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 قضّية بدو النقب: حول األراضي في إسرائيلالنزاعات 

 

 1بو راسأثابت . د: بقلم 

 

 المقّدمة

من % 52 نقب في جنوب إسرائيل، وهم يشّكلوبدو في منطقة الّنال نسمة من العرب 001،111أكثر من  يعيش

 .تها لهاعي ملكّيتّدال بل  ،بهاولة قرية ال تعترف الّد 83ما يقارب نصفهم في  ويعيش. سّكان المنطقة

 

 ة، في السنوات األخيرة،اّتخذت الحكومة اإلسرائيلّيوقد . في تطّور النّقب اعائًق عتبرت الدولة البدَولطالما ا

 ،وغير المعترف بها في النقب بها في القرى المعترف لبدو الذين يعيشونا رة ضّددّمإجراءات واسعة النطاق وم

، األشجارمبيدات إلتالف المحاصيل، اقتالع الزراعّية بالحقول ال ّشر الخطواتهذه  تشملو. على حّد سواء

إضافة إلى . صرامًةبيوت وجعل تطبيق قوانين التخطيط والبناء في المنطقة أكثر المواشي، تدمير المصادرة 

 بإعدادبالتوصية ( عاليةاط جيش سابقين ذوي رتب هيئة مكّونة من ضّب وهو)مجلس األمن القومّي  ذلك، قام

مع التعامل في حّتى اآلن د أبدت قدرتها الدولة ق"بأّن  تّدعيلة البدو، مسأ تعالجإلى الحكومة،  تقديمها خّطة سيتّم

قطاع  عن[ "فك االرتباط" خطة تطبيقفي  بالميزانية، تعّلقوما ي وقانونّية تنظيمّية معّقدة من ناحية تحّديات

براور وساربوس، " )بتبّني مبدأ مشابه( مجلس األمن القومي)ي نوصفإننا ألة البدوية، في ما يخّص المسو. ]غّزة

5110.) 

 

 ظر فيالّن تجدد المداوالت في المحاكم حول أن ت الحكومة ، قّررعاًما 51دام أكثر من  توّقف زمنّي بعد

بة في طرد حقيقات كان الرغدفع الحكومة إلى تجديد هذه التإّن ما . العرب البدو يقّدمهااّدعاءات الملكّية التي 

ما تبّقى من الّثقة  بتدمير كما يهّدد ،بين البدوبحّل نسيج العالقات الدقيق  دهذا العمل يهّدإّن . ن أراضيهمالبدو ع

لة أتطّور مسوخلفّية  ةالمقال سأتناول في هذه. الدولةبين جنوب إسرائيل و سّكان وعالقات العمل بين العرب

 .أخالقّي حّل للوصول إلىتوصيات من ال ةلسلساألراضي في النقب، وسوف أقترح  /البدو

 

 تعريف المشكلة

 ، وعشّية بدء واليته كرئيس حكومة، نشر أرئيل شارون مقااًل في مجّلة5111في كانون األّول من العام 

Land بشكل  تقليص الفجوات االجتماعّيةة لتطوير البنية التحتّية واألرض كأداة اقتصادّي"، تحت عنوان

  : األرض/ الي لمشكلة البدوالّت الوصفوي المقال على يحت." ملموس

 

ليست بأيدينا، وأّنما هي دونم من أراضي الحكومة  900,000نحو : نحن نواجه مشكلة جدّية ،في النقب

ها، في إّن. ، كمقيٍم في النقب، أرى هذه المشكلة كّل يومإنني] األصلفي ليس  دالتشدي] .بأيدي السّكان البدو

المسألة، فإننا،  نقص الوعي حول هذهل نتيجةعف، ولرّبما أيًضا لّضل نتيجة... رة ديمغرافّيةاألساس، ظاه

                                                
1
 .عضو إدارة عدالة.نقبمحاضر في قسم الجغرافيا والتطوير البيئي، جامعة بن غوريون في ال  
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احتياطّي  هم يقتطعون منإّن. جديدة مناطق إّن البدو ينتزعون... ، ال نفعل شيًئا لمواجهة هذا الوضعكدولٍة

 .(5111شارون، ) بشأن ذلك، وال أحد يقوم بأمر جّدي أراضي الدولة

 

، كتب البروفيسور إسماعيل أبو سعد، وهو من 5118ثالث سنوات، في كانون األّول من العام  مرور بعد

مكن أن ُيطلق علينا متطّفلين إذا كيف ُي: "البدو شكوى: "السّكان البدو في النقب، مقااًل للمجّلة نفسها، تحت عنوان

 :د ما يليكتب أبو سع. "نين؟قب منذ آالف الّسفي الّن نعيشنا كّنا نحن وأجداُد

 

البدو  لكن، ما الذي يمكن فعله، تاريخًيا، حين ندرك أّن. ة أّن البدو ال يمتلكون األرضيسلطات الحكومالتّدعي 

لقد نظر البدو ؟ يمكن لذلك أن يحرمهم من الملكّية هل ؟الحكومّيةراضي األ دوائربًدا لدى ألم يسّجلوا أرضهم 

يكون ذلك ممكًنا  كيف"ويسأل البدو . نوع من أنواع المفارقةك األراضي ةملكّيب ةالمتعلق ةالّشامل المسألةإلى 

ات من القرن الماضي، قام كّل من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية في العشرينّيات والثالثينّيبأنه 

إّن "... ر؟ما الذي تغّي أصحاب األراضي؟ليسوا اليوم، فجأة، هم بها البدو، وابشراء أراٍض في النقب من أصح

 ثّمةلكن، . جميع احتياجات السّكان اإلسرائيليين -في الحاضر والمستقبل  –يلّبيالنقب فسيح بما فيه الكفاية لكي 

أبو )على الطرفين مقبواًل الحّل الصحيح يجب أن يكون  إّن .أيًضا ،مكان كاٍف لتلبية احتياجات السّكان البدو

 (.5118سعد، 

 

حول مشكلة سياسة األراضي والبدو " هآرتس"لجريدة  ، كتب موشيه دّيان مقااًل0608 في العام قبل ذلكبعيًدا 

 :في إسرائيل

 

من السّكان اإلسرائيليين ال % 33. ناعة، الخدمات، البناء والزراعةيين في الّصجعل البدو عّمااًل محّل يجب

ويعني ذلك أن البدوّي لن يكون على  .االنتقال حاًدا لكن، سيكون. سيتّم شمل البدو ضمنهم. يعملون في الزراعة

سيكون على  .يجيء إلى البيت في األصيل وينتعل حذاء البيت ان المدينةمن سّكأراضيه ومع قطيعه؛ سيكون 

سيذهبون إلى . ، ال يحمل الخنجر، وال يزيل قمل الرأس على المألأطفاله أن يقبلوا األب الذي يرتدي البنطلون

ليس بواسطة القّوة،  كيف يمكن تنظيم ذلك خالل جيلين؟. ستكون تلك ثورًة. روقالمدرسة وشعرهم ُمّمشط ومف

    (.5111شمير، )سوف تختفي " بدوّي"هذه الّظاهرة المسّماة . وإّنما عبر توجيه حكومّي

 

يتّم  افتداء األرض حول الصهيونّية سطورةاألفي . تعكس هذه المقاالت نظرتين متناقضتين حول نفس المشكلة

جزء من على أنهم تّم النظر إلى البدو لقد . وجعله مزهًرا إحيائهإلى الصحراء كمكان قاحل يجب إعادة  رالنظ

سّكان الصحراء ك، نظر البدو إلى أنفسهم في المقابل. الطبيعة، مجموعة من الرَحل الذين ال صلة لهم باألرض

 .ومالكي األراضي فيها

 

أبًدا بحّق البدو في أراضيهم تجعل من البدو مجرمين أو منتهكين إّن حقيقة أّن حكومات إسرائيل لم تعترف 

فإّن ، من قبيل سجالت تسجيل األراضيغياب إثبات قانونّي واضح  وفي ظّل. للقانون في نظر السّكان اليهود

ل، الهزّي)، ال أرض لهم وال جذور رّحلبأّنهم البدو  فهممن خالل  عبّيّشالرأي التتبّنى  المحاكم اإلسرئيلّية

5112.) 
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 تاريخ المشكلة

 تؤّجر الحكومةإّن . "أراضي الدولة"بيع أٍي من  أن يتّمه ال يمكن ة بإسرائيل أّنسياسة األرض الخاّص ُتملي

إسرائيل هي الدولة الديمقراطّية الوحيدة  إّن .، لهيئات ومؤّسسات يهودية، في األساسعاًما 26لمّدة  ،األراضي

وجد في إسرائيل سوق عقارات تفال  .من األراضي بملكّية الدولة% 68نسبة أعلى من في العالم التي توجد فيها 

من األراضي  %3.5من سّكان الدولة، % 06ويمتلك المواطنون العرب في إسرائيل، الذين يشّكلون . حّرة

 . لطات المحلّية العربّيةتحت النفوذ القضائي للّسواقعة فقط  من األراضي %2.5 هناكفقط، و

 

، 0621في العام . تهم، السّكان الوحيدين في الّنقب، بغالبّي0623البدو، حتى إقامة دولة إسرائيل في العام  كان

. على مساحة تمتّد جنوًبا من كريات جات وأشدود عشيرة مختلفة، 60أبناء من البدو،   90,000من عاش أكثر

ء البدو كانوا يمتلكون نحو مليوني دونم من فإّن هؤال ومن ضمنها المصادر اليهودّية، ووفًقا لمصادر عديدة،

قد تّم تقسيم األراضي و .ةحقوق الملكّيق بيتعّلواضح فق عليه ومّت بها بموجب نظام يحتفظون وهماألراضي، 

        (.5112؛ الُهزّيل، 5111شمير، )عشائرية وفًقا التفاقات 

 

مكانة هؤالء الذين امتلكوا قطعة أرض كبيرة بوحظي . كانت األرض على الدوام المورد األهّم في حياة البدو

إّن معظم  .في المجتمع البدوّي في النقب الدنيافي المكانة  فقد باتواا َمن ال أرض لديهم اجتماعّية عالية؛ وأّم

 .األراضي في النقب امتلكها البدو بالوراثة، من دون أّي مستند خّطّي من أّي نوع كان

 

تنظيم ل سجيل أسماء مالكي األراضي رسمًيا كوسيلةت قانوًنا يقضي بأن يتّم، سّن األتراك 0323في العام 

األراضي في  أنواع من لقد كانت هناك خمس فئات .نّيةاباألراضي في األمبراطورية العثم قةالمتعّلؤون الّش

التي تملكها األراضي ) "الميري"، (ةاألراضي الواقعة تحت ملكّية خاّص) "لكالُم": ةاألمبراطورية العثمانّي

أو  ةدينّي بوديعةالموضوعة األراضي ) "الموقوفة"، (التي يمكن حراثتها مقابل أجر يدفع مّرة واحدةوالدولة 

(. األراضي البور غير المالئمة للحراثة" )الُموات"، (األراضي البائرة" )المتروكة"، (سالمّياإلوقف أراضي ال

لممتلكاتهم وثيقة خطّية  وضعلقد عارض بدو النقب  ".الُموات" فئةضمن  صِنفتمعظم األراضي في النقب  إّن

سيفرض عليهم دفع  ،اليوبالّت .حكم أجنبّيتحت  رعاياهم سيصبحون بذلك فإّن همهم في حال قيام، ألّنفي األرض

  . رائب والخدمة في الجيش العثمانّيالّض

 

البدو، غير أّن . تسجيل أراضيهملقب ان الّنسّك يدعوأمًرا  ، أصدرت حكومة االنتداب البريطانّي0650في العام 

ووفًقا لمرسوم األراضي  .مسّجلةوبقيت أراضيهم غير الذين منحوا تمديًدا لمّدة شهرين، لم يفعلوا ذلك، 

شهادة  وأصلحوها، وأعادوا إحياءها" الموات"عملوا في األرض ، فقد تّم منح البدو الذين 0650للعام ( الُموات)

إّن محاكم دولة إسرائيل ". الميري"األراضي  فئةألراضي، التي تّم تصنيفها بعد ذلك ضمن ملكّية على تلك ا

على اسمه  "الموات"كّل بدوي أضاع فرصة تسجيل األرض  بأّن عاًما، قضت 51تي نشأت بعد ذلك بـ، الالفتّية

   (. 0660، دافيد –بن )لفعل ذلك  مؤّهاًل لم يعد ،، ولم يحصل على شهادة ملكّية0650في العام 
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 أراضي النقب في أعقاب قيام دولة إسرائيل

لم تظهر و. دونم من أراضي النقب 95,000سات اليهودّية في شراء نحو ، نجحت المؤّسقبل قيام دولة إسرائيل

مع قيام الدولة، نشأت الحاجة الملّحة للمستوطنات و. 0620أولى المستوطنات اليهودية في النقب إال في العام 

معظم البدو العرب إلى  ، تّم فرار أو طرد0623وخالل حرب العام ". القفر إخضاع"ية، من أجل اليهود

ة رئيس الحكومة اإلسرائيلّي وقّرر. نسمة فقط 10,000 قب تقريًبا نحووبقي في الّن. ة ومصراألردّن، قطاع غّز

مليون دونم ُيطلق  1.5 احتهامس تبلغ منطقةقب، ضمن األّول، دافيد بن غوريون، تركيزهم في شمال شرق الّن

 -؛ بن5111يفتحئيل وكيدار، ( )0ُينظر الخريطة رقم )، حيث يسكن اآلن بالفعل آالف من البدو "ياجالّس"عليها 

طردهم عن  جعل البدو أصحاب األراضي إلى جوار هؤالء الذين تّم ساهممع مرور الوقت،  .(0660دافيد، 

وهم في األساس " )الّسمران"أصبح هناك اآلن و. لسّكان إلى قسمينقّسم ا إلى حدوث انشقاق عاّم ،أراضيهم

"(. السياج"وهم في األساس الذين فقدوا أراضيهم وتّمت إعادة توطينهم في " )الحمران"و( أصحاب األراضي

 أّنه سيكون بمقدورهم العودة إلىبعن إجراء مؤَقت و عبارًةهو  ترحيلهم عن أراضيهم وقد ُوعَد األخيرون بأّن

ان العرب في ، تّم فرض الحكم العسكرّي على السّك0620في العام . بيوتهم خالل أسبوعين أو ثالثة أسابيع

 الكتمابموجب قانون  وصودر معظمها تّمت مصادرة أراضي البدو،قد و. إسرائيل، ومن ضمنهم بدو النقب

 يمكن 0625 ا في نيسان العامّية أصحابهكأّي أراٍض لم تكن بمل على أّن نّص، الذي 0628للعام  األراضي

ذلك الوقت، كان البدو قد طردوا فعاًل عن أراضيهم ورّحلوا إلى مناطق أخرى،  حتى .كأمالك دولة تسجيلها

بلدتي " إنشاءتّم خالل ذلك الوقت كان قد و. ها الحكم العسكرّيمن العودة إليها عبر تقييدات فرض نعواوُم

  ".الّسياج"من أراضي  على أجزاء( 0605في العام وعراد  0622م ديمونا في العا" )تطوير
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Map No. 1  

 0طة رقم يالخر

 

 

 

 

في  اهممرّكزًة إّي، قّررت الحكومة اإلسرائيلية تمدين البدو، 0600الحكم العسكري في العام  في أعقاب انتهاء

بعدد كبير  مشوًباتأسيسها  والتي كان كهذه هي تل الّسبع، مدينةل وكانت أّو .نيت لهذا الغرضمناطق مدينية ُب

المركز المدينّي الّثاني رهط، الذي أقيم في العام  أصبحت واضحة عند بناء خطيطية، والتيمن األخطاء الّت

طردهم عن أراضيهم  لغرض توطين البدو الذين تّم 0635كسيفة وعرعرة فقد أقيمتا في العام  بلدتاأما . 0615

وتّمت إقامة . في الموقع" نيفاتيم"لي من سيناء وبناء المطار العسكري في تل ملهاتا إثر االنسحاب اإلسرائي

   (. 5ُينظر الخريطة رقم ) 0661وكّل من حورة ولقّية في العام  0632شقيب السالم في العام 
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Map No. 2 

 5طة رقم يالخر

 

 

 

. لملكّية عليهاا اتاّدعاءبعد انتهاء الحكم العسكرّي، حاولت حكومة إسرائيل تسجيل األراضي على اسمها عبر 

في العام  تم وضع حد الدعاءات الطرفينو. البدو، بطريقة مماثلة، تسجيل األراضي على اسمهم وحاول

بتجميد ( التابع لوزارة القضاء "المواطنين قسم" ترأس الذي)توصية بليا ألبيك ، عندما تبّنت الحكومة 0612

تقّدم قدًرا معّيًنا من  ءات الملكّية في محاولة للتوّصل إلى تسويٍة مع البدوقة باّدعاجميع اإلجراءات القانونّية المتعّل
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ن الحكومة اإلسرائيلية، أن يحافظ البدو على ملكّيتهم نيابًة عألبيك،  ، اقترح0612وفي أوائل العام  .الّتعويض

 -بن)للدونم  يكلش 2,000الباقية من األراضي بقيمة % 31-من األراضي وأن يتّم تعويضهم عن ال% 51 -لـ

 .(5112دافيد،  -؛ بن0660دافيد، 

 

على  وكان البعض قد حاولوا بالفعل وفشلوا عشرات المّرات في تسجيل األرض .البدو هذه االقتراحات رفَض

قاضي صدر عن  ُيعتبر بمثابة سابقةوقد جاءت الضربة األخيرة على شاكلة قرار . بشكل قانونّي أسمائهم

 له أّية، وال يمكن أن تكون صلةأّية  ّيلبدول فإّنه ليس عريفّتأقّر بأّنه وفًقا للحليمة، الذي  المحكمة المركزية

ا بعًضو .من األراضيفقط دونم   115,000في تحقيق تسوية لـ ى اآلنحّت نجحت الحكومةلقد . ، باألرضصلة

عقاب االنسحاب اإلسرائيلي قد صودر في أ ، كانتل ملهاتامنطقة دونم في   60,000هذه األراضي، حوالي من

  ". نيفاتيم"من سيناء وبناء مطار 

 

النتيجة الواضحة هي فرض و. البدو عن محاوالتهم لتسجيل أراضيهم نوات العشرين الماضية، كّفطوال الّس

مثل  هاعلي خفيفة مباٍناألرض وبناء يستمّر البدو في العناية ب :المتنازع عليهااألمر الواقع في ما يتعّلق بالمنطقة 

 .(0660دافيد،  -بن ؛5112دافيد،  -بن)بيوت الصفيح أو البراكّيات 

 

 أراضي النقب اليوم

 .دونم من األراضي في النقب 776,000 بـتعلق عاءات ملكّية معَلقة من قبل العرب البدو تهنالك حالًيا اّد

تي تبّنتها المحاكم، فإّن البدو ال يمتلكون لكن، وفًقا لسياسة الحكومة، ال. عاءوتعترف الحكومة بهذا النوع من االّد

 .عن طيب نّية من طرف الحكومة الممنوح لهم كلفتٍة" الوصاية"عون بحّق في هم يتمّتوبداًل من ذلك، فإّن. األرض

 

، من مجمل منطقة النقب (سواء في البلدات والقرى المعترف بها وغير المعترف بها على حّد)يشغل البدو 

ان القرى غير ويشغل سّك. من األراضي %1.8دونم أو ما يعادل   240,000دونم، 12,918,000البالغة 

ُيقّدر مجمل مساحة (. 5112الهزيل، ) من األراضي %1.3دونم، أو ما يعادل   180,000المعترف بها

 .(5112دافيد،  -بن) من إجمالي مساحة أراضي النقب  %5.4طالب بها البدو بـاألراضي التي ُي

 

لمنطقة السياج، وعدم وجود لجنة تنظيم محلّية تملك  وتخطيط مناطقّي ةرئيسّية جود خارطة هيكلّيو عدمإّن 

 السّكان على البناء فوق تشّجعفي المنطقة، والحاجات الناتجة عن التزايد السكاني، صالحّية منح تراخيص بناء 

يوجد ". البناء غير المعترف به" بمصطلح "نيالبناء غير القانو" أراضيهم، ُمستبدلين الفكرة الراسخة المتعّلقة بـ

ة إّن عملّي. متينة منها بمواّد  10,000نيقب، وقد ُبومباٍن خفيفة في الّن مصادق عليهمبنى غير   30,000حالًيا

 . أخفقت في ردع السّكان عن مواصلة البناء على أراضيهم سنة تدمير عشرات البيوت في كّل

 

، التحريض ضّد البدو تزايد من جهة،: البدو/ت تطوير متوازية في قضايا األرضاشهدت السنوات األخيرة عملّي

ان القرى ومن جهة أخرى، فإّن النشاط السياسي الكبير الذي قام به سّك. خصوًصا في وسائل اإلعالم المكتوبة

سّكان  عن نيابًةيام به الق تّمتقريًبا  جهدكّل نجاح أو  إّن. لتنظيمات المختلفة قد دعم نضالهمغير المعترف بها وا
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ها ُقّدمالتي ات لتماسإلانتيجة  تحقيقهتّم  -ة عليم، الرفاه والصّحتوفير الخدمات، الّت –القرى غير المعترف بها 

 .إلى المحاكم ةالسّكان والمنّظمات غير الحكومّي

 

ير المعترف بها هو لمواجهة مشكلة القرى غ" اّتخاذ إجراءات صارمة"األكثر جديًة لـ الحكومي المخّطط إّن

 تقوم بها ملكّية عاءاتاّد خاللالذي سيتّم تحقيقه من  في مركزه ترتيب مسألة األراضي ويأتي". مخّطط شارون"

، طرد الغزاة، استثمار طويل المدى في البلدات البدوية البناء بشكل أكبرالحكومة، هدم البيوت وتطبيق قوانين 

ج .ش مليار  1.25الحكومة ميزانية قدرها وقد خّصصت. المعترف بها القائمة واالعتراف بعدد من القرى غير

   .سنوات 0 على مدىلهذا المخّطط 

 

، مخول، دريجات، أبو قرينات، أم بطين، بير مالدةقصر السّر،  –االعتراف بتسع قرى غير معترف بها  إّن

 عاهمااّدعبارة عن انتصارين جزئيين  المجلس اإلقليمي أبو بسمة الرسمّي، هما وإنشاء – والسيدهّداج، طرابين 

ة ات محلّيجمعّين من مكّووهو عبارة عن تنظيم تطّوعي )المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب 

لكن إنشاء المجلس (. 0663تّم تأسيسه على يد سكان القرى غير المعترف بها في العام  ،كثيرة تمّثل السكان

 لقد طالب. ون تواصل جغرافّي بين القرى، خالًفا لمجالس إقليّمية أخرى في إسرائيلمن دتم أبو بسمة  اإلقليمي

 غير المعترف بها، وتبّنى 83المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب باالعتراف بجميع القرى الـ

اعية إلى ترحيل الّسإن نّية الحكومة . كسلطة محلّية لجميع القرى غير المعترف بها المجلس اإلقليمي نموذج

معارضتها بشراسة من قبل أبناء  ة القرى غير المعترف بها إلى تسع قرى جديدة معترف بها ستتّمسّكان بقّي

إلى مواجهة قاسية مع ذلك رّجح أن يؤّدي موالمجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها، ومن ال المجتمع البدوّي

بلدات مدينية بمثابة مسعى لفصلهم عن مراكز معيشتهم وعن بيرى البدو في محاولة تركيزهم و. لطاتالّس

هم يشيرون إلى إنشاء عشرات وفي الوقت نفسه، فإّن .قبعدائًيا ضّد وجودهم في الّن أراضيهم التاريخّية، وعماًل

 تّم تطوير هذه. في النقب" طريق النبيذ"المستوطنات الفردية الواسعة والمعزولة لليهود، وخصوًصا على طول 

مثلين بالمجلس اإلقليمي للقرى غير البدو، ُم(. من البدو" )حماية األرض"لى خطاب إالمزارع الخاصة استناًدا 

بإعادة عدم كونهم شركاء في القرارات المتعّلقة على ون ويحتّج، مدين القسرّيالّتيعارضون المعترف بها، 

    .توطينهم

 

ط شارون اإلقليمي للقرى غير المعترف بها لمعارضة مخّطإّن إحدى اإلستراتيجيات التي استخدمها المجلس 

لقد عّبر هذا . ، من اليهود والعربوقطرًياتنظيًما محلًيا  85كان المبادرة إلى تأسيس منتدى مًعا، الذي يتأّلف من 

لي بين الحكومة وبين ممّث للحلول القسرّية ودعا إلى إجراء حوار فورّي المنتدى بصوت عاٍل عن معارضته

   .القرى غير المعترف بها

 

 أراضي البدو علىاالستيطان اليهودي 

إّن التحريض ضّد البدو وتصويرهم بأّنهم غزاة ألراضي الّدولة، حّث الحكومة اإلسرائيلية على التخطيط لبلدات 

شارون،  أرئيل رنة، التي كان يقودها حتى وقت متأّخإّن الحكومة الراه". لحماية أراضي الدولة"يهودية جديدة، 

منفصلة في الفردية المزارع الويقودها اآلن إيهود أولمرت، خّططت إلقامة العشرات من البلدات الجديدة و
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 13,000 توجد في النقب حالًيا: بسبب الحاجة الضرورية لتقوية المناطق النائيةمزارع لم يتّم إنشاء هذه ال .النقب

يستدعي هذا الوضع و. القائمة التي هي على شفا االنهيار شقة سكنية خالية، وهناك العديد من القرى والمدن

، رامثل جفعوت بمن هذه البلدات الجديدة،  تقوية ما هو قائم بالفعل اليوم؟ بعٌض لماذا ال تتّم: طرح السؤال

أٌي من هذه  ولم يأخْذ ،خطيط اإلسرائيليةسات الّتغم من معارضة مؤّسبين ليلة وضحاها، على الّر تظهر

 . ات األضرار البيئّية بالحسبانالمخّطط

 

 الخالصة

لهم الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة  قانونّي صنعته ونصبته –ال شّك في أّن البدو عالقون في شرك سياسّي 

على الرغم من اإلنجازات العديدة في المحاكم اإلسرائيلية، إال إّن المناخ السياسي  . ةاإلسرائيلّيوالمحاكم 

األدب العبرّي األسطورة  لقد خّلد. المجتمع اإلسرائيلي من الوصول إلى قرار عادل وبعيد األمدوالقانوني يمنع 

 تجذرت هذه األوصاف في  .النقب هو أرض يباب وقاحلة، وبأّن البدو هم رّحل ال صلة لهم باألرض القائلة بأّن

غم من وعلى الّر. ُيعتبر بمثابة سابقة والذي 0632قرار القاضي حليمة في العام  وأّدت إلىالمحاكم اإلسرائيلية، 

البدو لم  األخيرة، إال أّن 20 -نوات الـالسياسات التمييزية والخطيرة الموّجهة نحو العرب البدو خالل الّس

. ولدى الدولة الكثير لتخسره مع مرور الوقت. األرض أكثر جّدية وتعقيًدا/ ال بل أصبحت مشكلة البدو. يختفوا

يبكي على بقايا بيته  ة على حقل من المحاصيل، أو مشهد طفل بدوّيمبيدات ساّم ي ترّشإّن منظر طائرة وه

هو  إهمال القرى غير المعترف بها على طول طرق النقب عارإّن  .قرار محكمة المهّدم، هما أقوى من أّي

ها عملًيا المورد إّن .شمولّيةلة بين البدو واألرض هي صلة إّن الّص .من قضّية عدم تسجيل أراضي البدوأعظم 

جاءت بها الحكومة هي  التي خصّيةالّش الملكيةعاءات الّدالجديدة إّن السياسة . حياتهم الذي يرّسخالوحيد 

راع ومن خالل محورة الّص. على أساس فردّي فقط عامل مع المواطنين البدومحاولة، ضمن أشياء أخرى، للّت

 على وصف، وهي قادرة تقوم بإضعاف البدوفإّن الحكومة ، ةجماعّي اّدعاءات عاءات فردية بداًل منحول اّد

اءات تجميد اّدعبخصوص تبريرات قرار بليا ألبيك إّن  .اتحاالت منفصلة من الّتجاوزياتهم على أنها سلوك

حل مشكلة األرض يجب أن يكون حاًل أخالقًيا وليس  إّنو .ة المفعولما زالت ساري 0612الملكّية في العام 

القانوني، أو في الظروف السياسّية، هو ليس سبًبا كافًيا إلخالء مجموعة من  الجهازالتغيير في  إّن .اقانونًي

ة في كافة أنحاء عوب الديمقراطّيت الّشسياسا لقد عكست .عن أراضيهم –األصليين ان والسّك – المواطنين

 .نييناألصالبالسّكان  خاّص إيالء اهتمامفهًما ألهمّية ت ،ًرامؤّخ ،العالم

 

، يتوّجب على الدول البيئّي ما يتعّلق بتخصيص األراضي والتأثيرفي  ساتابغية تحقيق العدالة في السي

مشكلة  ب حّليتطّلو. ة تجاه مجموعات المواطنين األصليينة تبّني سياسات أكثر مساواًة وأخالقّيالديمقراطّي

تعريفه وداللته : يل يتمحور حول مفهوم المواطنةق باألرض في إسرائاألرض خطاًبا جديًدا في ما يتعّل/ البدو

 –ة اليهودّية ة يسير بموازاة حدود القومّيوما دام خطاب المواطنة اإلسرائيلّي. السياسية في إسرائيل - الجتماعيةا

على أنها أراضي الشعب نا سنواصل الحديث عن أراضي الدولة سياسية، فإّن -حدود الدولة الجيووليس مع 

ق ان الدولة العرب بكونهم منتزعي األرض، وخصوًصا في ما يتعّلالصورة القائمة عن سّك سنخّلداليهودي، و

 .بالسّكان البدو في النقب
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 توصيات

ويعني . ةّيقومة غير المعترف بها كمشكلة قب والقرى البدوية العربّيعامل مع مسألة األرض في الّنالتّ .0

 .لهذه الغايةخاصة وتخصيص موارد وع يجب سّن قوانين خاصة لتسوية الموض هذلك أّن

 .قانونّية تيقوم على أسس أخالقّية وليس حّل يجب الوصول إلى  .5

في  ة الفضلىهي اإلستراتيجّي –الدولة والبدو  –لرّبما تكون الوساطة بين الطرفين . عدم فرض حّل .8

 .األصالنيينان األراضي والسّك في مجالة تتمّتع بخبرة الوسطاء هيئة دولّية مستقّلحال كان 

 ( من مجمل أراضي النقب% 5أقل من ) دونم وأكثر  240,000متلكونيلبدو الذين لمّدعين اماح لالّس .2

باستئجار لمّدعين اآلخرين ماح لالّسو. تسجيل األراضي على اسمهمبعلى أراضيهم الذين يعيشون و

 .عاًما 26لمّدة  موضوع النزاع األرض

تها بقيم ألصحابها الشرعيين ةت مصادرتها ألغراض جماهيرّيمقابل األراضي التي تّم دفع تعويضات .2

 .مستقّل تحديدها على يد مخّمن التي يتّمو، الكاملة

نموذج : على سبيل المثال. مدين فقطتوطين المواطنين البدو، وليس الّتل خياراتالعرض عدد من  .0

 .القرية الزراعّية، الموشاف اليهودي، فهو رائج إلى حّد ما بين البدو

 .واالعتراف بالقرى غير الُمعترف بها ،فصل موضوع ملكّية األراضي عن منح الخدمات .1

لمجلس إقليمّي واحد أو مجلسين  االعتراف بجميع القرى غير المعترف بها ضمن الّنفوذ القضائّي  .3

 .اثنين
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 :المراجع

 

نعيش في النقب منذ آالف  كيف يمكن تعريفنا كغزاة اذا كنا نحن وآباءنا: شكوى البدو"أبو سعد إسماعيل، 

 (.عبري) 6004، 43-43: 75، أرض، "السنين؟

 

، وثيقة قدمت "بين التخطيط المؤسساتي والتخطيط البديل: القرى غير المعترف بها في النقب"الهزيل عامر، 

 .5115، (لم تنشر)للمركز العربي للتخطيط البديل 

 

 0660المركز لبحث المجتمع العربي في إسرائيل، : عنانا، ربدو، يهود، أراض :نزاع في النقببن دافيد يوسف، 

 (.عبري)

 

ألراضي لبحث سياسة اسة المؤس: القدس ،نظرة اجتماعية وعقارية: إسرائيل فيالبدو بن دفيد يوسف، 

 (.عبري) 5112، ااستعمالهو

 

 5110ي، ، مجلس األمن الوطنسياسة، صعوبات وتوصيات: البدو في النقببراور ايهود وسربوس ليريت، 

 (.عبري)

 

 (.عبري) 5112، لتطوير النقب وطنية إستراتيجية خطةحكومة إسرائيل، 

 

، تل قانون وتاريخ، في ماوتنر وآخرين، "البدو والنظام القانوني في إسرائيل: معّلقون في الحّيز"شمير رونين، 

 (.عبري) 5111مركز شزار، : أبيب

 

، أرض، "ة بنى تحتية ولتقليص ملموس في الفجوات االجتماعيةاألرض كأداة اقتصادية القام"شارون أريئيل، 

 (.عبري) 5111 ،01-50: 21

 

-010: 00، نظرية ونقد، "نظام األراضي في إسرائيل: عن القوة واألرض"يفتحئيل أورن وكيدار ألكسندر، 

 (.عبري) 5111، 01

 
 


