IUGJHR
Vol 52, No2, 5102, pp 182-201

ISSN 2410-3179

)المخطط االستراتيجي لمكيان الصهيوني؛ لتهويد (النقب

)6102-00-62(  تاريخ قبول النشر،)6102-10-01( تاريخ اإلرسال

*،0

 محمد خميس دبابش.د

 الجامعة اإلسالمية – غزة-  كمية اآلداب-قسم الجغرافيا

1

3البريد االلكتروني للباحث المرسل

*

المخطط االستراتيجي للكيان الصهيوني
)لتهويد (النقب

e-mail address: ya.zn2009@windowslive.com
3الملخص
 ودراسة مظاهر، إلى التعرف على اهم القوانين التي استند اليها الكيان الصهيوني في ضم أكبر مساحة من أرض النقب3 وقد هدفت الدراسة،)تناو ل البحث (النقب الفلسطيني المحتل
. كما تناولت أهم المخططات االستراتيجية لتهويد النقب، كما هدفت إلى تحليل التوزيع الجغرافي للقرى الفلسطينية المعترف بها والغير معترف بها،(التمييز) ضد العرب
 قوانين3 والمبحث الثالث، البلدات العربية في النقب3 المبحث الثاني، البيئة الطبيعية للنقب3 تناول المبحث األول،في سبيل تحقيق األهداف؛ انقسم البحث إلى خمسة مباحث رئيسة
.لتهويد النقب- مخطط الحكومية االستراتيجية –القومية3 أما المبحث الخامس، التمييز ضد العرب في النقب3 والمبحث الرابع،تهويد النقب
م يمثل أحد أهم التهديدات الحقيقية82;1  أن موضوع عرب3 ومما ال شك فيه، مع استخدام األساليب اإلحصائي الكمي، المنهج التحليلي3 قد تم تبني المنهج،وفي سبيل تحقيق األهداف
 في أنها تتناول مشكلة خطيرة تواجه عرب3 ومن هنا تأتي أهمية الدراسة،) كما يعتبر من القضايا األكثر حساسية في تاريخ الصراع الفلسطيني (الصهيوني،على أ من الكيان الصهيوني
.م82;1  وقد تفتح هذه الدراسة رؤى وآفاق أمام الدارسين والمهتمين بالشأن الداخلي لعرب،م82;1  كونها تسلط الضوء على قضية حساسة تمس عرب،م82;1
 وعدد سكان، من البلدات العربية%1  تعترف حكومة االحتالل بحوالي، منها للعرب <; بلدة، بلدة8<0  في، يهود%:7 و، عرب%07  يعيش في النقب3وكان من اهم النتائج
 كما أن عدد سكان القرى التي تم االعتراف بها تراوح بين، والسدير، ) نسمة في قرية عمرة:<7(  إلى،<;) نسمة في قرية وادي النعم77( القرى الغير معترف بها تراوح بين
.) نسمة في قرية دريجات1<7( و،<;) نسمة في قرية بئر هداج77(
 ألف977 م من خالل استقدام978<  ألف نسمة في العام277 م إلى977: <ألف نسمة في العام:< ) هو زيادة عدد سكان المنطقة من978< أخطر ما في (خطة النقب
. وهو ما سيؤثر كثيرًا على الواقع الديموغرافي للمنطقة، من المجموع الكلي للسكان% 97  لتصبح نسبة العرب أقل من،(صهيوني) من منطقة الوسط إلى الجنوب
 والمشاركة في حمالت المقاطعة وسحب االستثمار عن، وجوب تدبير الدعم المادي والمعنوي ألهلنا في النقب؛ لدعم صمودهم في وجه االحتالل االستيطاني3 وكان من أهم التوصيات
 كما البد من تفعيل دور جمعيات حقوق االنسان للدفاع عن (حقوق) سكان النقب الفلسطيني ومشاركة جهودها مع جمعيات حقوق،(الكيان الصهيوني) التي بدأت تنتشر في العالم الغربي
.االنسان على مستوى العالم

. تهويد، برافر، تطوير،النقب

3كلمات مفتاحية

Zionist Entity Strategic Plan to Judaize the Negev
Abstract
The research deals with occupied Palestinian Negev. The study aims to: recognize the most important laws in which the Zionist entity
have depended on to conquer the biggest area from Negev lands and to study the discriminations against Arabs. The study aims also to
analyze the geographical distribution of recognized and unrecognized Bedouins villages and the most important strategic plans to
Judaize the Negev.
In order to achieve these goals, the research splits into five main parts: The first deals with the Negev natural environment, the second
with Arabic towns in the Negev, the third handles Negev judies laws, the fourth deals with the discrimination against Arabs in the Negev,
while the fifth deals with national governmental strategic plans to Judaize the Negev.
In order to complement these aims, the Analytical approach has been adapted, along with using quantitative statistical methods. There
was no doubt that 1948 Arabic issue represented one of the most real threats on the Zionist entity security, and is also considered one of
the most sensitive issue of the Palestinian-Zionist historical conflict, and henceforth stems the study importance in that: it deals with
serious problems facing the 1984 Arabs. Since it sheds light over sensitive subject touching 1984 Arabs. This study may open perception
and horizons ahead of learners and interested people in the internal matters of 1948 Arabs.
The most important findings are that in the Negev 70% Arab and 30% Jews settled in 157 towns, among them 45 towns for the Arabs.
The occupation government recognized around 8% of the Arab towns. The population of the unrecognized villages varies from between
4500 people in Wadi Alnaam to around 350 inhabitants in Amra and Al-Sadeer villages. Also the population of the recognized towns
varies from around 4500 inhabitants in Beer Hadage to 850 dwellers in Dregate village.
The most dangerous of the 2015 Negev plan was the increased population of the area from 535,000 in 2003 to 900,.000 inhabitants in
2015, through recruited 200.000 Zionists from the Middle area to the South. So the Arabs' percentage became less than 20% from the
total population. That will greatly affect the demographic status of the area.
The most important recommendations include the need to provide material and non-material support to our people in the Negev to
support their steadfastness in facing colonial occupation, to participate in boycott activities, and to withdraw investments from (Zionist
Entity) that began to spread out in the Western countries. There is a necessity to motivate human right societies roles to defend
Palestinian Negev inhabitants' rights and to join our activities and efforts with human rights groups worldwide.

Keywords: Negev, Development, Prawer, Judaization
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مقدمة:

في الوقت الذؼ حصر المستوػ الرسمي الفمسطيني غاية آمالو في
إقامة دولة لو عمى ما تبقى مف أر ٍ
اض فمسطينية احتمت في العاـ

 ،1967وينشغل العالـ بيف الفينة ،واألخرػ (بالتسوية السممية)،

دمحم دبابش

أوالا -موضوع الدراسة واشكالية البحث:
تعاني منطقة الدراسة مف االحتالؿ الصييوني ،كما تعاني مف نقص
في الدراسات؛ بسبب سياسة االحتالؿ اليادفة إلى تضميل وتزييف
الحقائق ،وانطالقا مف ذلؾ؛ اختيرت ىذه الدراسة؛ لتبحث في

وبضرورة ،وقف االستيطاف في الضفة الغربية ،والقدس ،ما زاؿ

المخطط االستراتيجي لمكياف الصييوني لتيويد النقب ،فيي بحاجة

الكياف الصييوني يسير بخطا متسارعة نحو التياـ أكبر جزء مف

إلى دراسة تفصيمية.

األرض المحتمة عاـ  ،1948فضالً عف األرض المحتمة عاـ

وبهذا ستحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ،1967كما أف مخططات التيويد تسير بشكل متسارع ،والتي

تستيدؼ السكاف العرب في النقب.

لقد كاف السكاف الفمسطينيوف في النقب يمثموف قبيل عاـ 1948ـ

نحو  %100مف سكاف النقب ،ومع دخوؿ المعارؾ بيف العرب،
يجروف مف أرضيـ،
والييود عاـ 1948ـ بدأ الفمسطينييف في النقب ُي َّ
حيث لـ يبق منيـ سوػ نحو ( )11ألف نسمة ،أؼ ما نسبتو %11

مف مجموع السكاف األصمييف ،حيث ىاجر الكثيروف نحو األردف،
وجبل الخميل ،وقطاع غزة ،وعمد العدو إلى منع عودة الفمسطينييف
إلى أراضييـ مف خالؿ زراعة (نقاط استيطانية) متفرقة عمى مسالؾ
العودة ،وجمب اليجرات الييودية لالستيطاف في النقب ،والتي كاف

آخرىا ىجرة الييود الروس عاـ 1990ـ حتى أضحى سكاف النقب

 -1ما ىي القوانيف المتبعة في تيويد النقب؟
 -2كيف تتوزع القرػ العربية في النقب؟

 -3ما مظاىر التمييز العنصرؼ صد العرب؟
 -4ما خطورة المخططات االستراتيجية لتيويد النقب؟
 -5ما الحموؿ المقترحة لحل مشكمة النقب؟
ثانيا -حدود الدراسة-:

 -1الحدود المكانية:

منطقة الدراسة ىي (النقب) في فمسطيف المحتمة عاـ 1948ـ ،والتي
تشكل ما نسبتو ( )%46مف إجمالي مساحة الكياف الصييوني.
 -2الحدود الزمانية:

ستغطى ىذه الدراسة الفترة الزمنية الممتدة مف عاـ (1948ـ وحتى

األصميوف ال يمثموف إال نحو ربع سكاف النقب المحتل ،وال يعيشوف

 ،)2015عمى اعتبار أف عاـ  1948ىو عاـ النكبة ،حيث تـ خاللو

ولقد مضت سمطات الكياف الصييوني بالتنقيب عف تشريعات

ثالث ا -أهداف الدراسة:

حكومية ،ووضع خطط ،وصفتيا بالقومية – كاف آخرىا الخطة

فمسطيف ،ولو أىمية خاصة لدػ الكياف الصييوني لذا كانت أىداؼ

إال عمى سوػ ( )%1.9مف األرض(.)1

عثمانية ،وانجميزية قديمة ،وسف تشريعات جديدة ،واتخاذ ق اررات

القومية االستراتيجية لتطوير النقب ،والتي ضمت في خطواتيا
التنفيذية آليات لتنفيذ جميع الخطط ،والقوانيف ،والق اررات ،والخرائط
الصييونية السابقة ،والتي ميمتيا سمب األراضي ،ومصادرتيا،
وحصر السكاف الفمسطينييف في كانتونات صغيرة؛ سعياً لتيويد أرض

النقب كاممة ،كما رصدت لذلؾ حوالي ( )17مميار شيكل.

احتالؿ النقب الفمسطيني وظيور مشكمة (القرػ الغير معترؼ بيا).

يعتبر (النقب) جزءاً ال يتج أز مف فمسطيف ،حيث يحتل نصف مساحة
الدراسة تتضح في التالي-:

 -1التعرؼ عمى قوانيف تيويد النقب.

 -2تحميل التوزيع الجغرافي لمقرػ العربية المعترؼ بيا وغير
المعترؼ بيا.
 -3التعرؼ عمى مظاىر التمييز ضد العرب.

 -4دراسة أىـ المخططات االستراتيجية لتيويد النقب.
رابع ا -أهمية الدراسة:

مما ال شؾ فيو :أف موضوع عرب 1948ـ يمثل أحد أىـ التيديدات

( )1أبو ستة ،النصف المنسي مف فمسطيف قضاء بئر السبع والنكبة المستمرة

(مج;.)5:-59/3

الحقيقية عمى أمف الكياف الصييوني ،كما يعتبر مف القضايا األكثر
حساسية في تاريخ الصراع الفمسطيني (الصييوني) ،األمر الذؼ أثر
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وال زاؿ يؤثر بشكل كبير عمى أمنيا القومي بيف الحيف واآلخر ،ومف

 -3منصور النصاصرة ( ،)2013مقتطفات مف تاريخ عرب

1948ـ ،كونيا تسمط الضوء عمى قضية حساسة تمس عرب

التاريخية لقضاء بئر السبع وقاطنيو مف القبائل

بالشأف الداخمي لعرب 1948ـ.

واسطنبوؿ ،نرػ أف لتمؾ المنطقة تاريخاً حافالً

ىنا تأتي أىمية الدراسة :في أنيا تتناوؿ مشكمة خطيرة تواجو عرب
1948ـ ،وقد تفتح ىذه الدراسة رؤػ وآفاؽ أماـ الدارسيف والميتميف
خامس ا -فرضيات الدراسة:

النقب وقضاء بئر السبع ،حيث بينت الدراسة :األىمية

الفمسطينية ،وعند فتح األرشيف المحفوظ في لندف
بالتفاصيل التي ال يمكف أف تنسى ،كما وضحت صمود

مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة؛ فقد تمت صياغة الفرضيات التالية:
 -1صمود عرب  48في ارضيـ رغـ كل الممارسات الصييونية.

 -2اف االعتراؼ بالقرػ العربية في النقب ىو اعتراؼ صورؼ فقط.

أىل النقب فوؽ أراضييـ ونضاليـ المستمر.

 -4إمنطانس شحادة ( ،)2013السياسة المنتيجة حياؿ
المجتمع العربي في النقب ،حيث تحدث عف واقع القرػ

غير المعترؼ بيافي النقب وما تعانيو مف مشاكل تسببيا

سادس ا -أسباب اختيار الموضوع-:

 -1تكتسب الدراسة أىمية واضحة؛ نظ اًر لمعالجتيا موضوعاً دقيقاً،
ال يحظى باىتماـ كثير مف الباحثيف.

 -2التعرؼ عمى أوضاع (سكاف النقب) داخل فمسطيف المحتمة في

حكومة الكياف الصييوني ،مف نقص في الخدمات وفي
المساكف حيث يعيش ( )%47مف سكاف النقب في
براكية وىو بحاجة إلى وحدة سكني ،كما تناوؿ الكاتب

ظل محاولة الكياف الصييوني طمس معالـ الوجود الفمسطيني

مخطط برافر.

الديمغرافي لصالحو.

األصالنيوف في النقب :تمديف قسرؼ وحرماف مف

وتضييق الحصار عمى الشعب الفمسطيني؛ لضماف التفوؽ

 -5إسماعيل أبو أسعد ( ،)2013البدو الفمسطينيوف

سابعا -الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تناولت أو أشارت إلى موضوع النقب

الصييونية لتجميع الفمسطينييف ،والمشاكل التي تعاني

 -1سممان أبو ستة ( )2008العراقيب :ىي كل فمسطيف،

ورغـ كل ذلؾ يعيش فييا  %50مف الفمسطينييف في

الفمسطيني ،ومف أبرز تمؾ الدراسات-:
تناوؿ قضية ممكية االراضي في بئر السبع ،منذ العيد
العثماني ،وأىـ القوانيف التي صدرت بخصوص أرض

فمسطيف في العيد العثماني ،ثـ مرو ار بفترة االنتداب

البريطاني والقوانيف الخاصة بأرض فمسطيف خالؿ

االعتراؼ ،تناوؿ الكاتب (البمدات) التي أنشأتيا الحكومة
منيا تمؾ البمدات ،كما تناوؿ القرػ (الغير معترؼ بيا)،
النقب ،وينظر الى القرػ العربية الغير معترؼ بيا عمى

أنيـ "غزاة" ،كما ينظر إلييـ الييود في القرػ المجاورة
عمى أنيـ ازعاج البد مف إزالتو.

 -6أورن يفتحئيل ( ،)2013نشأة الحيز البدوؼ في النقب:

االنتداب ،ثـ انتيى بفترة االحتالؿ الصييوني ،وقد ركز

أراض وقرػ وحقوؽ ،حيث تناوؿ الكاتب الجذور:

.2010

حيث شدد الكاتب عمى أحقية البدو في االعتراؼ بقراىـ.

بعد ذلؾ عمى قرية (العراقيب) التي ىدمت لممرة الخامسة
 -2رامي عزارة ( )2011السياسة اإلسرائيمية تجاه

التاريخية والجغرافية والقانونية لمحيز البدوؼ في النقب،
 -7أحمد امارة ( ،)2013المخطط/ات لتوطيف البدو في

الفمسطينييف في "إسرائيل"  ،2000-1993سمطت

النقب ،حيث تحدث الكاتب عف المخططات التي تدور

الفمسطيني في الكياف الصييوني ،مف الناحية السياسية

بالقرػ غير المعترؼ بيا ،وما يعرؼ (بقانوف برافر)

الضوء عمى المكانة المتدنية التي يعامل بيا المواطف

واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية.

في النقب بشأف قضية حقوؽ الممكية لألرض وما يعرؼ
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والمحاوالت السابقة التي انتيت بالتوصل الى قانوف

برافر.

 -1القوانيف االنتدابية الموروثة.

 -8دمحم عابدين ( )2014سياسة التيجير الداخمي
اإلسرائيمي وأثرىا عمى بدو النقب (،)2014-1994
وتحدث الباحث أف الكياف الصييوني مارس شكميف
رئيسيف لطرد الشعب الفمسطيني في فمسطيف المحتمة
وىما طرد الفمسطينييف الى الدوؿ المجاورة لفمسطيف

والطرد مف منطقة الى أخرػ داخل فمسطيف المحتمة عاـ

1948ـ ،وكاف الكياف الصييوني يحاوؿ منذ البداية
عمى

المبحث الثالث -قوانين تهويد النقب-:

تفريغ

النقب

سياسية

ألىداؼ

واستراتيجية

واقتصادية.

ثامن ا -مصادر البحث (طرق جمع المعمومات):

ستعتمد الدراسة عمى مجموعة مف المصادر؛ لمحصوؿ عمى
المعمومات والتي ستوظف في ىذا البحث ويمكف تقسيميا عمى النحو

التالي:

 -1المصادر اإلحصائية.
 -2المصادر المكتبية :وتشمل مجموعة الكتب واألبحاث
المختمفة التي ليا عالقة بموضوع الدراسة .

 -3الخرائط واألشكاؿ والرسومات البيانية ذات العالقة والتي
مصدر ىام ًا لممعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة
تعتبر
اً
ويمكف الحصوؿ عمييا.

تاسعا -منهج الدراسة:
تـ تبني المنيج التحميمي ،واستخداـ األساليب اإلحصائية.
عاشرا -مخطط الدراسة

 -2القرػ غير المعترؼ بيا.

 -3قرػ تـ االعتراؼ بيا حديثاً.

 -1التمييز في موارد األرض والتخطيط واإلسكاف

 -2انتياؾ الحق في الكرامة والمأوػ والمسكف المالئـ ألسموب
المعيشة والثقافة.
المبحث الخامس -الخطط الحكومية االستراتيجية –القومية-لتهويد
النقب-:

 -1خطة شاروف.
 -2خطة "النقب ."2015

المبحث األول -الموقع والحدود:

يمثل (النقب) القسـ الجنوبي مف فمسطيف المحتمة ،ويشكل حي از مثمث

يمتد إلى الجنوب مف الخميل (ويتشكل ذلؾ المثمث) الصحراوؼ مف
مثمث متساوؼ الساقيف ،قاعدتو تمتد بطوؿ 110كـ ما بيف رفح عمى
البحر المتوسط وجبل اصدـ عمى البحر الميت ،ورأسو عند منطقة اـ

الرشراش .ويحد ضمعو الشرقي المممكة األردنية بطوؿ نحو  165كـ،
أما ضمعو الغربي فيحده كل مف قطاع غزة بطوؿ 45كـ ،ومصر
بطوؿ 220كـ ،ويقع رأس النقب عمى خميج العقبة حيث مدينة أـ
الرشراش (إيالت) ،وتبمغ مساحة النقب ( 128800كـ ،)2أؼ حوالي

 %58مف مساحة (الكياف الصييوني) حالياً ،وأكثر مف  %47مف

مساحة فمسطيف التاريخية(.)2
طبوغرافية النقب ،وتضم(:)3

2000كـ ،2ومتوسط ارتفاعيا مف 500-200ـ،

وتنحدر نحو البحر المتوسط ،تتكوف مف :تربة المويس،

المبحث الثاني -البمدات العربية في النقب-:
 -1البمدات العربية.

المبحث الرابع -التمييز ضد العرب في النقب-:

 -1ىضبة بئر السبع وسيوليا حيث تبمغ مساحتيا

انقسمت الدراسة إلى خمسة مباحث هي- :
المبحث األول -الموقع والحدود.

 -2القوانيف (الصييونية) المتعمقة باألرض.

ومناخيا شبة صحراوؼ ،ويوجد بيا عدد مف األودية
مثل :وادؼ غزة ورافده ووادؼ الشريعة.
( )2أبو ضاىر ،جغرافية فمسطيف (ص;.)4
( )3الدباغ ،بالدنا فمسطيف (ج/3ص.)346
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 -2جباؿ النقب مساحتيا 8000كـ ،2متوسط ارتفاعيا في

حوالي  %99.5مف السكاف فيما كاف عدد الييود  %0.5مف

وأعمى قمميا رأس الرماف ،كما يبيف شكل ( )1أف

ُبعيد حرب 1948ـ طردت (الكياف الصييوني) نحو %85-80مف
سكاف النقب ،إلى األردف ،والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،فيما تـ

المجموع الكمي لسكاف النقب(.)5

الشماؿ 500ـ ويصل عند الحدود مع سيناء 1000ـ،

صحراء النقب ليست باألرض المستوية ،بل ىي منطقة

ذات أرض وعرة ومناخ قارؼ متطرؼ.

تجميع جزء كبير ممف تبقى في منطقة تدعى (السياج) في شماؿ
النقب ،وخضع العرب في فمسطيف المحتمة ،لمحكـ العسكرؼ حتى

عاـ 1966ـ ،ثـ نقمت معظـ األراضي التي كانت بممكيتيـ لممدف،

والقرػ الييودية(.)6

"وقاؿ المسؤولوف الصياينة في ذلؾ الحيف :بأنو يجب إخالء
الفمسطينييف مباشرة مف النقب -بدعـ مف (يوسف فيتز) ،رئيس

الصندوؽ الييودؼ الوطني لتقسيـ األراضي ،ووزير الخارجية (موشيو

شاريت) ،أو أف يبقى الموالوف لمدولة لكي يتـ تجميعيـ في مناطق

محدودة شرقي بئر السبع ،وىو موقف دعمو (يغاؿ آلوف) ،متصرؼ
المواء الجنوبي ،والحاكـ العسكرؼ لمنقب كما جاء في خطة (آلوف)

بأف الغرض مف نقل الفمسطينييف إلى تمؾ المنطقة المحدودة ىو
توفير األراضي الالزمة الستيطاف الييود؛ مف أجل إقامة قاعدة جوية
عمييا ،وابعاد الفمسطينييف عف طرؽ النقب الرئيسة ،ووفقا لقانوف

 ،1980صادرت الحكومة الصييونية ( )65ألف دونـ مف األراضي
وطردت نحو (خمسة آالؼ) فمسطيني مف أراضييـ(.)7
المبحث الثاني :البمدات العربية في النقب-:
 -1البمدات العربية:

أعدت الحكومة الصييونية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات مف

شكل ( )1طبوغرافية النقب

القرف الماضي ،مخططات إلعادة توطيف الفمسطينييف في النقب في

المصدر (/ابو ضاىر)2015:20،

كافة بمدات ذات نمط مدني ،بيدؼ (عصرنة الفمسطينييف) وتوفير

الخدمات بشكل ناجح أكثر ،ولكف الواقع مخالف لذلؾ حيث تـ

المناخ :تصنف ضمف المناخ الصحراوؼ ،الذؼ يتصف بالقارية
الشديدة ،حيث الصيف الحر والشتاء البارد ومعدؿ المطر األقل مف

100ممـ(.)4

السكان :عدد الفمسطينييف العرب في النقب أواسط عاـ 1940ـ ما

بيف  95000-65000نسمة ،موزعيف عمى ( )95قبيمة عربية ،في
حيف لـ يتجاوز عدد الييود في نفس الفترة في النقب ( )475فرداً،

عاشوا في أربع مستوطنات .وىو ما يعني أف نسبة العرب كانت

( )4عبد القادر ،جغرافية فمسطيف (ص.)67

( ) النمرؼ ،الصحراء الفمسطينية-النقب (ص.)89
5

( ) يفتحئيل ،األراضي والتخطيط وغياب المساواة :توزيع الحيز بيف الييود
6

والعرب في إسرائيل (ص.)55

( )7ىيوماف رايتس ووتش ،خارج حدود الخريطة انتياؾ حقوؽ األرض

المعترؼ بيا (مج.)38-35/42
واإلسكاف في قرػ البدو اإلسرائيمية غير ُ
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اختيار أُنموذج توطيف (مديني) ومكتع بشكل واضح لتدمير كامل

العربية لكل منيما ،ويعيش بيا  %9.9مف جممة

وتتكوف تمؾ البمدات مف أحياء مقسمة إلى قطع أرض مساحة كل

 %9.9مف جممة السكاف.

نمط الحياة الفمسطيني التقميدؼ(.)8

السكاف ،أما (كسيفة) فمساحتيا  %20ويقطف بيا

واحدة منيا دونـ أو أقل ،وال توجد بيا مصادر عمل داخمية ،وليس

 -أصغر تمؾ التجمعات مساحة (شقيب السالـ) %5.9

فييا شبكات مواصالت عامة داخمية أو خارجية ،لتسييل إمكانيات

مف المساحة الكمية لممنطقة ،كما انيا تضـ  %5.7مف

الوصوؿ إلى البمدات األخرػ ،كما تفتقر إلى :المصارؼ ،مكاتب
البريد ،شبكات صرؼ كاممة ،ومكتبات عامة ،باستثناء رىط(.)9

جممة السكاف القاطنيف في بمدات التطوير.

 أما بالنسبة لمتغيير فأكبر نسبة تغيير كانت في (حورة)حيث تضاعف سكانيا أكثر مف ست مرات ،تمتيا

جدول ( )1مساحة ،وعدد سكان البمدات التي خططت لها الحكومة
الصهيونية

نسبة

%من
البمدة

المساحة/دونم

المساحة

1995

2004

2008

2013

التغيير

%من

جممة

-1995

السكان

رىط

19586

28.7

22050

37382

43863

58690

166.2

39.5

كسيفة

13692

20

3705

9361

11196

18124

389.2

12.2

حورة

6646

9.7

2460

8791

11799

18271

642.7

12.3

تل السبع

4604

6.7

6240

12495

14616

17529

180.9

11.9

عرعرة النقب

14052

20.6

6480

11659

13484

14798

128.4

9.9

المقية

5728

8.4

-

7569

9662

10824

-

7.3

شقيب السالـ

4010

5.9

2265

5905

7078

8497

275.1

5.7

المجموع

68318

100

43200

5905

7078

146733

239.7

100

الكمية

2013

2013

(كسيفة) التي تضاعف السكاف فييا حوالي أربع مرات،
وأقل نسبة تغيير كانت في مدينة (رىط) حيث تضاعف

سكانيا مرة ونصف ،وقد يعود ذلؾ الى كونيا مدينة

وغالبا سكاف البادية ال يرغبوف في سكنى المدف

فيفضموف البمدات األخرػ عمى اعتبار أنيا أقرب إلى

بيئتيـ الطبيعية.

المصدر  /ركاز ،البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل،
المسح الثاني2014 ،
يبين الجدول ( )1وشكل (-:)3( ،)2

 -أف التجمع السكاني في (رىط) يصنف عمى أنو (مدينة)

في النقب ،في حيف أف البمدات الست الباقية تصنف
عمى أنيا مجالس محمية.

 مساحة (رىط)  %28.7مف مجمل مساحة البمداتالعربية ولكف بيا حوالي  %40مف السكاف ،وذلؾ ألف
(رىط) ىي المدينة الوحيدة ضمف تمؾ البمدات ،في حيف

أف (عرعرة النقب) تشكل  %20.6مف مساحة البمدات
( )8أبو أسعد ،البدو الفمسطينيوف األصالنيوف في النقب :تمديف قسرؼ

وحرماف مف االعتراؼ (ص.)5
( ) Abu-Saad, Re-telling the history: The indigenous
Palestinian Bedouin in Israel (p. 31).
9
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شكل ( )2البمدات العربية في النقب

المصدر  /ركاز ،البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل،

المسح الثاني2014 ،

 -2القرى غير المعترف بها:

تقدر المساحة الكمية لممنطقة السكنية في القرػ غير المعترؼ بيا
وغيرىا مف المواقع في منطقة بئر السبع مجتمعة بنحو (مميوف) دونـ،

ويتراوح عدد سكاف القرية الواحدة بيف( )5000( - )500نسمة،

يعيش فييا  %50مف الفمسطينييف في النقب(.)10

لذا فإنو توجد ( )39قرية غير معترؼ (جدوؿ )3:بيا منتشرة في

منطقة شماؿ ،وشرؽ ،وجنوب مدينة بئر السبع ،ويبمغ عدد سكانيا
في عاـ  2009نحو  50540نسمة ،ويخوض سكاف تمؾ القرػ
صراعاً يومياً مري اًر مع الحكومة الصييونية التي تسعى لتدمير تمؾ

القرػ ،ونقل أىميا منيا قس اًر ،وبالقوة(.)11

(10) Swirski;Hasson, Invisible citizens: Israeli government
policy toward the Negev Bedouin.
( )11جباريف ،التخطيط القومي في اسرائيل :استراتيجيات اإلقصاء والييمنة
(ص.)4;6

دمحم دبابش

شكل ( )3سكان البمدات العربية في النقب 2013-1995
جدول ( )2القرى غير المعترف بها في النقب:

قرى غير

عدد السكان

النسبة

قرى غير

عدد السكان

النسبة

معترف بها

2009

المئوية

معترف بها

2009

المئوية

وادؼ النعـ

4500

8.9

عبدة

900

1.8

الزعرورة

2750

5.4

المشاش

900

1.8

الزرنوؽ

2500

4.9

اـ رتاـ

900

1.8

خشـ زنة

2500

4.9

تل الممح

800

1.6

عوجاف

2500

4.9

الحمرة

800

1.6

خربة الوطف

2400

4.7

صويف

750

1.5

العراقيب

2200

4.4

خربة الزبالة

700

1.4

السر

2000

4.0

سعوة

700

1.4

بير الحماـ

2000

4.0

الباط-
الصرايعة
الدحية-

700

1.4

الغراء

1810

3.6

البحيرة

1750

3.5

المطير

اـ نميمة

1650

3.3

المسعدية

570

تل عراد

1500

3.0

المزروعة

550

1.1

المذبح

1300

2.6

غزة

530

1.0

بير المشاش

1200

2.4

عتير

500

1.0

ضحية

660

1.3

600

1.2
1.1
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رخمة

1200

2.4

كحمة

500

1.0

قطامات

1200

2.4

سيل البقار

450

0.9

األرض ضمت مسؤوليف كبار مثل (يوسف وايتز) رئيس الصندوؽ

الصره

1170

2.3

عمرة

350

0.7

الباط

1100

2.2

السدير

350

0.7

الفمسطينييف ماليا أو منحيـ أراضي بديمة(.)14

المكيمف

1100

2.2

المجموع

50540

100.0

القومي الييودؼ ،واقترحت المجنة تأميـ األراضي وتعويض

المصدر  /ركاز ،البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل،
المسح الثاني2014 ،
من جدول ( )2وشكل ( )4،5يتبين ما يمي-:

 تراوح عدد سكاف القرػ الغير معترؼ بيا مف ()4500نسمة في قرية (وادؼ النعـ) ،إلى ( )350نسمة في
قريتي :عمرة ،والسدير.

 قرية (وادؼ النعـ) ىي أكبر القرػ غير المعترؼ بيا مفحيث عدد السكاف ،فيشكل سكانيا  %8.9مف جممة

سكاف القرػ الغير معترؼ بيا ،تمييا قرية (الزعرورة)
حيث يشكل سكانيا  ،%5.4مف جممة سكاف القرػ
الغير معترؼ بيا.

وطبقاً لإلحصاءات الحكومية الصييونية يوجد  45000مبنى غير
قانوني في النقب حالياً ،ولـ تصدر ضد كل المباني أوامر ىدـ ،لكف

كميا مرشحة لميدـ كما يوجد  2000إجراء قانوني ضد تمؾ المباني

بانتظار التنفيذ ،و 700أمر ىدـ نافذ ،و 15أم اًر منيا أوامر
إدارية(.)12
ويعيش السكاف الفمسطينييف في البمدات غير المعترؼ بيا في النقب،
حيث يحظر عمييـ إنشاء بيوت ثابتة ،وتسجيل أماكف سكناىـ في
بطاقات اليوية ،وليس ليـ سمطة محمية ،ويحظر عمييـ تفعيل الحق
السياسي األساسي في االنتخاب والترشح لمسمطة المحمية ،ويحظر
عمييـ تمقي الخدمات الحكومية الكاممة ،وليس ليـ الحق في امتالؾ

أو بيع المسكف(.)13

ُيذكر أف الخطاب الرسمي الصييوني يطمق عمى الفمسطينييف الذيف
يقطنوف في القرػ غير المعترؼ بيا في النقب المحتل مصطمح
(شتات البدو) ،عمى الرغـ مف وجود وثيقة رسمية تعود لعاـ 1952

شكل ( )4البمدات الغير معترف بها في النقب

المصدر  /ركاز البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل،

المسح الثاني2014 ،

اوصت فييا لجنة حكومية باالعتراؼ بمطالب الفمسطينية بممكية
( )12ركاز ،البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل (ص.)34:

( )13شحادة ،السياسة المنتيجة حياؿ المجتمع العربي في النقب (ص.)4

( )14كوؾ ،النقب ىبوب الرياح الساخنة (ص.)363
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المصدر  /ركاز ،البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل،

المسح الثاني2014 ،

 -3قرى تم االعتراف بها حديثا:

قررت الحكومة االحتالؿ الصييونية في عاـ 2004ـ االعتراؼ بػ
منيا

()10

(جدوؿ

،)4

أسست

حيث

المجمس اإلقميمي الذؼ يديرىا بػ مجمس (أبو بسمة) ،ولكف لـ يتـ

االعتراؼ بممكية السكاف عمى األرض(.)15
القرية

جدول ( )3قرى تم االعتراف بها حديث ا:

دريجات ام ابطين قصر السر تالع الرشيد القرين الفرعة ابو تمول بئر هداج ترابين ام متنان

عدد السكان 2800 3500 850
النسبة المئوية 2.7

11.3

9.1

3860 1100 4500 3550 4000 3700 3050
9.9

14.6 11.5 12.9 12

12.5 3.6

المصدر  /ركاز ،البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل،

المسح الثاني2014 ،

يبين جدول ( ،)3وشكل (:)7( ،)6

 عدد سكاف القرػ التي تـ االعتراؼ بيا تراوح بيف( )4500نسمة في قرية (بئر ىداج) ،و( )850نسمة
في قرية (دريجات).

 أكبر القرػ التي تـ االعتراؼ بيا ىي قرية (بئر ىداج)حيث بمغ عدد سكانيا  %14.6مف جممة سكاف القرػ

المعترؼ بيا ،تمتيا قرية (الفرعة) وقرية (اـ متناف) بنسبة
( )%12.5 ،%12.6لكل منيما عمى التوالي ،وأصغر
القرػ مف حيث عدد السكاف قرية (دريجات) (.)%2.7

لكف ذلؾ االعتراؼ كاف لو ثمف ،حيث إنو ورغـ االعتراؼ الحكومي
ع بأؼ اىتماـ
الصييوني بتمؾ القرػ ،وصغر مساحتيا ،إال أنيا لـ تح َ

مف قبل الحكومة الصييونية ،بل إف تصنيف اعتراؼ الحكومة
الصييونية ببعضيا يعتبر اعترافاً جزئياً ،حيث إنو مف الناحية الرسمية
تـ االعتراؼ بيا ،في حيف أنو لـ يتـ التحرؾ لتنفيذ ذلؾ مف الناحية

العممية.

كما أف مساحة تمؾ البمدات ،والقرػ ىي مساحات محدودة جداً ،حيث

أرادت الحكومة الصييونية مف ذلؾ قبوؿ الفمسطينييف في النقب
بحصرىـ في أقل رقعة جغرافية مقابل االعتراؼ بيـ" ،وذلؾ قد ظير

شكل ( )5سكان البمدات الغير معترف بها في النقب 2009

بوضوح حيف رأينا أف مساحة المجمس اإلقميمي أبو بسمة –الذؼ يضـ
( )15جباريف ،التخطيط القومي في اسرائيل ،مرجع سابق( ،ص;.)42
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القرػ المعترؼ بيا -تساوؼ  49000دونـ فقط ،فيما يغطي المجمس
اإلقميمي الييودؼ المجاور (بني شمعوف) قرابة النصف مميوف دونـ،

ومجمس (رمات نيجيف) اإلقميمي المجاور يغطي زىاء  4.3مميوف

مكاف مأىوؿ بصورة ثابتة يقطنو أكثر مف ( )40شخصاً بالغاً ،توجد
بيا إدارة مستقمة ،وىي غير موجودة ضمف مسطح النفوذ البمدؼ
التابعة لبمدة أخرػ ،إال أف المعيار الوحيد الناقص ىو إعالف ،وزير
()17

دونـ ،وعمى الرغـ مف أف تمؾ القرػ ىي قرػ عربية ،إال أف أعضاء

الداخمية لمكياف الصييوني أف المكاف ىو بمدة

المجمس اإلقميمي ىـ ييود ،ويرأسيا المجمس ييودؼ ،كما أف أولئؾ

المبحث الثالث -قوانين تهويد النقب:

ينفذوف سياسة الحكومة الصييونية(.)16

الصييوني) أف تمتيـ أكبر قدر مف األرض الفمسطينية بقوة القانوف،

األعضاء معينوف مف قبل الحكومة ،وليسوا منتخبيف ،وبالتالي فيـ

.

لقد أرادت حكومات االحتالؿ الصييونية منذ إقامة دولة (الكياف
وعميو فإنيا ذىبت مف أجل تحقيق تيويد األرض الفمسطينية إلى

التنقيب عف قوانيف (العيد العثماني) ،والعيد البريطاني التي تسمح
بسمب األرض مف أصحابيا ،حيث سعت عبرىا إلى سف قوانيف
جديدة تشرع عممية سمب األراضي ،وسوؼ يتناوؿ البحث بعض تمؾ
القوانيف وىي-:
 -1القوانين االنتدابية الموروثة:

لقد قاـ "الكياف الصييوني" باستغالؿ القوانيف (االنتدابية) المتعمقة

باألرض؛ لخدمة أىدافيا فأبقت تمؾ القوانيف سارية المفعوؿ ومف ثـ
قامت بتعديميا أو إلغائيا ،حسب ما تتطمبو وفيما يمي بعض الجوانب
المتعمقة بتمؾ القوانيف وكيفية استغالليا مف قبل السمطة-:
أ -قانون أراضي الموات لسنة :1921

يقصد بتمؾ األراضي تمؾ األراضي الميممة –والميتة لطبيعتيا– تمؾ
األراضي تشمل معظـ جباؿ منطقة الجميل ،وكذلؾ مساحات شاسعة
في منطقة النقب – وىي أراضي بطبيعتيا غير مفتمحة أو ال يمكف

شكل ( )6البمدات المعترف

بها في النقب

شكل

()7

سكان

المعترف بها في النقب

البمدات

المصدر  /ركاز ،البمدات العربية وسمطاتيا المحمية في إسرائيل،

المسح الثاني2014 ،

تعتبر جميع قرػ النقب المعترؼ ،وغير المعترؼ بيا قائمة قبل قياـ
(الكياف الصييوني) ،بعضيا يقع في مكانو األصمي ،وبعضيا اآلخر
ُنقل لممكاف الحالي قس اًر مف سمطات (الكياف الصييوني) ،وتعد جميع
القرػ المعترؼ بيا ،وغير المعترؼ بيا مستوفية لشروط تعريف

زراعتيا دوف إصالحيا ،لقد استغمت السمطة ذلؾ القانوف وقامت
باالستيالء عمى مساحات شاسعة في الجميل والنقب؛ بحجة إنيا

ارض موات ،إف الكياف الصييوني مف ناحيتو تمقف ذلؾ القانوف،

وتشبث بو؛ ألنو يؤسس لسياستو المعروفة "أقل عرب ،أكثر أرض"،

ولذلؾ تدعي اليوـ بأف سكاف الجنوب مف الفمسطينييف لـ يسجموا
أراضييـ ،ولـ يدفعوا عنيا الضرائب المستحقة ،وبالتالي فقدوا ممكيتيا
()18

والدولة أحق بيا

.

البمدة ،حسب تعريف دائرة اإلحصاء المركزية لمكياف الصييوني أنيا
( )16ىيومف رايتس وتش ،خارج حدود الخريطة انتياؾ حقوؽ األرض واإلسكاف
المعترؼ بيا (ص.)38
في قرػ البدو اإلسرائيمية غير ُ

( )17امارة ،المخطط/ات لتوطيف البدو في النقب( :ص.)39
( )18أبوجابر ،سياسة تيويد النقب (ص.)3:
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الكياف الصييوني منذ عاـ 1948ـ ،و"بموجب ذلؾ القانوف تممؾ

لقد كاف اليدؼ األساسي مف وراء سف ذلؾ القانوف توفير الوسيمة

المساحة في منطقة النقب(.)19

الشوارع وبناء المدارس والمشافي وغيرىا.

حوالي ( )12مميوف دونـ-في فمسطيف المحتمة ،-وغالبية تمؾ
ب -قانون الغابات لسنة :1926

التي تمكف السمطة مف االستيالء عمى أر ٍ
اض لألغراض العامة كشق
ه -أنظمة الطوارئ لسنة :1945

خوؿ ذلؾ القانوف السمطة اإلعالف عف مناطق معينة :كمحميات

استنادا إلى تمؾ المادة قاـ القادة العسكريوف الصياينة وخالؿ السنوات

طبيعية أو غابات محمية ،وقد اشتممت تمؾ المحميات عمى عدة

األولى إلقامة الدولة باإلعالف عف مناطق عديدة كمناطق (مغمقة)

مناطق وما زالت تحت تصرؼ السكاف العرب الفمسطينييف ،وما

ألغراض أمنية ،وبذلؾ منع أصحابيا مف دخوليا واعتبر دخوليـ إلييا

عف اتباع أؼ وسيمة بيدؼ تضييق رقعة األرض التي يمتمكيا السكاف

وذلؾ بحجة أف تمؾ األراضي غير مستغمة مف قبل أصحابيا أو بأنيا

حصل في قرية (بيت جف) ىو أكبر دليل عمى أف السمطة لـ تتورع

الفمسطينيوف ،ووضع تمؾ األراضي تحت سيطرتيا؛ بيدؼ تسميميا
في الوقت المناسب أليد ييودية(.)20

ج -قانون تسوية األراضي لسنة :1928

لقد كاف مف الضرورؼ سف قانوف لتسوية الحقوؽ في األراضي ،وذلؾ
لحل الخالفات حوؿ ممكيتيا بيف السكاف ،كأفراد أو كمجموعات

سكانية ،إال أف الكياف الصييوني استغل ذلؾ القانوف وأبق عميو ثـ
قاـ بإقرار نص معدؿ ومجدد لو سنة  1969بموجبة قامت (دولة

الكياف الصييوني) بتسجيل ادعائيا عمى ممكية مساحات شاسعة مف
األراضي بصفتيا وريثة الحكـ البريطاني وطالبت بتسجيل األراضي

باسميا بصفتيا أراض غير مستغمة أو أرضاً موات أو بصفتيا أرضاً
صخرية وغير قابمة لالستغالؿ الزراعي ،وقد جرت محاكـ كانت فييا

الدولة طرفا أساسيا ،وفي المقابل وقف الفالحوف الفمسطينيوف،

خرقاً لقوانيف الطوارغ ،تمييداً لالستيالء عمى أراض في تمؾ المناطق
ليست تحت التصرؼ الفعمي ألصحابيا.
ولكف خالؿ تمؾ الفترة غالبية سكاف النقب ،وسكاف بعض المناطق
األخرػ لـ يسجموا أراضييـ بسبب(:)22

 -عرؼ الفمسطيني بعدـ تعاونو مع السمطة.

 إقباؿ قميل عمى نظاـ التسجيل إثر توزيع السكاف ،والمستوػالثقافي الضحل.

 عدـ الرغبة باالنكشاؼ أماـ دعاوػ ضريبية أو التجنيد لمجيش. -ال مباالة عامة تجاه إجراءات إدارية معروفة لدػ السكاف.

تفاعل (الفمسطينييف) مع تصريحات ميدئة لمسمطة البريطانية ،وعدت
بعدـ اإلضرار بحقوؽ أصحاب األرض ،وحسب القضاء العربي لـ

تكف بإمكاف تمؾ الفئة التخميف بأنيا ستفقد بعد ستيف عاماً معظـ
حقوقيا في أراضييا عمى يد (الكياف الصييوني) وكانت تمؾ آخر مرة

أصحاب األرض الحقيقييف بإمكانياتيـ المحدودة وفي ظروؼ صعبة

يتمكف فييا الفمسطينييف مف تسجيل أراضييـ رسمياً ،وىو السجل
الذؼ يستخدمو المسؤولوف

السمطة باستغاللو وتسجيل مئات اآلالؼ مف الدونمات باسـ (دولة

صكوكا
األياـ
ً
يممؾ الكثير مف أىل النقب وبئر السبع في ىذه ّ
كيتيـ لألرض ،لكف
انتدابية تُ ْثبت دفعيـ لمضرائب وتُ ّبيف مْم ّ
عثمانية و ّ
ّ

لمغاية ،فكانت إجراءات تسوية األراضي بمثابة منفذ سيل قامت

الكياف الصييوني)(.)21

د -قانون األراضي -االستمالك لممنفعة العامة لسنة :1943

( )19ىيومف رايتس وتش ،خارج حدود الخريطة انتياؾ حقوؽ األرض واإلسكاف

أف تمؾ الوثائق التي يحمميا الفمسطينييف تعود
أصر ّ
الكياف الصييوني ّ

أف أراضي
كيةّ ،
مدعية بذلؾ ّ
إلى العيد التركي ،وىي ليست دليالً لممْم ّ
الفمسطينييف ىي أراضي دولة أ تابعة لمسمطاف العثماني ،وليست
ّ
قدموا
فقد
لكف عرب النقب لـ يستسمموا لذلؾ القدر،
ّ
كية فرديةْ ،
مْم ّ

المعترؼ بيا ،مرجع سابق (ص.)36
في قرػ البدو اإلسرائيمية غير ُ
( )20يفتحئيل ،نشأة الحيز البدوؼ في النقب (ص.)6
( )21النصاصرة ،مقتطفات مف تاريخ عرب النقب وقضاء بئر السبع
(ص.)38-36

( )22يفتحئيل ،األراضي والتخطيط وغياب المساواة (ص.)54-53
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اآلالؼ

الصييونية

مف

()23

.

ّادعاءات

كية
المْم ّ

منذ

الخمسينيات

دمحم دبابش

لممحاكـ

 -2القوانين (الصهيونية) المتعمقة باألرض:

 -لـ يكف بتاريخ  52/4/1في حيازة مالكة.

 تـ تخصيصو أو استعمل في الفترة ما بيف 53/4/1- 52/5/24ألغراض التطوير الحيوية (االستيطاف أو األمف).

منذ اإلعالف عف إقامة الكياف الصييوني في فمسطيف وحتى أالف ما

فإف كل عقار كذلؾ ينقل إلى ممكية (دائرة اإلنشاء والتعمير) ويصبح

انفؾ المشرع الصييوني بسف القوانيف ووضع األنظمة التي تخوؿ

ممكاً خاصاً ليا ويحق ليا حيازتو والتصرؼ بو فو اًر ،وقد منحت مالؾ
العقار الذؼ تـ استمالكو بحسب ذلؾ القانوف الحق في التعويض

المواطنيف الفمسطينييف.

المادؼ ،أو ارض بديمة ،في حالة ثبوت ممكيتيا ،ولكف في الواقع تـ

سمطاتو المختمفة صالحية (االستيالء) عمى ما تبقى مف أرض بيد
سوؼ يتـ الحديث عف ستة مف القوانيف؛ لكونيا شكمت الوسيمة

استمالؾ مئات األلوؼ مف الدونمات بحسب ذلؾ القانوف ،إال أف

الرئيسية لالستيالء عمى مساحات ىائمة مف األراضي العربية في حيف

التعويض المادؼ الذؼ عرض عمى المالكيف كاف منخفضا ولـ يشكل

شكمت بقية القوانيف عامال مساعدا في تنفيذ المخطط الصييوني

تعويضا حقيقيا عف قيمة األرض المستممكة ،ناىيؾ عف أف العديد مف

الرامي إلى االستيالء عمى جميع أراضي فمسطيف ،وتسجيميا باسـ
(دولة الكياف الصييوني) تمييدا لوضعيا في خدمة المشروع
االستيطاني الشامل .وفيما يمي نورد قائمة ببعض القوانيف اليامة"-:
أ -قانون أمالك الغائبين لسنة :1950

لقد شكل قانوف (الغائبيف) األساس الذؼ بموجبو استولت الدولة عمى
جميع األراضي التي كانت ممكا لسكاف البالد الذيف اضطروا إلى

تركيا والنزوح إلى مناطق أخرػ لـ تكف تحت سيطرة الكياف
الصييوني ،أو إلى دوؿ عربية .فوصفتيـ (بالغائبيف)؛ فقامت بوضع
أمالكيـ تحت تصرؼ القيـ عمى أمواؿ الغائبيف(.)24
ب -قانون أمالك الدولة لسنة :1951

بموجب ىذا القانوف وضعت الدولة يدىا عمى جميع األراضي التي لـ
تكف ممموكة مف قبل أحد (لـ يكف ليا أصحاب) أو التي كانت

مسجمة باسـ المندوب السامي البريطاني(.)25

ج -قانون استمالك األراضي (تصديق إجراءات وتعويضات)
سنة :1953

كل عقار (ويقصد بذلؾ األراضي) ،صدر أمر مف قبل الوزير
المخوؿ مف قبل الحكومة ،بأنو توفرت فيو المواصفات التالية-:
( )23النصاصرة ،مقتطفات مف تاريخ عرب النقب وقضاء بئر السبع (ص:
.)35

المالكيف اثروا رفض التعويض مف منطمق عدـ الثقة بشرعية عممية

االستمالؾ التي تمت بشكل قسرؼ

()26

.

د -قانون أساسي (أراضي الكيان الصهيوني) لسنة :1960

األراضي المسجمة باسـ (دولة الكياف الصييوني) أو باسـ (دائرة
االنشاء والتعمير) أو (دائرة أراضي الكياف الصييوني) ال تنتقل بالبيع

أو بأية طريقة أخرػ ،لقد جاء ذلؾ القانوف؛ ليضمف عدـ نقل أمالؾ
الدولة ألؼ طرؼ كاف عف طريق البيع أو أؼ وسيمة أخرػ ،ولكي يتـ

تحويل تمؾ األراضي والعقارات إلى أيد ييودية ،أخذت (دولة الكياف
الصييوني) بواسطة (دائرة أراضي الكياف الصييوني) بتأجير تمؾ
األراضي والعقارات إلى الييود مف سكاف الدولة ،بينما حرـ السكاف
العرب(.)27

ه -قانون االستيطان الزراعي (تقييدات عمى استعمال األراضي
الزراعية والمياه) لسنة :1967

يعتبر ذلؾ القانوف مف أكثر القوانيف (العنصرية) في البالد .حيث قاـ
المشرع الصييوني بسف ذلؾ القانوف بعد أف برزت في أوائل الستينات

ظاىرة تأجير األراضي لممزارعيف العرب مف قبل الكيبوتسات أو

المستوطنات الييودية ،وقد اعتبرت تمؾ الظاىرة مف قبل السمطة
ظاىرة مقمقة لمغاية حيث رأػ أعضاء الكنيست الذيف ناقشوا مسودة
القانوف بأنو يجب منع الكيبوتسات مف تأجير تمؾ األراضي إلى

( )24عابديف ،سياسة التيجير الداخمي اإلسرائيمي وأثرىا عمى بدو النقب

( )26عباس ،عنصرية إسرائيل ،مرجع سابق (ص.)76

( )25عباس ،عنصرية إسرائيل (ص.)76

( 4222ص.):6

(( )4236-3;;6ص.):4

( )27ع ازرة ،السياسة اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف في "إسرائيل" -3;;5
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العرب بعد أف تـ إنقاذىا (وشراؤىا بأمواؿ ييودية) ولذا كاف ال بد مف

حمايتيا عف طريق منع التصرؼ بيا وتأجيرىا حتى إلي فترات

محدودة(.)28

و -قانون استمالك األراضي في النقب (اتفاقية السالم مع
مصر لسنة :)1980

دمحم دبابش

ذلؾ القانوف مف أجل طرد سكاف منطقة النقب الفمسطينييف مف

أراضييـ وأمالكيـ التي عاشت فييا قبائميـ منذ مئات وربما آالؼ
()31

السنيف

.

ح -صادق الكنيست عمى اقتراح (قانون دائرة أراضي (الكيان
الصهيوني)) تعديل رقم  7 /8/ 1لمعام 2009م:

"أصدر (الكنيست) قانوف (استمالؾ األراضي) في النقب (عرؼ باسـ

الذؼ قدـ خطة إصالح شاممة في إدارة األراضي التي ىي بممكية

الصييونية المصرية عاـ 1979ـ ،والتي وافق (الكياف الصييوني)

الصييوني ،والتي تش ّكل نحو  93 %مف مساحة (الدولة) ،عمى نحو

الجوية الصييونية فييا ،وأجاز قانوف عاـ 1980ـ لمحكومة بمصادرة

(الكياف الصييوني) إلى السكاف ،وبالتالي يؤدؼ ذلؾ إلى تيويد فعمي

قانوف معاىدة السالـ مع مصر) ،وجاء عمى إثر معاىدة السالـ
فييا عمى إعادة شبو جزيرة سيناء إلى مصر ،وعمى تفكيؾ القاعدة

أر ٍ
اض معينة في (النقب) دوف حق الطعف في ق اررات المصادرة،

وذلؾ إلنشاء قاعدة جوية جديدة ،،ونص القانوف عمى أف األرض
سوؼ تُسجل باسـ الدولة ،وأف المالؾ أو المستأجر الحالي يجب أف
يخمي األرض خالؿ ثالثة أشير ،واذا لـ يفعل ،فالقانوف يخوؿ

الحكومة استخداـ القوة إلخراجو ،وبموجب قانوف عاـ 1980ـ،
صادرت الدولة  65000دونـ ،وأخمت قرابة  5000فمسطيني مف

أراضييـ( ،)29وتـ استخداـ ذلؾ القانوف في بناء قاعدة (نيفاتيـ)

الجوية ،والبمدات الحكومية كسيفة ،وعرعرة النقب ،التي توقعت

الحكومة أف ينتقل إلييا الفمسطينييف النازحوف ،وقنف القانوف صيغة

دولة الكياف الصييوني ،وسمطة التطوير ،والصندوؽ القومي

يخوؿ (الدولة) بتحويل ممكية األراضي مف الدولة ،وصندوؽ أراضي

لألرض المصادرة مف خالؿ عدـ إعادتيا مف ممكية الدولة لمسكاف
األصمييف ،وبدالً مف ذلؾ تحويميا لمالؾ جدد؛ فيقطع الطريق عمى
أصحابيا الحقيقييف ،وستبدأ عممية الخصخصة كػ مرحمة أولى عمى

مساحة تقدر بػ  800.000دونـ ،وىو ما نسبتو  %4مف الحجـ
الكمي لألرض.

ط -قانون (برافر):

نص مشروع القانوف الذؼ استند إلى (تقرير برافر) ،والذؼ صادقت
عميو الحكومة في شير أيموؿ 2011ـ عمى تطبيق توصيات لجنة
حكومية برئاسة قاضي المحكمة العميا المتقاعد (إليعازر غولدبرغ)،

تعويض أكبر مف التي قدمتيا الحكومة لمفمسطينييف في السبعينيات،
لكنيا – الصيغة – أقل سخاء مف التعويض الذؼ منحتو الحكومة

بترحيل قرابة ( )30ألف فمسطيني مف بيوتيـ في القرػ غير المعترؼ

بيا ،رغـ أنيا مقامة قبل قياـ الكياف الصييوني ،ونقميـ إلى بمدات

لمستوطني سيناء مف الييود الذيف تـ إعادة توطينيـ في الكياف

فمسطينية مف خالؿ توسيع مسطحات نفوذىا ،ويشار إلى أف تمؾ

الصييوني(.)30

البمدات ،ىي :رىط ،وكسيفة ،وحورة ،وأربع بمدات أخرػ ،أقامتيا

ز -قانون طرد الغزاة :2003

السمطات الصييونية ،ونقمت إلييا سكاناً آخريف بعد ترحيميـ عف قراىـ
في بداية سنوات السبعيفُ ،يذكر أف قانوف (برافر) لـ يدخل حيز
التنفيذ حتى اآلف.

أقامت الحكومة الصييونية لجنة جديدة لبحث توصيات لجنة
آليات لتنفيذ التوصياتُ ،س ّميت لجنة (برافر) لكف
(غولدبرغ) ولوضع ّ
الجديد في تمؾ المجنة ّأنو بدالً مف القاضي الذؼ ت أرّس لجنة

( )28المرجع السابق ،ص.:6

( )29بديل ،حقوؽ اإلسكاف واإلخالء وحكـ فمسطيف وتاريخ مف االستيالء
الييودؼ اإلسرائيمي (ص.)76-73

( )30ىيومف رايتس وتش ،خارج حدود الخريطة انتياؾ حقوؽ األرض واإلسكاف
المعترؼ بيا (ص.)38
في قرػ البدو اإلسرائيمية غير ُ

ّس المجن َة الجديدة (إييود برافر) ،وىو عضو في مجمس
غولدبرغ ،ت أر َ
( ) ع ازرة ،السياسة اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف في "إسرائيل" -3;;5
31
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األمف القومي ومدير قسـ التخطيط اإلستراتيجي في مكتب رئيس
ّ
ّ
عضويتيا
الحكومة -.وعمى العكس مف لجنة غولدبرغ التي كاف في
ّ
أؼ عضو
مندوباف عر ّبياف مف بيف أعضائيا الثمانية ،ليس ىناؾ ّ
أؼ ممثّل عف
أقصت عف
عر
عضويتيا َّ
ّ
بي في لجنة (برافر) ،أؼ ّإنيا َ
ّ
إف
أصحاب
ويقرروف مصيرىا ،وكذلؾ ّ
ّ
القضية التي يبحثوف فييا ّ
لجنة (برافر) لـ ِ
أؼ مف المواطنيف العرب في
تمتق ولـ تستمع إلى ّ
النقب(.)32
طط الذي جرى إقراره(-:)33
مضمون المخ ّ

كية عف نصف مميوف دونـ مف أر ٍ
اض تعود
 -1مصادرة ونزع المْم ّ
كيتيا لمعرب في النقب.
مْم ّ
كية دوف تعويض بأرض بديمة عف أراضي
 -2مصادرة ونزع المْم ّ
الجبمية الواقعة في منطقة السياج مف
الرعاية واألراضي
ّ
أف مساحة منطقة (السياج) ثالثمئة ألف دونـ
الجدير ذكره ّ
يقيـ عمييا اآلف س ّكاف عرب النقب البالغ عددىـ مئتي ألف

نسمة ،وتش ّكل  % 3مف مساحة أراضي النقب البالغة (اثني
أف الفمسطينييف في النقب
عشر) مميوف دونـ بالرغـ مف ّ

يش ّكموف 32%مف مجمل س ّكاف النقب.
ضد
كل ق اررات المحاكـ
 -3أكد القرار َّ
الغيابية التي صدرت ّ
ّ
صودر
المواطنيف الفمسطينييف والبالغ عددىا ( )80قرًاراُ ،
ِ
كل ق اررات
بموجبيا  70ألف دونـ .كذلؾ يصادؽ عمى ّ
ضد أراضي العرب في النقب منذ
المصادرة التي صدرت ّ

حق أىميا في الحصوؿ عمى التعويض
العاـ  1948ويمغي َّ

بأرض بديمة.

تجمع سكني عربي غربي الشارع 40
 -4يحظر القرار إقام َة ّ
أؼ ّ
ّ
ّ
ّ
يمتد مف مفترؽ طرؽ بيت كما -بئر
شارع ر
ئيسي في النقبّ ،
ّ
السبع -تالليـ.
مسؤولية
سمى (سمطة تسوية توطيف البدو) مف
 -5تحويل ما تُ َّ
ّ
مسؤولية مكتب رئيس الحكومة ،وتعييف
و ازرة اإلسكاف إلى
ّ
طة.
طاقـ في مكتب رئيس الحكومة يعمل عمى تنفيذ الخ ّ

دمحم دبابش

خاصة في و ازرة األمف الداخمي؛ لتنفيذ قوانيف
 -6إقامة وحدة
ّ
ّ
األراضي وقوانيف التخطيط والبناء في النقب.

طط جدوالً زمنّيٍا أقصاه  5سنوات لبحث ّادعاءات
 -7يضع المخ ّ
وكل تأخير عف
كيةَ ،بعدىا تُ َّ
المْم ّ
سجل األراضي باسـ الدولةّ ،

يؤدؼ إلى معاقبة المواطف الفمسطيني
الزمنية
الجداوؿ
المحددة ّ
ّ
ّ
العروض َّ
المقدمة حتّى إلغائيا؛ إذا لـ يمتزـ بالفترة
بانتقاص ُ

المحددة.
الزمنية
ّ
ّ
خاصة تبحث اعتراضات المواطنيف الفمسطينييف،
 -8إقامة محاكـ ّ
أغمبية أعضائيا معيَّنوف مف طرؼ
وىي ذات طابع
سياسي ّ
ّ
الحكومة ،وال تجرؼ المناقشة مف خالؿ المحاكـ القائمة.

المبحث الرابع -التمييز ضد العرب في النقب:
 -1التمييز في موارد األرض والتخطيط واإلسكان:

أقامت حكومة الكياف الصييوني في النقب (عشرات البمدات الييودية)
وعشرات مزارع األفراد في معظـ أرجاء النقب ،ومازاؿ السكاف

الفمسطينييف يعانوف مف سياسة التجميع في شماؿ شرؽ النقب ،وعدـ
االعتراؼ بالقرػ الفمسطينية في النقب ،ومنع الخدمات األساسية عف
السكاف مف :ماء وكيرباء وصحة وتعميـ(.)34

في عاـ  ،1976وضع (الكياف الصييوني) مخططاً لتعمير النقب،
كاف ىدفو تطوير المستعمرات الييودية في األرض العربية الخصبة،
وتطوير منطقة صناعية في األرض القاحمة التي نقل الييا العرب في
المعزؿ ،حيث أنشأت ليـ مجمعات تركيز بيدؼ (تركيز
الفمسطينييف) ،وىي :رىط ،تل السبع ،كسيفة ،عرعرة ،حورة ،المقية
وشقيب السالـ ،والتي حططت بشكل مدينة ال تالئـ نمط معيشة
القروػ الزراعي ،لـ يستشر أحد مف الفمسطينييف حوؿ ذلؾ التخطيط،
وال توجد ليـ مصادر عمل في تمؾ المجمعات؛ ألف المقصود ىو
نزعيـ مف أراضييـ ،وانشاء مدف عماؿ ،الستخداميـ اجراء لدػ
الييود ،ولقد فشمت فكرة تجميع األىالي وانتزاعيـ مف مواطنيـ

األصمية ،وأصبحت تمؾ المجمعات غير قادرة عمى إعالة نفسيا؛
النتشار البطالة والعيش عمى اإلعانات االجتماعية كما عانت مف

( )32شحادة ،السياسة المنتيجة حياؿ المجتمع العربي في النقب (ص.)9
( )33شحادة ،السياسة المنتيجة حياؿ المجتمع العربي في النقب ،مرجع
سابق( ،ص.):-9

( )34أبو ربيعة ،االنتياؾ المتواصل لحقوؽ اإلنساف (ص.)7
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انتشار المخدرات والعنف عمى نحو غير مسبوؽ في المجتمعات

الدولة  2000أشار إلى وجود أكثر مف  3000بناء غير قانوني في

جدول رقم ( )4بمدات يهودية وعربية في قضاء بئر السبع:

متشددة أخرػ ضدىا ،وبالتالي الدوريات الخضراء ليست إال شرطة

الفمسطينية التقميدية(.)35

نسبة العرب من النسبة

مواصفات سكان قرى النقب

يهود

عرب

عدد البمدات القروية

112

45

%28.7

34.500

80.600

%70

مجمل السكاف في البمدات الريفية

العامة

عدد السكاف في البمدة األصفر

50

300

%85.7

عدد السكاف في البمدة األكبر

1.300

4.800

%78.7

معدؿ عدد السكاف في كل بمدة

309

1.740

%84.9

عدد البمدات المعترؼ بيا

112

10

%8.2

المصدر /أبو ربيعة ،2013 ،ص.6

المستعمرات الصييونية ،ال يتـ تفعيل الدوريات الخضراء أو عقوبات
()36

أراضي عاممة فقط في مواجية مواطني الدولة العرب

.

كما أن الكيان الصهيوني يتعامل مع المواطنين الفمسطينيين وفق
سياسة عنصرية ،ويتجمى األمر فيما يمي:

 تمارس العالقة بيف الدولة ،والفمسطينييف مف عدد مفالمؤسسات التي اقيمت خصيصاً لذلؾ الغرض ،والتي تعمل

بشكل مستقل.

 لـ يتمتع الفمسطينييف سابقاً ،وحتى اليوـ بحقوؽ المواطنةالسياسية :كالتصويت ،والترشيح لمسمطة المحمية ،أو الحق في

ويبين الجدول (-:)4

  %70مف سكاف البمدات في النقب ىـ مف العرب ،كافنصيبيـ مف عدد البمدات ( )45بمدة مف أصل  157بمدة

بنسبة  %28.7ومما يبيف مدػ التمييز بيف العرب
والييود في النقب ،تعترؼ حكومة الكياف ( )10بمدات
مف ( )45بمدة عربية في حيف كل البمدات الييودية
معترؼ بيا.

 بمغت نسبة البمدات المعترؼ بيا  %8مف مجمل البمداتفي النقب.
 إذا ما تمت المقارنة بيف البمدات العربية والبمداتالييودية فنجد اف أكبر بمدة ييودية يقطنيا  1300نسمة،

أما العربية فيقطنيا  4800نسمة ،أؼ اف البمدة العربية
ثالث اضعاؼ البمدة الييودية ،أما أصغر بمدة ييودية
فيقطنيا  50نسمة ،في حيف أف أصغر بمدة عربية
يقطنيا  300نسمة.
أضاؼ (الكياف الصييوني) حجماً بوليسياً خاصاً ىو (الدوريات
الخضراء) ىدفيا األساس ىو (الحفاظ) عمى أراض الدولة مف
استعماؿ العرب ،حيث تعمل تمؾ الدوريات باألساس ضد مواطني

تسجيل العنواف في بطاقة اليوية.
 لـ يتمتع الفمسطينييف عمى مدار عمر الدولة بحكـ محميمستقل حتى في القرػ المعترؼ بيا

()37

.

 -2انتهاك الحق في الكرامة والمأوى والمسكن المالئم ألسموب
المعيشة والثقافة:

يعتبر الحق في الكرامة أحد أىـ (الحقوؽ الدستورية) ،وتشمل الكرامة:
الحق في شروط معيشة الئقة ،والحق في المحافظة عمى الطابع
الثقافي ،لمجميور الفمسطيني في النقب مميزات ثقافية خاصة ،ويجب

المحافظة عمى ثقافتو واسموب معيشتو ،وفرض أسموب معيشة مدني

عمى عرب النقب ،إنما ىو استيتار بأسموب حياتيـ(.)38

ويمكن رصد مجموعة من االنتهاكات بحق العرب في النقب

وهي-:

()39

 تبعد المدارس االبتدائية عف نصف السكاف مسافة مابيف 5-1كـ.
 أقرب مشفى ألكثر مف  %93مف السكاف عمى بعد5كـ.

 -ال توجد أرض مخصصة لمبناء.

(الكياف الصييوني) مف الفمسطينييف ،وىي تمنعيـ مف البناء في
األراضي الموجودة بحوزتيـ ،واستغالليا لمزراعة ،مع أف تقرير م ارقبة
( )35أبو ستة ،النصف المنسي مف فمسطيف قضاء بئر السبع والنكبة المستمرة

(مج;.)62/3

( )36يفتحئيل ،األراضي والتخطيط وغياب المساواة (ص.)69
( )37غانـ ومصطفى ،الفمسطينيوف في اسرائيل (ص.)534

( )38أبو ربيعة ،االنتياؾ المتواصل لحقوؽ اإلنساف (ص.)9
(39) Rikaz, Third Socio Economic Survey (p111-115).
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 -نقص في مالعب أو حدائق عامة
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الرغـ مف اإلعالف بأف الخطة ترمي إلى "تغيير ،وتحسيف ،وضع

 -انعداـ الخدمات بشكل كبير وخاصة في القرػ غير

السكاف الفمسطينييف" ،يوضح الفحص الدقيق ،أف الغرض منيا ىو

المعترؼ بيا ،فيعتمد  %75مف السكاف عمى صياريج

السيطرة عمى أراضي العرب في النقب ،وتيجير السكاف ،وتجميعيـ

المياه %79 ،مف االسر تعتمد عمى مولدات كيربائية.

 انتشار األمية  ،% 15خاصة في القرػ غير المعترؼبيا.

في سبع بمدات ،وتصفية القرػ غير المعترؼ بيا ،وقد اشتممت خطة

شاروف فيما يتعمق بالبمدات العربية عمى أربعة بنود مركزية

ىي-:

()42

،

المبحث الخامس -الخطط الحكومية االستراتيجية –القومية-لتهويد

 -1ادعاءات الممكية ،وتسويات األراضي :وتعتمد تمؾ الخطة

وفيما يتعمق بالخطط الكبيرة التي استيدفت تيويد النقب ،فإف ىناؾ

القضاء الصييوني حوؿ أحقيتيـ بنحو مميوف دونـ مف

النقب  2015-2006ـ.

وترػ الخطة بضرورة السرعة في حسـ ذلؾ األمر قضائياً،

النقب:

خطتاف كبيرتاف ،ىما خطة شاروف ،والخطة االستراتيجية لتطوير
أ -خطة شارون:

عمى أف الفمسطينييف في فترات السبعينات رفعوا دعاوػ لدػ
أراضي النقب ،وأف تمؾ الدعاوػ لـ يفصل فييا حتى اآلف،

والذؼ سيحسـ في معظمو لصالح (دولة الكياف الصييوني)،

يعتبر (آرئيل شاروف) رئيس الوزراء الصييوني األسبق أبرز

وبالتالي يجب العمل عمى ضـ تمؾ األراضي لمدولة تنفيذاً

مدينة (سديروت) المحاذية لقطاع غزة تعرؼ باسـ (شكميـ) التي

مميوف شيكل ،لمفترة الواقعة بيف األعواـ 2007-2003ـ؛

ارتباط ،وتواصل يومي ،صرح قبيل توليو رئاسة الوزراء حوؿ موقفو

األراضي ،ولتعزيز الجياز القضائي.

المستعمريف لمنقب الفمسطيني ،حيث لو مزرعة أبقار إلى الشرؽ مف

قامت عمى أراضي عشيرة العطاونة( ،)40لذا فإف عالقتو بالنقب عالقة

مف الفمسطينييف في النقب قائالً" :إننا نواجو في النقب مشكمة

لألحكاـ القضائية تمؾ ،ولقد رصدت ميزانية بمبمغ 48.85

وذلؾ لدعـ األجساـ التي تقوـ بمعالجة ،وتنظيـ الحقوؽ في

 -2ممارسة حقوق الدولة عمى األراضي ،وفرض قوانين

جسيمة ،وىي أف  900ألف دونـ مف األراضي الحكومية ليست في

التخطيط ،والبناء :ييدؼ ىذا البند كما تكشف الخطة إلى

تمؾ المشكمة يومياً ،وىي بالضرورة ظاىرة ديموغرافية ،وبدافع مف

2002/8/4ـ بخصوص تعزيز فرض قوانيف التخطيط،

أيدينا ،بل في أيدؼ السكاف الفمسطينييف ،وأنا كأحد سكاف النقب ،أرػ

"تطبيق كامل لقرار الحكومة رقـ  2425مف تاريخ

الضعف ،وربما لغياب الوعي بشأف تمؾ القضية ،فنحف كدولة ال

والبناء ،وقضايا األراضي" ،أؼ تكثيف جيود السمطات ليدـ

نفعل شيئاً لمتصدؼ لذلؾ الموقف ،إف الفمسطينييف يكسبوف أر ٍ
اض
جديدة ،وىـ يأكموف مف مخزوف الدولة مف األراضي ،وال أحد يحرؾ

البيوت ،واخالئيا لتطبيق طرد السكاف الفمسطينييف،
وتيجيرىـ ،ولذلؾ الغرض ستعمل و ازرات الحكومة المختمفة

ساكناً إلتياف أؼ عمل فعاؿ لمتصدؼ لذلؾ األمر"(.)41
وتطبيقاً لرؤية شاروف تـ بتاريخ 2003/9/4ـ مصادقة "لجنة و ازرية

 -3استكمال تطوير ،واقامة البنى التحتية لمبمدات القائمة:

في النقب" ،والمعروفة باسـ (خطة شاروف) ،حيث رصدت لتمؾ

وبيئية؛ بسبب تجاىل مؤسسات التخطيط الحتياجات السكاف،

الخطة ميزانية  1.175مميارد شيكل جديد لفترة خمس سنوات ،وعمى

ويفترض بتمؾ الخطة تطوير البمدات القائمة ،رغـ أف المبمغ

لشؤوف الوسط غير الييودؼ" عمى خطة لػ"معالجة الوسط الفمسطيني

عمى فرض حقوؽ الدولة ،وقوانيف التنظيـ ،والبناء.

تعاني القرػ العربية مف مشاكل اجتماعية ،واقتصادية،

المخصص لذلؾ الغرض يبعد كل البعد عف تمبيو حاجة
( )40أبو راس ،فمسطينيو النقب في مواجية "مخطط برافر (ص;.)33

( )41ىيومف رايتس وتش ،خارج حدود الخريطة انتياؾ حقوؽ األرض واإلسكاف
المعترؼ بيا (ص.)38
في قرػ البدو اإلسرائيمية غير ُ

( )42حمداف ،سياسة االستيطاف وتيويد المكاف في النقب (ص.)6-5
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تطوير البمدات القائمة واالرتقاء بيا الى المستويات المقبولة

 -مساواة نسبة الطمبة الجامعييف مف سكاف النقب الييود في

 -4تخطيط البمدات الجديدة :الميزانية مخصصة أيضاً لتخطيط

نسبة الطمبة الجامعييف في صفوؼ السكاف الفمسطينييف (مف

في المجاالت المختمفة :كالبنى التحتية والتعميـ والصحة.

سبع بمدات عربية في النقب ،اعترؼ بيا (الكياف الصييوني)

في اآلونة األخيرة ،ورغـ أف المبمغ ال يمبي الحاجة إال أف
اليدؼ ،واضح مف أقواؿ الوزير (يتسحاؽ ليفي) في جمسة
الحكومة مف تاريخ 2000/7/21ـ ،الذؼ قاؿ" :تيدؼ ىذه

أعمار  29-20عاماً مع المتوسط القطرؼ ( ،)%15.6ورفع
 %2.2إلى .)%5

وقد تقرر أف يشمل المشروع أربع مناطق رئيسة في النقب ىي:

منطقة بئر السبع ،وضواحييا ،منطقة متسبيو راموف ،منطقة عيف
تمار في وادؼ العرباة ،المنطقة الواقعة بيف مدينة سديروت ،وكيسوفيـ

البمدات إلى الحد مف انتشار االستيطاف العربي غير

–القطاع الواقع شرقي قطاع غزة ،والناظر إلى الخطة يرػ أنيا أفردت

القانوني".

بنداً مف بنودىا الرئيسة؛ لتطوير الوسط العربي في النقب ،ووضعت

إضافة إلى ذلؾ ،قاد مكتب رئيس الحكومة (أرئيل شاروف) في
العاميف 2003-2002ـ مبادرة إلقامة  30بمدة "ييودية" جديدة في
النقب ،والجميل ،وحسب ما نشر في ىذا الموضوع " يفترض بتمؾ
البمدات أف تساعد عمى توزيع السكاف ،وتحافع عمى أراضي الدولة،

وتساىـ في الدفاع عف الحدود(.)43

()46

:

ليا بنوداً فرعية ،وىي
 -إقامة قرػ عربية جديدة في النقب حسب ما تقرره الحكومة.

 تحسيف ،وانشاء البنى التحتية في القرػ العربية السبع فيالجنوب.
 -إقامة مؤسسات جماىيرية ،وتربوية ،وصحية.

 -تسريع موضوع التسويات عمى األراضي ،ودفع التعويضات.

ب-خطة "النقب :"2015

تعتبر تمؾ الخطة عممياً ىي األشمل التي تـ اقتراحيا لمنقب في
الماضي والحاضر ،وتركز الخطة عمى مجاالت رئيسة ىي( :التنمية

االقتصادية ،التعميـ ،السكف ،االستيطاف ،البنى التحتية ،المجتمع
المحمي ،القيادة) ،وتبمغ تكمفة الخطة عمى مدار  10سنوات 17.6

مميار شيكل ،وستقاـ مديرية تنسيق ،وتنفيذ بكمفة سنوية تبمغ ()10

مالييف شيكل(.)44

حددت الحكومة الكياف الصييوني أربعة أىداؼ كمية إلنجازىا في

إطار ما أسمتو خطة تطوير النقب في سنة 2015ـ ،وىي(-:)45

 زيادة عدد السكاف مف  535ألف نسمة إلى ما يقارب 900ألف نسمة في العاـ 2015ـ.
 رفع عدد المشتغميف في النقب مف  64ألف إلى  300ألف. -تقميص الفجوة في الدخل المتوسط لمفرد بنسبة .%60

 دعـ المبادرات المحمية مثل :عمل النساء ،السياحة ،الزراعة،والتعميـ.

 -حل مشكمة الشتات الفمسطيني (البدوؼ) في النقب.

لكف تمؾ الخطة تشتمل عمى مخاطر شتى عمى صعيد تيويد النقب،
ولعل أىـ جوانب الخطر في بند تطوير الوسط الفمسطيني ،والذؼ

يكمف في(:)47

 تجميع المواطنيف العرب في بمدات خاصة ،وذات مساحاتمحدودة في الجنوب؛ بيدؼ االستيالء عمى أراضييـ ممتدة
األطراؼ التي يسكنوف عمييا اآلف (شكل .)8

 تغيير الطابع الديموغرافي العربي في الجنوب. حمل العرب عمى بيع أراضييـ في ظل سياسة تخفيضأسعار األراضي المذكورة لممستثمريف ،والذيف ينووف

االستقرار.

( )43رينات ،شاروف يبادر إلقامة  52بمدة في النقب والجميل.

( )44شحمت( ،إسرائيل) في ظل متغيرات النظاـ العالمي واألزمة االقتصادية
(ص.);6-;5

( )45سبيرسكي ،خطط لتطوير النقب :نظرة نقدية (ص.)37-34

( )46أبو جابر ،النقب في خطر (ص.)65

( )47أبو راس ،مخطط برافر ومصادرة أراضي عرب النقب (ص.):-9
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المعترؼ بيا ،وأنو سيتـ إقامة :منشآت صناعية ،وخدمية ،وطرؽ

مواصالت ،وقطار سريع ،ومؤسسات كبرػ ،وضخمة تغرؼ الجميور
الصييوني المستيدؼ انتقالو إلى الجنوب ،فإف ذلؾ يعني بالضرورة
أكبر عممية نيب ألراضي الفمسطينييف في تمؾ المنطقة ،ومف يراجع

تطور البمدات الييودية (عراد ،وليافيـ) ،وغيرىا ،يرػ أنيا أقيمت في
األساس عمى أر ٍ
اض ىجر الفمسطينييف منيا قس اًر ،ثـ تطورت،

وتمددت عمى حساب بقية األراضي ،والبيوت العربية التي تـ تيجيرىا

مع كل عممية تطور ،وتمدد.
"كما اشتممت (خطة تيويد النقب) عمى جانب حساس جداً ،لو عالقة

مباشرة بالجيش الصييوني ،حيث إف (الكياف الصييوني) ومنذ حرب
الخميج الثانية بدأت بنقل أماكف المصانع العسكرية ،وقواعد لمجيش

مف المركز إلى مناطق بعيدة عف الكثافة السكانية العالية ،تحر اًز مف
أؼ ىجوـ قد يحصل عمى المنشآت ،فيتضرر السكاف بالجممة،

والخطة تشمل الكثير مف المشاريع ذات الطابع العسكرؼ ،أىميا نقل

معسكرات لمجيش (لمنقب) كإجراء أساسي مثل قاعدة سالح الجو رقـ
شكل ( )8حدود منطقة التعويضات العامة حسب قانون برافر

وشارع .40

 ،27واقامة مدينة (البياديـ) التي تعتبر أضخـ مشروع بناء تـ في
تاريخ الجيش الصييوني ،ونقل األقساـ التكنموجية التابعة
لالستخبارات العسكرية لمنقب ،واخالء معسكرات عسكرية في مدينة

يبين شكل (-:)8

 -منطقة التعويضات العامة حسب قانوف (برافر) بالموف

األزرؽ ،تبمغ مساحتيا حوالي (1606كـ ،)2ويمكف
إعطاء أرض بديمة داخل تمؾ المنطقة لممطالبيف

بأراضييـ.

 حوالي  %95مف أرض التعويضات تقع إلى الشرؽ مفشارع  40وىو الشارع الرئيس الواصل لمبئر السبع،

ماعدا منطقتيف تقعاف شرؽ شارع  ،40وىما جزء مف
رىط وبئر ىداج.
وحسب (خطة التيويد  )2015ىناؾ مخطط لبناء  26مستوطنة
جديدة ،إضافة لممصادقة عمى إقامة  30مستوطنة زراعية فردية،

ستقاـ كل منيا عمى مئات أو آالؼ الدونمات مف األراضي ،وعميو

بئر السبع لمضواحي(.)48

إف سياسة ىدـ البيوت عامل إلرغاـ الفمسطينييف الذيف يعيشوف في

القرػ غير المعترؼ بيا؛ لمتخمي عف أراضييـ ،وترفض السمطات
منح السكاف رخصاً إلقامة مساكف ثابتة ،وتعتبر جميع أشكاؿ السكف
ما عدا سكف الخياـ غير قانونية ،حيث تفرض عمييا غرامات باىظة
ففي كل عاـ تقوـ الدولة بتقديـ مئات الفمسطينييف مف سكاف القرػ

غير المعترؼ بيا لممحاكـ ،بحجة البناء غير القانوني؛ مما يضطرىـ
إلى ىدـ بيوتيـ في حالة إدانتيـ ،وفي حالة عدـ احتراـ قرار المحكمة
يعتبرونو غرامة مالية ،أو سجف فعمي ،واذا رفض اليدـ؛ تقوـ
الحكومة بإرساؿ جرافات لميدـ ،وتكبد صاحب البيت تكاليف

اليدـ(.)49

فإف تمؾ البمدات ستمتيـ األراضي التي ستقاـ فييا ،واذا ما عممنا أف
تمؾ البمدات ستقاـ في محيط مدينة بئر السبع ،والتي تعتبر منطقة
التجمع الفمسطيني في صحراء النقب ،ومنطقة القرػ المعترؼ ،وغير

( )48سبيرسكي ،خطط لتطوير النقب :نظرة نقدية (ص.)43-42
( )49أبو أسعد ،النقب في خطر (ص.)49
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مستوػ العالـ ،ودعوه وفود اجنبية لمنقب لالطالع عمى

النتائج-:

 -1قامت حكومة الكياف الصييوني بالتنقيب في القوانيف التي
تسمح بسمب األراضي مف أصحابيا ،في العيد العثماني ثـ

ما يعانيو سكاف النقب.

 -4عدـ القنوط مف التوجو إلى أعمى السمطات داخل حكومة
الكياف الصييوني ،مف قبل المؤسسات والمراكز الحقوقية

فترة االنتداب البريطاني وسنت مف خالليا قوانيف جديدة تشرع

والجيات الجماعية والفردية الفمسطينية إلبطاؿ جوانب

عممية سمب األرض الفمسطينية.
 -2تضاعف سكاف البمدات العربية مف عاـ 1995وحتى 2013
حيث تضاعفت حورة حوالي ست مرات في حيف تضاعفت

التمييز المختمفة ،وتحقيق المساواة.

 -5القياـ بدراسة يتـ مف خالليا رصد السياسة الصييونية

(رىط) مرة ونصف ،وقد يعود ذلؾ الى كونيا ىي المدينة

التي تنتيجيا حكومة الكياف الصييوني تجاه المواطنيف

الوحيدة ضمف تمؾ البمدات.

الفمسطينييف في فمسطيف المحتمة.

 -3يعيش في النقب  %70عرب ،و %30ييود ،في  157بمدة،
منيا لمعرب  45بمدة ،تعترؼ حكومة االحتالؿ بحوالي %8
مف البمدات العربية.

 -4عدد سكاف القرػ الغير معترؼ بيا تراوح بيف ( )4500نسمة
في قرية وادؼ النعـ ،إلى ( )350نسمة في قرية عمرة،
والسدير.

 -5عدد سكاف القرػ التي تـ االعتراؼ بيا تراوح بيف ()4500
نسمة في قرية بئر ىداج ،و( )850نسمة في قرية دريجات.

المراجع-:

أبو أسعد ،إسماعيل .)2013( .البدو الفمسطينيوف األصالنيوف في النقب:
تمديف قسرؼ وحرماف مف االعتراؼ ،برنامج دراسات اسرائيل ،المركز
العربي لمدراسات االجتماعيةwww.acri.org.il.

أبو أسعد ،إسماعيل .)2006( .النقب في خطر :الرواية التاريخية لتيويد
النقب ،مركز الدراسات المعاصرة.

أبو جابر ،إبراىيـ .)2006( .النقب في خطر :مشروع تيويد النقب ،2006
مركز الدراسات المعاصرة.
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