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 سياسة تقسيم الحيز في النقبمستقبل مجلس اقليمي ابو بسمة و

 مدير فرع عدالة في النقب – ثابت ابو راس. د

 

 

 

 

 :مقدمه

ها ، عّينرازين عيرانبروفيسور  برئاسةلجنة  تنشط اليوم في النقب ،في أعقاب مخطط برافر

. في النقب المحلّيةتقسيم الحيز بين السلطات  العام لوزارة الداخلية وأسند إليها مهمة المدير

، (area without jurisdiction) "مخصصة منطقة غير"على أنهم  في النقبألف دونم  088 ُيعّرف

في  لواء الجنوب تحت مسؤوليةأي أنها ال تقع تحت سلطة أي مجلس محّلي أو إقليمي، إنما 

 ما تبقى من فيلهذه األراضي  ىالعظمالغالبية  تقع. األكبر في البالد الداخلّية، وهو اللواءوزارة 

. ب البدو وسلطاتهم المحلية والقرى الغير معترف بهاالعر بالسكان  منطقة السياج المأهولة 

 ذلكول ،ة على األرض تعترف بها الدولةادعاءات ملكّيالسكان البدو في المنطقة قّدم وقد 

انعكاسات تخطيطية واقتصادية على عرب النقب وسلطاتهم المحلّية وإمكانية االعتراف، أو عدم 

 . االعتراف، بقراهم

 

 تقسيم الحيز في النقب

 من مساحة دولة% 80، وهو ما يشّكل كم مرّبع 032,48مساحة لواء الجنوب على تمتّد 

أن ُيذكر . كم مربع 0,2041، أّما مساحة منطقة النقب فتبلغ كم مرّبع 82008,إسرائيل البالغ 

% 08 ما يشّكل، كم مربع 002888جالس اإلقليمية اليهودّية في لواء الجنوب تسيطر على الم

 التي ُتجبى منالضريبّية خاصًة على تقسيم الموارد  ما ينعكسو، من مساحة النقب

 حصاءاإلكتاب . )النفوذ هذهفي مناطق  معسكرات الجيش، المصانع والمنشئات القطرية

  (888, ،السنوي للنقب

ولم يتبقى للسلطات المحلية  .على غالبية الحيز المتبقي في النقبالمدن والبلدات اليهودية  تسيطر

 .من مساحة النقب% 0اقل من  دونم او 0,82888 ـتعدى الي ال تهجزء صغير من مساح إالالعربية 
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 لجنة رازين

التنظيم "لجنة لفحص  ،جيقلععمرام  ،ةداخلّيوزارة اللعام المدير العين   ,80,في نيسان 

 نعّيوقد  ."المناسب للحيز البلدي ومناطق التخطيط المحلية لقطاع البدو في منطقة بئر السبع

.  ، رئيًسا لّلجنةالبالد في موضوع مناطق النفوذاحد كبار الخبراء في  ،بروفيسور عيران رازين

تعزيز أهداف الحكومة "  :في كتاب التعيين إقامتهاصالحية اللجنة والهدف من وقد اوضحت 

اإلجراءات  تسريعب 1722/22/70بتاريخ  7373كما هو منصوص عليه في القرار رقم 

وزارة ) .افربرات أخرى تطبيق مخطط أي بكلم  ."لتنظيم تسوية إسكان البدو في النقب

  (.,80, ،الداخلية

إنهاء دور مجلس ابو بسمة " قضّية في اللجنة الملفت للنظر أن ممثلي المؤسسة طرحوامن 

جمع خبراء عرب وقيادات سياسة كثيرة أن الهدف من ذلك وا "وتقسيم الحيز البدوي من جديد

والذي أنجز بعد  884,س اإلقليمي المعين منذ نهاية هو إجهاض قرار مشروع االنتخابات للمجل

 . التوجه لمحكمة العدل العليا

أن تتم  ضترالمفوكان من  884,في نهاية العام ابو بسمة المعين  اإلقليمي مجلسالأقيم 

االنتخابات  أّجلت . 880, العامأي في  من إقامته االنتخابات األولى للمجلس بعد أربع سنوات

العدل  محكمةلاللتماس ل مواطنالعدالة وجمعية حقوق  مركزمّرتين على التوالي، ما دفع ب

 حتى الرابع من كانون أول نتخاباتاالبوجوب إجراء  بهذا الشأن، من جهتها أقّرت المحكمة العليا

 (وآخرين وزير الداخلّيةوآخرين ضد حسين الرفاعّية  4004/01 ملف محكمه رقم) .,80,

 

 موقف مجلس ابو بسمة 

ومستشار  رحميم يونا المعّينالمجلس لجنة رازين كل من  أمامبسمة  أبومثل مجلس 

بسمة  المجلس اإلقليمي أبوعمل  خطة ةبلورالذي عمل على   وهووهر ز ونأهر. المجلس د

أقّرت والتي  884,في العام  النفوقمنطقة  ، وعمل على خارطةلكل القرى كوحدة إدارية واحدة

 . مجلستواصل جغرافي بين قرى ال دون وجود أي

مجلس إقليمي  -األّول. منفصلينبإقامة مجلسين إقليميين زوهر أمام اللجنة . أوصى د

 ،مكحول ، كحلة،دريجات ، السّيد،بطين ؛ أم40من القرى القائمة على شارع  ، ويتكّونشمالي

 شارعالقرى القائمة على  ومجلس آخر جنوبّي يشمل. مولدافي  همقّرويكون  ،وترابينمولدا 

 .في األخيرة مقّرهويكون  ،تلول وأبوقصر السر  هّداج،بئر  ،قرينات وتشمل؛ أبو 38و  1,

لتعقيدات ؤدي سي هاضم أنحيث يرى  .ةغير مخصص عدم ضم أراضبزوهر . ديوصي  ،كذلك

االقتصادية والتخطيطية بما فيها تطبيق  ،داريةاإل بالجوانب بما يتعلقفي عمل المجلس  كثيرة

زيادة التوقعات عند "قائمة من شأنه لمناطق نفوذ  األراضيأن ضم مثل هذه  يرى كما. القانون

 . "المجتمع البدوي وخاصة مدعي الملكية منهم
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بما يتعلق بأهم وظائفها، أي شؤون المقترحة المجالس  نزع صالحية هذهزوهر . د يقترح

. لجنة تنظيم وبناء منطقية مشتركة للمجلسين تعمل من بئر السبع لتخطيط والبناء، وإقامةا

 (,80, زوهر. )موظًفا يهودًيا ممثاًل لوزارةالداخلّيةهذه اللجنة  معنى ذلك أن يترأس

فأتت مطابقة لتوصيات للجنة  ، التي ُقدمترئيس المجلس اإلقليمي ،رحميم يونا أما اقتراحات

وجهده  يرّكز عملهابسمة  أبومجلس "أن  زوهر بتقسيم المجلس إلى مجلسين موضًحا. د

المدخوالت الضريبية من  رسالة يونا أن قضيةوأكدت  ".على إقامة وتطوير قرى البدو الجديدة

نقل ، ُيمكن أن تحل عن طريق مثل مطار نفاتيم المنطقة،المنشئات العسكرية واالقتصادية في 

ومن ثم  ،ديمونا أومثل بلدية عراد  لسلطة محلّية يهودّيةالمنشئات ومدخوالتها  مسؤولية

 (,80, مجلس إقليمي أبو بسمة،)أبو بسمة منها لمجلس  ُيقتطع قسٌم

 

 ماذا وراء تفكيك مجلس االقليمي ابو بسمه ؟

أي بعد مزاولة عملها  ،,80, آبي في منتصف شهر جنة رازين تقريرها المرحلل اصدرت

حيث جاء في  ،ابو بسمة قليميالمجلس االتفكيك ب وحيدةوتضمن التقرير توصية . بشهرين

تقرير )" لحاليةا ال مكان الستمرار عمل المجلس االقليمي ابو بسمة في صورته"أنه التقرير 

 (.01ص  ،,80,اللجنة 

الدور الذي انيط بهذه  نتبّي هالكن ،المراقبين لألحداث في النقب أي منهذه التوصية لم تفاجئ 

القضية االساسية للجنة "ويقر التقرير المرحلي ان . تحت غطاء المهنيةاللجنة  منذ البداية 

هي فحص امكانية استمرار عمل المجلس كمجلس  ،بسمه أبوبفي كل ما يتعلق  ،الحدود

 (.00ص" )اقليمي فقط

ان اللجنة اصرت على تقديم تقريرا مرحليا مع العلم ان لجان الحدود ال تقدم  المفاجئومن 

 ، ما"بةمهمة صعبة ومرك"ها أمام انوتعترف اللجنة في تقريرها . تقارير كهذه قبل انهاء عملها

 االشارة تجدر. من بداية عملهافقط مثل هذا التقرير بعد شهرين  استصدارسرعة يتناقض مع 

ان اللجنة قد دعت ممثلي المؤسسة في جنوب البالد للمثول امامها في اول جلستين  إلى

بها قبل  معترفالغير مة والقرى قرى ابو بس ممثليولم تستمع الى الغالبية الساحقة من 

يقوم عليه  بمثابة أساسمبدأ اشراك الجمهور وسماعهم  يعد، حيث اصدار تقريرها المرحلي

حيث . القضية مركزية اانهويرى رئيس لجنة الحدود بروفيسور عيران رازين . عمل لجان الحدود

رازين ) "نة عدم اتخاذ اية توصية قبل سماع الطرفينعلى اللج"كتب في احدى ابحاثه 

صالحية )في استصدار هذه التوصية دون غيرها  عجلةالان  ومن الواضح(. ,ص  ،888, ،وحزان

هو من اجل اعطاء الفرصة لوزير ( فقط اللجنة تشمل البلديات العربية البدوية في الجنوب

 .انونيقسمة بشكل الداخلية بتفكيك مجلس اقليمي ابو ب



 2102، تشرين األّول 79عدالة اإللكترونّية، العدد مجلة 
 

4 
 

لم ) ها البعضبعضالتوزيع الجغرافي لقرى ابو بسمه وبعدها عن  ادعاءلجنة رازين  تستعمل

من  كبرالكنها نسيت ان هناك مجالس اقليمية في اسرائيل  ،(884,منذ العام  شيءيتغير 

تشير اللجنة الى العدد القليل و. حيث المساحة الجغرافية مثل رامات نيغب وبني شمعون

وينسى ان هناك ( ,80,حتى نهاية تموز )نسمه  0,88يتعدى ال  اللسكان المجلس والذي 

 ،لخيش ،مجلسا اقليميا في البالد عدد سكانها اقل من هذا العدد ومنها  تمار  01ثر من اك

 . هنيغب في النقبوشاعر  ،رمات نيغب

ان مجلس اقليمي " : التالي وهو شارة إليهاإليبقى تبريرا عنصريا لتفكيك ابو بسمة يجب 

بدوي منتخب من المتوقع ان يمسك زمام امور اناس سيفضلون مصالحهم 

تصعب محلية بدوية منتخبه ستس لطةس إن)...(  العشائرية والقروية باألساس

اذا  كان االمر كذلك فلماذا تجرى انتخابات (. 1ص ) "تجنيد الموارد من السلطة ألمركزية

في جميع السلطات  الطائفيةولعائلية وأال تعشش الحسابات ا ؟ في القرى البدوية األخرى

طات محلية عربية في النقب تعمل بشكل افضل من سلطات محلية هناك سل. المحلية العربية

ان . يهودية مجاورة وخير دليل على ذلك تفكيك عدد من السلطات المحلية اليهودية في الجنوب

العقبة الكبرى امام  وال تزالسياسة التمييز العنصري وخاصة في قضايا االرض والتخطيط كانت 

 .العربية في البالد تطور البلدات

البنية التنظيمية لتبرير فشل مجلس ابو بسمة   ادعاء  اللجنة في تقريرها المرحلي تاستعمل

فمن . في سياسة وزارة الداخلية جديد امروهذا  ،للمجلسوتفكيكه عشية اجراء االنتخابات 

داخلية بفصل رئيسه المنتخب وأحيانا المعروف انه عند فشل عمل سلطة محلية تقوم وزارة ال

هكذا كان . اعضاءه وتعين رئيسا معينا بدله وليس تغيير المبنى التنظيمي للسلطة المحلية

يروحام  ،اوفاكيم ،االمر في سلطات محلية مجاورة في السنوات االخيرة في كل من عراد

السياسة ومنفذيها اليوم هم اصحاب  القائمين علىان هو من ذلك  سوأواأل. وعرعرة النقب

المهم ان ال يكونوا عربا من سكان  ،الحظ االوفر في االستمرار في قيادة المجلسين الجديدين

 .عقبة امام مخطط برافر وتطبيقه لئال يشكلواقرى ابو بسمه 

 على تحضيرهب  وزارة ألداخلية توصأ ،عن المهنية عدكل الب بعيدانه بوضح تقراءة متأنية للتقرير 

وجه السرعة من اجل االلتفاف على قرار محكمة العدل العليا بإجراء انتخابات في قرى ابو 

هذا التقرير المرحلي والسريع جاء ليخدم (. ,0400/8ملف رقم  ) ,80,-,0-3بسمه في 

 ملفالعلى يد الحكومة االسرائيلية حيث ورد في رد الدولة على  مسبًقا سياسة مرسومة

في  انوسيبحث /12)8404)و ملف  (,1005/0)اجراء االنتخابات  انيعارض نيخرآ نيملفاالول من 

وزير الداخلية يفحص هذه االيام تبني التوصيات "في محكمة العدل العليا ان  ,80,أكتوبر 

اقر تفكيك مجلس اقليمي ابو بسمة الى مجلسين  ما نة رازين وانه اذاالمرحلية للج

منفردين في الفترة القادمة وقبل التاريخ المقرر لالنتخابات سيتم الغاء االنتخابات 

تجميع "وزارة الداخلية والتي تحث على   (.21ص " )الن مجلس ابو بسمة لن يعد قائما 
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عشية اجراء االنتخابات للمجلس  ،البالد ترى االن الموارد من خالل توحيد سلطات محلية في

 .االقليمي ابو بسمه الحاجة الى تفكيك المجلس وإقامة سلطتين محليتين مكانه

 

 تلخيص

ماضية بتطبيق مخطط برافر  ،بمن فيها لجنة رازين اآلن ،بأذرعها المختلفة االسرائيلية الحكومة

حول  تدور د كانت وما زالت المعركة االساسيةلق. حتى بدون اقراره كقانون في الكنيست

الف دونم والتي يسكن غالبيتها  088المساحة المتبقية من منطقة السياج وهي حوالي 

جلسة تنسيق واحده على االقل بين  لو يتم عقدحسنا . سكان القرى الغير معترف بها

بسمة واللجان المحلية السلطات المحلية العربية في الجنوب واللجان المحلية في قرى ابو 

 الغبنعلى أثر في مركزها مبدأ العدل التصحيحي  ترى خطةفي القرى الغير معترف بها لوضع 

تشمل المطالبة في ضم جميع المنطقة المتبقية من منطقة السياج و الذي حل بعرب النقب

والمطالبة بانتخابات سريعة  الضريبية،التي تدر المدخوالت  المنشآت فيه ابملمناطق نفوذها 

  .للجان المحلية بهذه القرى وتنظيمها

تفكيك مجلس اقليمي ابو بسمه هدفه ألول هو تأجيل االنتخابات للمجلس وللمرة ألرابعة ومنع 

سكان قراه من ممارسة حقهم الديمقراطي بانتخاب ممثليهم وبالتالي تمرير مخطط برافر دون 

 .سميةمقاومة محلية ر

 

 مصادر

 (,80,)تقرير مرحلي لجنة الحدود رازين 

في لواء ( ابو بسمه)تقرير اللجنة لفحص المبنى البلدي وحدود البلدات الجديدة ( 884,)وزارة الداخلية 

 (.لجنة زوهر)  الجنوب

ط التنظيم المناسب للحيز البلدي ومناطق التخطي" لجنة لفحص كتاب تعيين  ،(,80,)وزارة الداخلية 

 ."المحلية لقطاع البدو في منطقة بئر السبع

 .ورقه مقدمه للجنة الحدود رازين ،قضايا متعلقة بمجلس اقليمي ابو بسمه (,80,. )ا ،زوهر

 . معهد التطوير المنطقي: جامعة بن غوريون ،بئر السبع(. 1772))كتاب االحصاء السنوي للنقب 

رسالة إلى لجنة التحقيق لتغيير الحدود وتقسيم الموارد  :ورقة موقف ، (,80,)مجلس إقليمي ابو بسمه 

 .مقدمه من مجلس إقليمي ابو بسمه ،الضريبية

التحكم من "عملية تغيير مناطق نفوذ بلدية والديمقراطية المحلية مقابل  ،(888,. )أ ،حزان& . ع ،رازين

 . معهد فلورسهايمر: القدس. "فوق
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