف دعاوى األرايض .وأوصت بتحسني تطبيق القانون( .((6وعمل تقرير غولدبريغ مبنزلة أساس لتقارير
الحقة ومرشوعات قوانني ُق ّدمت بهذا الخصوص.
اعتمدت الحكومة اإلرسائيلية تقرير غولدبريغ وشكلت فري ًقا لتنفيذه برئاسة إيهود برافر من مكتب
رئيس الوزراء ،الذي شغل يف السابق منصب نائب رئيس مجلس األمن القومي( .((6ويف إثر انتقاد سياسيني
يهود للعرض "السخي" لغولدبريغ وبرافر ،ك ّلف رئيس الوزراء ،بنيامني نتنياهو ،يعقوب عميدرور ،رئيس
مجلس األمن القومي واملوظف السابق يف االستخبارات العسكرية ،مبراجعة الخطة .واعتمدت الحكومة
يف عام  2011مخطط عميدرور  -برافر املنقحة( .((6ويف عام ُ ،2012أدرجت الخطط املنقحة يف ما صار
ُيعرف مبخطط برافر(.((6
تشري التقديرات إىل أنّ الخطة املنقحة ق ّلصت مساحة األرايض املقرتحة للتعويض من  183ألف دونم إىل
 90أل ًفا ،ويتوقع أن تُهجر عرشات األلوف من الفلسطينيني البدو من قراهم( .((6وأثارت مس ّودة مرشوع
القانون معارضة كربى واحتجاجات عامة بفعل تهديده البالغ للمجتمع الفلسطيني .فرشعت الحكومة
اإلرسائيلية ،يف مسعى للتخفيف من ح ّدة املقاومة الحتمية ،يف "عملية إصغاء" ملرشوع القانون برئاسة
سن
وزير من حزب الليكود هو بيني بيغن .وع َّد كثريون هذه العملية مبنزلة حيلة مصطنعة لتسهيل ّ
القانون؛ فبيغن مل ُيج ِر أي تغيريات مهمة عىل الخطوط العامة ملخطط التعويض أو االعرتاف بالقرى.
وباملثل ،دعت وثيقة بيغن أيضً ا إىل تطبيق صارم للقانون (اإلخالء وهدم املنازل) ،واقرتحت أن يكون
أمام أصحاب الدعاوى  5أعوام فقط للمطالبة بالتعويض عن أراضيهم التي رفعوا دعاوى من أجلها ،وإال
"59 Ahmad Amara, "The Goldberg Committee: Legal and Extra-Legal Means in Solving the Naqab Bedouin Caste,
HAGAR: Studies in Culture, Polity, and Identities, vol. 8, no. 2 (Nov. 2008), pp. 227-243.
 60تقارب تعويضات األرايض املدعى بها  20يف املئة عينًا ،و 30يف املئة نقدًا.
بشأن لجنة غولدبريغُ ،ينظرAmara, "Goldberg Committee". :
 61قرار الحكومة رقم  4411بتاريخ  18كانون الثاين /يناير  .2009وقد أكد القرار أنّ قضية البدو ذات أولوية وطنية.
62 Jonathan Cook, "The Negev's Hot Wind Blowing," Middle East Research and Information Project, 25 October
2011, accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2Mn94xi; Government Resolution no. 3707 (11 September 2011), accessed
on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2wY7dHD
63 Ministry of Justice of Israel, accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2Rh3Ncz
;64 Jaki Khuri, "6,000 Bedouin Demonstrate against the Prawer Plan in front of the PM Office," Ha'Aretz, 12/11/2011
"Commentary of Association for Civil Rights in Israel on the plan," The Association for Civil Rights in Israel, accessed
on 7/10/2019, at: www.acri.org.il
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سيفقدونها .واختتم بيغن وثيقته بشكر خالص إىل إيهود برافر "الذي عمل بتفانٍ واتساق وعزمية مدة
 8أعوام لوضع ح ٍد ملِحن البدو"(.((6
اعتمد مجلس الوزراء اإلرسائييل يف كانون الثاين /يناير  2013توصيات بيغن ومسودة مرشوع قانون
برافر املع ّدل .وبعد  4شهور ،يف أيار /مايو  ،2013نالت مسودة مرشوع القانون موافقة اللجنة الوزارية
للترشيع .عارض بعض نواب الكنيست اإلرسائيليني مرشوع القانون ألنه سخي ج ًدا ،واشرتطت اللجنة
الوزارية ملنح موافقتها تقليص حدود املنطقة التي ميكن فيها منح األرايض كتعويض ،واخترصت مدة
طلب التعويض من  5إىل  3أعوام ،وأوصت بتشكيل لجنة حكومية ترشف عىل تنفيذ الخطة وبزيادة
عدد قوات الرشطة لتنفيذ الخطة .نجح مرشوع القانون املعدل يف حزيران /يونيو  2013يف الجولة األوىل
من التصويت يف الكنيست ،لكن عملية الترشيع ُجمدت بعد بضعة شهور( .((6ومل يحصل عىل املستوى

الترشيعي ّأي تقد ٍم ُيذكر باستثناء مرشوع قانون مع ّدل ً
قليل ،ق ّدمه وزير الزراعة والتنمية الريفية ،أوري
أريئيل ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016لكنه مل ُيطرح للتصويت بعد(.((6

سن قانون جديد وشامل ،يكون ً
بديل من الهيئات البريوقراطية
توجهت سياسة الحكومة اإلرسائيلية نحو ّ
ّ
املختلفة والقرارات اإلدارية .وسعت أيضً ا لتحديد موعد نهايئ النتهاء صالحية الدعاوى القدمية باألرايض
واملستمرة منذ عقود .لكن يف غياب قانون كهذا ،خطا الكنيست خطوة نحو األمام يف "تطبيق القانون"
بإقرار تعديالت قانونية عدة عىل "السكن غري املرشوع"؛ إذ ُمنِحت الرشطة والسلطة التنفيذية مزي ًدا
من الصالحيات التي تتيح لها هدم املنازل واإلخالء وتوجيه ال ّتهم مع الح ّد من املراجعات القضائية.
ومع بداية تنفيذ خطة النقب ،برزت الحاجة إىل استخدام موارد الدولة ،ومنها العنف الحكوميّ ،
لحل
ّ
وتتجل هذه التحوالت ضمن خطة النقب التي تعكس أيضً ا التغيريات السياسية
مشكالت البدو.
واالقتصادية اإلرسائيلية ،وال سيام صعود أحزاب سياسية قومية  -دينية تدفع باتجاه مزيد من االستعامر
يف فلسطني وتحرير االقتصاد اإلرسائييل برئاسة نتنياهو.
"65 "Summary of the Listening Process Regarding the Bill on Arranging the Bedouin Settlement in the Negev,
)23 January 2013, p. 13 (author's copy). (in Hebrew
66 "The Prawer-Begin Bill and the Forced Displacement of the Bedouin," Position Paper by Adalah and the Forum for
Coexistence in the Negev, Adalah's Newsletter, vol. 104, no. 108 (2013), accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2ZjpTOc
 67أكرث ما يلفت هنا هو أنّ السلطة املسؤولة عن "مشكلة البدو" وتنفيذ القانون ،انتقلت من مكتب رئيس الوزراء إىل وزير الزراعة
والتنمية الريفية.
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 .2خطة النقب والجيش

يتعلق قسم كبري من خطة النقب بالجيش اإلرسائييل ،حيث ورد يف الخطة أنها تقوم عىل نقل القواعد
العسكرية اإلرسائيلية من وسط البالد إىل النقب ،وإنشاء مجمع عسكري مركزي يضم قواعد تدريب
منوعة ( ُيعرف باسم "باهاديم" أو مجمع أريئيل شارون) ،ونقل الوحدات الحاسوبية املركزية ووحدات
االستخبارات التكنولوجية .واف ُتتح مجمع التدريب يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2014وذكر املوقع
اإللكرتوين له أنّ إنشاءه ميثّل جز ًءا من استيطان النقب ،ومن "جعل الصحراء تزدهر"( .((6وعىل نحو
متصل بذلك ،وكجزء من نقل القواعد العسكرية ،تعمل الحكومة اإلرسائيلية عىل جبهات مختلفة لتأمني
تن ّقل العسكريني وتسهيل معيشتهم ،ولذلك ق ّدمت إعانات لألرس واملستوطنات اليهودية املحلية .كام
رشعت أيضً ا يف إنشاء أحياء جديدة حرص ًيا للعسكريني يف املستوطنات اليهودية املوجودة .و ُيدرج هذا
كله ضمن جلب  300ألف مقيم يهودي جديد إىل النقب(.((6
أنشأت وزارة األمن مديرية خاصة لتنفيذ الخطة والقرارات الحكومية املختلفة( .((7و ُيفرتض إخالء 19
قاعدة عسكرية يف تل أبيب ،يرجع تاريخ إنشاء بعضها إىل فرتة االنتداب؛ ُوأخيل قسم منها بالفعل.
وتُق ّدر املساحة اإلجاملية لألرايض التي ُأخليت بنحو  8آالف دونم ،س ُتستخدم عىل ما يبدو يف مرشوعات
التطوير العقاري .واقرتحت ٌ
خطة عرضها رئيس الوزراء نتنياهو بناء  60ألف وحدة سكنية عىل أرايض
 3قواعد عسكرية رئيسة .لكن هذه املرشوعات ان ُتقدت باعتبارها ملصلحة رشكات التطوير العقاري،
وظهرت مطالب ببناء مساكن شعبية مدعومة من الدولة عوضً ا عنها .وتتوقع وزارة األمن استمرار إخالء
القواعد العسكرية حتى عام .((7(2023
استدعى انتقال القوات العسكرية إىل النقب تطوير البنية التحتية للنقل املدين والعسكري لخدمة
القوات العسكرية يف العديد والعتاد .ولهذه الطرق قيمة أمنية ،إضافة إىل أنها تساهم يف ربط منطقة
برئ السبع باملنطقة الوسطى .وبالفعل ُشقت طرق جديدة ،وجرى تحديث الطرق الحالية ،وتوسيع
السكك الحديدية ،واف ُتتح مرفق للقطارات الرسيعة .إال أنّ هذه املرشوعات والخطط املستقبلية كلها
تتجاهل وجود تجمعات الفلسطينيني البدو "غري املرئيني" ،ويحدث كل ما سبق عىل حسابهم؛ إذ ستم ّر
َ
الطرق الحالية التي تقود إىل قراهم،
مرشوعات البنية التحتية عرب مواقع إقامتهم ومدافنهم ،وس َتسد
وتفيض إىل مزيد من هدم املنازل .فعىل سبيل املثال ،سيمر امتداد طريق عابرة إرسائيل الرسيعة رقم
https://bit.ly/1NjU4av
https://bit.ly/2WG3rly
https://bit.ly/1kBPvBo
https://bit.ly/2F8EfcN
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 6عرب القريتني الفلسطينيتني خشم زنة وبري الحامم ،وستهجِّر سكة الحديد بني دميونة ويروحام 1400
ً
إجامل يف حقوق حياة  50ألف
شخص من سكان قرية رخمة ،وقد تؤثر مخططات مرشوعات املواصالت
مواطن فلسطيني وتنتهكها(.((7
 .3خطة النقب واالستعامر اليهودي

إىل جانب مرشوعات االستيطان املوجهة نحو الجيش ،ناقشت الحكومة اإلرسائيلية مخططات إلنشاء
مستوطنات يهودية جديدة .وبحلول عام  ،2015بلغ عدد املواقع اليهودية  126موق ًعا ،مقارن ًة بـ 18
موق ًعا قانون ًيا للفلسطينيني البدو( .((7أما يف منطقة السياج التي ُح ّددت منذ البداية عىل أساس اعتبارات
أمنية إلبقاء البدو بعي ًدا عن الحدود وعن املواقع اليهودية يف الخمسينيات ،فأضحى امتداد السكان اآلن
ً
تواصل جغراف ًيا بني الضفة الغربية
يف نظر السياسيني اإلرسائيليني تهدي ًدا أمن ًيا خط ًراُ ،يتوقع أن يوجِ د
وقطاع غزة .ولذلك ،تسعى الحكومة لتوسيع املستوطنات اليهودية وتقليص الفضاء الفلسطيني.
يف حزيران /يونيو  ،2018طرح وزير اإلسكان خطة االستيطان اليهودية للنقاش يف الكنيست .وناقشت
الخطة العمليات الجارية لتخطيط  5مستوطنات جديدة وبنائها ،وتوسيع املواقع اليهودية املوجودة،
والتخطيط ملا مجموعه  15مستوطنة يهودية ريفية وبلدة صغرية( .((7ويف أثناء النقاش ،أوضح الوزير
رصح
يوآف غاالنت ،وهو قائد القيادة الجنوبية السابق يف الجيش اإلرسائييل ،أهداف الخطة ،حيث ّ
أمام الكنيست" :ليس الجنوب عرضة للهجامت من غزة فحسب ،فالسيطرة البدوية غري املرشوعة
[عىل األرايض] تقضم السيادة الصهيونية يف النقب [ ]...ويتعرض النقب ملخاطر ،وهناك خشية شديدة
من سيطرة معادية"( .((7وأردف" :ما نراه اليوم عىل األرض هو عمليات إنشاء غري مرشوعة مطلقة
العنان .إنها فلسطينية وإسالمية [ ]...يحدث هذا كله يف حني تتمثل رؤية خطة االستيطان يف إنشاء
مناطق جوار [يهودية] يف منطقة يتزامن عبورها اليوم وخطر رمي الحجارة وزجاجات املولوتوف"(.((7
تض ّمنت املستوطنات املقرتحة  3مستوطنات عىل األقلُ ،يفرتض بناؤها كل ًيا أو جزئ ًيا عىل أنقاض القريتني
البدويتني الفلسطينيتني قطامات وبرئ هداج ،إضافة إىل أم الحريان ذات القضية املعروفة(.((7
72 Bimkom- Planners for Planning Rights, at: https://bit.ly/2QKZ8h8
73 https://bit.ly/2Ki6E4e
 74قرارات الحكومة اإلرسائيلية ،مثل القرار رقم .)2019( 4492 ،)2018( 3345 ،)2008( 3349 ،)2002( 2265
75 https://bit.ly/2Idoh2U
76 https://bit.ly/2Ieo1AN
77 https://bit.ly/2SSFQIo
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تُع ّد قضية أم الحريان أحدث مثال صارخ عىل االستعامر االستيطاين اإلرسائييل .فهي تضم  1000فلسطيني
هجرتهم السلطات اإلرسائيلية
كانوا يف األصل يقيمون يف منطقة وادي ُسبالة شامل غرب برئ السبع حتى ّ
بعد عام  1948مبارشة ،عندما ُأمر السكان مبغادرة محل إقامتهم مؤق ًتا ،مدة  6شهور .إال أنّ هذه الفرتة
ُم ّددت مرا ًرا ،تلتها سلسلة أخرى من الطرد وإعادة التوطني حتى ُأعيد توطينهم بصورة نهائية يف أم
الحريان يف عام  .1956وخصصت الحكومة غالبية أراضيهم األصلية ملصلحة مستوطنة شوفال الجامعية
اليهودية .لكن يف عام  ،2003أصدرت السلطات اإلرسائيلية أوامر بإخالء أم الحريان وهدمها .ففي أثناء
بلورة خطة النقب ،أع ّدت الحكومة خطة الستبدال أم الحريان مبستوطنة إرسائيلية جديدة اختارت لها
اسم "حريان" .ومنذئذ ،رفع السكان دعاوى إلبطال أوامر الهدم وتسوية وضع إقامتهم .وطالب السكان
ببساطة بإضفاء الطابع القانوين عىل وضع قريتهم وجعلها جز ًءا من مستوطنة حريان املستقبلية ،أو العودة
عوضً ا عن ذلك إىل أراضيهم األصلية .لكن السلطات اإلرسائيلية رفضت املقرتحات كلها ،بحجة أن البدو
كانوا متع ّدين عىل أرايض الدولة .ثم أمرت املحكمة العليا اإلرسائيلية بإخالء القرية يف أيار /مايو .2015
بدأت السلطات أعامل البنى التحتية للمستوطنة اليهودية الجديدة يف أثناء سري إجراءات املحكمة .ويف إثر
قرار املحكمةَ ،حرثت حقول أم الحريان ود ّم َرت محاصيلها .وقبل بزوغ فجر  18كانون الثاين /يناير ،2017
اقتحم عدد كبري من الرشطة والجرافات القرية يف مشهد حريب ،فدمرت  8منازل ،واعتقلت وجرحت
عرشات السكان ،وقتلت املريب يعقوب أبو القيعان ،حيث أطلقت النار عليه ،ففقد السيطرة عىل سيارته
وصدم رشط ًيا يف إثر ذلك وقتله .وعىل الرغم من أنّ أبو القيعان ُأصيب بطلق ناري ،فإن الرشطة أطلقت
ذخرية حية عليه ،ومنعت املسعفني من تقديم أي مساعدة له لبضع ساعات .وخ ُلص تحقيق الطب
عالجا
الرشعي إىل أنّ أبو القيعان نزف مدة  30دقيقة قبل أن ميوت ،ما يعني أنه كان سيعيش لو تل ّقى ً
طب ًيا مالمئًا .واحتجزت الرشطة جثة أبو القيعان مدة أسبوع كامل قبل أن تسمح بدفنها بعد صدور أمر
من املحكمة بتحرير الجثة( .((7وسارع وزير إرسائييل ومفوض الرشطة جلعاد أردان إىل اتهام أبو القيعان
باالنتامء إىل "داعش" وبتنفيذ عملية إرهابية .لكن يف أثناء التحقيق ،رفضت وحدة التحقيق التابعة
للرشطة ذلك االتهام .وخ ُلص تقرير رسي أصدره جهاز األمن العام إىل أنّ ذلك مل يكن هجو ًما إرهاب ًيا ،وأن
الرشطة هي التي فتحت النار قبل تدهور السيارة وفقدان السيطرة عليها .ومع ذلك ،أىب املدعي العام
توجيه االتهام إىل أي من رجال الرشطة ،وتجاهل الدالئل الجل ّية يف هذا الخصوص(.((7
78 "Adala: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel," The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel,
accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2nxH69E; "The Time has Come for Israel to Recognize the Bedouin Villages of
'Atīr and Umm al-Ḥīrān," Negev Coexistence Forum for Civil Equality, Position Paper (2015), accessed on 7/11/2019, at:
https://bit.ly/2CkpLEL
79 Gidi Weitz, "Secret Shin Bet File on 2017 Cop Killing: Not Terrorism, but a Police Failure," Haaretz, 11/6/2018,
accessed on 7/10/2019, at: https://bit.ly/2JxNqI6

190

الكتـاب الرابع 2019 -
تاسارد

ال بد يف هذا الصدد من اإلشارة إىل أنه قبل يوم واحد فقط من صدور قرار أم الحريان ،أصدرت املحكمة
العليا اإلرسائيلية قرارها بشأن هدم قرية سوسيا الفلسطينية يف الضفة الغربية وإخالئها .تقع سوسيا جنوب
الخليل عىل بعد  20كلم شامل رشق أم الحريان .وعىل غرار أم الحريانُ ،ه ِّجر سكانها  3مرات ساب ًقا ،وكانوا
يعيشون يف كهوف وخيام ،ويحدوهم األمل بالبقاء يف أراضيهم الحالية .ومع ذلك ،مثلهم مثل باقي البدو يف
منطقة جنوب الخليل ورشق القدس وخان األحمر ومحيط أريحا ،يخضعون جميعهم ملامرسات مخططات
الرتحيل والتجميع إلخالء املنطقة (ج) يف الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيني .وتُبني سوسيا وأم الحريان
عمل االستعامر االستيطاين عىل جانبي الخط األخرض ،وكيف أنّ جهاز األمن اإلرسائييل والتهويد يتعامالن
مع الفلسطينيني بصفتهم خط ًرا وقضية أمنية ّ
بغض النظر عن مكانتهم القانونية.

خامتة
من الواضح متا ًما اتجاه هبوب الرياح يف منطقة برئ السبع .ففي ظل خطة النقب ومكوناتها املختلفة،
نشهد تخصيص موازنات متزايدة ملا تدعوه إرسائيل "إنفاذ القانون" ضد مخالفيه .وع ّززت هذه املوازنات
وأسست وحدات خاصة لهدم املنازل ،وخصصت موازنات لإلجراءات القضائية
تعداد رجال الرشطةّ ،
بزيادة ّ
موظفي مكتب امل ّدعي العام لرفع دعاوى مضادة وتنفيذ اإلجراءات األخرى كلها املطلوبة
واملتعلقة بهدم املنازل.
تشري هذه الدالئل إىل املنطق الحايل لتلك املوجة للمامرسة اإلرسائيلية يف "تخليص" األرايض وتحقيق
حق العودة اليهودي ،يف مقابل ازدياد عمليات الهدم واإلخالء والتجميع وتزوير التاريخ .وإضافة إىل
العمل املؤسسايت الرسمي للدولة ،تعمل إىل جانبها جمعيات استيطانية خاصة ،تهدف إىل تهويد النقب
اض ملستوطنات يهودية
وتحث الدولة عىل تنفيذ عمليات هدم أوسع ضد عرب النقب وتخصيص أر ٍ
ً
(مثل جمعية رجافيم) .وإذا راقبنا عن كثب املنطق الجغرايف  -السيايس ملرشوع التهويد ،فسنالحظ
عملية إعادة هندسة وتخطيط الح ّيز عىل نح ٍو يهدف إىل تركيز عرب النقب عىل ّ
أقل بقعة من األرض،
وعىل بع ٍد من حدود  1967ألهداف أمنية تسعى يف الوقت نفسه لتعزيز الوجود اليهودي  -اإلرسائييل
عىل مناطق الحدود (وليس بالرضورة الخط األخرض ،أي حدود هدنة  )1949لفرض واقع جغرايف سيايس
جديد ،يعمل عىل شقي الخط األخرض أيضً ا ،برتحيل وهدم قرى فلسطينية بدوية وغريها يف منطقة جبل
الخليل .تعكس تلك التطورات املنطق والعقدة األمنية اإلرسائيلية يف مراحل تأسيسها "لتعزيز الثغور".
لحا يف نظر قادة
ومع زيادة التطورات األمنية والعالقات الجيوسياسية بالنسبة إىل قطاع غزة ،بات ُم ًّ
األمن اإلرسائيليني تعزيز الثغور والسيطرة عىل النقب عىل نحو أفضلً ،
فضل عن أنها منطقة االحتياط
األفضل لخطط إرسائيل التوسعية واالقتصادية جنوب منطقة املركز.
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مام ال شك فيه أنّ املوارد اإلرسائيلية لتنفيذ الهدم واإلخالء ستزيد ،وستزداد معها ح ّدة العنف ،ما يزيد
من احتامالت مواجهة عنيفة واسعة يف األعوام القريبة ،وتحدي ًدا مع ازدياد قوة اليمني اإلرسائييل املتطرف
ومؤسساته من أجل االستيطان ،التي تعمل يف ظل أيديولوجيا الصهيونية الدينية املتزايدة .وال ب ّد من
التوجه القانوين الجديد وفرض مامرسات جديدة أكرث عن ًفا أيضً ا لتأمني سياسة الدولة،
اإلشارة هنا إىل ّ
وهي الحكم عىل شيخ العراقيب السبعيني الشيخ صياح الطوري الذي بدأ يف نهاية عام  2018تنفيذ
حكم بالسجن مدة  10شهور بتهم االعتداء عىل أرايض الدولة .مبا أنّ الهدم املتكرر للعراقيب (أكرث من
 140مرة) ومصادرة األخشاب واملعادن التي تستعمل للبناء وهدم املرافق األخرى يف القرية مل تردع
صمود أهلها ،وجدت إرسائيل الحاجة إىل اتخاذ منهج جديد يرمي إىل كرس املعنويات عن طريق شيخها
الطوري الذي أوىص قبل دخوله السجن بالصمود واستمرار النضال .لذا ،سيشهد املستقبل القريب
ملنطقة النقب تسار ًعا عىل مستوى التهويد ،إال أنه يف ظل غياب البديل أو مقرتح حلول عادلة ،ويف
ظل صمود السكان يف أراضيهم ،لن يودي ذلك التسارع بعمليات الهدم واإلخالء واملامرسات القضائية
الجديدة تواز ًيا مع االستيطان اليهودي والتوسع إىل إخالء مناطق واسعة أو إىل تركيز الفلسطينيني يف
النقب وحل قضية البناء "غري القانوين" .لن ّ
تحل تلك املامرسات القضية ،إمنا تعكس النفسية اإلرسائيلية
يف إدارة الرصاعات بإطار سيطرة نو ًعا ما ،وال تسعى لحل الرصاعات.
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