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 تقديرشكر و 

 األمراهللالحمد عميلذيلو أنعـ عمىما الدراسةَّمفقبؿومفبعد ليذه ،مفإتماـ
القائؿ:"مف،جمعيفآلووصحبوأعمىاألميفمحمدصمىاهللعميوووالصالةوالسالـعمىنبيو

الأفأتوجوبخالصالشكروالتقديرإلىإوامتثااللذلؾاليسعدني،اليشكرالناساليشكراهلل"
جامعةاألزىربغزةالتيفتحتذراعييالتحتضفكؿالظامئيفلمعمـوالمعرفة.

ىذه المشرؼعمى أستاذي إلى والعرفاف الشكر آيات بأسمى أتقدـ أف يشرفني كما
رياضاألسطؿ الرسالةالدكتور: جيداً، يأُؿ الذيلـ يبخؿ، الواعيةونصائحوعميولـ بخبرتو

رجىذهالرسالةعمىىذاالنحو.وخبرتوالعميقةلتخ،السديدة
وكذلؾأتقدـبالشكرالجزيؿإلىأستاذًيالكريميف:

لتفضميمابقبوؿمناقشةىذه،صالحأبوختمةالدكتور:األستاذو،األستاذالدكتور:ناجيشراب
بداءالتوجيياتا،الرسالة لقيمةالسديدةلتخرجفيأبيىحمميا.وا 

لذيفلـيبخمواعميبتوجيياتيـا،األجالءفيجامعةاألزىركؿأساتذتيوالشكرموصوؿإلى
رشادىـ.وا 

.وشجعنيالكماؿالدراسةوكذلؾأتقدـبالشكرلكؿمفساعدني
خاصةمفرافقنيمنيـأثناءالدراسة.،بائيوالأنسىأفأبرؽشكريوعرفانيإلىزمالئيوأح


 كؿالشكروالعرفافليـجميعاً
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 الممخص
االحتالؿىدفت يمارسيا الذي الداخمي التيجير سياسة ودراسة رصد إلى الدراسة

اإلسرائيميبشكؿرسميوغيررسمي النقب، النقبالسكافاألصمييفلمنطقة عمىبدو وأثرىا
.2014وحتى،1994عاـوذلؾفيالمرحمةالزمنيةمفاتفاؽأوسمو،الفمسطينية

 الجغرافية الطبيعة القدـوبينتالدراسة النقبمنذ وتاريخ قبائميا النقبوتوزيع لمنطقة
اآلف وحتى النقبفيظؿ، لبدو واالقتصادية والظروؼاإلجتماعية األبعاد إلىرصد إضافة

وناقشتالدراسةالمحدداتالتيتكمفخمؼسياسةالتيجيراالسرائيميةلبدو،الحكـاإلسرائيمي
النقب و:ومنيا، األيديولوجية التاريخالمحددات والديموغرافيةالمحددات والجيوسياسية ية كما،

التومنيا:،الصييونيمفكافةجوانبوتناولتالدراسةالتيجيرفيالفكر جيروأنماطوفييمفيـو
تاريخيةلقضيةالتيجيرمنذوسياسةالتيجيرفيالفكراالسرائيميوالجذورال،السياسةاالسرائيمية

سرائيميةالتيتساعدورصدتالدراسةالقوانيفاإل،راسةالفترةالزمينةلمدسرائيؿوحتىبدايةنشأةإ
البدو تيجير عمى العسك، اإلوالعمميات نفذىا التي العسكرية وغير بدورية لتيجير سرائيميوف

النقب تيجيرىـ، تيدؼإلى التي المختمفة والممارسات والضغوط اآلثار، الدراسة وضحت ثـ
واالقتصاديةواالجتماعيةلسياسةالتيجيرعمىبدوالنقب.السمبيةالسياسية

 الرئيسالتالي: التساؤؿ في الرئيسية الدراسة التيجيروجاءتمشكمة سياسة أبعاد ما
؟ النقبمفأراضييـ بسكاف الداخمياإلسرائيميالخاصة ، المنيجيفلذلؾواستخدمتالدراسة

والوصفيلتناسبيمامعالموضوع.،التاريخي
شكميفمارستالصييونيةالحركةاسةإلىمجموعةمفالنتائجأىميا:أفخمصتالدرو
الفمسطينيالعربيالشعبلطردرئيسيف الخارجيالطرد: إلىالفمسطينييفالعربطردوىو،
األراضيضمفأخرىإلىمنطقةمفالعربطردوىو:الداخميوالطرد،لفمسطيفالمجاورةالبالد

.كماتبيفمفخالؿالدراسةأفإسرائيؿعممتطواؿالوقت1948المحتمةمنذعاـالفمسطينية
تفري االنقغعمى وأخرى ألىداؼسياسية سكانو واقتصاديةبمف ستراتيجية النقبظن، ألف رًا

ؿالحدودالمصريةوبإمكانيااستيعابأكثرمفثالثةؼعمىالبحراألحمروتمتدعمىطوتشر
جد مياجر يدمالييف الصناعي، والتطوير الزراعية التنمية في استغالليا إمكانية عف فضاًل

الدرسوالتنفيذ قيد الواقعة المشاريع مف عدد تنفيذ ظؿ في وبخاصة بعض، مع وباالشتراؾ
.األطراؼالعربية

التوصياتو مف مجموعة الدراسة قدمت ، أىميا: الفمسطينييفالقرارصناععمىأف
ولوجستيامعنوياالنقببدودعـكيفيةعمىالتركيز لدعـًً وممارساتمخططاتأماـصمودىـًً
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تيجيرىـإلىترميالتيإسرائيؿ األبحاثمفبالمزيدالقياـالفمسطينييفالباحثيفعمىأفو،
البدمفنقؿقضيةسكافوأنو.وخارجوالوطففيوالميجريفالالجئيفقضيةحوؿوالدراسات

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

السنيف.
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Abstract 
The study aims to observe and study the internal displacement policy 

officially and unofficially practiced by the Israeli occupation and its 

effect on NegavBedouinswho are the native inhabitants of the Negav area 

in Palestine during the period of Oslo accord in 1994 until 2014. 

The study showed the geographic nature of the Negavarea، the 

distribution of its tribes and the ancient history of Negav until now. In 

addition to observing the dimensions and social and economic conditions 

of NegavBedouins under the Israeli occupation. The study discussed the 

determinants behind the Israeli displacement policy against the Bedouins 

of Negav including the ideological، historical، geopolitical and 

demographic determinants. The study dealt with displacement of the 

Zionist thinking from all aspects including the displacement concept and 

its patterns in the Israeli policy and the Israeli displacement policy in the 

Zionist thinking and the historical roots of the displacement issue since 

the establishment of Israel and until the beginning of the study period. 

The study observed the Israeli laws aiming at the displacement of the 

Bedouins and the military and non-military operations carried out by the 

Israelis to displace the NegavBedouinsas well as the heavy pressures put 

onaiming at displacing them. The study showed the negative political، 

economic and social effects of the displacement policy on the 

NegavBedouins.  

The main study problems represented in the following main question. 

What are the dimensions of the Israeli internal displacement policy of the 

Negav inhabitants from their land? The study used the historical and 

descriptive approaches because the suit of the subject. 
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The study concluded a number of outcomes the most important of which 

are: The Zionist movement practiced two main to expel the Palestinian 

people. The external expulsion, which means the expulsion of the Arab 

Palestinians to the countries neighboring to Palestine, and the internal 

expulsion, which means their expulsion from one area to another inside 

the Palestinian territories, occupied in 1948. The study also showed that 

Israel has been working all the time to empty Negav from its inhabitants 

for political، strategic and economic reasons because the Negav area 

oversees the Red Sea، extends along the Egyptian borders and can 

accommodate more than three million new immigrants. In addition, it 

could exploited in the agricultural and industrial development especially 

in case of implementing the projects, which are between study and 

implementation, and in participation with other Arab parties.  

The study made a set of recommendations including: 

The Palestinian decision makers should concentrate on the means to 

support Negav Bedouins from spiritual and logistic points of view to help 

them face Israel’s plans and practices aimed at their displacement. The 

Palestinian researches should conduct more researches and studies about 

the issue of the refugees and the displaced people in the country and 

abroad. The issue of Negav Bedouins should raised to the International 

public opinion and deal with their problem as a political issue concerning 

the rights of the people who are persecuted in their country and deprived 

of their rights of citizenship though they have been on this land for 

thousands of years.  
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 المقدمةأواًل: 

الفمسطينييفمفوطنيـأحداألركافاألساسيةلممشروعالصييونيوتيجيرطردُتعدفكرة
فيفمسطيف فيفمسطيفإحيث، الفمسطينييفمفتفاألىداؼالصييونية ،وطنيـتطمبطرد

حالؿالييودبدالمنيـ ،فوجودالفمسطينيفيوطنووعمىأرضويعيؽتحقيؽتمؾاألىداؼ،وا 
فمسطيفألنو في االستيطاني ومشروعيا وأىدافيا الصييونية مع كامال يتناقضتناقضا وقد،

مشكمة وطنو في الفمسطيني الشعب وجود الصييونية اعتبرت )المسألةأطمق، تعبير عمييا ت
تمثؿفيطردىـمفوطنيـ.،وسعتإليجادحؿجذريليا،العربية(

لدىإسرائيؿظيرتفكرةتيجيرالعربالفمسطينييففيالفكرالصييونيقبؿقياـوقد
الفمسطينييففكراتيجيرحيثتبنتالحركةالصييونيةسياسة،فلفكرةالصييونيةياآلباءالمؤسس

وممارسة.
إفسياسةاإلبعادوالتيجيروالترحيؿالجماعيوالفرديسياسةخطيرةمارستياالعصابات

عددالصيي ليا ميد أف بعد الفمسطينييف المواطنيف بحؽ والسياسييفاكبيراونية المفكريف مف
القرف مطمع في الصييونية الحركة نشاطات بدء منذ وآرائيـ كتاباتيـ خالؿ مف الصياينة

 العربية الجيوش ىزيمة فبعد الصييونيةالعشريف؛ العصابات أماـ 1948عاـ ىذه، وجدت
مثؿ "الياجاناة":العصابات "واألرغوف"، "واشتيرف"، "والبالماخ"، وتشريد، لطرد فرصتيا

القرىالفمسطينية مفالمجازروىدـ سمسمة الفمسطينييفمفخالؿارتكابيا ، نحو 750لتشرد
المجوء مخيمات إلى وقراىـ وبمداتيـ مدنيـ عف فمسطيني ألؼ األعراؼ، كؿ بذلؾ منتيكة

 .نيةوالقوانيفالدوليةواإلنسا

أبناء بحؽ الجماعي والترحيؿ التيجير سياسة باتباع االحتالؿ سمطات استمرت وقد
تبقىمفاألراضيالفمسطينية،1967الشعبالفمسطيني؛ففيعاـ لما ،وفيأعقاباحتالليا

النشطاءالسياسييفمفلتواصؿبعدذلؾعممياتإبعاد،يفأبعدتاآلالؼمفالمواطنيفالفمسطين
وطنيـ خارج الفمسطينية التنظيمات كافة وذوييـ، وألقربائيـ ليـ العقاب وسائؿ مف ،كوسيمة

ذلؾضاربةبعرضالحائطكؿاأل ةفبإطارمخططاتياالرامي.عراؼوالمواثيؽالدوليةالتيتحـر
بتنفيذسمطاتبدأتآخرعنصرأيمفوخموىالدولةاييوديةلتكريس الصييوني االحتالؿ

فيياتتركزلتيامخططاتتيجيرالفمسطينييفداخؿالخطاألخضروخاصةفيمنطقةالجميؿ
فمسطينيةأغمبية عاـوأ، فمسطيف نكبة خالؿ يياجروا لـ الذيف الفمسطينييف مف كبيرة عداد
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األعمىوالجميؿاألسفؿحيثيقيـفيالجميؿ،رضيـوترابيـحتىآخرلحظةأوتمسكواب،1948
يقؼإلخطاألخضرويشكموفشوكةفيحمؽزىاءمميوففمسطينييعيشوفداخؿا سرائيؿما

 الدولةأعثرة بييودية يتعمؽ ما وخاصة الصييونية المخططات تنفيذ ماـ الخطوة، وتأتي
ةالدولةوذلؾخالءمنطقةالجميؿمفسكانياالفمسطينييفتمييدالتكريسمبدأييوديإسرائيميةاإل

التيجير،مامياأباستخداـشتىالوسائؿالمتاحة القسريلمفمسطينييفداخؿالخطوفيمقدمتيا
األ مصادرة بعد التنظيـأخضر مناطؽ ضمف ووقوعيا والمدف الشوارع تنظيـ بدعوى رضيـ
وىذا،يصقامةالمبانيالجديدةألفذلؾيتطمبالحصوؿعمىترخإمرافوعدـالسماحليـبوالع

األحواؿ مف حاؿ بأي لمفمسطينييف يمنح الترخيصال الصييو، القوانيف تتيح المتعمقةوال نية
الفمسطينييفمفتوسيع،بموجبترخيصإاليبناءجديدأضافةإبالمبانيوالتنظيـ يحـر مما

التيتشيدخضرمدفوالقرىالواقعةداخؿالخطاألمنازليـبمايتناسبمعالزيادةالعدديةفيال
.زيادةسكانيةكبيرة

،بدويفمسطيني100,000أكثرمف،ـ1948عشيةنكبةعاـكافيعيشفيالنقب
وكافأسموبالحياةالخاصبالبدوفيىذهالمنطقة،%مفأىاليالمنطقة99شكمواأكثرمف

بدأتـ1948فيعاـ،يستندإلىتربيةالمواشي،وجزئياالمنطقةالصحراويةالخصبة،الواسعة
بئر لبمدة إسرائيؿ احتالؿ الفمسطينييفوالتيترافقتمع لمبدو القسريالممنيج التيجير عممية

المواء في األصمية السكانية التجمعات لكؿ والتيجير الكامؿ والتدمير السبع أوائؿ، ومع
ـإلىتحوؿمعظمي،بدويفمسطينيقدأجبرواعمىالرحيؿ90,000فكافأكثرم،الخمسينات

وتعود،شبوجزيرةسيناءواألردف،الضفةالغربية،الجئيففيالمناطؽالمجاورةفيقطاعغزة
وا مفالممكية إلىقراجذورموجاتالتجريد الواسعة المنيجية إلتيجير اعترافياسرائيؿر بعدـ

األرض لممكية العرفية العشائرية بالحقوؽ ، البدو أراضي مع إسرائيؿ تتعامؿ باعتبارىاحيث
ولـيتوقؼتيجيروطردبدوالنقب،إالإذاكانتمسجمةبوصفياأمالكاخاصة،دولةيأراض

باألحكاـالمجحفةسرائيميمروراوممنيجةمفقبؿالحكـالعسكرياإلبؿاستمربوتيرةمدروسة
ذلؾيدؿو،سرائيميةوصوالإلىالمخططاتالتييتـتداوليافيأروقةالكنيستفيالمحاكـاإل

 سرائيمي.استراتيجيفيالفكرالصييونياإلعمىأفمخططتيجيربدوالنقبىومخطط
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قدسعتإسرائيؿوالتزاؿلتضييؽالمساحةعمىالمواطنيفالعربحتىأصبحموضوعو
ىذه،توسعالعربفيإسرائيؿقضيةالتجدلياحاًلنتيجةالتمييزالعنصريالصييونيضدىـ

مةعمىتقميصمساحةالنفوذالعربيمقابؿتوسيعالمدفالييوديةاألقؿنموًاسكانيًاالسياسةالقائ
فياالستثماروالخدماتاألس أدىإلىجواراإلىماؿالمقصود لممدفوالقرىالعربية إلىاسية

.فاقـحاالتالفقروالبؤسفييابحيثأصبحتاألكثرفقراًت

 المجتمع في المتنامية العنصرية أف تزيدكما اإلسرائيمي نتيجة سوءًا تقميصالحاؿ
يتطمبتبنيقيـصييونية،خياراتالسكفداخؿالوسطالعربي أفالسكفخارجيا وخصوصًا

وىوأمريجدالعربفيوخيانةلقيميـ،الخدمةفيالجيشاإلسرائيمي:منيا،كمتطمباترئيسية
 .مسطينييفوعرباًوقضيتيـالعادلةخاصةفيصراعإسرائيؿمعإخوافليـف

 مشكمة الدراسةثانيًا: 
وال،قامتحيث،بحؽبدوالنقبإسرائيؿياتتبعاتكمفمشكمةالدراسةفيالسياسةالتي

تقوـ زالت طباض، وممارسة أنيادىـ واألىـ بحقيـ العنصري عمميةايالتمييز تمارسبحقيـ
قسريمنظـداخميتيجير عفأرضيـ، بيدؼإجالئيـ ، قرىجديدةوتوطينيـ أو فيمعازؿ

أدنىمبادئحقوؽاإلنسافالخاصةتناسبمعطبيعتيـاالجتماعيةوالتةالمحدودةالمساح تحتـر
مفإمكاناتىيوبيـ. ىومتاحليا تستخدـفيسبيؿتحقيؽذلؾاليدؼكؿما مفحيث،

قامةبؤراستيطانيةجديدة عدـكماأفىناؾ،جراءاتالتعسفيةوالكثيرمفاإلتوسعاالستيطافوا 
العمؿعمىحمايةالموجوديفعمىاألرضمفسميةلعودةالميجريفأووجودرؤيةفمسطينيةر

ية.سرائيمسياسةالتيجيراإل

 ةتساؤالت الدراسثالثًا: 
الدراسةعمى التساؤؿالرئيسالتالي:تقـو

 ؟أراضييـسكافالنقبمفيالخاصةبسرائيمأبعادسياسةالتيجيرالداخمياإلما -1

ىي:،ويتفرعمفىذاالتساؤؿالرئيسيعددمفالتساؤالتالفرعية
 بحؽبدوالنقب؟إسرائيؿالجذورالتاريخيةلسياسةالتيجيرالداخميالتيتتبعياما -2

 ؟إسرائيؿيةتجاهالسكافالفمسطينييففيسرائيممامحدداتسياسةالتيجيراإل -3

 فيسياسةتيجيرالسكافالفمسطينييف؟إسرائيؿمااالستيراتيجيةالتيتتبعيا -4

 ؟تجاهبدوالنقبإسرائيمأنماطالتيجيرالتيتستخدمياما -5
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 بحؽبدوالنقب.إسرائيؿنتائجوتداعياتسياسةالتيجيرالداخميالتيتتبعياما -6

 أىداف الدراسةرابعًا: 
1.  تتبعيا التي الداخمي التيجير لسياسة التاريخية الجذور السكافإسرائيؿتحديد بحؽ

 الفمسطينييف.

 .إسرائيؿيةتجاهالسكافالفمسطينييففيسرائيمتوضيحمحدداتسياسةالتيجيراإل .2

 فيسياسةتيجيرالسكافالفمسطينييف.إسرائيؿبيافمرتكزاتاالستيراتيجيةالتيتتبعيا .3

 سرائيميةتجاهالنقب.تطورسياسةالتيجيراإلتتبع .4

 يةتجاهبدوالنقب.سرائيمسياسةالتيجيراإلتسميطالضوءعمىتداعيات .5

اإلبياف .6 الداخمي التيجير سياسة وتداعيات سرائيمنتائج تتبعيا التي بدوإسرائيؿية بحؽ
 النقب.

 توضيحالسيناريوىاتالمتوقعةفيضوءالنتائجالمحتممةلسياسةالتيجير. .7

 

 أىمية الدراسةخامسًا: 

تكمفأىميةالدراسةفيمايمي:
 يتجاهالسكافالفمسطينييف.سرائيمتقديـرؤيةموضوعيةلسياسةالتيجيرالداخمياإل .1

الدراسات .2 مكتبة إلى ومميزة جديدة دراسة بإضافة الصمة ذات السابقة الدراسات تعزيز
 العربية.

 يمحمياودوليا.سرائيمالمساىمةفيتسميطالضوءعمىمخاطرسياسةالتيجيرالداخمياإل .3

لسياسة .4 والتصدي الصمود بضرورة الوعي نشر عمى بدورىا تعمؿ بتوصيات الخروج
 ية.سرائيمالتيجيراإل

التيجير .5 لسياسة التصدي إدارة في الفمسطيني الموقؼ آفاؽ توسيع في المساىمة
 ية.سرائيماإل

 منيج الدراسةسادسًا: 
التيجيرالداخميوسيتـتوظيفوفيالعرضالتاريخيلتطورسياسة،المنيجالتاريخي -

يسرائيماإل و، التيجيررصد تاريخياسياسة وتتبع الحقيقية ودوافعيا جذورىا ،وتبياف
 عمى الضوء الفمسطينيوتسميط التعامؿ معطبيعة التيجير تاريخياًسياسة وذلؾ،

.لمتصديلتمؾالسياسةالستحداثحموال
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وبيافمحددات،لسياسةالتيجيروسيتـتوظيفوفيالعرضالتاريخي،المنيجالوصفي -
وكيفيةتطوير،وسيناريوىاتياالمحتممة،وعرضتطورسياسةالتيجير،سياسةالتيجير

 ستخدـالباحثنظريةالتكامؿ.وسوؼيموقؼفمسطينيموحدلمتصديلسياسةالتيجير


 أدوات الدراسةسابعًا: 
ىميا:أ،سوؼتعتمدالدراسةعمىعددمفاألدوات

 العمميةالمتوفرة.المصادر 

 يتجاهسكافبدوسرائيمسوؼتعدإلىمالحظةالسموؾاإلإفالدراسةحيث،المالحظة
 حالؿ.لفمسطينييفمعحاالتالتيجيرواإلوكيفيةتعامؿا،النقب

 المقابمة ب، الدراسة المحمييفاسوؼتقوـ بعضالمسؤوليف مع التميفونية المقابمة عتماد
 الفمسطينييففيالنقب.



 حدود الدراسةثامنًا: 
تتمثؿحدودالدراسةفيالجوانبالتالية:

 .المرتبطةبيافمسطيفواألماكفبنقبمنطقةالويتمثؿفي،الحدالمكاني

وحتىاآلففيما1993نشأةالسمطةالفمسطينيةعاـويتمثؿفيالفترةالواقعةمنذ،الحدالزماني
.2114و1994بيفعامي



 الدراسة مصطمحاتتاسعًا: 
 . بدو النقب:1

ومع،بفمسطيفالنقبيشيرإلىالقبائؿالعربيةالتيتعيشفيمنطقةمصطمحبدوالنقب
سياساتحضرنةأو بدأت العثماني الحكـ لمبدواستقرارنياية قسري وتوطيف عاـ، حرب وبعد

القسريعمىوقياـدولةإسرائيؿوسيطرتياعمىكامؿالنقب؛تسارعتوتيرةالتوطيف،ـ1948
بيفعامي 1989و1968مفتبقىمنيـ قامتإسرائيؿببناءسبعبمداتفيشماؿحيث،

 لمسكاف النقب األشرؽ عمى سيطرتيا تسييؿ بقصد الواسعةالبدو البدوية راضي بقي، بينما
آخروففيالقرىغيرالمعترؼبياوالتيبنيتبدوفتخطيطوتفتقرإلىالخدماتاألساسيةمثؿ

الكيرباء الجاريةوالمياه، ب، تدريجيا اإلسرائيمية الحكومة اعترفت يـضعبوقد تدابير، واتخاذ
،251111مف،171111يقدرعددبدوالنقببو.لتحسيفخدماتالبنيةالتحتيةواألساسية

 ـ2112مجموعالبدوفيإسرائيؿعاـ ،٪مفالمواطنيفالعربفيإسرائيؿ12يشكموفوىـ،
 وترتبط بقبائؿ اجتماعيا ارتباطا العربية العربيةالعشائر الجزيرة وسيناء واألردف شبو وتنحدر،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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ويممكوف،خرىأوقبائؿوالُظالـ والقديرات والعزازمة يايوالتيا الترابيفمعظـعشائرالنقبمفقبيمة
(1991،15،)خميفةدونـيقاربثالثةمميوفحاليامفأراضيالنقبما

 . الترانسفير: 2

مفمنطقةإلىاالترانسفيرمصطمحاسرائيمييعنياقتالعالفمسطينييفمفأرضيـوترحيميـقسر
األرضالفمسطينيةمفأكبرعددمفبيدؼتفريغ،أوتيجيرىـإلىبالدمجاورةأوبعيدة،أخرى
والتييئةلمقياـبعمميةإحالؿوتوطيفالييودمف،وبالتاليسيولةاستيالئيـعمىاألرض،سكانيا

فمسطيف في العالـ دوؿ شتى لصالح، الديموغرافي بالتوازف إخالؿ إلى يؤدي الذي األمر
اإلستراتيجيةاإلسرائيمية يضمفلالحتالؿتحقيؽىدفيـ، الييوديةما الدولة ،)حمدافمفإقامة

2118،22)
عبد الدكتور المسيريأما الوىاب ،( كالتالي: الترانسفير عرؼ كممة(الترانسفيرفقد

.والمشروع(نقؿالسكاف)وفيالمصطمحالصييونيتعني،(النقؿ)(تعنيtransferإنجميزية)
الشعبالييودي إلىفمسطيفالصييونيينطويعمىعمميتيترانسفير: المنفى مف والشعب،

الغربية ونحفنذىبإلىأفالحضارة الفمسطينيمففمسطيفإلىالمنفى. ، الصارمةبماديتيا
الت اليائمة وديناميتيا الحدودي تعرؼ ال النيائية، القيمة الترانسفير مف جعمت ،ويكبيديا).قد

http://cutt.us/Lpn3) 
 . التطيير العرقي لفمسطين:3

الحركةالتطيير بيا قامت عمميات أف إلى يشير مصطمح ىو لفمسطيف العرقي
ال لطرد خطالصييونية تطبيؽ أجؿ مف الفمسطينييف فمسطيفعرب لتطيير األمد طويمة تيا

الفمسطينييف أقؿعددممكفمفالعرب،منسكانيا ولتأسيسدولةييوديةىناؾبوجود تحاول،
التطيير ىذا العربيةوقؼ الدوؿ أف، مفإال تعاني كانت بمعظميا حديثا الناشئة الدوؿ ىذه

االنقساـوكؿدولةكانتتركزعمىتحسيفنفسيامماأدىإلىجعؿمحاولتياغيرفعالةلوقؼ
وقتؿ ومدنيا اجتثاثأكثرمفنصؼسكاففمسطيفاألصمييفوتدميرأكثرمفنصؼقراىا

%مفمساحةفمسطيفمفدوف81مفتـالنجاحفيتطبيؽىذاالتطييرعمىأكثر،اآلالؼ
محمية أو عالمية ردود ، إلى العرقي التطيير سياسة استمرت ما حرب ،)الزروـ1967بعد

2111،114.)
:التيجير. 4

وىو،وتحمؿمعانيمتعددةمنياالنقؿأواإلزاحة،ىوممارسةمرتبطةنوعامابالتطيير
جراءتقوـبوالحكوماتالمتعصبةتجاهمجموعةعرقيةأودينيةمعينةوأحياناضدمجموعاتإ

وتستخدـعادةلإلشارةإلى،الدولةلنخبةمفالمواطنيفأوفئةمعينةيراضأخالءإعديدةبيدؼ
عادةتوطينيـفيمكافآخر،طردسكافإقميـمامفمحؿإقامتيـ فالتيجيرأجديربالذكر،وا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
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عف بالنفى يسمى فيما بشرية مجموعة أو لفرد العقاب أنواع مف نوعا كاف فردية كممارسة
األرض عف، الفمسطينييف طرد إسرائيؿ محاوالت إلى لإلشارة دراستنا في استخدامو ويتـ
(.2113،29،)الرنتيسيأراضييـ

 .التمييز العنصري:5
وثمافُت َتى فُها تًُُز واضح نجًاعاث ، اجتًاعُت، صُاصُت انتًُُزظاهزة تعتبز ظاهزة

أو نىٌ آخز. ، دَاَت، لىو، جُش، أو أفزاد ضذ جًاعاث أخزي عهً اعتبار اَتًائهى إنً عزق

صُاصُا واجتًاعُا والتصادَا وثمافُا ، صُاصت تىظُف وتضتغم كم يا ًَكٍوانعُصزَت هٍ: 

ذعٍ وجىد تفاوث بٍُ نًصهحتها. َزكز انتًُُز انعُصزٌ عهً أفكار وعمائذ ويعتمذاث ت

انذٌ َذعٍ أَه ، األعزاق انًختهفت وتحاول تطبُك صُاصت اجتًاعُت تكزس فىلُت وصُطزة انعزق

(.2111،89،)كيوافواألسمىأاألفضم

 : . الخطاألخضر6
صزائُم إ بٍُ، 1949 عاو انحزب بعذ ألزث انتٍ، انهذَت حذوداألخضز هى:  انخظ

 بًثابت نُكىٌ انخظ هذا رصى ولذ، ونبُاٌ وصىرَت واألردٌ يصز : انعزبُت انذول يٍ وجاراتها

 ألَه َظزا األخضز بانخظ تضًُته وجاءث، انًتحاربت انمىاث بٍُ نهفصم َار ولف إطالق خظ

 اتفالُاث َطاق فٍ جزث انتٍ انًحادثاث خزائظ ًأخضزعه بمهى رصى

 (http://cutt.us/mK5NF)رودس.

 . الغيتو: 7
الَمعِزؿ يعيشفييايشيرإلىو، منطقة أوكرىا، طوعا مفالسكافيعتبرىـ، مجموعة

شارةإلىأصؿالكممةيعودلإل،معيفأغمبيةالناسخمفيةلعرقيةمعينةأولثقافةمعينةأولديف
يشارإلىالغيتوفيالمناطؽالعربيوو،مثؿالغيتوفيمركزمدينةروما،حيالييودفيالمدينة

الييود بحارة المدنيةالغيتو، المناطؽ في الموجودة الفقيرة األحياء وصؼ عمى درج أيضا
(.iv،2118،)حمدافالحديثة


 )فمسطينيو الداخل(: ، 48. فمسطينيو الـ 8

ىي48أوعربالداخؿأوفمسطينيي48أوعرب،فمسطينيوالداخؿأوعربإسرائيؿ
الذيفيعيشوفداخؿحدودإسرائيؿ)بحدودالخطتطمؽعمىالفمسطينييفالتيالتسمياتالشائعة

تبقوففيأرضيـبعدقياـإسرائيؿوىـالعربالفمسطينيوفالم،(1948أيخطاليدنة،األخضر
(.2118،22،)حمداف
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 . النقب:9
 النقبمنطقة فمسطيفجنوبتقعصحراويةصحراء ، مساحتيا متر13111تبمغ كيمو

مربع المنطق، طبيعة وتعتبر صحراويةة باستثناء الجافة شماليالجزء بمناخياو، النقب تتميز
وانخفاضالرطوبة والنيار الميؿ حرارتي بيف الكبير والتبايف األمطار سقوط ،الصحراويوقمة

 إلى صيفا فييا الحرارة مئوية71ترتفع درجة ، إلى فتصؿ ،مئويةاتدرج7وتنخفضشتاء
يبمغمعدؿو،ـ/ثانية25لياالرياحفيياشماليةشرقيةوجنوبيةغربيةأحيانًاتبمغأقصىسرعة

 .ممـ115إلىفيالشتاءسقوطاألمطار

مناطؽقضاءبئرالسبع:وتجمعاتومدفيقيموففيياخصوصاًلمعربالبدومراكزو
بئرىداجمدينةوقريةمثؿ241كمدينةعاردومدينةرىطومدفوقرىأخرىوعددىاأكثرمف

هويبمغتعدادسكافالعرببيذ،وغيرىاالكثيرعسـاألو نسمةنصفيـألؼ381المنطقةتقريبًا
.ـ2111تقديراتالسمطاتاإلسرائيميةعاـمفالبدوالرحؿحسب

،تؿعارد،تؿالسبع،عرعرة،"ثانيأكبرمدينةفيالنقبىي"ورىط،بئرالسبع)أىـمدفالنقب
،ديالنعـوا،ىداجبير،عسـاأل،خشـأ،القصر،أـمتاف،ـحيرافأ،ُشكيب،المقيو،حورة،كسيفة

(1985،7،)ديفيس.(ترابيفالصانع

 الدراسات السابقةعاشرًا: 
يواالستيطافسرائيميجيرالداخمياإلاتالتبموضوعوالباحثيفالدارسيفمفالعديداىتـ

،تناولتسياسةالتيجيرالداخميالتيوالدراساتواألبحاثالكتبمفالعديدوصدرت،واإلحالؿ
:األدبياتىذهمفبعضاأدناهالدراسةتستعرضحيث

، م 1888-1919الصييونية والممارسة الفكر في الفمسطينيين طرد، . سعيد جميل تمراز1
 .2113، فمسطين-غزة، الجامعة االسالمية، عمادة الدراسات العميا، رسالة ماجستير
والصييونيوطبيعةسرائيميفيالفكراإلالجذورالتاريخيةلفكرةالطردإنً تبُاٌ هدفت الدراسة

الفمسطينييف المواطنيف عمى الطرد لفكرة الممارسة الداخميةتناولت الدراسةو ، البيئة طبيعة
الفمسطينييف طرد فكرة ظيور أدتإلى التي الصييونية ساىمتفي، التي األساسية والدوافع

الطرد ظيورفكرة ، الطردكما التيعززتفكرة الخارجية البيئة تناولتأيضا األفكار، أىـ ثـ
 ،ىـمراحؿتنفيذالطردوأ،والخططالصييونيةلطردالفمسطينييف

إلىمجموعةمفالنتائجأىميا:أفالفكرةالصييونيةفيجوىرىافكرةوصمت الدراسةتو 
وأفالحركةالصييونيةاعتبرتأفالتيديدالموجوإلىالمشروعالصييونيىووجود،استعمارية

وأفكتاباتالجيؿاألوؿمفالمفكريفالصياينةاشتممتعمى،عمىأرضوالشعبالفمسطيني
عادةتوطينيـفيالبالدالمجاورة اينةوأفالصي،دعواتمباشرةومبكرةإلىطردالفمسطينييفوا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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وأففكرةالطردتحولتإلىممارسةعنصريةمع،أرضاخاليةمفالسكافايصوروافمسطيفأن
مرورالزمف.

بحث مقدم ، 1948-1937سياسة التيجير الصييونية لفمسطين ، إبراىيم المصري. زىير 2
، فمسطين-غزة، جامعة القدس المفتوحة، ن الفمسطينيون وحق العودة"الالجئو لمؤتمر "

2112. 
لمعربالفمسطينييفالدراسة تىدف التيجيرالصييونية إلىتسميطالضوءعمىسياسة

 مف الفترة 1948–1937في ، آلةوىي قبؿ مف ونيارا ليال العمؿ فييا جرى التي الفترة
ت تناولو ،االحتالؿالصييونيةلتفريغالكـاألكبرمفالسكافاألصمييفإلحالليـبمياجريفييود

التيجيرفيالفكرالصييونيالدراسة فكرة استعرض، بيؿبتيجيرالعربتثـ توصياتلجنة
 الييودية الدولة أراضي مف إقامتياالفمسطينييف المزمع بمتيمورتالدراسةوناقش، مقرراتمؤتمر

1942 فيفمسطيف، ييودية دولة إقامة حوؿ و، عاـقرار المتحدة األمـ عف الصادر التقسيـ
.وتنفيذمخططتيجيرالعربالفمسطينييف،1947

أفتيجيرالعربالفمسطينييفكاف:ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىمياوتوصم
،وىيالخطةالتيوضعتقبؿقرارالتقسيـبعدةسنوات،وفؽخطةمركزيةمدبرةومخططليا

واعتمدالبحثعمىالمنيجالتاريخيالتحميميلموصوؿإلىالنتائج.
رسالة ، (1948-1925تاريخ الحركة الصييونية التصحيحية )، . سامي عمي أبو جميوم3

 .2111، فمسطين-غزة، الجامعة اإلسالمية، عمادة الدراسات العميا، ماجستير

التيىدفت الدراسة الزمنية فيالفترة التصحيحية الصييونية إلىتتبعوتوضيحتاريخالحركة
االستيطافالصييونيضاستعر فييا تناولت و ،سرائيؿعمىأرضفمسطيفوحتىإقامةدولةإ،

الحالدراسة التصحيحيةمراحؿتطور الصييونية ركة لمعرب، التصحيحييف حيثناقشتنظرة
العرب مف وموقفيـ اإلسالمية والمجتمعات لمشرؽ التصحيحييف تصور مبينة أبرز، وكذلؾ

لمترحيؿالقسريلمعرب الخططالتصحيحية مثؿ:خطةسوسكيفلمترحيؿ، واقتراحوحميمةبف،
كمابينتالدراسةرؤيةايتسؿوليحيلممسألةالعربية.،وخطةشختماف،حوريفلمترحيؿ

العشرةالسنواتخطةالتصحيحيوففينتائجىذهالدراسةىوالتالي:أعدجاءماأىم و 
البرنامجمثمتوىذهالسياسة،األردفنيرفمسطيفعمىجانبيفيييوديةأغمبيةإلىلموصوؿ
والعربياإلسالميلمشرؽالتصحيحيوفنظر،الثالثينياتمفالثانيالنصؼخالؿليـالسياسي
،فمسطيففيوالعربالصياينةبيفالعالقةتحديدفيبالجدارالحديديوآمنوا،وعنصريةباحتقار

األردفشرؽأىميةعمىباستمراروأكدوا،فمسطيفمفالعربخططلطردوترحيؿعدةكماطرحوا
.الصييونيلممشروعاالستيطاني
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في الفكر الصييوني بعد  (Transfer)مفيوم الترانسفير، كمال محمد عبد القادر حمدان. 4
، جامعة القدس، عمادة الدراسات العميا، رسالة ماجستير، م2117-1948قيام إسرائيل 

 .2118، فمسطين-القدس
الترانسفيرإلىالوقوؼعمىالمعنىالحقيقيوالمرتبطبالممارسةلىدفت الدراسة ومقترحاتمفيـو

 عامي بيف الصييوني الفكر في الفمسطينييف 1948ترحيؿ 2117و أىـوتناولت الدراسة،
وطرؽتجسيدالترانسفيرعمىالقوانيفوالبرامجالحزبيةوالحكومية،الخططوالمشاريعالصييونية

.وناقشتالتفسيراتوالذرائعالصييونيةلتنفيذه،اإلسرائيمية
فيالوعيوالفكروالثقافةلعدة نتائج منيا ت الدراسةتوصمو  الترانسفير عمؽمفيـو :
الصييونية يوترس، عاـ بعد ـ1948خو العمنية، الشخصية المقترحات في القوانيف، وفي

وخمصالبحثإلىأفجميعالتياراتالصييونيةتتفؽفيالحفاظعمى،واالستراتيجياتالتوسعية
التفوؽالديموغرافيالفمسطينيلتنفيذالترانسفير.وتتذرعبمسألة،ييوديةالدولة

، رسالة ماجستير، اإلسرائيمي-البعد الديموغرافي في الصراع الفمسطيني، . موسى بن قاصير5
 .2118-2117، الجزائر، باتنة -جامعة الحاج لخضر، كمية الحقوق

الديموغرافيفيالصراعإلىىدفت الدراسة نظرااإلسرائيمي-الفمسطينيتوضيحالبعد
سرائيميةبضرورةتيجيرلمؤسساتالرسميةوغيرالرسميةاإلسرائيؿوالالىتماـالدائـلدىقادةإ

حالليـبمياجرييفييودمفخارجفمسطيفوالفمسطينييفمفديارىـوأراضييـ .ا 
تختناولت الدراسةو  التي والتعريفات المفاىيـ مف مجموعة التفصيؿ مف دـبشيء
ثـتناولتمدىالتأثير،والتيتتقاطعمعمفاىيـالدراسةبؿوتعتبرأىـمفاىيـالدراسة،الدراسة

الفمسطيني الصراع في ودوره حاسـ-الديموغرافي كاف إذا وما اإلسرائيمي تطرقت، بعد وفيما
ائيؿمفبإسيابإلىقضيةالالجئيفالفمسطينييفمفحيثالخمفيةوالواقعوالمفيوـوموقؼإسر

.والبدائؿالمطروحةعربياودوليالقضيةالالجئيف،قضيةالالجئيف
مفخالؿ،كافلمدراسةرؤيةمستقبميةفيمسألةالالجئيفوبدال من النتائج وفي الختام

مجموعةمفالسيناريوىاتالممكنة.
 والسياسية في المدنية الفمسطينيين لحقوق اإلسرائيمية االنتياكات، . زىير إبراىيم المصري6

الجامعة ، عمادة الدراسات العميا، م1993-1987عام  األولى االنتفاضة خالل غزة قطاع
 .2114، فمسطين-غزة، االسالمية

االنتياكاتاإلسرائيميةلحقوؽالفمسطينييفالمدنيةوالسياسيةفيىدفتالدراسةإلىرصد
الكثيرةالتيلالنتياكاتالكبيرةووذلؾنتيجة،1993-1987قطاعغزةخالؿاالنتفاضةاألولى

االحتالؿاإل سرائيميبحؽالمواطنيفالفمسطينييففيقطاعغزةمارسيا بماالدراسةأوضحت،
الفمسطينيةالشعبيةاالنتفاضةأفلمشؾاليدعمجاال قبؿ، مف مواجيتيا االحتالؿسمطاتتـ
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تتعمقبالتيالتساؤالتاليامةامفعددأثارالذياألمر،والوحشيةبالعنؼبرداتسـاإلسرائيمي
،خاصبشكؿغزةوقطاع،عاـبشكؿالفمسطينيةاألراضيفياإلنسافلحقوؽإسرائيؿانتياؾ

،نسافيةالخاصةبحقوؽاإليؽالدولعرضتالدراسةأىـالمواثقدو
وحتى،1967الفترةالتاريخيةالتيمربياقطاعغزةمنذاحتاللوعاـوتناولت الدراسة

1987انطالؽاالنتفاضةاألولىعاـ االنتياكاتالتيتعرضتإلىثـوبشيءمفالتفصيؿ،
غزة قطاع في المواطنيف تجاه إسرائيؿ بيا تقوـ مف، جممة إلى الدراسة خمصت أف إلى

وانتياؾالحؽ،وانتياؾالحؽفيالحرية،نتياكاتتمثمتفيالتالي:انتياؾالحؽفيالحياةاال
نتياؾالحؽفيالمشاركةوصوالإلىا،ثـانتياؾالحؽفيالتعبيرعفالرأي،التنقؿوالحركةفي

.السياسية
سرائيمييتعمددوما:أفاإلحتالؿاإلوخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا

رحيؿانتياؾحقوؽالفمسطينييففيأماكفتواجدىـفيفمسطيفوذلؾلدفعيـتجاهترؾديارىـوال
أواليجرةإلىخارجفمسطيف.

، بحث محكم، التيجير استراتيجية إسرائيمية ثابتة تيدد األمن واالستقرار، . سمير سمعان7
، 21و  19السنة السادسة العدد ، مركز دراسات الشرق األوسط، مجمة دراسات شرق أوسطية

 .87-51ص، األردن، 2112ربيع وصيف 
اإلإلىالبحثفيالدراسة ىدفت التيجير استراتيجيةسياسة سياسة باعتبارىا سرائيمية

قراركؿالدوؿالعربيةالمحيطةبإسرائيؿثابتةوىذهالسياسةتيددبشكؿممحوظأمفالجميعواست
زسرائيؿأوؿالمتضرريفحيثالأمفوالاستقرارلياإالبتحقيؽاألمفواالستقرارالفمسطينيوا 

وأت الدراسةتناولو  جوانبو كؿ مف ودوافعوالتيجير بعاده وكيفية، التيجير وطبيعة
الفمسطينييف فيطرد ناجحة إلىممارسة وتحويميا تسويقيا والبعد، الدينية إلىجانبالخمفية

اإلسرائيمي التيجير الدينيفيسياسة الصييونية، الفكرة الصييونيوقيادة الفكر في وجذورىا
والتحوؿالتدريجي،الحالييفاينةوالقادةاإلسرائيمييفوالصياينةريفالصياألوائؿوصوالإلىالمفك

تووبدايتوالتيلـتكفتأخذطابعاإلجباروصوالإلىرفيفكرةالطردوالترحيؿمنذنشأوالتطو
،راضييـوممتمكاتيـوقراىـومدنيـالطردالجماعيالقسريلمفمسطينييفعفأ
لتيجيرليسحادثاعرضياأو:أفاأىميا، من النتائج وتوصمت الدراسة إلى مجموعة

نماىواستراتيجيةاستعماريةاستيطانيةراسخةفكرةإ سرائيميةتتناسبمعمرحمةزمنيةمعينةوا 
بالمستوطنيف حاللو فيالفكرالرسميوالشعبياالسرائيميوبيدؼاقتالعاإلنسافالفمسطينيوا 

الييود.
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 :سابقةعمى الدراسات ال التعقيب
 تناولتالدراساتالسابقةمجموعةمفاألفكارجاءتكالتالي:

الطرد- لفكرة التاريخية الجذور إلى، أدت التي الصييونية الداخمية البيئة طبيعة فييا وجاء
 والدوافعاألساسيةالتيساىمتفيظيورفكرةالطرد.،ظيورفكرةطردالفمسطينييف

- الفكر في التيجير الصييونيفكرة مف، الفمسطينييف العرب بتيجير بيؿ لجنة وتوصيات
 .أراضيالدولةالييوديةالمزمعإقامتيا

التصحيحية- الصييونية الحركة تطور مراحؿ تصور، لمعربوتوضيح التصحيحييف ونظرة
وكذلؾأبرزالخططالتصحيحية،التصحيحييفلمشرؽوالمجتمعاتاإلسالميةوموقفيـمفالعرب

 لمترحيؿالقسريلمعرب.

الصييونيبيفعامي- الفكر في الفمسطينييف ومقترحاتترحيؿ الترانسفير و1948مفيوـ
ـ2117 الصييونية، والمشاريع الخطط وعرضألىـ القوانيف، عمى الترانسفير تجسيد وطرؽ

 والبرامجالحزبيةوالحكوميةاإلسرائيمية.

ودور- الديموغرافي التأثير مدى الفمسطينيتوضيح الصراع في اإلسرائيمي-ه كاف، إذا وما
احاسم والمفيوـ، والواقع حيثالخمفية مف الفمسطينييف الالجئيف بإسيابإلىقضية والتطرؽ

 .والبدائؿالمطروحةعربياودوليالقضيةالالجئيف،وموقؼإسرائيؿمفقضيةالالجئيف

التاريخيةالتيمربياقطاع،نسافيؽالدوليةالخاصةبحقوؽاإلعرضأىـالمواث- ثـالفترة
ثـتناوؿاالنتياكات،1987وحتىانطالؽاالنتفاضةاألولىعاـ1967غزةمنذاحتاللوعاـ

بياإسرائيؿتجاهالمواطنيففيقطاعغزة  .التيتقـو

التيجيرمفكؿ- بعادهودوافعوجوانبووأالبحثفيمفيوـ التيجيروكيفيةتسويقي، اوطبيعة
إلىجانبالخمفيةالدينيةوالبعدالدينيفي،وتحويمياإلىممارسةناجحةفيطردالفمسطينييف

 .سياسةالتيجيراإلسرائيمي

أىدافياا- البعضوتعددت بعضيا عف السابقة والبحوث الدراسات ختمفت تناوؿ، مف فمنيا
وتأتيىذه،نظريوعمميسياسةالتيجيرالداخميفيإطارنظريومنيامفتناوليافيإطاريف

 عمىبدوالنقب.سرائيؿالدراسةلتتناوؿتأثيرسياسةالتيجيرالداخميإل

الداخميالدراسةركزت- التيجير تناولتسياسة الدراساتوالبحوثالتي عمى بيدؼإلقاء،
مفجوانبمختمفة الضوءعمىواقعيا البحوثوالدراساتعمىوجود، أجمعتنتائجىذه وقد

وبدوالنقببمايخصدراستنا.،يةتجاهالفمسطينييفإجماالإسرائيمسةعنصريةسيا
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يسرائيمتتميزالدراسةالحاليةفيأنياتتناوؿالتعرؼعمىتأثيرسياسةالتيجيرالداخمياإل-
كماتظيرفيالعديدمفالمالمحوالمؤشراتاالجتماعيةوالسياسيةالتيتؤكدىذاالتأثيربصورة

 حيثلـتتطرؽأيمفىذهالبحوثوالدراساتلذلؾ.،ةعممي

تجاهسرائيؿاستفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيتحديدالممارساتالعنصريةإل-
يةالراميةإلىسرائيموكشؼالمخططاتاإل،سرائيؿأيضافضحالوجوالعنصريإل،الفمسطينييف

حالليـبمياجريفييودمفشتىبقاعاألرض.وتفريغاألرضالفمسطينيةمفسكانيااألصمييف  ا 

ىذه- السابقةفالدراسةأما عكسالدراسات عمى ستركز لتزايد، نظرا النقبتحديدا بدو عمى
أرضالنقبا عمى لمييود االستيطاني الوجود زيادة تيدؼإلى التي والمشاريع لخطط وتزايد،

 بيا سكافالنقبإسرائيؿحاالتالتيجيرالتيتقوـ تجاه لومفآثارسمبيةعمىالطابع، وما
 الديموغرافيلمنقبالفمسطيني.
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 الفصل الثاني

 التاريخية لمنطقة النقبو األبعاد الجغرافية 


 وتوزيع قبائميا  جغرافية منطقة النقب :المبحث األول


 تاريخ منطقة النقب  :المبحث الثاني


 في ظل الحكم اإلسرائيمي لبدو النقبواالقتصادية  األبعاد االجتماعية :المحث الثالث
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 تمييد: 
شػػكؿنحػػونصػػؼفمسػػطيفالتاريخيػػةمػػفتو،جنػػوبفمسػػطيففػػيالنقػػبمنطقػػةقػػعت

تشػػك ؿنحػػو،مميػػوفدونػػـ13000مايقػػاربحيػػثتصػػؿمسػػاحةالنقػػبإلػػى،حيػػثمسػػاحتيا
شػػكؿاليػػ،مميػػوفدونػػـ27بالغػػةمسػػاحتيا%مػػفالمسػػاحةالكميػػةلفمسػػطيفالتاريخيػػةال47

يبمػػغطوليػػانحػػو،مثمػػثىندسػػيرأسػػوفػػيالجنػػوبعمػػىخمػػيجالعقبػػةوقاعدتػػوفػػيالشػػماؿ
جنوبغػزةفػيواألخرى،حداىماعمىالبحرالميتفيالشرؽإ،تصؿبيفنقطتيف،كـ125
أماضمعاهاآلخػراففيمػاالحػدودالفمسػطينيةالمصػريةفػيالغػربوالحػدودالفمسػطينية،الغرب

 .األردنيةالمحاذيةلطوؿواديعربةفيالشرؽ
تعودتسميةالنقببيذااالسـإلىأمريف:األوؿأنيامشتقةمفالكممةالكنعانية)نجب(

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

فاإلقميـعبارةعفمنطقة،وتدؿىذهالتسميةعمىأىميةالنقبمفالناحيةالجغرافيةاالستراتيجية
عرؼبأنوبوابةبالدالشاـإلىالبحراألحمروشرقيإفريقيا.وتعدمدينةكماأفالنقبيُ،عبور

،الدباغ)إلىدرجةأفالنقبسميبقضاءبئرالسبع،بئرالسبعأكبرالمدفوأىميافيالنقب
1965،322).

كميػـمػفوتنحدرمعظـالعشائرالبدويةفيمنطقةالنقػبمػفأصػؿحجػازي.والبػدو
وتصػػنيفيـىنػػاىػػومجػػردتصػػنيؼاجتمػػاعيولػػيستصػػنيفًادينيػػًاأو،العػػربالمسػػمميفالسػػنة

باىتمػػاـ،الػػذيفيشػػكموفأقميػػةداخػػؿاألقميػػةالعربيػػة،طائفيػػًا.وقػػدحظػػيالبػػدوفػػي"إسػػرائيؿ"
ة"مػػفِقبػػؿوسػػائؿاإلعػػالـوالمؤسسػػاتالحكوميػػة"اإلسػػرائيمي،متزايػػدخػػالؿالسػػنواتالماضػػية

عمػػىحػػداسػػواء.وتجػػريمحػػاوالتحثيثػػةلػػدمجالبػػدوفػػيصػػفوؼالمجتمػػع"اإلسػػرائيمي"عمػػى
أيمػف،أيمفخالؿسياسةالحكومة؛والمستوىغيرالرسػمي،مستوييف:المستوىالرسمي

خػػالؿالتغييػػراتعمػػىنمػػطالعالقػػةمػػعالمجتمػػع"اإلسػػرائيمي"بشػػكؿعػػاـوالمجتمػػعالييػػودي
حسػػػبالتوزيػػػع،ألػػػؼنسػػػمة200عػػػددالبػػػدوفػػػي"إسػػػرائيؿ"حاليػػػًانحػػػوويبمػػػغ.بوجػػػوخػػػاص

آالؼ10وفيأواسػط"إسػرائيؿ"يوجػدنحػو،ألؼنسمة140الجغرافيالتالي:فيالنقبنحو
 (1965،125،)الدباغ.ألؼنسمة50وفيشماؿ"إسرائيؿ"يوجدنحو،نسمة

بسػبب،البػدوبنحػوعشػرةأضػعاؼازدادعددالسػكاف1948ومنذقياـإسرائيؿسنة
وىػينسػبةمنقطعػةالنظيػرفػي،%5النسبةالعاليةلمنموالسكانيلدىالبدوالتػيتبمػغقرابػة

أيمكافآخػرفػيمنطقػةالشػرؽاألوسػط.وتعػودنسػبةالسػكافالعاليػةإلػىالقػيـاالجتماعيػة
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عػػائالتالكبػػرىذخػػرًايجمػػبأوالعشػػائرالبدويػػةالتػػيتعػػدالاصػػةبحجػػـالعػػائالتالتقميديػةالخ
 .المنفعةعمىالصعيدالسياسي

ويعودسببوجػودزىػاء،إسرائيؿ""لـيكفىناؾأيسكافبدوفيأواسط،1948حتىسنة
عشرةآالؼمفالسكافالبدوحاليًافػيأواسػطالػبالدإلػىاليجػرةمػفالنقػبالتػينجمػتعػف

 (2010،جريدةحؽالعودة،:)جمجوـسببيفرئيسيفىما
تعرضػتمنطقػةالنقػبلفتػرةمػفالجفػاؼ،1957ففػيسػنة،اليجرةبحثػًاعػفالمراعػي -1

 .استمرتسّتسنوات
كانتمفِقبؿأفرادالعائالتالتيلـتكفلديياأراٍضوال،اليجرةمفأجؿإيجادالعمؿ -2

إلػػػى(1954،1970)مػػػواٍش.وأدتىػػػذهاليجػػػرةالتػػػيتمػػػتفػػػيالفتػػػرةمػػػابػػػيفسػػػنتي
 .مركزيفبدوييففيمدينتيالرممةوالمدوفيقريتيالطيبةوكفرقاسـتكّوف

بقػػيالنقػػبفػػيالعقػػؿالصػػييونيرمػػزًالتطبيػػؽمعادلػػةتفريػػغاألرضالفمسػػطينيةمػػف
حػػػالؿالييػػػودمػػػفشػػػتىأنحػػػاءالعػػػالـمكػػػانيـ،سػػػكانيااألصػػػمييف وىػػػذاتجسػػػيدألحػػػد،وا 

رةالييوديػػةالػػذييسػػتتبعوويػػرتبطبػػومبػػدأوىػػومبػػدأاليجػػ،المبػػادئاألساسػػيةلمصػػييونية
.االستيطاف
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 المبحث األول

 جغرافيا منطقة النقب وتوزيع قبائميا
وتأخػذ،كػـ12000تشغؿصحراءالنقبالجزءالجنوبيمففمسطيفوتشكؿحػوالي

شػػكؿمثمػػثرأسػػوالجنػػوبيعمػػىخمػػيجالعقبػػةوقاعدتػػوفػػيالشػػماؿمػػفالبحػػرالميػػتمػػرورًا
مرتفعػاتالخميػؿحتػىرفػػحعمػىالبحػرالمتوسػط.ويتكػػوفمػفىضػبةصػحراويةتقػػعبجنػوب

حيثتتخذشكؿالمثمثقاعدتوتمتدبيفخطيصؿجنوبالبحرالميػت،فيجنوبفمسطيف
كػػـ8294ومسػػاحةالقسػـالجبمػػيمػػفىػذهاليضػػبة،رأسػوعنػػدالعقبػػةفػيالجنػػوبو،مػعغػػزة

 .%مفمساحتيا79أيأكثرمف،مربع
 السبع وبئر النقب أىمية وتاريخيةاكانت ستراتيجية الياـ، لموقعو نظرا سبيؿ، فعمى

البريطاني:المثاؿ سيناء حاكـ ذكر جارفيس" "الميجر عاـ ـ1930في العربية، القبائؿ أف
حيث،ستراتيجيةفيالمنطقةالعربيةحدأىـاألماكفاالأالبدويةفيجنوبفمسطيفقطنتفي

النقبكافأفيةمكانةالنقبفيالفتراتالتاريخيةالمتعاقبة.يؤكدجارفيسافذكرمدىأىم
فبئر،نويحدالبحراألحمرومصروسورياألوذلؾ،حدأىـالطرؽالتجاريةفيالشرؽاألوسطأ

السبع العريقة، التاريخية المدينة ، العقبة طريؽ منيا طرؽتجارية ممتقىعدة عند ،غزة–تقع
الخم العقبة-يؿوطريؽ والعريؽيضـ، الحافؿ السبع النقبوبئر تاريخ إلىأف باإلضافة ىذا

وعوجا،وعصموج،وتؿالحسي،ومشاشالممح،والرحيبة،أماكفأثريةوتاريخيةعديدة:الخمصة
.(1989،34،غازي)وكرنب،وعبدة،وسبيطة،الحفير

كممػااألمطػارتمػؾويتنػاقصمعػدؿ،ممػـ200ويتميزالنقببقمةاألمطػارالتػيتصػؿإلػى
وتتنػػوعالتضػػاريسفيػػوبشػػكؿواضػػحففيػػوالكثبػػافالرمميػػةوالجبػػاؿالمرتفعػػة.جنوبػػاًاتجيػػت

.(2007،11،صالح)وينقسم إقميم النقب إلى:والتالؿواألحواضوغيرىا.
 مرتفعات أم الرشراش: -3

وتمتػػدجنوبػػًا،الرشػػراشتشػػمؿالمرتفعػػاتالواقعػػةحػػوؿالحافػػةالشػػماليةمػػفمدينػػةأـ
مػػعغطػػاءرسػػوبيقميػػؿ،وتتكػػوفمػػفصػػخورناريػػةترجػػعلمػػزمفاألركػػي،حتػػىمدينػػةطابػػا

،وتتميػػزبوعورتيػػاالشػػديدة،والجبػػاؿجػػرداءتمامػػًاخاليػػةمػػفالغطػػاءالنبػػاتيوالتربػػة،السػػمؾ
-600وتمتقػػػػػيىػػػػػذهالمرتفعػػػػػاتمػػػػػعخمػػػػػيجالعقبػػػػػةبانحػػػػػداراتشػػػػػديدةوارتفاعػػػػػاتمػػػػػابػػػػػيف

كـشماؿأـالرشراش.30وتمتدىذهالمرتفعاتحوالي،متر700
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  سيول النقب: -1
تشػػمؿالمسػػاحاتالواسػػعةالواقعػػةبػػيفمرتفعػػاتأـالرشػػراشجنوبػػًاومرتفعػػاتوسػػط

يالحيػػانيوواديوتتكػػوفمػػفسػػيوؿفيضػػيةلمجموعػػةمػػفاألوديػػةأىميػػاواد،النقػبشػػماالً
ويوجػدفػيسػيوؿالنقػبمرتفعػات،مفالحصىبشػكؿعػاـوتغطيياطبقة،باذافوروافدىما

وأىػػـالمقعػػراتفييػػامػػنخفض،متػػر600–300ويتػػراوحارتفاعيػػابػػيف،عبػػدةوجبػػؿسػػيناؼ
والتتجػػػاوزكميػػػة،أمػػػاالغطػػػاءالنبػػػاتيفيػػػومحػػػدودجػػػدًايتواجػػػدفػػػيبطػػػوفاألوديػػػة،عبػػػدة

 ممـ.100األمطارالسنوية
 مرتفعات وسط النقب:  -1

،مميػػوفسػػنة41تكونػػتفػػيعصػػراأليوسػػيفقبػػؿرمػػفأقػػدـجبػػاؿفمسػػطيفوتعتبػػ
ومػػفأىػػـىػػذهالمرتفعػػاتمرتفعػػاتجرافػػيوجبػػؿحرشػػةوجبػػؿ،وأثػػرتفييػػاعمميػػاتالتعريػػة

أمػااألحػواضوالمقعػرات،متػر1000ويصػؿارتفاعيػاإلػى،لوزةوجبؿالخروؼوجبؿالديػة
لىالشماؿ،وأىميامقعرواديالرماف مف،متر700منيامرتفعاتأقؿارتفاعًاتصؿإلىوا 

وقػدتحولػػتبعػػضالمرتفعػاتإلػػىمنخفضػػات،مرتفعػػاتالحثيػرةوالحظيػػرةوالكرنػػب:أشػيرىا
وقػدامػتألت،حتيةكشفتعفصخورعميقةترجعلمعصرالجوارسيبسببعوامػؿالتعريػة

 وسيف.البميةالطباشيريةمفعصوراأليوسيفوالمقعراتبالصخورالمين
 حوض بئر السبع:  -4

وتغطيو،ىوحوضمركبكبيرضيؽفيالشرؽومتسعفيالغربوالشماؿالغربي
ويتنػاقص،متػر450يصػؿارتفاعػوفػيالشػرؽ،تربةالموسوالكثبافالرمميةالحديثةالتكويف

 ويجريفيوواديغزة.،متر150تدريجيًاباالتجاهغربًاليصؿإلى


 العوامل التي ساعدت في تشكيل سطح النقب:: أوالً 

 )(1991،14،رفيؽ): العوامل الباطنية)التكتونية
تنتجعنيػاىبػوطاألرضكتمةالنقبتعرضتلضغطجانبيأدتإلىحدوثتصدعا -3

 ارتفاعيافياآلخر.فيجانبو
متنوعػػػةتتػػػراوحمػػػابػػػيفالخفيفػػػةوالعنيفػػػةالضػػػغوطالجانبيػػػةأدتإلػػػىحػػػدوثتموجػػػات -1

 .المقعرةةأقربإلىااللتواءاتالمحدبةوالعنيفو
أقػػػػؿاتصػػػػاالمػػػػفنيػػػػاأكثػػػػرتقطعػػػػاوإلجبميػػػػةفػػػػيالنقػػػػبتشػػػػبوسػػػػيناءحيػػػػثاألقػػػػواسا -1

 المرتفعاتالفمسطينية.
  :(199،15،رفيؽ)العوامل الخارجية 
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،فالسػيوؿوالريػاحتنحػتالتكوينػاتوتنقميػاإحيػث،تتمثؿفػيالتعريػةالمائيػةوالريحيػة
لشماليةالغربيةمفالنقب.اـترسيبيافيالجياتالشماليةويتو
بػػيفالسالسػػؿالجبميػػةوالمحػػدباتلػػذلؾالنقػػبيشػػتمؿعمػػىأشػػكاؿأرضػػيةتتفػػاوتمػػا -1

 .األحواضوالمقعراتواليضابالصغيرةوالسيوؿالمغمقةوالقيعافو
 .يتميزسطحاألرضبطبيعتوالوعرة -2
 .يعرؼبصحراءالحمادالحصىفيماتغطىالسيوؿبالرماؿو -3
يػػػػنعكسىػػػػذاعمػػػػىالنباتػػػػاتذاتو،ينتمػػػػيإلػػػػىالمنػػػػاخالصػػػػحراويوشػػػػبةالصػػػػحراوي -4

 .األعشابالشوكية:مثؿ،الطبيعةالصحراوية
 .يوما30-10يتراوحعدداألياـالمطيرةمابيف -5
ودالصػحراويةعمػىلػذلؾأقػامواالسػد،فمػفشػحالميػاهالسػطحيةوالجوفيػةيعانيالسػكا -6

 االستفادةمنيا.لحجزمياهالفيضاناتوةسدأبوسمار:مثؿ،األوديةالجافة

 :قبائل النقب: اً نيثا
فالكثيرمففروعالقبيمةاليمت،وىذهالقبائؿمزيجمفعشائرمختمفةوقبائؿمنوعة

وغمبػػػتيـ،يػػػـالوأعوانػػػأ،يكونػػػوفمػػػفحمفػػػائيـأومسػػػتجيريففقػػػد،بالنسػػػباألصػػػميلمقبيمػػػة
فػػػإف،وفػػػيقبائػػػؿبئػػػرالسػػػبعبوجػػػوخػػػاص،التسػػػميةوتقػػػادـالػػػزمفعمػػػييـفأصػػػبحوامػػػنيـ

فجمعػػػتيـالحكومػػػات،الحكومػػػاتالمتواليػػػةكانػػػتتجمعيػػػـتحػػػتاسػػػـواحػػػدليسػػػيؿقيػػػادتيـ
لإلدارةاللمنسب.

،والعزازمػػػػػة،والتياىػػػػػا،والتػػػػػرابيف،والجبػػػػػارات،الحنػػػػػاجرةوفػػػػػيبئػػػػػرسػػػػػبعقبائػػػػػؿىػػػػػي:
،العػػػارؼ)واألحيػػػوات.وىػػػذاتفصػػػيؿعػػػفعشػػػائروحمايػػػؿكػػػؿقبيمػػػة:،لمحيواتوالسػػػعيديونوا

.(بئرالسبعوقبائمو،1999
قبيمة الحناجرة:  -1

والػػراجح،تمتػػدمنػازليـإلػػىجػػوارديػرالػػبمحو،يسػكنوففػػيالجنػوبالشػػرقيمػػفغػزة
عشائر:نسبةإلىجبؿيسمىحنجروتتألؼقبيمةالحناجرةمفأربع،أفاسـالحناجرة

ونعػػػاميفوتضػػػـالحمايػػػؿالتاليػػػة:بػػػدريفوعػػػربيفونعيمػػػاتونخػػػيالت،مػػػديفو.حنػػػاجرةأبػػػ1
والنباىيف.

والعوامرةوالعوايشة.،والضواىرة.الضواىرة:وتتألؼمفحمايؿ:المصالحةوعماريف2
.الحمدات:وحمايميا:أبوحجاجوالمناديؿالسالسمةوالسميري.3
وتضـحمايؿالفقيريفوكرشافوقرعاف.ت:.عشيرةالنصيرا4
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.(1999،71،العارؼ)ت:قبيمة الجبارا -1
روالفالوجػة.وتتػألؼيوتمتػدأراضػييـإلػىجػوارقريتػيبر،ينزلوففيالشماؿالشرقيمفغػزة
مفثالثعشرةعشيرةىي:

وأوالد،وحصضػػابيف،ومكاحمػػة،وأبػػوجػػرار،.عشػػيرةأبػػيجػػابر:وتضػػـحمايػػؿ:أبػػوجػػابر1
حسيف.

،وعايػػػػػدوراجفػػػػػي،وحػػػػػالؼ،وزيػػػػػود،أبػػػػػيالعػػػػػدوس:وتضػػػػػـحمايػػػػػؿ:صػػػػػوايحةت.ارتيمػػػػػا2
وزريقات.

وربيالت.،وخصوصة،وزريقات،.ارتيماتالفقراء:وحمايميا:مشارفة3
وشغيبات.،وأبوترباف،.قالزيفجبارات:وحمايميـ:الثوابتة4
وعوادرة.،.حسناتبفصباح:وتضـصبايحة5
ورويتبية.،وحميسات،ومذاكير،اربفعجالف:وتتألؼمففوايدة.عم6
.جباراتالوحيدي:ويقولوفإنيـمفنسؿالحسيفبفعمي.7
معامعة.و،وعميوات،وأبوفريح،مفنويري.سعادنةالنويري:وتتألؼ8
أبػػػو،وعميػػػوات،وشػػػاليمة،وجػػػرابيف،.سػػػعادنةأبػػػيجريبػػػاف:ومػػػفحمػػػايميـ:ىمػػػيالت9 وقػػػـو

وابفدحيالف.،قعيد
وعشيباف.،.جباراتالدقس:وتتألؼمفالدقوسوزيادات10
ومنايعة.،.شواركةبفرفيع:وتتألؼمفسواركة11
واليدة.،.واليدةوىـحمولتاف:مطارقية12
ومصريوف.،.الرواوعة:وىـحمولتاف:خالويوف13



 :فيي،الجباراتنازؿأىـمأما
شرقيقريةبرير.كـ7.الدقس:عمىمسافة1
كـجنوبالفالوجة.10.أبوجابر:عمىمسافة2
كـ.4.الثوابتة:جنوبشرقيبريربنحو3
كـشماؿشرقيغزة.26.تؿالحسي:عمىبعد4
كـ.8.خربةعجالف:شرقيبريربنحو5
.المالحة:إلىالشرؽمفتؿالنجيمة.6
خربةعجالف..تؿالنجيمة:جنوبشرؽ7
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(1999،57،العارؼ)الترابين:قبيمة  -1
،وليػػػـاألراضػػػيالواقعػػػةبػػػيفالحنػػػاجرةوسػػػيناء،تقػػػعمنػػػازليـغربػػػيقضػػػاءبئػػػرالسػػػبع

والتياىامفالشماؿوتتألؼإداريامفعشريفعشيرة.،وتحيطبيـقبيمةالعزازمةمفالشرؽ
والمحافظة.،الشبايبة،.نجماتالصانع:وتضـ:الصناع1
،والشاللفة،والرميالت،وزبيدات،والعوايشة،والسنايمة،وتضـ:الصوفة.نجماتالصوفي:2

والفوايدة.،والنعاميف
وشيوخالعيد.،أبيعادرة:وتتألؼمفالعوادرة.نجمات3
.نجماتأبيصوصيف.4
،وحمػراف،وعويضات،وجرابعة،والطيوز،واليواشمة،.نجماتالقصار:وحمايميا:العرجاف5

وجعيالت.،ةوجواعد،وبيادرة
وأبػو،وعيايػدة،ومسػامحة،وبطاطخػة،وسػالطيف،.نجماتأبيصييباف:وحمايميا:قضاة6

،وسػػػطرية،وبراىمػػػة،وشػػػعوت،وعيػػػاؿغػػػانـ،وحسػػػنات،وحالذيػػػف،وصػػػيابيف،صػػػياـ
وكوارعة.

وعاالت.،وطعيمات،وشوياف،والتوالخة،.غواليأبوستة:حمايميا:الستوت7
والتعابيفوالسطرية.وتضـالحصيناتوالمغاضبةوالخمامشة.غواليأبيالحصيف:8
والمررة.،.غواليأبيشميوب:وتضـالشالىبة9

.غواليأبيختمة:وتضـأبوختمةوأبوخرما.10
والحميدي.،والعبيد،.غواليأبيبكرة:وتضـالبكوروأبوشتيو11
وأبونصراهلل.،والكرور،والكحوس،.غواليأبيعمرة:وتضـالسمامرة12
وماللحػػػػة،وعوازمػػػػة،وعػػػػدويف،.غػػػػواليالزريعػػػػي:وتتػػػػألؼمػػػػف:أبػػػػوعػػػػويميوزريعيػػػػيف13

وحميدييف.
والعدينييف.،.غواليالعمور:وتضـ:العمور14
والدلوع.،والبحابصة،والجيامات،والعطيات،.غواليالنبعات:وتضـالجرامية15
.والعابدوحمايدة،.وحيداتالترابيف:وتضـالوحيدات16
.حسناتأبيمعميؽ:وتشمؿالحسناتوالعوامرة.17
والغنيمات.،والشناترة،والجاللدة،والعوايضة،.جراويفأبيغميوف:وتضـالغالينة18
.جراويفأبييحيى:وتضـحيافوسباتيف.19
والزوايػػػػػػػدةوالسػػػػػػػراحيف،والعػػػػػػػودات،.جػػػػػػراويفأبػػػػػػػيصػػػػػػػعميؾ:وتتػػػػػػػألؼمػػػػػػفالصػػػػػػػعالكة20

صابحة.والم
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.(1990،150،إبراىيـ)ا:قبيمة التياى -4
يسػكنوفاألراضػيالواقعػةبػيفقضػاءالخميػؿوالبحػرالميػتوبػيفأراضػيالجبػاراتوالتػػرابيف

والعزازمةوالسعيديفوتتألؼمفستوعشريفعشيرةىي:
.حكوؾاليزيؿ:وتتألؼمفاليزيؿوسعودييفوكواشفة.1
األسدودبساف..حكوؾاألسد:وتتألؼمف2
وجبريفوصبابحة.،عبدوف:وأقسامياأبوعبدوفوسمامرةوحجوجوحكوؾأب.3
.حكوؾالبريقي:وأقساميا:برقييفوبحيريوحمامدة.4
وىروؼوزبالة.،والقرينات،.بمى:وتضـالعرادات5
ة:وتضـالمزاغيؿوالشموح.مليي.عالماتأب6
وزوايدةوجبانيف.لؼمفجقيماتأ.عالماتأبيجقيـ:وتت7
.عالماتأبيشنار:وتضـأبوشناروبواطمة.8
وقضاةوسعادنة.،وفنشاف،والنواجعة،.الشالليوف:وتتألؼمفالشاللييفوالغيوث9

.قديراتأبيرقيؽ:وتضـالرفايعةونواديووصاللبةوعصيات.10
قيميونباري.وزباركةوةراتالصانع:وتشمؿالصناعوسبايت.قدي11
البطوف.لطرشافووا،.قديراتأبيكؼ:وتتألؼمفالكفوؼ12
عسـ:وتشتمؿعثمافوىواشمةوالميدييف.تاأل.قديرا13
والمحمديوفوالقرعاف.،.ظالـأبيربيعة:وأقساميـ:ربيعاف14
.وصرايعة،ومعايدة،وبدور،ظالـأبوجويعد:وفروعيـرحاحمة.15
وغناميفوأبوقريناتوعياؿسميماف..ظالـأبيقرينات:وأقساميـغولة16
ونقايرةومسامرةودغاغمةوعجارمة..رماضيفمسامرة:وتشمؿزغارية17
.رماضييفالشعور:وتتألؼمفالشعوروالمميحاتوالزغارنةوالدغاغمةوالسواعد.18
.وقطاطوة،وتتألؼمفقريشوصبيحاتوطورةة:.بنوعقب19
والقطاطوة.والحمادين والزوايدة والساللمة والنعامين والطاللقة والشواربة،وتضم العطاونة.النتوش:20
الرواشدةوالزوارعة.:.الرواشدة:وتضـ21
والقطاطوة.والقريناوية،والعوانسةوالعايديوالربايعة،الخطاطبة:.البدينات:وتضـ22
والدبابغة.والعفايرة،والحمودات،والقطاميف،الغصينات:.القالزيف:وتضـ23
وجوجوجنانبيب.،.الجنابيب:وتضـ:الكشاخرة24
 .(1998،25،البديري):قبيمة العزازمة -5

يػػيتمتػػدمػػفبئػػرالسػػبعجنػػوبقضػػاءبئػػرالسػػبع:ومنػػازليـمتراميػػةاألطػػراؼففػػييقطنػػوف
ىي:،عشائرةوحدودسيناءوتتألؼمفعشر،عربةحتىوادي
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المالطعػػػػػػػػػػػةوعػػػػػػػػػػػروفوالمعػػػػػػػػػػػاميروالشػػػػػػػػػػػياحيفو،الجخادمػػػػػػػػػػػة:وتضػػػػػػػػػػػـ:المحمػػػػػػػػػػػديوف.1
ونغامشػػػةوبوشػػػيةوفشػػػقافوالمواضيوزبيالتوحجياتوشػػػماعمةوحجػػػوجوعوايشػػػةورسيسػػػاف

ومصافير.وعمراتوقطاطوة
والعتايقػةوالقطػافيفوالعػورافالغريباتوالطبايعػةوعقػالفوالطػواقيف:.الصبحيوف:وتشمؿ2

والوافية.
والمساقيةالسمراف.الرقيبات:.الصبيحات:وتشمؿ3
.الزربة:ويضـإليياالبتاتزة.4
عياؿعيدوعياؿعيادوجميقاتوالفراف.:.الفراحيف:ومنيـ5
 .(1999،59،العارؼ) حيوات:قبيمتا السعيديين واأل -6

وبمػغ،وخمػيجالعقبػةالممتػدمػابػيفالبحػرالميػت،بيمتافصغيرتافتسكنافواديعربةق
وتسػػػػكفقبيمػػػػةالسػػػػعيدييففػػػػيالقسػػػػـ،نسػػػػمة3370نحػػػػو1946تعػػػػدادىمامعػػػػًاعػػػػاـ

وتضػػػـالقبيمػػػةأربػػػع،وىػػػـفػػػرعمػػػفحويطػػػاتشػػػرقياألردف،مػػػفواديعربػػػةيالشػػػمال
عػػػيف،:عػػػيفعػػػروسويقيمػػػوففػػػيروابضػػة.،مػػػذكير،رمامنػػػة،عشػػائرىػػػي:جمايطػػػة

عػػيف،صػػبعػػيفالح،عػػيفالحػػراز،أبػػوالغػػزيالت،عػػيفالفقػػرة،عػػيفالختريػػر،البيضػػا
ففػيالقسػـالجنػوبيمياتعوض.واألحيواتأوالمحيػواتيسػكنو،عيفالبويرة،الغمر

ومػػواقعيـمػػفالشػػماؿإلػػى،تػػدادلمحيػػواتالػػذيفيسػػكنوفسػػيناءوىػػـام،مػػفواديعربػػة
.والمرشرش)إيالتحاليًا(،تؿالخميفة،عيفغضياف،الجنوبىي:الدؿ

أراضييـلـالنقبفيالبدوسكافومفالجديربالذكرأفغالبية استوطنوىاالتييسجموا
 :(31-31، 8002، ىيومن راتيس ووتش)منيا،األسبابمفالفتراتالسابقةلعددطواؿ

 الرسميالتسجيؿفيضرورةيرواولـالتقميديالممكيةنظاـمفيستفيدوفالبدوكاف. 

 ًغيرالبدوية(الدولةسمطاتالبدومعيتعاوفلـتاريخيا(. 

 التسجيؿبإجراءاتيعرفوفالبدويكفلـ. 

 بسجالتاالسمطاتيمدوأفخشيةالسمطاتلدىأراضييـتسجيؿالبدويخشوفكاف
.العسكريةبالخدمةواإللحاؽالضرائبلفرضمابعدفياستخداميارسميةيمكف

 االنتدابتحتالتسجيؿعمميةبمتطمباتلإللماـالوقتمفمايكفيالبدولدىيكفلـ
تمامياالبريطاني فييايتمكفآخرمرةىذهوكانت.الأكثرلشيريفاستمرانتدابوىو،وا 

رسمياًأراضييـتسجيؿمفالبدو اإلسرائيميوفالمسؤولوفيستخدموالذيالسجؿوىو،
 .8491منذعاـ
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 المبحث الثاني

 تاريخ منطقة النقب
نيافيىذاكشأفمعظـاألقطارالعربيةأش،سيطرةالدولةالعثمانيةوقعتفمسطيفتحت

ـ.ففيالقرف1917حتىاحتمياالمستعمرالبريطانيعاـ،ـ1519يالمنطقةالعربيةمنذعاـف
يرهبصورةمباشرةمتصرؼوكافيد،كافجنوبفمسطيفيعرؼببالدغزة،التاسععشروماقبمو

حيثامتدتمساحتو،دونـ12،577،000السبعكانتتقدربػػبئرقاعفمساحةأالقدس.و
العقبة خميج عمى رشراش)إيالتحاليا( أـ إلى شرقا والخميؿ غربا وغزة شماال الفالوجة مف

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


غالبيػػةالقبائػػؿالبدويػػةالفمسػػطينيةالمقيمػػةفػػيبئػػرالسػػبعتعػػيشأنمػػاطحيػػاةشػػبوكانػػت
وتممؾأراضيومراعيعرفتحدودىابيفقاطنيوسكافىذهالمنطقةعمىنحوواضح.،متنقمة

حداألدلةاألرشيفيةالقاطعةعمىانتشػارالقبائػؿالبدويػةالفمسػطينيةفػيالجنػوبالفمسػطينيمنػذأ
حيفأرسؿاالنجميزبعثةإلىفمسطيفتحتاسـصندوؽ،يعودإلىالقرفالثامفعشرزمفبعيد

استكشاؼفمسطيفبغيةجمػعالمػوادعػفتػاريخوجغرافيػةفمسػطيفألىػداؼكولونياليػة.بعػدعمػؿ
مػفضػمنياخريطػةلبئػرالسػبع،خريطةمفصػمةلفمسػطيف26أصدرتالبعثة،داـسنواتعديدة

،1999،العػػارؼ).ـ1881القبائػػؿالبدويػػةوأمػاكفانتشػػارىابالتفصػػيؿفػػيعػػاـوالنقػبتبػػيفأسػػماء
77).

حقيقػةتاريخيػةغيػرىذادليؿعمىأفوجودالقبائؿالبدويةفيالجنػوبالفمسػطينيىػيو
فتؤكػػدأفتػػاريخ،أمػػاالمصػػادرالشػػفويةالتػػيتناقميػػاالعػػربالبػػدوسػػكافالمنطقػػة،قابمػػةلمنقػػاش

البدويةفيجنوبفمسطيفيعودإلىالقرفالخامسالميالدي.العشائر
فػػيايػػةالحكػػـالعثمػػانيلجنػػوبفمسػػطيفإبػػافني،قػػدرتعػػدادالقبائػػؿالبدويػػةالفمسػػطينية

إبػػافبدايػػةاالنتػػدابالبريطػػانيلفمسػػطيف،ـ1922وفػػيالعػػاـ.ألػػؼنسػػمة55بػػػػ،ـ1914العػػاـ
وبمػغىػذا.نسػمة71،115سكافالنقبمفالعربالبػدوبػػػقدرتوثائؽأرشيفيةبريطانيةتعداد

(1991،64،الحوت)ـ.1948نسمةقبيؿعاـ00090التعدادأكثرمف
اال النقب أىمية أيضا برزت عاـوقدر فمسطيف تقسيـ قرار مناقشات أثناء ستراتيجية

ـ1947 ، عاـ بيؿ لجنة قرار في 1937وقبميا عاـ بعد 1948ـ.أما ، إسرائيؿوقياـ ،دولة
نوقدنزحوىجرمعظـالبدوالفمسطينييفالذيفقطنواقضاءبئرالسبعإلىأاإلحصائياتأشارتف

 الػػػ تتعد لـ إالنسبة يتبؽمنيـ ،%10ولـ اليتعدىالػػػ 13أيما مفأصؿ000، نسمة
.(1989،35،)غازيفيأواخرفترةاالنتداب90000
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بجميعأشكالوحتىحرب،منذذلؾالحيف،بقيأغمببدوالنقبوقد تحتحكـعسكريصاـر
ومفثـبدأتحقبةاالستيطافالقسريوالقرىالتيأسستفػيأواخػرسػتينيات،ـ1966عاـ

القرفالعشريف.

 :بئر السبع في الحقبة العثمانيةأوال: 
العثمانيةوذكرتالوثائؽ،إلىعدةوالياتوسناجؽفيالفترةالعثمانيةقسمتفمسطيف

إالبعدأف،أفمنطقةجنوبفمسطيفلـتحظباىتماـكبيرمفالسمطةالمركزيةفياسطنبوؿ
وبيذهالخطوةأصبحتمدينةبئرالسبع،ـ1901اـأعمفعفإعادةبناءبئرالسبعالحديثةع

اىتماـوذلؾبعدأفجرىفصمياعفغزة.،المركزاإلداريالجديدلمقبائؿالبدويةفيالمنطقة
واألتراؾب سياسية دوافع لو كاف السبع التركيفيابئر الوجود تعزيز أىميا مختمفة ستراتيجية

اسطنبوؿيفيزالتيلـتعرالحكـالمرك،لبدويةجنوبفمسطيفومحاولةالسيطرةعمىالقبائؿا
(2001،51،يفتاحئيؿ)أياىتماـ.
سيناءالمأىولةبالقبائؿاألتراؾسياسةمشابيةلتمؾالتياتبعوىافيشرؽاألردفونيج

-دوفنجاحيذكر.فقدقامواببناءمحطاتشرطة،جؿبسطسيطرتيـعمىالبدوأمف،البدوية
عاـءمحطةشرطةواديمميحفيالجييرمثمماكافالحاؿبعدبنا،جندرميةمختمفةفيالصحراء

التيبناىارستـباشا)شرؽأوفيكـاليوـ(.لكفتمؾالسياسةلـتبدنجاحاكبيرالبسط،ـ1984
وىذادليؿعمىأفالقبائؿالعربيةالبدويةجنوب،مىالقبائؿالمييمنةعمىالصحراءالسيطرةع

 بالقوة. عمييا لمسيطرة أيمحاولة ومف خارجي تصدتأليخطر قد العربي)فمسطيف المعيد
(1985،98،والبحوثاإلحصائيةلمتدريب



بناءبئرالسبععاـ العثمانييفشبوفعميةعمىالقبائؿفقطبعدإعادة أصبحتسيطرة
ـ1900 العثمانيةشراء، العزازم2000حيفقامتالحكومة مفعشيرة حسفدونـ ةوزعيميا
.الممطعة بئرالسبعمعماريوفأجانبوعربفمسطينيوفكافأبرزىـ بنىوخططمدينة "وقد

كانت،.وبعدوضعحجراألساسلممدينة"راغبأفنديالنشاشيبي"و"سعيدأفنديالنشاشيبي
،المرحمةاألولىمفالبناءبإنشاءمبانيالحكومةالتيضمتفيالبدايةمدرستيفألبناءالبدو

ومكاتبعماؿ،ومركزالمشرطة،ومكتبالقائـمقاـ،وبريدا،ومحكمةشرعية،ئرومحكمةالعشا
 األعواـ بيف الثانية المرحمة أما ـ1906-ـ1904البمدية. الكبير، السبع بئر مسجد بني فقد

)قائـمقاـبئرالسبعفياألعواـ"آصؼبيؾالدمشقي"تىأو،تبرعاتسخيةمفأبناءالعشائرب
1906-ـ1904 الخمصةبحجارـ( خربة مف المسجد لمئذنة ة شيد، ثـ ذاتومف مدرسة ت

لمطالبالبدو طبقتيف آصؼ، وفيفترة فيمدرسة، لتمقيالدراسة أبناءىـ أرسؿبعضالبدو
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،العارؼ)وقدبنيتفيمابعدمدرسةزراعيةتخدـثالثيفمفأبناءالبدو.،العشائرفياسطنبوؿ
1999،125).



سككا،إبافالحربالعالميةاألولى،ـ1915فيعاـ،حمفائيـاأللمافبنىاألتراؾمع
وقدوصؿأوؿقطارإلىبئرالسبعفي،لسبعوالعوجالمحاولةاحتالؿمصرحديدتربطيـببئرا

إتماـسكؾالقطارلتصؿإلى،يتقدموجماؿباشا،ـ1915وبرعاـنيايةأكت وقدجرىالحقا
وبمغعددسكاف يبدوعمىسيناءوغزة. بئرالسبعما 1000مدينة فيعاـ ،ـ1914نسمة

مفاألماكفالتجارية.يضاؼإلىىذاأفالبدو50ومايقاربالػػػػ200وتجاوزعددبيوتياالػػػ
بدورإداريميـفيبئرالسبع شغاؿوظائؼمركزيةفيبئرو،محكمةالعشائركإدارة،قاموا ا 

انتخبرئيساصوفيدوراميمافيإدارةبمديةبئرالسبعبعدأفويذكرأفلمشيخحمادال،السبع
نوحصؿعمىلقب"باشا"مفالحكومةالعثمانيةلدورهالبارزفيجنوبأكما،ـ1913لياعاـ
(1998،112،شوفاني)فمسطيف.

 :حقبة االنتداب البريطانيثانيا: 
معقؿاألتراؾؿكافاحتال،حدمطامعاالنجميزإبافالحربالعالميةاألولىأيبدوأف

العسكريالواقعفيبئرالسبع فيجنوبفمسطيفوالذيكافالح، لذا،صفالحصيفلجيشيـ
المدينة تمؾ إلى وأطماعيـ أنظارىـ لجأت ما سرعاف ضربمرك، العسكريابتغاء األتراؾ ز

ولـتكفحممة،إدموندألنبيفقدتولىالحممةالعسكريةالحتالؿفمسطيفالجنراؿ،واإلداريىناؾ
المناؿ ألنبيالحتالؿجنوبفمسطيفسيمة الجنراؿ في، صعوباتجمة ىووجيشو بؿواجو

خضاعيـعسكريا. (1981،6،سكيؾ)سبيؿكسرشوكةاألتراؾوا 
فيالجنوب المتمركزة بدأتضرباتاالنجميزتوجوإلىالجيوشالعثمانية واستطاعوا،

رفح احتالؿ بداية حينذاؾ، أبوابغزة عمى توقفوا لكنيـ لإل، ألنبي الجنراؿ شراؼعمىعيف
إالأفاألتراؾتمكنوامف،ولةاحتالؿغزةومفثـبئرالسبعجؿمحاأالجيوشالبريطانيةمف

 العاـ ربيع في غزة إلى الموجية االنجميز ضربات ـ1917صد في، االنجميز فشؿ وبذلؾ
األولى المرتيف في القتمىفيصفوؼالجيشالعثمانياحتالليا الكثيرمف وقوع بعد والثانية

المستعمراالنجمي تكفميمة لـ كؿالخططوالتحضيراتوالبريطاني. رغـ زيسيمة دخؿ، فقد
ثرإوذلؾ،ؾفيالمحاولتيفاألولييفوفشموافيذل،االنجميزوحمفاءىـمعارؾعسيرةإلسقاطغزة

ببسالةوقدر تصدياألتراؾليـ عركةغزةفقدخسراالنجميزوحمفاءىـفيم،عسكريةصمبةة
جندي آالؼ أربعة األولى ، كانت التي الثانية المعركة عنؼأوفي الجنودسبع، مف آالؼ ة

الخسائرالفادحةيـ.ئاالنجميزوحمفا فيإحرازبعضفقدورغـىذه التقدـفيخطبئرنجحوا
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الشريعة-السبع وجدت، قصاصةصحفية كينكزوتذكر ألنبيفيأرشيؼجامعة "أوراؽ بيف
لندف"-كوليج أف، المقا:تقوؿ بقسوة اعترؼ وحمفائيـوألنبي االنجميز ضد التركية مة أثناء،

وفيمواقعأخرىفيفمسطيف.ولـيستطعاالنجميزاحتالؿغزةإال،محاصرةغزةوبئرالسبع
الثالثة المحاولة بعد الي، مرارة ذاقوا أف األولىوالثانية.وذلؾبعد المعركتيف في ،الرشيد)زيمة

(54،بدوف
حيػػػثسػػػقطتفػػػيأيػػػدي،صػػػيرةكانػػػتالطريػػػؽإلػػػىبئػػػرالسػػػبعق،بعػػػدسػػػقوطغػػػزة

لنبيبعدفترةوجيػزة.وتػذكريوميػاتألنبػيأفالجنػراؿجػوفشػيو)الػذيكػافتحػتأجنراالت
ػػػحيفحاصرىاواحتميافيمساءال،قيادتو(ىوالذيتولىاحتالؿالشريعةومدينةبئرالسبع

أكمػؿاالنجميػز،وبعدسقوطالجزءالجنوبيمففمسػطيف،ـ1917مفتشريفاألوؿعاـ31
حػيفدخميػاألنبػيسػيرا،ـ9/12/1917مشوارىـحتىسقطتالقدسفػيأيػديجيوشػيـفػي

.(1981،9،سكيؾ)عمىاألقداـمفبابيافا.
 تحت السبع بئر سقوط النقبفتح تاريخ في جديدة صفحة البريطاني االنتداب فقد،

لمقضاءالجنوبيلعامةوكعاصمة،حافظتبئرالسبععمىمكانتياكمقرإداريوعسكريميـ
النقب عرب ألوية، إلى فمسطيف االنجميز قسـ وقد ، إلى األلوية قضاء16وقسمت وىكذا،

 إلى وقسمت الجنوبي بالمواء تعرؼ غزة بالد القرىأصبحت )ويشمؿ غزة قضاء قضاءيف:
وقضاءبئرالسبع)ويمتدمفالفالوجةشماالوغزةغرباوالخميؿشرقاإلىأـ،الساحميةالجنوبية(

(1990،542،موسوعةالمدفالفمسطينية)رشراش"إيالت"عمىخميجالعقبةجنوبا(.
جميزفورالسيطرةذكرتتقاريرمفاألرشيفاتالبريطانيةالصعوباتالتيواجيتاالن

خضاعأبنائيالسيادتيـ.فالبدويكافسيدالصحراء،عمىالنقبوبئرالسبع فيإرغاـالقبائؿوا 
ربالمشبعبأىداؼومطامععسكريةواقتصادية.غالالمستعمرالقادـمفال،الحقيقي

فشمواقدانتيجاالنجميزسياسةمغايرةتجاهعربالنقبعمفسبقيـمفاألتراؾالذيفو
ولجأاالنجميزإلىسياسةجديدةترميإلىحكميـبصورة،فيبسطالسيطرةعمىأىؿالصحراء

:مثؿ،وذلؾعبرتقويةمركزمشايخالقبائؿودمجالبدوفيأنظمةالدولةالمختمفة،غيرمباشرة
نوابافبعضمشايخالبدوأصبحوارؤساءأو،مرموقةفيإدارةبمديةبئرالسبعتولييـمناصب

،مثؿالحاجعمىالعطاونة،فيبمديةبئرالسبعباعتراؼكامؿمفسمطاتاالنتدابالبريطاني
ويذكرأف،والشيخسالمةابفسعيد،وشفيؽمصطفى،وحسيفأبوكؼ،والشيخفريحأبومديف

عاـ السنواتحتى لعشرات السبع بئر ترأسبمدية غزية( أصوؿ مف شعت)وىو الديف تاج
(1999،139،العارؼ)ـ.1947

الفمسطينية انخرطالكثيرمفعربالنقبفيالشرطة وقد )راكبياإلبؿفي، اليجانة
البدوية( الشرطة عديدة، مياـ ألداء واالستقرار، األمف دعائـ إرساء منيا مناطؽأوت، ميف



29 

رجؿبوليس88نوحتىنيايةاألربعينياتخدـأنجد،لذا،ومراكزالحكـفيبئرالسبع،حدودية
تمركزوافيمراكزشرطةعديدةانتشرتفيأنحاءقضاءبئر،ىجانة(مفعربالنقب-)شرطة

السبعكافة الرشراش، مثؿأـ وواديسبالة،وعسموج،رنبوك، وواديغمر، والعمارة، ،والجمامة،
دل،ورأسزويرة،وتؿالممح،وعيفغدياف،وعيفحصب،والخمصة،والقسيمة يؿوغيرىا.وىذا

دارةقضاءبئرالسبعتحتإشراؼبريطانيانتدابي.أالقبائؿفيتآخرعمىانخراطأبناء ميفوا 
(1985،164،نجيب)

 أىمية النقب بالنسبة لمكيان الصييوني:

يشػػػػػػكؿالنقػػػػػػبحػػػػػػوالينصػػػػػػؼمسػػػػػػاحةفمسػػػػػػطيففيػػػػػػويشػػػػػػكؿاحتيػػػػػػاطيلالسػػػػػػتيطاف -1
لتحويػػػؿميػػػاهنيػػػراألردفإلػػػىوالػػػدليؿعمػػػىذلػػػؾأفىػػػذاالكيػػػافيخطػػػط،الصػػييوني

 النقبقبؿأفيحتؿفمسطيف.
 توجدبوعدةأنواعمفالثروةالمعدنية. -2
 .يشكؿعمؽاستراتيجيلمكيافالصييونيألنياتحيطبياثالثدوؿعربية -3
يعتبرخميجالعقبةالممرالوحيدلدوؿجنوبشرؽآسياوشرؽإفريقيا. -4
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 المبحث الثالث
 بعاد االجتماعية واالقتصادية لبدو النقب األ

 سرائيميفي ظل الحكم اإل
السػكافتعػدادمػف%4،19يشكموفاسرائيؿمواطنيمفعربيمميوف3،1حواليىناؾ

لػػىانسػػبتيإتصػػؿأفمػػرجحالعػػددىػػذاأفالتقػػديراتبعػػضوتقػػوؿ،مميػػوف7،6بحػػواليالمقػػدر
لػػى2020عػػاـاسػػرائيؿفػػيالعػػاـالسػػكافمجمػػوعمػػف23% يتركػػزو.2050عػػاـفػػي%31وا 

(4-2004،2،الدوليةمجموعةاألزمات:)ىيرئيسيةمناطؽثالثفيالعربالسكاف
 وشفاعمرو،سخنيف،الناصرةمدفذلؾفيوبما،والشماؿالجميؿ.
 اسػرائيؿيفصػؿالػذياألخضػرالخػطببػيفالغػرإلػىيمتػدالػذياسػرائيؿوسػطفػيالمثمث

بمػداتويشػمؿ،العػربالسػكافمػف%30حػواليىذاالمثمثويضـ،المحتمةالمناطؽعف
.وغيرىا،قاسـوكفر،الغربيةباقة،الطيرة،الطيبة،الفحـأـ

 فػيمػابمداتبسبعفيالبدوألفامف140حوالييعيشحيث،الجنوبفيالنقبصحراء
.بيامعترؼغيرالمنطقةىذهفيالقرىمف%45وحوالي،راماتبمدةذلؾ
تػؿ:ىػي،مختمطةييوديةعربيةمدففيالعربمف%10حوالييعيشذلؾعمىوعالوة

سػوىالمػدفتمػؾفػيالعػرباليمثػؿولكػف".العميػا"الناصػرة،الرممػة،المػد،عكػا،حيفػا،يافػا،أبيػب
مف%82حوالييعتنؽ.و(28-2008،25،اسماعيؿ)منفصمةأحياءويقطنوفبسيطةأقمية

حيػػث،ودروزيفمسػػيحيبػػيف"ألػػؼ200"حػػواليتبقػػىمػػفوينقسػػـ،اإلسػػالـاسػػرائيؿفػػيالعػػرب
.والكاثوليكياليونانيالمذىبويتبعوفالشماؿمدففيالمسيحيوفالعربيقطف

كمػا،يبػؽلػـحيػث،1948عػاـحػربمفكثيراعانتفقدالنقبفيالبدويةالتجمعاتأما
وقطػاعالغربيػةأوالضػفةاألردفإلػىإمػاىػؤالءمعظػـتشػريدتػـحيػث،ألفا13سوى،سبؽالقوؿ

النقػػبأرضمػػف%85حػػواليسػػرائيميةاإلالحكومػػةأعمنػػتوقػػد،المصػػريةسػػيناءأوصػػحراءغػػزة
منػاطؽفػيلمسػكفالبػدومػفعػددلجػوءإلػىأدىالػذياألمػر،أرضامصادرةالتقميديالبدوموئؿ
.الحديثػػػةسػػػرائيميةاإلالبمػػػداتىػػامشعمػػػىتعػػػيشتجمعػػاتضػػػمفبئرالسػػػبعمػػفالشػػػرؽإلػػػىتقػػع
فػػػيعػػػاـبمغقػػػدعػػػددالسػػػكافالبػػػدوفػػػيإسػػػرائيؿ.وممػػػايػػػذكرأف(2007،43،تسػػػيرمانوأفوف)

حواليداإلجماليلسكافالدولةونسبتيـفيالعد،نسمةفيالنقب130،000مايقارب2004
فػيعػدادنسػبالنمػوالطبيعيػة،%سػنويا5.5لطبيعػيلمسػكافالبػدووتبمغنسبةالنمػوا،3.5%

%مفمجمؿالبدوفيالنقبيقيموففيمدينةرىػطوفػيالبمػدات50حوالي.المرتفعةفيالعالـ
فيحيفيقيـالباقيبصورةغيرمنتظمةوغيرمخططةفيعشراتالقرى،التيأقامتياالحكومة
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ظػػػـالبػػػدوفػػػيبمػػػداتمعتػػػرؼبيػػػامػػػفقبػػػؿمنعدمػػػةالمكانػػػةالبمديػػػة.وفػػػيشػػػماؿالػػػبالديقػػػيـمع
بافحرب الحكومة.حتىقياـإسرائيؿعاشفيالنقبعدةعشرةاآلالؼمفالبدوكشبورحالة.وا 
ػػؿأوالذبػػالفرارمعظميػػـوخاصػػةإلػػىقطػػاعغػػزةحيػػثبقػػىمػػفالسػػكافالبػػدوفػػي النكبػػةترحَّ

 (2005،24سفيركسي)نسمة.11000النقبحوالي
 

وتـ،صارمةحركةقيود،لدىقياـدولةإسرائيؿ،1948فيعاـ،النقبعمىبدوَضتْفر
مفالقبائؿإلىترؾأراضيياواالنتقاؿإلىاإذاضطرتعدد،الخاصةبيـتقميصأراضيالعيش

،عندفرضالحكـالعسكريعمىعربإسرائيؿ،1951الجميؿأوإلىأراضأخرى.وفيعاـ
بدوالنقبإلىاالنتقاؿإلىمنطقةتمتتسميتيا"المنطقةالمقيَّدة" ،ناو)وىيالمثمثبيفديم:ألِزـَ

ـوفيتخشيباتوبيوتاعرادوبئرالسبع(.فيالمنطقةالمقيدةعاشالبدوفيمجمَّعاتمفالخي
بعدسف،1953فيعاـوالحجر.وفرضالحكـالعسكريسيطرتوعمىالبدوبواسطةالشيوخ.

.ومفىناقانوفشراءاألراضيالذيقضىبأنوكؿمفلوأرضليستبحيازتويفقدالحؽفييا
وفيالحيفنفسوبدأتالحكومةفقد المقيدة. الواقعةخارجالمنطقة الحقوؽفيأراضييـ البدو

،طبيعيةمحميات،سعياإلىإقامةبمداتييودية،بتطويراألراضيالتيقاؿالبدوبأنياأراضييـ
 (2005،79،دختر)مناطؽتدريبيةعسكريةومخيماتعسكرية.

بدأتالحكومةتمارسنشاطاتحثيثةمفأجؿ،ـ1966عاـبعدانتياءالحكـالعسكريو
توطيفالبدوفيأماكفسكفثابتة بعيفاالعتبارما، تأخذ بأفالسمطاتلـ قالوا ولكفالبدو
 واحتياجاتيـ حياتيـ بأنماط قبمياًيتعمؽ مجتمعا الزراعةبصفتيـ يتعايشعمى ، الدولةوكانت

مابالحكومة.ومعذلؾلـتِؼانتفيحيازتيـوتأميمياتستيدؼالسيطرةعمىاألراضيالتيك
 الخدمات توفير مف بو الثابتةتعيدت السكف أماكف في المالئمة الخدماتفظؿ، مستوى

أىممتالسمطاتتطويرالبنىالتحتيةفيأماكفالسكفالثابتةحيث،جدااًالجماىيريةمنخفض
أماكفالعمؿفييا.وفيالوقتالراىفالتسمحالدولةلمبدوفيالنقبإالولـتعمؿعمىتوفير

الحكومة اإلقامةفيمدينةرىطوفيستبمداتأخرىأقامتيا حيثانتقؿآالؼالبدوالذيف،
ىذهالبمداتبتشجيعمفالدولة.ويقيـباقيالسكافالبدوفيمعظميـليسواأصحابأراضإلى

،أي:ليسلدييـأيمكانةبمدية،النقبفيعشراتالبمداتغيرالمعترؼبيامفقبؿالدولة
ى أوامر معظميـ منازليـويواجو مف خالء وا  دـ ، متورغـ أجواء تخمؽ الحالة ىذه فيأف ترة

 (2005،18،سفيركسي)الدولة.العالقاتبيفالسكافالبدووسمطات
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التيبقيتتتواجدفي،2001-1994وفيالسنوات نالتقرىالبدوغيرالمعترؼبيا
منطقةالجميؿمكانةبمدية.وعمىالرغـمفاالعتراؼبيذهالقرىلـتُبذؿالجيودالكافيةمفأجؿ

 (2006،48،شحادة)لمسكاف.تحسيفالبنىالتحتيةفيياوتعزيزالخدماتالجماىيريةالمطموبة
 

ولكفاالنخفاض،الزراعةوتربيةاألغناـواإلبؿرزقيـمفقبؿقياـإسرائيؿيكتسبوفالبدوكاف
إثرتطويرأساليباإلنتاجالجديدة العالميالحاصؿفيأسعارالمنتوجاتالزراعية أدىإلى،

تقميصمدخوالتالشرائحاالجتماعيةالتيظمتتمارسمجاؿالزراعةفياألساليبغيرالحديثة
 االجتماعية. البدو شريحة أدوومنيا أراضيىقد ومصادرة الثابتة السكف إلىأماكف االنتقاؿ

المحاصيؿالبدوإلىتقميصمزاولةالزراعةلدىالبدو.وفيالسنواتاألخيرةتبيدالدولةبالرش
األرا في ممكيتيالزراعية التي األسباباضي وليذه والدولة. البدو بيف خالؼ مدار ولكوف،

و فيأماكفالسكفالريفية وفيالمنطقةلعيشيـ فيبمداتيـ لمصناعة البنىالتحتية وجود عدـ
مصادرفقدضاقتعمييـسبؿو،يضطرالبدوإلىالبحثعفمصادررزؽأخرىالمحيطةبيـ

.(9/9/2011،حرنوتيديعوتأ،أبوراس).إلىحدكبيرالرزؽ


 اتجو البدويوقد المجتمع والفراغ، الحياة لصعوبة النساءإلى، تعدُّد ، الرغـ مفعمى
فظاىرةتعددالنساءالتتغيرويتميزبياحواليربعالسكاف،ظاىرةالتحديثالتييتعرضليا

بأنوفي،الضفةالغربيةوجبؿالجميؿوالدوؿالمجاورةيتزوجالبدومفنساءحيث،البدو عمما
طالحياةالمعاصروفينم،ايةاألبقاروشؤوفالبيتنمطالحياةالترحاليكانتالمرأةتتولىرع

البدويةفيالبيتوتراعياحتجاياتأفراداألسرة. سفيركسي)يتوقعالمرءأفتبقىالمرأة ،2005،
33)

 

كمػػا،فػػيجػػيشالػػدفاعاإلسػػرائيميلمخدمػػةالشػػبابالبػػدوالسػػبباضػػطرعػػددمػػفلػنفسو
أقيمتوحػدةقصاصػياآلثػار،ـ1970وفيعاـيخدـأبناءىذهالشريحةفيوكقصاصياآلثار.

،1986فػػػيالوقػػػتالحػػػاليتعمػػػؿىػػػذهالوحػػػدةفػػػيقطاعػػػاتإضػػػافية.وفػػػيعػػػاـ.وفػػػيالجنػػػوب
وحاليػاتحتػػؿىػذهالكتيبػةمكػافالصػػدارةفػيالقتػاؿالجػػاري،البريػةأقيمػتكتيبػةقصاصػياآلثػػار

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

األخيػػرةإلػػىاالبػػدوفػػيالسػػنيفمػػوقػػدأدتظاىرتػػاالتحضػػروالتحػػديثالمتػػافتعػػرضلي
ورافقتيماظػواىر،العائميةواالقتصاديةالتيكافمجتمعيـمميَّزابيا،تقويضاألسساالجتماعية

التسربمفالمدارسوتعاطيالمخدرات.،اإلجراـومنيا،مفقبؿلـتكفمنتشرةفيومف
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 وقد الجخمؽ أبناء مف الجديدة الشريحة بيف التوتر مف أجواء الثابت يؿاالستيطاف
حيثأخذت،دييفورؤساءالقبائؿمفجيةأخرىالصاعدمفجيةوالزعماءمفالشيوخالتقمي

 التقميدية الزعامة جانبا تتنحى رويدا الجيؿلرويدا أبناء صفوؼ مف الزعامة مكانيا تحتؿ
الصاعد المحمية، السمطات ومنيا المختمفة والمؤسسات الييئات في مناصب يشغموف الذيف

المواطفوالجمعيات مجاالتحقوؽ في العاممة والمنظمات االجتماعي، الرفاه والتربية، الديف
اطميفعكثيرمفاألشخاصالالجيؿالشابفيأوساطفإف،.ومعذلؾ(1975،27،الكيالي)والتعميـ.

 (http://cutt.us/WYcg،محمود).ميفورحعفالعمؿوالفقراءوالم
 

الحضػػارةدفعيػػـلمتمسػػؾالنسبيب،تعػػرُّضمجتمػػعالبػػدوألنمػػاطسػػموؾاألغمبيػػةالييوديػػةو
العربيػػةواإلسػػالمية.ومنػػذمطمػػعسػػنواتالثمػػانيفيػػؤديالنػػزاعالجػػاريفػػيمسػػألةممكيػػةأراضػػييـ

مػػايػػؤديازديػػادقػػوةإلػػىربطيػػـبػػالنزاعاإلسػػرائيميالفمسػػطينيويعػػززمػػفىػػويتيـالفمسػػطينية.ك
إلػػىتعزيػػرمكانػػةالتيػػاراإلسػػالميفػػيأوسػػاط،ميةفػػيالسياسػػةالمحميػػةوالقطريػػةالحركػػةاإلسػػال

البدو.
كافاليدؼمنيا،بإقامةمديريةتطويرالبدوفيالنقب،1986قامتالحكومةفيعاـو

وذلؾعمىأساس،ؼبياتركيزشؤوفالعنايةبالسكافالبدوالذيفبقوافيالبمداتغيرالمعتر
وظائؼالمديرية -كماتـتحديدىا-خطوطعمؿمتفؽعمييالدىمكاتبالحكومةبأسرىا.إفَّ

إضافية بمداتبدوية كانتالعمؿعمىإقامة في، البدو والتوصؿإلىاتفاقياتحؿوسطمع
تحوؿدوفإقامةولكفالخالفاتبيفالدولةوالبدوفيالممكيةعمىاألراضي،موضوعاألراضي

جديدة بمدات القائمة، البمدات تطوير وتعيؽ عمى، تحسيف أي إدخاؿ السمطات تشترط كما
(2010،13،الفمسطينيوف)قببتنظيـموضوعاألراضي.نظروؼالعيشالتييواجيياالبدوفيال

سػػمـالتػػدريجاالجتمػػاعياالقتصػػاديالمرتبػػةاألخيػػرةفػػيفػػيالنقػػبيحتػػؿالسػػكافالبػػدوو
،مػفتمػؾالموجػودةفػيالمجتمػعاإلسػرائيميأعمػىفيإسرائيؿ.نسبالبطالةفيىػذاالوسػطىػي

وضػعالبػدوفػيالقػرى.وونسباكتسابالثقافةىيقميمةبالمقارنػةمػعمجمػؿالسػكاففػيإسرائيؿ
الكنيستاإلسرائيميلجنػةالتحقيػؽأقامت،1994ففيعاـ،سوأ.وعميواألغيرالمعترؼبياىو

بحثػتالمجنػةفػيمجػاالتعديػدةمػفحيػاةحيػث،لموضػوعالوسػطالبػدويفػيإسػرائيؿالبرلمانية
فػػيأعقػػابجمسػػاتياتوصػػمتو،طرحػػتقراراتيػػاعمػػىطاولػػةالكنيسػػت،1996وفػػيعػػاـ،البػػدو

ذال،أكثرمفالالـزالمجنةإلىنتيجتيفمركزيتيف:مشكمةبدوالنقبمستمرةوقتاطويال تتخذـوا 
افػػيالعالقػػاتفقػػديػػؤثراألمػػرسػػمب،ىػػذهالمشػػكمةالحكومػػةمبػػادرةحثيثػػةوفعميػػةمػػفشػػأنياحػػؿ

حػػؿمشػػكمةبػػدوالنقػػبمنػػوطبإيجػػادحػػؿيػػيأففالنتيجػػةاألخرى.أمػػافالبػػدووالدولػػةالقائمػػةبػػي
حكومػػةإسػػرائيؿبحػػؿىػػذهأوصػػتالمجنػػةبػػأفولمشػػكمةاألراضػػيالتػػيُيختمػػؼفػػيممكيتيػػا. تقػػـو

http://cutt.us/WYcg
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وبالتاليوضع،السائدفيأوساطالبدوفغيةإلغاءالشعورباإلىماؿوالغبالمشكمةبصورةعادلةب
(9/9/2011،يديعوتأحرونوت،أبوراس)حدلمنزعةالوطنيةالمتطرفةاآلخذةباالزديادفيصفوفيـ.

المجمسالقطريلمقرىغيرالمعترؼبيا،ـ1997قاـزعماءالبمداتوالقرىعاـأ،وفيالمقابؿ
عددمفىذهاساتإلىمحكمةالعدؿالعمياحصؿومفخالؿرفعالتم.قرية45الذييشمؿو

التحتيةالبمداتوالقرىعمىخدما والبنى والتعميـ تالصحة مدارس، عدة بناء إنجاز تـ كما
با الحجـبجوارطرؽرئيسية كبيرة وباإلضافة.لقربمفبمداتبدوية تخوضبعضإلىذلؾ،

منظماتحقوؽاإلنسافوالمنظماتالعالميةالكفاحمفأجؿدفعشؤوفالقرىغيرالمعترؼبيا
رأعمنتحكومةإسرائيؿعفإدخاؿخطةلحؿمشكمةالقرىغي،ـ2003إلىاألماـ.ففيعاـ

بيا المعترؼ معتر، غير بدوية بمدات بثمانية االعتراؼ الخطة ىذه ضمت بيا؛ تحويؿولؼ
إلىبمداتمحمية -البمداتالقائمة نمطالعيشالبدوي؛ تتناسبمع التعويضاتولزراعية زيادة

يأراضبلذيفسيتنازلوفعفرفعدعاوىاتعويضالبدوبالمدفوعةإلىرافعيدعاوىاألراضي
 مساحتيا األراضياألصمية20بديمة %مف ضمتالخطةو، كما النقدي. مادةالباقيبالدفع

لـعممابأنو،انونيفيصفوؼالبدوتناولتتطبيؽفرضالعقوباتعمىمجرميالبناءغيرالق
يقبؿأصحاباألراضيباقتراحالتعويض ،وثائؽوتقارير).واليوجدحالياحؿيقبؿبواألطراؼ،

http://cutt.us/5cQSh) 
%مفالسكافالبدوفيالنقب50مايقاربإلىأف،2007ىذاوتشيرمعطياتعاـ

( نسمة(70,000زىاء البمديةيعيشوفض، المكانة بمداتمنعدمة مف غيرمربوطامعظميو،
ويدرسمعظـأوالدتمؾالقرى،الرئيسيةبعيدعفشراييفالمواصالتوبشبكاتالمياهوالكيرباء
فيمدارسخارجالقرى تسرب، المدارسأمرشائعحيثظاىرة مف األوالد بيفسائر، يعود

 (http://cutt.us/WYcg،محمود)النقؿالعاـالمؤديةإلىالمدارساألمورإلىغيابالطرؽووسائؿ
  

http://cutt.us/5cQSh
http://cutt.us/5cQSh
http://cutt.us/WYcg
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 المبحث األول

 مفيوم التيجير وأنماطو في السياسة اإلسرائيمية


 التيجير القسريأواًل: 
العرقي ويعرؼباالجتثاثوالتطيير ي، إلى أشخاصاالنتقاؿشير القسريلشخصأو

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

مف طردىـ حيثتـ عمومًا، الفمسطينييف الالجئيف تيجير عمى المفيوـ ىذا وينطبؽ
ديارىـتحتوابؿالنيرافومفخالؿعشراتالمذابحالتيارتكبتعمىطوؿفمسطيفوعرضيا،

 عاـ تيجيرمعظميـ تـ العربالفمسطينييفالذيف النقبمف ينطبؽعمىسكاف ،1948كما
الجبرةواإلكراهوتحتوابؿالعنؼأوالتيديدبو،وبخاصةبعدانسحابالقواتالمصرية بالقوة

.(abu lughod, 1971, 22)مفجنوبفمسطيف

 ثانيًا: التيجير الداخمي
أوترؾالمكافالمعتاد.كمااستعممتاالنتقاؿنجميزي:فيالمعجـاالتعنيكممةالنزوح

،لتشيرإلىاألفرادIDPSفيالقانوفالدوليومختصرىا Internal Displaced Person عبارة
وتركوامناطقيـاألصميةإلىمناطؽأخرىداخؿحدوددولتيـ،،مفأماكفإقامتيـانتقمواالذيف

حقوقيـاألساسية،أوحمايةألنفسيـمفانتياؾخوفامفالنزاعاتوالحروباألىمية،أوبسبب
اس وقد الطبيعية. الداخمي"الكوارث تعبير"التشرد العربية الترجمات بعض تخدمت كممة، أو
لتعريؼمصطمح ألف. IDPS"نازحيف" لمترجمة، نازحيفىياألكثرمطابقة أفكممة والحقيقة

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

 ثالثًا: التيجير الخارجي
ىوأفييجرالناسخارجأوطانيـبقوةالسالح،كماحدثمعالشعبالفمسطينيإثر

 عاـ الكبرى 1948النكبة ـ، يقارب ما ىجر 850حيث إلى000، فمسطيف مف فمسطيني
األقطارالمجاورةكاألردف،ومصر،وسوريا،ولبناف،والعراؽ،أوإلىمااحتؿمففمسطيففي

وصودرت،ذلؾالعاـ،أوإلىالمتبقيمنياوالذيسميبعدذلؾبالضفةالغربية،وقطاعغزة
أبييا يسمىبالتطييرالعرقي،وىومفأبشعأنواع،ممتمكاتيـودمرتقراىـعفبكرة ما وىذا
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 2000التيجير)كناعنة، ،92 حرب(، ثر 1967وا  الضفة، سكاف مف كبير قسـ اضطر إذ
وماحدث،زةإلىاليجرةباتجاهاألردفومصر،ومنعوامفالعودةإلىفمسطيفالغربيةوقطاعغ

معاألفارقةالذيفاقتيدواإلىأمريكاواقتمعوامفجذورىـمنذمايزيدعمىمائتيعاـوبيعوارقيقا
اتفاقية بعد حدثمعمسمميكرواتيا مثؿما بالقوة تنفذ باتفاقياتدولية أو الجديد، فيالعالـ

،(2007،25و،يوىومفأبشعأنواعالتيجير"التطييرالعرقي"أيضا)باب،1995ايتوفعاـد
ويتبعالتيجيرأحياناتصفياتعرقية،كاإلباداتالتيقاـبيااألوروبيوفلممواطنيفاألصمييففي

(.2009،81األمريكيتيف،)العكش،
الحرببسبباصطناعوعمىالرغـمفأفالوضعظؿغيرمستقرلبضعةأعواـبعد

ظيرتثالثمجموعات فقد القسرياإلسرائيميوالنزوح، اإلجالء واستمرارسياسة خطاليدنة
 و فيوسطمميوف الخمسينات)400متميزة أوائؿ فمسطيني ألؼالجئ ربيع ،1990سمماف،

لياألؼنسمةمفسكافالضفةالغربيةدوفاحتال400حاؿالدفاعالناجحعف.فقد(126-127
مفقبؿالقواتالصييونية،وقدأصبحىؤالء)بعددمجيـفيالمممكةاألردنية(،مواطنيفأردنييف

استيعابنخبة750معنحو فيحيفتـ فيالمممكة. استقروا قد ألؼالجئفمسطينيكانوا
ثرواتيا بفضؿ فييا استقرت التي العربية الدولة في الالجئيف، مف صغيرة ومثقفة مالية

فيمعظميمالمخيمات،ومي المياراتيغادروف، يتعمموفويكتسبوف الذيف الالجئوف اراتيا.وكاف
خارج يسكف الالجئيف نصؼ أصبح وقد المستوعبيف"، "الالجئيف عدد في زاد الذي األمر

 ألؼمنيـمستقميفعفمساعداتوكالةاألونروا.180المخيماتو

( األكبر الشريحة 875أما مأوى.وقد998، دوف وبقيتمف تيجيرىا، تـ فمسطينيًا(فقد الجئًا
 سنة المتحدة، األمـ قامت غزة.وقد وقطاع وعماف ودمشؽ بيروت في ىؤالء ،1949انتشر

فيلبنافوسورياواألردف،حيثعاشواتحتوقعالصدمة،فيمرارة64بتجميعيـفي مخيمًا
توىتطورىـكجماعةقوميةذاتوعيفمسطينيدرجةمتدنية،وظؿكذلؾإلىماويأس،وبمغمس

ألؼنسمة(،منعيـالجيشمفالعودةإلىقراىـ40بعدالسكافالعربفييا)أيمايزيدعمى
 أوأنيـلـيعودواإلييابسببالدمارالذيحؿفييا.

ـالروايةاإلسرائيمية،فردةفعؿلـيحاوؿالفمسطينيوفدائمًااليربعبرالحدود،كماتزع
كانتردةفعؿمحميةفياألساس،أيأفسكافالقريةكانوا48األكثريةالعربيةفيأثناءحرب

أخرى، ويمجئوففيكثيرمفاألحيافإلىقرية يقتربالقتاؿمنيا عندما ينزحوفعفقريتيـ
نوإلىجانبالذيفنزحواعفالبمد،حيثينتظروفتوقؼالقتاؿلمعودةإلىبيوتيـ،وىذايعنيأ

مابسببالذعرالذيأثارتوفييـ كافىناؾالجئوفنزحواداخؿالبمد،إمالتجنبأىواؿالحربوا 
العرب ضد ترتكبيا القواتالصييونية كانت التي األخرى والفظائع الجماعية المجازر أخبار

فقراىـمصدقيفوعودالياغاناهبإمكافخالؿالقتاؿوبعده،وكافىناؾمفُغرربيـ،فنزحواع
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عودتيـإلييابعدانتياءالقتاؿ،كماكافىناؾمفلـيغادرواقراىـبإرادتيـبؿطردوامنيابعد
احتالليا،كماُطردآخروفمفالقرىالتيلجأواإلييا،ونقمواإلىماوراءالحدود،باإلضافةإلى

قراىـ،قبؿترحيميـعمىيدالجيشاإلسرائيميإلىحدودعشراتاآلالؼمفالعربالذيفالزموا
كماحدثلسكافمدينتيالرممةوالمدوالقرىالمجاورةليما،وقدكانتىناؾ–المنطقةالعربية

األوامر وكانت جماعيًا، نزوحًا شيدت التي القرى إلى الالجئيف عودة بمنع تقضي سياسة
"تش بػ تقضي اإلسرائيمي لمجيش المدفالمعطاة تدمير خالؿ مف النزوح عمى العرب جيع"

(134-1971،132ىيكؿ،والقرى.)
،كماأفأغمبيةىؤالءالعربلـ1948إفأغمبيةاإلسرائيميوفلـيطبعواعالقاتيـبعرب

يندمجوافيالمجتمعاإلسرائيمي،ويعيشالطرفافجنبًاإلىجنببصمةالحداألدنىمفمقومات
باعدبينيماالعيشالمشترؾ،ول والتربية،ما يسالعداءوحده،والاالختالفاتفيأنماطالحياة

فحسب،بؿكافلمسمطةاإلسرائيميةالحاكمة،أيضًا،دورىافيذلؾ،إذتعمدتسياسةالفصؿ
باشرت لسياسة ىدفًا واالجتماعي واإلداري السياسي النظاـ عف العرب عزؿ وكاف والتمييز،

القطاعالعربي،وذلؾبفرضالحكـالعسكريالذيلجأإلىتطبيؽأنظمةالسمطةممارستياعمى
اإلسرائيمية السياسة في الزاوية" "حجر أصبح أف العسكري الحكـ نظاـ لبث ما ثـ الطوارئ،
العربيفي أطرالوجود "ويحدد القطاع، كؿنواحيالنشاطاإلسرائيميفيىذا يحكـ تجاىيـ،

غالؽمناطؽسكنيـ،إسرائيؿ"،بصالحياتتتيحل واالستبدادالمطمؽ،ومصادرةاألراضي،وا 
"االعتبارات بحجة ُتعطى ال أو ُتعطى تصاريح نظاـ بواسطة لييا وا  منيا التنقؿ حرية وتقييد
األمنية"،وفرضاإلقامةالجبرية،واالعتقاؿاإلداريلفتراتغيرمحددةمفدوفتعميالت،ومف

المحاكـالعسكريةمفدوفحؽاالعتراض،وفرضحظرالتجوؿ،دوفمحاكمات،والمثوؿأماـ
وعممياتالتفتيشوالتدقيؽفياليويات،وكؿماىوخرؽاستبداديلمحياةاليوميةلمفمسطينييف

(1973،52جريس،عامةولبدوالنقبعمىوجوالخصوص.)
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 ثانيالمبحث ال

 الصييونيسياسة التيجيرفي الفكر 
التيجيروترحيؿالسكافالعربوطردىـىيفكرةشائعةفيإ تسرائيؿومازالإففكرة

بيف كبيرا راسخفياإلسرائيمييفتمقىرواجا المفيـو ،وىذا فيومتأصؿ،الصييونيةحتىاليـو
الصييونية وإرضأكوفإلىالنظرة لمييود، وراثيا لىسرائيؿحقا ليـ،وىذاا  حصريا ممكا كونيا

 ييود معظـ إمايتبناه طبعا يقود وىذا إسرائيؿ، االستنتاج وألى العربغرباء أف عمييـ فأف
.يرحموا

،الدولةوبعدهتأسيسلذلؾرافقتفكرةترحيؿالعربكؿمراحؿالمشروعالصييونيقبؿ
نيةالمبكرةوقدصدرتىذهطردالعربمففمسطيففيالكتاباتالصييوإلىلقدصدرتدعوات

بالترويجلمشعارالذي"اسرائيؿزانجويؿ"الدعواتعفزعماءصياينةبارزيف،حيثقاـالكاتب
"طرح البريطانيشافتسبريو )إوالقائؿ"المورد (.رضبالشعبلشعببالأرضأففمسطيف:

(1991،295)الحوت،
ؿفيزالدولة،كتبىرتةلىحالإنتقاؿمفحالة"جمعيةالييود"الااتأمميوفيمعرض

12/6/1895 ، يميفييومياتو ما )ينبغي: نترفؽفياستمالؾاألألنا فيف مالؾالخاصة
فنجدليـعمالأراضيالمعنيةلنا،سنسعىلتشجيعالسكافالمعدميفعمىعبورالحدودباأل

 البالد االالتيفي مع بيا، فيبالدنيمروف تشغيميـ عف التاـ امتناع أيجب، كؿ تتـ مفف
(.1968،76واالحتراس)صايغ،بأقصىدرجةالتأنيبعادالفقراءا ستمالؾوعمميتياال

 توحأثمة وفيرة أبيدلة ترحيؿ فكرة الفمسطينييفف بمد لمشكمة صييوني ىؿآكحؿ
 كانت األأبالسكاف بباؿ خطرت فكرة مجرد مف السياسيةكثر لمنخبة المؤسسيف عضاء

الصييونية ب، العمميةأذلؾ وبرامجيا المستقبمي لمعمؿ خططيا عف عبرت قد النخبة ىذه ف
 الصييونية)صايغ، لمحركة الداخمية المجالس نطاؽ في 1968لالستيطاف ضمت79، (التي

رثرروبيف،آؿوزانجويؿ:ليوفموتسكيف،ونحمافسيركيف،وناحومسوكولوؼ،وزالعفىيرتضف
كاتسنمسوف وبيرؿ ووسشكأومناحـ، وايزمف، وحاييـ جاكوبسوف، وفيكتور ىرونسوف،آىرونآيف،

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

 ىذه وكانت الصييوني المشروع لتنفيذ تنتمي التنظيماتإلىالشخصيات طيؼعريضمف
.(1992،14مصالحة،)نواعياأختالؼاالسياسيةالصييونيةعمى
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اتدعمتيربعينوائؿاألأواخرالثالثيناتوأفالقيادةالصييونيةفيأويرىبنيموريسب
إب وبإصرارجماع أكانتطوعية سواء الترانسفير، فكرة أتقريبا المشكمة لحؿ قسرية العربية،ـ
(1998،158موريس،ربيع.)مفالبراىيفتثبتذلؾالكثيرضاؼبأفىناؾأو

االا و الصياينةسياسةتستندعمىاالانتدابالبريطاني،باففترة القادة ستفادةمفعتمد
إلىجؿالتوصؿأمفالبريطانييفجروامحادثاتمعالمسؤوليفأفالبريطانييف،العالقةالقائمةمع

البالدالعربية،ويمكفالتماسالبينةإلىحؿمشكمةالسكافالعربفيفمسطيف،عفطريؽنقميـ
الذيكافونستوفتشرشؿمراجعةتصاالتالخاصةبالمسؤوليفالبريطانييففيعمىمثؿىذهاال

الحرب لشؤوف الولة منصبوزير أفييشغؿ 1919كتوبر ، كتب: الذيف)فقد الييود وىناؾ
 إلىتعيدنا بإدخاليـ يعتبروف الذيف أمراإفمسطيف مطالبيـ يالئـ بما المحمييف السكاف جالء

(1998،160موريس،ربيع)(.مفروغامنو
بعدفيأرئيسالمنظمةالصييونيةالعالميةخطوةوايزمفخطاحايـ،1930وفيالعاـ
قدـبخطةلترحيؿفتأرضوالسكافالعرببحؿجذريلمشكمتياألإليجادالمسعىالصييوني

فيمنحقرضقدرهمميوفليرةالخطةأ،واقترحتالبريطانيةالعربعرضتعمىوزارةالمستعمرات
 مف يجمع األأفمسطينية رؤوس صحاب مف الييود الفالحيفأمواؿ جماعات توطيف جؿ

مسألةترحيؿالعربدوما(،وقدكانت2002،51سمعاف،)ردفمارةشرؽاألإفيالفمسطينييف
عمىىيئةفيأ،وىيلمصييونيةعماؿالمؤتمرالعالميأسجدوؿأىـنقاطالبحثعمىرأحدىإ

وكذلؾعمىجدوؿ العالمية، العمالية الصييونية عماؿالمؤتمرالصييونيالعشرينالذيأحركة
،وقدعبرمعظـالمندوبيفالبارزيفالمشاركيففيالمؤتمر1973غسطسأعقدفيزيوريخفي

.(2008،73سماعيؿ،إلفكرةالترحيؿ)دىـتأييعف
،صيغتوقدمتعدةخططترحيؿصييونية،منيا:خطة1948عاـو1937عاـوبيف

 القسري لمترحيؿ سوسكيف 1937عاـ ديسمبر لمترحيؿ فايتس وخطة ،1937 بونيو، وخطة
افدواردنورمإ(،وخطة1942-1933،وخطةالجزيرة)1938،وخطةروبيفيونيو1938يوليو

 الإلمترحيؿ )على بن1948-1934راؽ وخطة )ووريج(، يوسؼ1938-1933ف وخطة )
نيطتبياألفتثالثلجافترحيؿ،أثناءالفترةنفسياأوفي،(1948شختمافلمترحيؿالقسري)

(2006،64)صافى،.ميمةمناقشةوتصميـالطرؽالعمميةلترويجخططالترحيؿ
إ عمى تدؿ والمشاريع الخطط ىذه أف الالجئيف مشكمة مفالفمسطينييفف تولدت قد

فالتغييرالعرقيالدينيالسكانيلفمسطي فالعربيةمفخالؿترحيؿألكبرعددتخطيطمسبؽ،
ممكفمفسكانيااألصمييفإلىخارجالدولةالييوديةالموعودة،قدتطورمفحمـصييونيعبر

لىخططواقعية،كخطةدالتأوالخطةفصاعدا،إ1937الخططوالمقترحات،ابتداءمفسنة
(.2011،11)شعباف،1948"د"ثـإلىسياسةفعميةعاـ
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واستمرالتيجيرفيالفكروالممارسةالصييونيةاإلسرائيميةمفخالؿالدعوةإليومفقبؿالكتاب
وؼتتطرؽوالمفكريفوالقادةاإلسرائيمييف،ومفخالؿالحكوماتاإلسرائيميةالمتعاقبة،وىذاماس

لوالدراسةفيالفصوؿالقادمة.
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 المبحث الثالث

 الجذور التاريخية لقضية التيجير في إسرائيل 
(8491 – 8491) 

يعتقدالكثيروفأفعمميةتيجيرالفمسطينييفمفوطنيـقدبدأتمعاندالعالنشاطات
 عاـ الصييونية العسكرية البحثوالتنقيبفي1948اإلرىابية إالأف الذي، صفحاتالتاريخ

بدأتفكريًا التيجيركافقد بأفسياسة يؤكد والفكرالصييونيتعتيمًا، اإلعالـ ضربعمييا
عمىاألقؿمعإصدارىرتسؿلكتابوتوراةالصييونية.

،عندماتآمرالمستوطنوفالصياينةمع1905فقدكانتأوؿعمميةتيجيرفعميةعاـ
أراضمف لشراء الذيفبعضاإلقطاعييف الفالحيف وتيجير األعمى، الجميؿ في المطمة قرية

جبمواترابيابعرقيـودمائيـ،وكافأحدالمستوطنيفالصياينةقدكتبعفشدةتعمؽالفالحيف
العرببأراضييـ:"لقدبكتحتىدوابيـ،عندماأجبرواعمىالرحيؿ".

(http://cutt.us/bhHNK،الجباعي)
 األمـ قرار صدر فمسطيففينوفمبرعندما بتقسيـ سكاف1947المتحدة كافعدد ،

(6509000(نسمةمفالعرب،والثمثالباقي)193009000نسمةثمثاىـ)197909000فمسطيف
( المسمميف مف الكبيرة العرب أغمبية وكانت الييود، مف مف86نسمة معظميـ والباقي ،)%

لحاؽم وا  إسرائيؿ عمىقياـ عاـ وبعد الغربيةالمسيحييف، والضفة المصرية باإلدارة غزة نطقة
%مف86(نسمة،بينيـ191749000لنيراألردفبالمممكةاألردنية،بمغعددسكافإسرائيؿ)

نسمةكانوا7009000(نسمةفقطمفالعرب)مفمجموع1609000الييود،وبقيفيإسرائيؿ)
 بينيـ فمسطيف( مف الجزء ذلؾ و70في المسمميف، و%21%مف المسيحييف، %مف9مف

(http://cutt.us/bhHNK.الدروز.)الجباعي
 في اليجرة بأغمبية29/11/1947بدأت المتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنت عندما ،

األصواتتقسيـفمسطيفإلىدولتيف،إحداىمافمسطينيةعربية،واألخرىييودية.
لصالحيـ العاـ الموقؼ الصييونية القيادة استغمت مالقد خمؽ عمى جاىدة وعممت

أسمتوبالواقعالييوديفيفمسطيف،وخاصةأفالمناخالدوليقدتييأرسميًابصدورقراردولي
 ،والخاص1947فيالتاسعوالعشريفمفنوفمبرعاـ181مفمجمساألمفىوالقراررقـ

لمجا نبالييوديالمغتصببتقسيـفمسطيفبيفالييودوالعرب،وىوالقرارالذيتضمفانحيازًا
،2002،عبدالظاىرعمىحسابالحؽالعربيسواءفينسبةالتقسيـأواألراضيأوالمكاف.)

43)
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،ماتسمىبالنكبةإلىتكثيؼاليجراتالجماعيةلمفمسطينييف،وكانت1948أدتحرب
وؿالعربية،اليجرةنوعاف:ىجرةداخميةإلىقطاعغزةوالضفةالغربية،وىجرةخارجيةإلىالد

مخيـ،وىنابدأتإبادةالقرىالعربيةفيالنقبالتيتقدر51وتوزعالالجئيفالفمسطينييففي
ألؼعربييعيشوففيمنطقةالنقبالتيتقع140قريةتحتويعمىأكثرمف40بأكثرمف

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

بخمسةمالييفدونيـ)الدونـيعادؿألؼمترأوربعفداف(،1948أرضياالتيقدرتفيعاـ
ع في الكبير اإلسرائيمي االجتياح وبعد األمطار، حسبموسـ مميونيف منيا يزرعوف اـكانوا

بيف1948 )ما سكانيا فرغتالنقبمفمعظـ وفّر85و80، تيجيربعضيـ حيثتـ ،)%
وبقي اآلف11البعضاآلخر، أصبحعددىـ وىؤالء مغادرتيا، باألرضورفضوا تشبثوا ألفًا،

)نصفيـيعيشوففيالقرىغيرالمعترؼبيا(،وقدظمتإسرائيؿتطاردىـمنذعاـ140 ألفًا
ا1948 حتىىذه مساحتو في"سياج" فحجزتيـ وتقمصتزراعاتيا،900لمحظة، ألؼدونـ،

(2008،76إسماعيؿ،ألفًاعمىأحسفتقدير".)240فانخفضتمفمميونيدونـإلى
حرب إلى1948انتقؿعربفمسطيفبعد الساحقةعمىأرضيا األكثرية مفوضع ،

%مفالسكاففيذلؾ12.2ة،أي"ألؼنسم160"1950وضعأقميةقوميةبمغتعدادىاعاـ
الوقت،وكافعمىىذهاألقميةأفتواصؿمقاومةسياساتاالقتالعوالقيرالقوميالتياعتمدتيا
األراضي في منو الباقية البقية أبعاد واستيدفت الفمسطيني، الشعب تجاه الصييونية الحركة

.1948المحتمةعاـ
يؿسياسة"احتالؿاألرضوالعمؿ"الصييونيةوفيىذااإلطار،تواصمتبعدقياـإسرائ

والتوسع الفمسطينييف، العرب ضد القومي والتمييز واالضطياد اإلرىاب تشديد مع وترافقت
 االجتماعية بنيتيـ عمى بصماتقوية ترؾ مما وأراضييـ، حسابقراىـ عمى –االستيطاني

(1987،23،مجمةاألرضخيرة.)االقتصاديةوعمؿعمىتغييرىاجذريًافيالعقوداألربعةاأل
تجمتىذهالسياسةبأوضحصورىافيسياسةاحتالؿاألرض،فقدسنتإسرائيؿمجموعةمف
العرب ألراضي مصادرتيا عمى القانونية الشرعية صفة إضفاء تستيدؼ التي القوانيف

المقتمع الالجئيف بذلتإلعادة التي الدولية لمجيود إفشاليا فبعد أرضيـ،الفمسطينييف، مف يف
 سنة الغائبيف أمالؾ قانوف بإصدار الحكومة وبحجة1950قامت بقانونيف، واستتبعتو ،

االعتباراتاألمنيةأيضًا،صادرتمئاتاآلالؼمفالدونماتمفاألراضيالعربيةأووضعت
 حوالي المصادرة األراضي مساحة بمغت وىكذا عمييا، الخاصة60يدىا األراضي مف %

ييفالذيفبقواعمىأرضيـبعدقياـدولةإسرائيؿ.بالفمسطين
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وفيىذااإلطارتمتإزالةمئاتالقرىالعربيةوتقميصرقعةاألراضيالزراعيةالتابعة
قريةمنياتقع585،كانت1945قريةفمسطينيةكانتقائمةعاـ863لمباقيمنيا،مفأصؿ

رةأزيمتمعظـالقرىالفمسطينيةوصودرت،ومفىذهاألخي1948فياألراضيالتياحتمتعاـ
(1978،16جبر،قرى.)107أراضيياولـيتبؽمنياقائمًاسوى

وفيمنطقةالجميؿالتييتركزفيياحاليًاحوالينصؼالسكافالعربفيإسرائيؿ،أدتسياسات
ألؼ350مصادرةاألراضيواالستيطافالييوديإلىتقميصاألراضيالعائدةإلىالعربإلى

تشغمياالمساكفالقائمة،عممًابأفسكافىذهالمنطقةكانوا110دونـ،منيا آالؼدونـتقريبًا
قبؿعاـ 1948يممكوفمعظـاألراضيالتابعةليا مميوفدونـ،وقدتقمصت4.5،ومساحتيا

ألراضيمميوفدونـجراءاستيالءالدولةعمىأراضيالغائبيفوا1.1مساحةىذهاألراضيإلى
(201،حوراني،مجمةصامداالقتصاديالعامةواألراضيالتابعةلمقرىالميجورة.)

وذلؾخالؿحربعاـبعد التنفيذ، دور العربجاء التأسيسوالتخطيطلطرد مرحمة
،التيتميزتبالعممياتالعسكريةالتينفذىاالصياينةوأىمياالخطةدالت،والتيشممت1948

وتعّرؼ محدد. وزماف مكاف منيا لكؿ عممية، عشرة ثالث بمغت التي العمميات مف عددًا
خطةدالت:بأنياأوؿخطةاستراتيجيةوضعتياالياغاناهبغرضاحتالؿالمصادراإلسرائيميةال

مناطؽعمىنطاؽقطريواسعوالسيطرةعمييا،ومفضمفماتيدؼإليوتطييرالقرىالعربية،
وطردالعربمفالمناطؽالمختمفةوحتىمفأحياءمعينة،واستيدفتالخطةمدفصفد،طبريا،

القدس يافا، أبيب، تؿ فرعحيفا، بتحضيرىا قاـ التي الوثائؽ إحدى خالؿ مف ثبت ولقد .
االستخباراتفيوزارةالدفاعاإلسرائيمية،التيتناولتموضوعىجرةالعربمففمسطيففيأثناء

،والتيوقعتبيفيديبنيموريسونشرتيامجمة1/6/1948و1/12/1945الفترةالممتدةبيف
عسكريةمفقبؿالعصاباتالصييونية،كانتالسببالمباشر"ميدؿإيستشدز"،بأفالعممياتال

(71، 1992واكميـ،%مفالسكافالذيفغادروافمسطيف.)75فيطرد
،وانتيتمنوسنة1948استمرتإسرائيؿبعممياتالطردالجماعيةلمفمسطينييفبعدسنة

ع1959 مف أكثر اإلسرائيمي الجيش طرد حيث المتحدة، األمـ تدخؿ بعد مف، آالؼ شرة
فيالسنواتاألولىمفعمردولةإسرائيؿ،ويضاؼإلييـعدةآالؼأخرىمف48فمسطيني

(2002،19كوىيف،الالجئيفالفمسطينييفالذيفاستطاعواالتسمؿعائديفإلىقراىـومدنيـ.)
عممواوعندقياـالدولةالعبريةُمنحالبدوفترةشيريفلتسجيؿأراضييـ،لكفغالبيتيـلـي

ُيعرؼبػ"دائرة فيختاـالشيريفأفاألراضيالتيلـتسجؿتابعةلما لتعمف"إسرائيؿ" باألمر،
أراضيإسرائيؿ"وأصبحت"أراضيدولة"،وعممتالسمطاتاإلسرائيميةعمىإجبارعربالنقب
النقب لعرب وتجمعات قرى بإقامة الخطة ىذه وتقضي المبرمج، التخطيط العيشوفؽ عمى

دؼتجميعالسكاففييا،وبالتاليمصادرةاألرضواالستيالءعمييا.وفعاًلتمكنتالسمطاتبي
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%مفالسكافالعربووضعيـضمفسبعقرى،ىي:رىطوكسيفةوعرعرة50مفتجميعنحو
إنشاءمجمسأبوبسمةاإلقميميالذييضـتسع ـّ وشقيبالسالـوالمقيةوتؿالسبعوحورة،كمات

اال ـّ عتراؼبيا،وبقيعشراتآالؼالسكاففيمناطؽسكنيـوعمىأرضيـ،ويعيشوفقرىت
فيظروؼمأساوية.

إلىألؼشخصمفقبيمةالعزازمةإلىاألردففي700جرتعمميةطردأخرىلنحو
فمسطينيًافيشاحنتيفحتىنقطة120،نقؿالجيشاإلسرائيمي31/5/1950وفي1950مايو

ف الحدود مف الفمسطينيوفقريبة وأمر األردنية، اإلسرائيمية الحدود موازاة في عربية، وادي ي
،نقؿالجيشاإلسرائيمي1950بالمروروسطوابؿمفالرصاصلحثيـعمىالعبور،وفيصيؼ

مفمدينةالمجدؿفيالجنوب،إلىحدودقطاعغزة،وفي2700 اعتقؿ2/9/1950شخصًا
مةالعزازمةمفالنقب،وطردىـإلىاألرضالمصرية،وتحدثتالجيشاإلسرائيميالمئاتمفقبي

وفيسبتمبر آالؼشخص، أربعة عفطرد المتحدة لألمـ التابعة اإلشراؼعمىاليدنة لجنة
عنصرًامفقبيمةالصانعمفالنقبالشماليإلىالضفةالغربية،فيما850تـطردنحو1952

العزا قبيمة مف آخريف آالؼ بضعة طرد أرضتـ إلى القبائؿ رجاؿ مف وغيرىـ زمة
(2002،29مصالحة،سيناء.)

وأوردالمؤرخاإلسرائيميبنيموريسنقاًلعفتقريرلوزارةالخارجيةاإلسرائيميةأنوفي
ألؼبدويمف17،"طردتإسرائيؿمايناىزمجموعة1953وسنة1949الفترةمابيفسنة

ف".النقبليسواجميعًامتسمميفمزعومي
 وسيناءعاـ سقوطغزة بعممياتوحشيةإلرىاب1956وبعد قامتالقواتاإلسرائيمية

الفمسطينييف،وقدعثرعمىمئاتالجثثألسرىمصرييففيسيناء،ولفمسطينييففيخانيونس
وىدفت الحرب، ىذه في الجيشاإلسرائيمي ارتكبيا التي الوحشية لألعماؿ نتيجة وغزة ورفح

 القتؿ مفعمميات اعتقادًا المكتظة الالجئيف مخيمات مف اليرب إلى الفمسطينييف دفع إلى
(،إالأفالفمسطينييفظموافي1990،82عمر،إسرائيؿأفتكرارالمذابحسيدفعيـإلىاليجرة)

 حرب مع وتزامف الناس1956أماكنيـ، كاف الذي الوقت ففي أخرى، ممارساتصييونية ،
مذاب ذاكرتيـ وفي يعيشوف العاـ ويواجيوف1948ح النكبة، صدمة عمى التغمب ويحاولوف ،

قانونية،جاءتيـفي ،مذبحة1956أكتوبر29سياساتاالقتالعوالتيميشمستغميفكؿثغرة
جديدةأصبحتيومًاوطنيًافيذاكرتيـالجماعيةوىيمذبحةكفرقاسـ،وقدكادتحكايتياأف

بمسم سؿالمذابحالصييونيةوعممياتالتيجيرواإلبعاد،حتىتمربدوفأفيمحظأحدعالقتيا
شخصًامفأىاليالقريةمعظميـ49كشؼأحدمنفذيياعفسرىا،فمذبحةكفرقاسـقتؿفيو

مفالنساء)إحداىفحامؿ(واألطفاؿعمىيدوحدةتابعةلشرطةحرسالحدوداإلسرائيمية،وكما
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مزيةفقطعمىالمتورطيففيارتكابالمذبحة،ىومعروؼاكتفتالمحكمةبإصدارعقوباتر
،بطردقبائؿبدويةمفإسرائيؿإلىاألردفومصر.1959وقامتالقواتاإلسرائيميةفيعاـ
 في العسكري الحكـ إلغاء 1تـ تتوقؼ1966ديسمبر لـ العسكري الحكـ إلغاء بعد ولكف ،

ا نما وا  العرب، عمى العنصري لمتضييؽ الرئيسية والتمييزاألساليب القمع سياسة تخذت
(1992،66مصالحة،واالضطيادوجوىًاجديدة.)

تعرضتالقبائؿالعربيةفيقضاءبئرالسبعإلىعممياتترحيؿمفموقعإلىآخر،
قامتخاللياالسمطاتاإلسرائيميةباالستيالءعمىأرضيـ،ومنعيـمفالعودةإلييا،وقدساىمت

تمؾاألراضي،وخسارةأصحاباألرضقوانيفالطوارئوسنواتالحك ـالعسكري،فيمصادرة
عندمايتوجيوفإلىالمحاكـ،وتعمؿتمؾالسمطاتعمىإرغاـالمواطنيفالفمسطينييفمفسكاف
النقبلمدخوؿفيالبمداتالمخططةومغادرةقراىـالحالية،وتقوـبيدـالبيوتالتيتعتبرىاغير

ات،بحجةأفالعربزرعوىافيأراضيالدولة،وىيتعتبرىـمرخصة،ورشالمزروعاتبالمبيد
(151-2010،150كيواف،معتديف،معأنيـىـأصحاباألرضوالحؽ.)
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 المبحث الرابع

 (8449-8491سياسة التيجير اإلسرائيمية فيما بين )
 أخرىفيحربعاـ مرة الفرصة الطرد1967جاءت سياسة تمارسإسرائيؿ لكي ،

وخاصةبعدىذااالنتصارالسريعالذيحققوالجيشاإلسرائيميألسبابمتعددةليسواإلبعاد،
ىناالمجاؿلسردىا،ولكفالنتيجةىيمالـتتوقعوإسرائيؿسيطرةكاممةعمىفمسطيفالتاريخية
السورية فيمصرومرتفعاتالجوالف سيناء جزيرة واحتالؿشبو وغزة الغربية الضفة واحتالؿ

ال فيومناطؽ جديدًا بعدًا الحرب ىذه أوجدت وقد المبناني، الجنوب ومناطؽ األردنية، حدود
بعاد وا  اليميفالصييونيوعمتدعواتالترحيؿوالطرد قوة المجتمعاإلسرائيميزادتعمىأثره
إالأف الكبيرةإلسرائيؿعمىاألراضيالعربية، السيطرة الفمسطينييف،ألنوعمىالرغـمفىذه

ثرمفمميوففمسطينيموجوديففيأرضيـبمايمثؿتحديًاديموجرافيًالسياساتالتوسعىناؾأك
(1967،73جرجس،اإلسرائيمية.)

،اكتسحتإسرائيؿجيوشالدوؿالعربية،واستطاعتمضاعفة1967وفينكسةحزيراف
الج عمى النصر اإلسرائيميوف وصؼ وقد االستراتيجي، عمقيا وزيادة األراضي يوشمساحة

،واالنييار1967العربيةبأنومعجزة،وأفمحتإسرائيؿفيظؿجواإلرىابالذيأشاعتوحرب
لممرة لجأ بعضيـ فيتيجيرمئاتاآلالؼمفالالجئيفالفمسطينييف، السريعلمجيوشالعربية

 إلحصائيات وفقًا الفمسطينييف النازحيف عدد وبمغ 1967الثانية، ،6609220حوالي نازحًا
ألؼنازح،وحاولتقوات460(،وحسبتقديراتأخرىفإفعددىـبمغ1986،96السواحري،)

،طردأكبرعددممكفمفسكافاألراضيالمحتمة،ولكفالذيفتـطردىـ1967االحتالؿعاـ
ومعرفة وخاطفة، الحربكانتسريعة ألف منيـ، الكثيريف نظر وجية مف قميؿ عددىـ كاف

مفرليـسوىالبقاءفيأماكنيـ،وقداستفادالفمسطينيوفمفتجربتيـالسابقةالفمسطينييفأنوال
(1986،97،.)السواحري1948فيعاـ

حرب النزوح،وتدفعالمواطنيف1967وبعدىا بقميؿكانتقواتاالحتالؿتسيؿعممية
وخاصةسكافالمخيماتإلىعبورالجسريف،وفيالوقتنفسوكانتتقؼفورانتياءالحرب
إلى التيجير وكاف الغربية، الضفة إلى النازحيف عودة دوف لمحيمولة األردف نير امتداد عمى

راألردفوغيرىا،حيثأقيمتليـعمىعجؿمخيماتجديدة،وأكدالمؤرخالضفةالشرقيةلني
 العاـ في ترانسفير عمميات حدوث شاحاؾ تنفيذ1967إسرائيؿ في إسرائيؿ "نجحت فكتب ،

مباشرة، بضعمئاتاآلالؼالفمسطينييفخالؿالعدوافوبعده وقامتبطرد عممياتترانسفير،
 بيف ما المطروديف عدد 400ويقدر 500إلى لػ ُسمح وىكذا15ألؼ بالعودة، منيـ ألفًا
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تنفيذ وتـ مخيماتالشتات، إلى وقذفتبيـ الشعبالفمسطيني، غالبية مف تخمصتإسرائيؿ
(84-1967،81جرجس،التيجيرالقسرياستجابًةلفكرىاالصييوني.)

المناط رأتأفىذه لمضفةوالقطاع، واحتالليا فرضإسرائيؿسيطرتيا ؽمزدحمةبعد
الفرصة الصييوني الفكر واستغؿ الصميـ، في الصييوني المشروع ييدد الذي األمر سكانيًا،
قضية نياء وا  الفمسطينييف، لتيجير مشاريع فطرحعدة العربية، اليزيمة عف الناجمة التاريخية

لمقاو بؤرًا وتشكؿ لمتشريد، مادي تجسيد تعتبر التي المخيمات عمى والقضاء مةالالجئيف،
 االحتالؿ،ممايساعدفيتأميفطرؽالمستوطنيفوالجيش،وتسريعحؿالقضيةحسبالمفيـو

،طالبوزيرالخارجيةأباأبيافبإعادةتوطيفالالجئيففيالبالد1967الصييوني،ففي"يونيو
 والعراؽ")محجوب، سوريا في وباألخص 1995المجاورة التوطيف92، مشاريع وركزت ،)

اإلسرائيمي بعد وتيدؼإلىتفريغالمخيمات1967ة وليسالحؿالسياسي، األمني، عمىالبعد
حقيقة وجعمو الترانسفير اقتصادية، تنموية برامج خالؿ مف خارجيا ودمجيـ سكانيا وتوزيع
بجريمةالتنظيؼالعرقيوجريمةمنععودةالالجئيف،كما وثيقًا واقعة،فالتوطيفمرتبطارتباطًا

ؽاإلصراروالنيةالمستقرةفيتنفيذتمؾالجريمةبشكؿمستمر،والدالئؿعمىوجودأنويؤكدسب
(2011،32أبوستة،ىذهالنيةفياقتراؼالجريمةثابتةبمااليدعمجااًللمشؾ.)

وتبدأسمسمةالطردفيالقدسالعربيةالتيتخضعألولويةالتغييرفييا،فبعديوميفمف
فيالتاسعمف احتالليا وجرافاتالجيشفيتدميرحي1967يونيوعاـ معاوؿاليدـ تبدأ ،

شراؼمفقائدمنطقةالقدس"شموموالىط"وتـطرد بأكمموىو"حيالمغاربة"بأوامرصريحةوا 
آخريفتـطردىـممايسمىبالحيالييودي،وتوالتعمميات4000ألؼمفالسكافوالعربو

(2011،34،ىيتـتيويدىا.)أبوستةالطردمفالقدسومحيطياسريعًاحت
وفينفساليوـالذيتـفيوىدـحيالمغاربةبدأتعممياتالطردالكبرىالتيأشرؼ
عمييا"حاييـىيرتزوغ"أوؿحاكـعسكريلمضفةالغربيةبعداالحتالؿ)رئيسإسرائيؿفيمابعد(

 فيطرد البدء األردفوالتياست2009000حيثتـ أسابيعوأجبرمفالعربتجاه مرتعدة
ىيرتزوجكؿعربيعمىتوقيعإقرار)بصمةيد(يفيدأنويريدالخروجبإرادتوويأتيىذااألمر

إسرائيؿإلخراجعمىحدقوؿىيرتزوجواعترافو"بطرد ألؼ200فيإطارالخطةالتيبدأتيا
والسامرة)الضفةالغربية(منيـ يماتواديأريحا"،نازحفيمخ1009000فمسطينيمفييودا

 عاـ في تتـ كانت التي الطرد لحظات ساعتيا بعضالعرب تذكر عبدالظاىر،.)1948لقد
2000،53)

تحديدىـ وخاصة الفمسطينييف ضد اإلسرائيمية والترحيؿ الطرد نشاطات تقؼ ولـ
استحوذت فقد الغربيةوغزة، وفيالضفة معسكراتالالجئيففيغزة األولوياتفيالقدسثـ

 طرد فتـ التيويد اتجاه خاصفي اىتماـ عمى ومحيطيا فمسطينيمف1000القدسالشرقية
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ثالثقرى،ىي:قرى"بيتنوبا"و"عمواس"و"بالوا".واستمرالعسكريوفاإلسرائيميوففيممارسة
عمميةالطردوالترحيؿالقسريضدالفمسطينييفواستمرالتعامؿمعالقدسالتياستحوذتعمى

قصوىلتيويدىاواستمرطردسكافالقرىالمحيطةبياوىدـىذهالقرىوتغييرمعالمياأىمية
(2000،56كقرىبيتمرسيـوبيتعواوحبمووالجفتمؾوغيرىا.)عبدالظاىر،

وفيقطاعغزةعاود"ارئيؿشاروف"قائدالجيشاإلسرائيميفيالجبيةالجنوبيةمنذعاـ
عربوبأوامرشفييةمفموشيديافوزيرالدفاعقررمنذ،نشاطوفيالتعسؼضدال1969
،طردمايقربمفعشريفألؼمفبدوالنقبورفحإلىسيناء،فيماُعرؼ"بخطة1970عاـ

 التياستمرتحتىعاـ في1972شاروف" مستعمراتييودية والتيكانتتيدؼإلىإقامة ،
الك العمؿعمىإبعاد مع وعمىطوؿالحدود عفمنطقةقطاعغزة الفمسطينية ثافاتالسكانية

معإقامةسياجعمىطوؿالحدود الفمسطينيفيالمنطقة ولمتقميؿمفالوجود لتأمينيا الحدود
لقطعالتواصؿبيفالفمسطينييفوخاصةفيمنطقةرفححتىفيظؿالسيطرةاإلسرائيميةعمى

سكا مف ظيرت التي المالمح بعد وخاصة الوقت، ذلؾ في لمقاومةسيناء رفح ف
(1973مايو24يديعوفأحرنوت،االحتالؿ.)

لرفضمطمبالبدوفياستمرارطردىـوالذيرفضتوالمحكمةالعميااإلسرائيمية ونظرًا
،بحجة"دواعياألمفالقومي"آثركثيرمفالبدوالنزوحالداخميفيالنقب1973مايو23في

تباى ولقد أرضيـ، خارج إلى يطردوا أف عمى إبعاد استطاع بأنو شاروف )ثالثمائة(300ى
 عاـ واحدة ليمة في قطاعغزة قيادة1970فمسطينيمف توليو فيخالؿ سنة تمر لـ وأنو ،

(إال1972–1969المنطقةالجنوبيةالتيكافقطاعغزةيقعفينطاقيا،والتياستمرتمف)
أى إنما لمفمسطينييفليسالبدوفقط، بعاد وا  بؿوسكافوىناؾطرد ؿالمدفوالقرىالفمسطينية

(1992ديسمبر18ىآرتس،المخيماتأيضًا.)
ىذاباإلضافةإلىاإلجراءاتغيراإلنسانيةالتياتخذتياالسمطاتالعسكريةاإلسرائيمية
لمنععودةالذيفكانواخارجالضفةوغزةإلىديارىـوأماكفإقامتيـوعمىالرغـمفىذافإفما

 المغادرةيحدثاآلف لفكرة العربية االستجابة لعدـ مدىاالنزعاج يبرز اإلقميمية الساحة عمى
وتمارسو مارستو الذي الضغط مف الرغـ وعمى المحتمة، األراضي في البقاء في والتمسؾ
أرضيـ. في بالبقاء تمسكوا فإنيـ الفمسطينييف عمى اإلسرائيمية المدنية العسكرية السمطات

( 1999شاحاؾ، عمى279، اإلسرائيمية المستعمرات بناء في االستغراؽ مف الرغـ وعمى ،)
استفز قد العربي الصمود فإف بمدىـ، في العرب مقدرات واستنزاؼ المحتمة األرضالعربية
القياداتاإلسرائيميةوالتيأفصحتعفقمقيابصراحةمفىذااالتجاه،وبدأتتظيرالدراسات

الزيادةالسكانيةالعربيةعمىىويةالدولةالييودية،وراحخبراءالسكانيةالتيتحذرمفعواقب
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يظيروفمدىالكارثة –الديموجرافيا يسمونيا لـ–ىكذا التييمكفأفتقععمىإسرائيؿإذا
.(joels, 1993, p. 183)تتنبوإلىذلؾاألمر

االنت وبعد قبؿ كبيرًا بعدًا العرب عمى والضغط التيجير دعوات فاضةواكتسبت
،وتتضحأبعاداجديدةليذااألمريبرزمفخاللياأفالجميعمتفؽ1987الفمسطينيةاألولىفي

أكتوبر14عمىعمميةالطرد،ففيمقابمةنشرتيادالياشاحوريفيإحدىالجرائداإلسرائيميةفي
يآنذاؾ،أيقبؿبدءاالنتفاضةاألولىبشيريف،حيثأبرزوزيرالدفاعاإلسرائيم1987عاـ

اسحؽرابيفأفالطردىوأكثراألسمحةفعاليةلمقضاءعمىماأسماهاإلرىابالعربيوالحفاظ
السياسي الصعيد عمى الترحيؿ أو الطرد إلى الدعوة وتستمر الدولة، ييودية عمى

(1999،280،اإلسرائيمي.)شاحاؾ
عيناتمايمكفتسميتوأماعمىصعيدالنقبفقدبدأتمنذنيايةالستيناتوبدايةالسب

بالمرحمةالثانيةمفمخططشامؿييدؼإلىحصرأكبرعددمفبدوالنقبعمىأقؿمساحة
جغرافيةممكنةفيالنقبمفجيةوالعمؿعمىتشويواليويةالحضاريةوالوطنيةلعربالنقب

اسيواالستقطابمفخالؿالتغريبالُمبرمجومحاولةخمؽىويةُمزيفةلمبدوتعتمدالتحييدالسي
وبالتالي تابعيفلمشعبالفمسطينيبؿمواليفلمدولة"اإلسرائيمية"، ضمفكوفبدوالنقبليسوا
التركيبة والحفاظعمى أولى، كركيزة القسريفياستراتيجيتيا التوطيف عمى اعتمدت"إسرائيؿ"

ولةالحيمولةدوفتبمورالقبميةفيالنقبمفخالؿمنحالقياداتالتقميديةامتيازاتخاصة،ومحا
وعيوقيادةعربيةجديدةفيالنقبكبديؿلمقيادةالقبميةالجاىميةوالُميادنةوالمتواطئةفيكثير

(2007،21اليزيؿ،مفاألحيافمعسياسةالدولة"اإلسرائيمية".)
ولقدوجبالتطرؽلألسبابالتياستعممتياإسرائيؿفيعمميةتوطيفبدوالنقب،والتي

تضحفيالنقاطالتالية:ت
أواًل:كافومازاؿاألسموبالمركزيإلسرائيؿفيعمميةتيجيروتوطيفالبدوىو:االستيالءعمى
بنود األرضتحت مصادرة خالؿ ومف القوة خالؿ مف ديارىـ مف البدو األرضوطرد

احفيبدايةوقوانيفإسرائيميةأوجدتياخصيصًاليذاالغرض،وعندمالـتُفمحفيتحقيؽنج
قاـشاروف لممشاريع"اإلسرائيمية"، إقباؿعربالنقبعمىالتوطيفورفضيـ التوطيفلعدـ

،بتأسيسماُيسمىبالدورياتالخضراءشبوالعسكرية،1976)آنذاؾوزيرالزراعة(فيعاـ
جية، مف أراضييـ مف وطردىـ رىابيـ وا  البدو ُمالحقة ميمة الدوريات ليذه أسندت وقد

دخولياوا أو الدولة أراضي في الرعاية بحجة ومصادرتيا البدو مواشي عمى الستيالء
مصادرتيا بعد إسرائيؿ ُتعمنيا النقب لبدو تابعة أراضي )المحميات: الطبيعية المحميات
األراضي اليدؼاإلسرائيميمفمصادرة وبالتاليكاف ثانية، مفجية كمحمياتطبيعية(

تدميرمقوماتاالقتصادالبدويالتقميدي،وتضييؽالخناؽعمىوالمواشيييدؼإلىضربو
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األسموبفرضتإسرائيؿقسريًا وبيذا التوطيفاإلسرائيمية، إلىمشاريع البدوحتىيرحموا
(2010،جمجوـالنواةالبشريةلمشروعتوطيفبدوالنقب.)

سمة(قامت"إسرائيؿ"بطردعشرةآالؼن1980–1979وفينفسىذهالحقبة)
لتوطيف مفبدوالنقبمفأراضييـوديارىـإلىداخؿنقاطالتوطيفالقسريالتيحددتيا

 بمصادرة فقط الحقبة ىذه في "إسرائيؿ" وقامت البدو800000البدو، أراضي مف دونـ
مميوف13ومنعتيـمفالدخوؿإليياأوزراعتيا،ىناالبدمفالتذكيرأفمساحةالنقبتبمغ

ح وقد ولكفدونـ، دونـ، مميوني عمى األدنى بالحد ممكيتيـ تثبيت النقب في البدو اوؿ
النقبفيالوقتالراىف بدو يتبؽتحتممكية والتوطيفولـ استمرتبالمصادرة "إسرائيؿ"

(2010،دونـتعتبرىا"إسرائيؿ"دولةوُمتنازععمييا.)جمجوـ،230000سوى
فأساليبياوىوالخديعةواإلغراء،كافالبدوآنذاؾثانيًا:اعتمدتإسرائيؿعمىأسموبآخرم

)أواخرالستينات(اليممكوفأيمقوماتبنيةتحتيةأووسائؿاتصاالتأومراكزشراء،
اليوجدكيرباءوالىواتؼويضطرالبدويآنذاؾإلىالذىابإلىالمستوطناتالييودية

فيةضروريةأوشراءبعضالحاجياتالمجاورةأومدينةبئرالسبعحتىُيجريمكالمةىات
وبالتاليماجرىأف"إسرائيؿ"قامتببناءبداياتمدفونقاطالتوطيفالقسريمعتمدةعمى
بناءبيوتوحاراتلعائالتصغيرةالتممؾباألصؿأرضًا)ليستلياأرضممؾ(وقامت

لشراءلتكوفنقطةبتزويدوزركشةىذهالحاراتبالكيرباءواليواتؼالعامةوبعضمراكزا
غراءلمبدوالمحروميفأصاًلمفأيمقوماتالبنيةالتحتية،وفيالمقابؿأطمقت اجتذابوا 
"إسرائيؿ"عمالءىاالمحمييفوسماسرةاألرضمفبيفالبدوأنفسيـ،لبثالرعبوالترغيب
ال وا  التوطيف، مدف في سكف مكاف اقتنائيـ بضرورة األراضي أصحاب الناس قناع وا 

خسروفاألرضوالسكففيالنقبناىيؾعفأف"إسرائيؿ"حاولتالوصوؿمفخالؿسي
السماسرةإلىبعضأصحاباألرضالُميجريففياألرضومحاولةخداعيـببيعأرضيـ

(2007،23اليزيؿ،والتنازؿعنيالصالحالدولةومشاريعالتوطيف.)
 فيتوطيفأكثرمف1970نجحتإسرائيؿمنذعاـ بدويمفالنقب80000،

 الػ سكانيا التييفوؽعدد رىط، مدينة أكبرىا نقاطتوطيفقسرية 300000داخؿسبع
األحياف الناسفيأكثر ويكتظفييا لمتوطيففيالنقب، المشروعاألكبر وتعتبر نسمة،
إسرائيؿبحصرعربالنقبعمىأقؿ يندرجفيمخططواستراتيجية ما وىذا كالسرديف،

جغراف الييوديةمساحة بالمستوطنات وزرعيا العرب أراضي عمى واالستيالء ممكنة ية
بيدؼالتيويدالمكثؼلمنقب.

ويرىالباحثأفلسياسةالتيجيرالمتبعةمفقبؿإسرائيؿبحؽالفمسطينييفجذور
تعودلنشأةفكرةالصييونيةمنذالقرفالثامفعشر،معبدايةطرحفكرةتجميعييودالعالـ
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طرد يتطمببالطبع مما لمييود، قومي إلىوطف وتحويميا واحدة دولة إلى شتاتيـ مف
كؿ وفي اإلسرائيمية السياسات كؿ بينت لذلؾ بالييود، حالليـ وا  األصمييف السكاف
المجاالتعمىىذهالفكرة،والتينشطتبقوةفيفمسطيفمعبدايةاإلستيطافالييوديفي

بأعوام النكبة قبؿ فمسطيف عاـ النكبة وقوع مع اشتدت ولكنيا وىزيمة1948بسطية، ،
،حيثتـتشريدوتيجيراآلالؼمفالفمسطينييفإماإلىخارجفمسطيفأو1967حزيراف

فيتيجيرىـداخميًامفمدينةأوقرية نجح اإلسرائيمي االحتالؿ أف الباحث ويرى
ـيعانيفيتطبيقياويستخدـالماضيفيتمريرسياسةالتيجيربشكؿسمس،ولكنواليو

كؿالسبؿواآللياتوذلؾبسببحالةالوعيالكبيرةالتيوصؿإليياالفمسطينيوف.
البدء، منذ كانتقوية إسرائيؿفيتيجيرىـ النقبفإفرغبة بخصوصبدو أما
ولكنياآثرتأفتخضعيـلجممةمفالضغوطالنفسيةواالجتماعيةوالسياسية،التييمكف

تدفعيـإلىاليجرةالطوعيةأإوإلىالقبوؿبالتسويةمعالحكومةاإلسرائيمية،والموافقةأف
عمىاالنتقاؿإلىمناطؽسكفجديدةوضيقة،عمىىامشإقميـالنقبذاتوأوفيمناطؽ

تجمعاتفمسطينيةتشكؿخطورةأقؿعمىمصالحإسرائيؿالحيوية
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 تمييد:
عمىفمسطيف لالستيالء لتبريردعواىا كثيرة ذرائع الصييونية انتحمتالحركة نشاء، وا 

الصييونيةادولتي األصمييف، سكانيا وتيجير وطرد الصي، الحججاينةوساؽ مف الكثير
القوؿ.والبدمفواألكاذيبليمرروامخططاتيـوممارساتيـاالستيطانيةواالستعماريةفيفمسطيف

،فمسطيفلمحدداتالتيبنواعمىأساسياتوجياتيـنحوضرورةإقامةدولتيـالمزعومةفيإفا
ىيادعاءاتباطمةالأساسلياسوىفيتوراتيـالمحرفةوتاريخيـالمصطنع.



 المبحث األول

 لسياسة التيجير ةاأليديولوجي اتالمحدد
الصييونيقائـعمىنصوصتوراتيةالبدمفالقوؿابتداًءأفالبعداأليديولوجيفيالفكر

الحؽ، الديف تخالؼروح ألنيا تعالى؛ اهلل مف منزلة بأنيا اإليماف أو الصعبتصديقيا مف
وتميؿإلىالنمطالروائياألسطوري،وتنطويعمىتناقضاتتندعفالحصر.كماإنوالبدمف

إسرائيؿحكرعمييـوحدىـأمرالقوؿإفادعاءصياينةإسرائيؿأنيـورثةبنيإسرائيؿوأفبني
اليمكفقبولوألسبابموضوعية،ىيأفالنبواتكميانزلتعمىبنيإسرائيؿبمفيوميـالعاـ،
وأفمفبنيإسرائيؿمفآمفوأفمنيـمفكفر،واألىـمفذلؾأفبنيإسرائيؿأمةأوأمـقد

تمؾاألم ليخصشريحةضيقةمفبقايا يذكر،خمت،وحؿمصطمحالييود ـ،واليكادعددىا
تدعيجممة الصييونية ولكفالحركة فييا. تظيرنبوتيا ولـ بفمسطيف، وىيغيرمخصوصة

ادعاءات،يحسفذكرىالموقوؼعمىالبعداأليديولوجيبغضالنظرعفصدقومفكذبو.
يوديليؤديإلىتفردالجنسالي،يأتيالدافعالدينيفيمقدمةدوافعتيجيرالفمسطينييف

باعتبارأف،المحتمةوىومفأىـدوافعاالستيطافالصييونيفياألراضيالفمسطينية،بفمسطيف
لىاألبد الربمنح،حسبالتوراةف،فمسطيفىيحؽدينيلبنىاسرائيؿوفؽوعودالربليـوا 

أرضكنعاف الييود "ييوه" الدينية، فرائضيـ أعظـ يحققوا حتي يستوطنوىا أف وعمييـ وىذه،
األرضىيعطيةالربإلبراىيـكماوردفيالتوراة:"واجتازأبراـفياألرضإلىمكافشكيـ
إلىبموطةمورة.وكافالكنعانيوفحيفإذفياألرض.وظيرالربألبراـوقاؿلنسمؾأعطي

األرض".) التكويفىذه سفر ، 12إصحاح لبنى،(7-6آية، العطايا ىذه بمثؿ "التوراة" وتحفؿ
،سفرالتكويف"وأعطيلؾولنسمؾمفبعدؾأرضغربتؾكؿأرضكنعافممكًاأبديًا")،رائيؿإس

(8آية،17إصحاح
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الصييونيةفقطوفكرةترحيؿالفمسطينييفمفبالدىـلياجذورليستفيتاريخالحركة
نمافيتوراتيـأ كمايبدوفيالنصوصالتالية:،يضاًوا 

فالتستبؽفييانسمةمابؿ،يعطييالؾالربإليؾميراثاً"وأمامدفأولئؾاألمـالتي
)التوراة تحريمًا" تحرميا الت، ثنيةسفر ، 20إصحاح (17-16آية، ادخ، ذا إليؾ"وا  الرب مؾ

رضالتيأنتصائرإلييالترثياواستأصؿأممًاكثيرةمفأماـوجيؾ...وأسمميـالربإليؾاأل
 فأبسميـ وضربتيـ يديؾ رأفة")بيف بيـ تأخذ وال عيدًا معيـ تقطع ال التإبسااًل. ،ثنيةسفر

ويتضحمفاآلياتالسابقةأفالتوراةالمزعومةتحتوىعمىآياتتدعو،(2-1آية،7إصحاح
الييود التييستحميا لقتؿالبشرالذيفيسكنوفالبالد واستئصاليـ، ،مفأرضيـبؿواقتالعيـ

رضكنعاف.ياسرائيؿعندمايدخموفأييوه(بنوىذاماأمربوالرب)
الربإلبراىيـلنسمؾ)وقاؿ،ولقدسردالربإلبراىيـحدودأرضالييودوفؽوعدالرب

،15إصحاح،سفرالتكويفنيرالفرات()،لىالنيرالكبيرفنيرمصرإم،رضأعطىىذهاأل
لوعدوىذاماأطمؽعميوالصياينة)إسرائيؿالكبرى(التييحمـ،(18آية الييودبإقامتياتحقيقًا

وتبدأقصةتفضيؿالربلبنياسرائيؿوفؽتوراتيـمنذالقدـوتحديدًافيعيدنوحعميو،الرب
حتىتروىتوراةالمعرفةقصةالعداءالتاريخيفيالنصوصالتالية:،السالـ

خبا داخؿ وتعرى فسكر الخمر مف وشرب كرمًا. وغرس فالحًا يكوف نوح ئو)وابتدأ
أبيو أبوكنعافعورة فأبصرحاـ عمى، ويافثالرداءووضعاه ساـ فأخذ وأخبرأخويوخارجًا

فمما الىالوراء.فمـيبصراعورةأبييما الىالوراءوستراعورةأبييماووجياىما أكتافيماومشيا
فألخوتوعبدالعبيديكو،أستيقظنوحمفخمرهعمـمافعؿبوابنوالصغيرفقاؿ:ممعوفكنعاف

ساـ فيمساكف ليافثفيسكف اهلل ليفتح ليـ. عبدًا كنعاف وليكف ساـ الربإلو مبارؾ وقاؿ:
(27-20آية،9إصحاح،سفرالتكويف).وليكفكنعافعبدًاليـ(

وأف،عبيدلبنيإسرائيؿوحدىـوىذهالنصوصتوضحأفكؿالعربوليسالفمسطينييف
يقععمىعاتؽذنبوىذاال،وقتماشاءوايمطردىمومفحق،فرضيـمستباحةلمييودعبراألزماأ

وفكرةالطردالتي،محرفةوعمىساللتوكمياأفتدفعالثمفمثمماجاءفيالتوراةال،بفنوححاـ
التي الطرؽ بشتي وألسرىـ ليـ القسري التيجير خالؿ مف اليوـ الفمسطينيوف منيا يعاني

إسرائيؿ تستخدميا ، حيث أف عنيـتعتبر ويقاتؿ الحروب في إسرائيؿ بني جند يقود :الرب
الحربعمىأ مف اليوـ قربتـ أنتـ إسرائيؿ يا اسمع ليـ التضعؼقموبكـ)ويقوؿ عدائكـ ال،

والترتعدوا وجوىيـتخافوا والترىبوا أعدائكـ، لكييحاربعنكـ سائرمعكـ ألفالربإليكـ
(4-1آية،20إصحاح،ثنيةسفرالت).ليخمصكـ(
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)وألجؿأنوأحبآباءؾواختارنسميـمفبعدىـأخرجؾبحضرتووقوتوالعظيمةمف
مصرلكييطردمفأمامؾشعوبًاأكبروأعظـمنؾويأتيبؾويعطيؾأرضيـنصيبًاكمافي

) (38-35آية،4إصحاح،تثنيةسفرال).ىذااليـو
قمي قمياًل أمامؾ الشعوبمف ىؤالء يطرد إليؾ الرب تغنييـ)ولكف أف تستطيع ال اًل

القادةالصياينةحينماأبقوابعضوىذايوضحرضى،(22آية،7إصحاح،ثنيةسفرالت).كثيرًا(
نمابخططومشاريعاستيطانيةمتوالية،ةواحدةعمىأرضيـولـيقوموابطردىـمرالفمسطينييف ،وا 

 أمرتيـ التي توراتيـ لتعاليـ تحقيقًا قميالًوبأساليبمدروسة وبيدوءقميالًبالطرد الطرد، ففكرة
إذف.الجماعيقدتؤديإلىثورةعربيةكبرىوقدتصقؿالوعيالجمعيالعربيلمحاربةإسرائيؿ

أصوؿفيالتوراةالتيىيأصؿاأليديولوجيةاإلسرائيمية الطردوتيجيرالفمسطينييفليا ،فكرة
)ويوصى،دعاءبالكذبعمىموسىعميوالسالـوبدأاإلسرائيميوفبتطبيؽرؤاىـمفخالؿاال

وتبيدوف،وتمحوفجميعتصاويرىـ،الربموسىقائاًل:فتطردوفكؿسكافاألرضمفأمامكـ
(52آية،33إصحاح،لعددسفرا).كؿأصناميـالمسبوكةوتخربوفجميعمرتفعاتيـ(

،طرؽإدارةالحربالصياينةحدد،طبيعةالعالقةمعالكنعانييفالييودومثمماحددأوائؿ
وىذهأخالقياتالحربلدىالييودوفؽالنصالتوراتيةالتعامؿبوحشيةمعالفمسطينييف.وكيفي

التالي:
،)حيفتقتربمفمدينةلكيتحاربيااستدعيالصمحفإفأجابتؾإلىالصمحوفتحتلؾ

فلـت ،بؿعممتمعؾحرباً،سالمؾفكؿالشعبالموجودفييايكوفلؾلتسخيرويستعبدلؾ.وا 
فحاصرىا النساء، وأما السيؼ. بحد ذكورىا جميع فاضرب يدؾ إلى إليؾ الرب دفعيا ذا وا 

وتأكؿغنيمةأعدائؾالتي،فتغنميالنفسؾ،كؿغنيمتيا،واألطفاؿوالبيائـوكؿمافيالمدينة
التيلي ستمفمدفىؤالءاألمـأعطاؾالربإليؾ.ىكذاتفعؿبجميعالمدفالبعيدةمنؾجدًا

سفر).ىذهوأمامدفىؤالءالشعوبالتييعطيؾالربإليؾنصيبًافالتستعبدمنيانسمةما(
(16-10آية،20إصحاح،ثنيةالت

التعميماتحرفياً تتبعىذه اليوـ أفإسرائيؿ الشؾفيو ومما الجيشيعرفوفماوق، ادة
المحرفةلعقيدتيـالراسخةفيالتوعمييـفعموتبعا لوعد،راة التيتبررليـكؿجرائميـتحقيقًا

التوراةأرسوادعائـالفاشيةوالوحشيةفيالتعامؿمعالفمسطينييف.الرب إفمفكتبواأوحرفوا
إلىاهللتعالى وحشيةلمتعامؿمعالفمسطينييف،والنبييوشععميوالسالـ،منذأفنسبوا طرقًا

،ومفطفؿوشيخ،)وحرقواكؿمافيالمدينةمفرجؿوامرأة:عندمادخؿيوشعمدينةأريحا
.(21آية،6إصحاح،يشوعسفر).حتىالبقروالغنـوالحميربحدالسيؼ(

أففمسطيفىيأرضالميع بنيتقوؿالحركةالصييونيةفيدعايتيا ادالتيوعدبيا
الرببشكؿمحددلتكوفموطفبنأي،إسرائيؿ ،يإسرائيؿولألبدىياألرضالتيخصصيا
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نظرمفالموضعالذيأنتفيوشمااًلإرفععينيؾوا):مفمثؿتوراتيةنصوصمستندوفعمى
وغرباً وشرقًا وجنوبًا ونسمؾإلىاألبد(، األرضالتيأنتترىلؾأعطييا )سفر.ألفجميع

الصياينةأنووالنسؿىنايعنينسؿإبراىيـالذييعتقد،(16-15يةآ،13صحاحاإل،التكويف
والمقصودباألرضفيىذه،(1994،13،حميد) .جدالعبرانييفونبييـدوفسواىـمفالبشر

فيفمسطيف.،اآليةىيأرضكنعاف)فمسطيف( ومفىنابدأبنيإسرائيؿتاريخيـالمزعـو
الييودتردىـإلىمكافصوؿحيفتتحدثعفأاألسفارالتوراتيةومفالجديربالذكرأف

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

الميالد شماؿسورية، إلى"حراف" متوجيا أفعب، الفراتفيبعد نير مفأىر مومفكافمعو
إلىإلى"حراف"ثـتابعسيرهمرتحالبفأخيو"لوط"يوإذرحؿمعزوجتوسارةوأبيو"تارح"واوذو

وا زوجتو وبرفقتو مقتنياتيماأرضكنعاف وكؿ أخيو بف امتمكا، والنفوسالتي أرض، فوصموا
حيثوجدمأمنو،أقاـفيياأرضكنعافوحيثحؿ"إبراـ"في،كنعافتنفيذالوعدالربالمزعوـ

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

،امراعييبسببالقحطالذيأصابالبالدوولكفإقامتولـتطؿفيأرضكنعاف،راـوقارواحت
،بفأخيولوطإلىمصروقابؿفرعونياالذيوقعفيغراـزوجةإبراـوا،فتوجومعزوجتوسارة

(1991،96،الخشبة).عمىحدزعـالنصالتوراتي،التيقاؿعنياأنياأختووليستزوجتو
واألمواؿ الكثيرمفاألنعاـ وأعطاه كرمو ومعذلؾفقد وبقر، وصارلوغنـ وحمير،

ماءوأتفوجماؿ،وعبيد ومعو،ثـعادإلىفمسطيفسالماغانمابعدأفطردهفرعوفمصر،وا 
سارة زوجتو ىاجروأم، تو فيسدوـ، لوط أقاـ بينما فيحبروف وأقاـ القتساـ، افترقا وبعدىا

ولـتكفإلبراـذريةكبيرةفيىذه،المراعيبينيمالكثرةماكانوايممكوفمفالمواشيواألنعاـ
سماعيؿمفىاجروىوفيالسادسةوالثمانيفحتىجاءهابنوالبكرا،ولـيكفلوأوالد،ضراأل

وأماإسماعيؿ،(2003،29،أنورثـجاءهاسحؽمفسارةوىوعمىمشارؼالمئة)،مفعمره
فعندوبقياسحؽوذريتوالجئيففيأرضكنعا،فقدعاشونماوكثرنسموخارجأرضكنعاف

فالوجود،وقدأنجبولديوعيسىويعقوبىناؾ،ومفدوفاستقراربرعياألغناـأىميايعمموف
إذفلبنيإسرائيؿقبؿوالدةيعقوبعمىأرضفمسطيف.

دعاءالتوراةبيجرةيعقوببفاسحؽحسبا،انيةمفتاريخبنيإسرائيؿالفترةالثوبدأت
ولبعضالمارةخوتوبالذيباعوإيوسؼأحدأبناءيعقعندمالحقواب،وجميعآؿبيتوإلىمصر

والذيأصبحيشغؿمنصبالوزيراألوؿعندفرعوففيالقرف،سماعيؿمفالتجارمفبنيا
الميالد قبؿ عشر السابع مصر، دلتا في يعقوب بنو وأقاـ البقاع، أخصب في أرض، في
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فيالبيئةالمصرية،"جاساف" إلىأعمىالمستويا،وانخرطوا ببعدأفكانواتوالمناصووصموا
.(1991،100،الخشبة).مينةالرعيقبؿىجرتيـيزاولوف

عاشواحيث،ولقددخؿحينياسبعوفشخصامفآؿيعقوبقادميفمفأرضكنعاف
حتىخشييـفرعوفوبدأينبذىـويستعبدىـويذليـ،عددىـواستفحؿنفوذىـوتكاثر،فيمصر

ويعذبيـوصواللقتؿمواليدىـ ، فيتاريخبنيإسرائيؿحيثبدأتومفىنا مرحمةجديدة تبدأ
مفمصرفيالقرفالثالثعشرقبؿالميالد بخروجيـ مستيدفيفأرضكنعافالتيوعدىـ،

والاستعباد ظمـ واليوجد ولبنيا بعسميا ربيـ التاريخية، الييود فمسطيفوفؽرواية دخموا وقد
الييو،بالقوةعمىيديوشعبفنوف ىاربيف،ؽ.ـ1220دوأخرجوىـمفمصرعاـحيثقادوا

(2003،62،الكبرا)عدالتيوفيأرضسيناءلمدةأربعيفعامًا.مففرعوفوجنودهوذلؾب
دخؿيوشعبفنوفومفمعومفقواتبنيإسرائيؿأرضفمسطيفبعدمعارؾطاحنة

ولكففيالنياية،فينيقييفمعالقبائؿالكنعانيةوبضعىزائـإضافيةإلىمعارؾمعالعمونييفوال
أريحا ودمروا أفحرقوا بعد فمسطيف نوف بف يوشع يفتح أف استطاع المدف، كؿ بعدىا ومف

التيالقتنفسالمصير الكنعانية والقبائؿ التيجيرواالقتالعفيتاريخبني، بداية وكافىنا
سكافعاي)منطقةقربأريحا(وتقوؿتوراتيـ:)وكافلماانتيىإسرائيؿمفقتؿجميع،إسرائيؿ

حيثلحقوىـوسقطواجميعابحدالسيؼحتىظنواأفجميعإسرائيؿرجع،فيالحقؿفيالبرية
بحدالسيؼ إلىعايوضربوىا مفرجاؿو، فيذلؾاليـو نساءاثنافكافجميعالذيفسقطوا

ألفا عشر أ، ىاليعايجميع بالمزراؽحتى، التيمدىا يده يرد لـ سكافويشوع جميع حـر
لكفالبيائـوغنيمةتمؾالمدينةنيبياإسرائيؿألنفسيـحسبقوؿالربالذيأمربويشوع،عاي

(28-24اآلية،8اإلصحاح،)سفريشوع.وأحرؽيشوععايوجعمياتالأبديًاإلىىذااليوـ(
وبدأتتدبوسرعافماانقسمواعمىأنفسيـ،وىكذابدأحكـالييودلمعظـمدففمسطيف

الصراعات بينيـ إل، عشائرسميتباألسباطوانقسموا عشروىيا،ىعدة قبيمةكؿواحدةةثنا
قاضي يحكميا منيا القضاة، بعصر المرحمة وسميتىذه بقتؿ، حكميـ دعائـ يثبتوف وكانوا

بالدىـ مف وطردىـ الكنعانييف بني، مف ممؾ أوؿ )طالوت( شاؤوؿ جاء حتى ىكذا وضموا
ثـجاء،ؽ.ـ1050ؿليوحدوينظـالوجودالعبرانيفيفمسطيفوقدعينوالنبيصموئيؿإسرائي

سميماف ومفبعده داوود )مم، اإلسرائيمية الممكية مرحمة كماوكانتىذه الموحدة( إسرائيؿ مكة
(1988،121،سعفاف)يزعموف.

 إسرائيؿالروحية مممكة القدسعاصمة أصبحتمدينة داوود والوطنيةوفيعيد أما،
 ييود الذييسمونو القدسوىو في موريا جبؿ عمى معبد أوؿ ببناء قاـ فقد العصرسميماف

.وجودهتحتالمسجداألقصىويدعوف،(2003،81،وافي))ىيكؿسميماف(الحالي
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ثروفاةسميماف مفجيةندلعتحربأىميةبيفعشرقبائؿشماليةمفبنيإسرائيؿاوا 
ييو قبيمتي الجنوبوبيف في وبنياميف وشمعوف أخرىدا جية مف إسرائيؿ، مممكة وانقسمت

مممكةو،ؽ.ـ722-931(:مممكةإسرائيؿفيالشماؿ1994،31،)حميدالموحدةإلىمممكتيف
ثـحدثتصراعاتفيمممكةالشماؿبيفاألسباطالعشرة،ؽ.ـ586-931ييودافيالجنوب

نيىأحتىتمزقتوتعرضتلغزوخارجي في،ذكروجودىاوشردسكانياوذابتولـيبؽليا
،حيفتعرضتمممكةييوداألكثرمفاحتالؿوصواًللمسبيالبابمياألوؿوالثانيوحكـالفراعنة

،(1998،101،)القمني.فيفمسطيفةمنظمكجماعةحتىانتيتوانتيىالوجوداإلسرائيمي
 أنفسيـ يعتبروف فيـ ىذا عصرنا ييود بالتاريخأما يتمسكوف وىـ الجنوبية ييودا مممكة أبناء

(مممكةإسرائيؿالموحدة،)ويكبيديا.المرويعفىذهالمممكةوكأنيـامتدادليذاالتاريخ
 روايات مدىصدؽ عف كتبوبغضالنظر أو التاريخية إسرائيؿ اليـو فيـ الدينية يـ

-أيالفمسطينييف-عامؿمعأبناءكنعافىـعمىىذاالتاريخوعمىطريقةواحدةلمتأبناءفيربو
العنؼالمطمؽوالطردواالقتالعوالقتؿواإلرىابوالسرقةىي التيجيرالذىيمارسبحؽ، وما

الفمسطينييفاليوـإالعبارةعفتنفيذتعميماتوقناعاتجاءتمفالتوراةوعبروقائعتاريخية
)وقاؿصموئيؿلشاؤوؿ:إيايأرسؿالربلمسحؾ:فتوراتيـتقوؿ،إنياطرقيـفيالبقاء،مختمفة

الرب إسرائيؿواآلففاسمعصوتكالـ عمىشعبو إنيافتقدتما، يقوؿربالجنود: وىكذا
عمؿعماليؽبإسرائيؿحيفوقؼلوفيالطريؽعندصعودهمفمصرفاآلفاذىبواضرب

جماًل،بقرًاوغنماً،طفاًلورضيعاً،وحرمواكؿمالووالتعؼعنيـبؿاقتؿرجاًلوامرأة،عماليؽ
(3-1اآلية،15االصحاح،صموئيؿ)سفر.وحمارًا(
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 نيالمبحث الثا

 لسياسة التيجير ةالتاريخي اتالمحدد
عمػػى،فػػيالقػػرفالتاسػػععشػػر،تضػػافرتعوامػػؿذاتيػػةفػػيالتجمعػػاتالييوديػػةاألوروبيػػة

فػػػيإطػػػار"المسػػػألةالشػػػرقية"لتحػػػرؾ"الفكػػػرة،وعوامػػػؿأوروبيػػػةعامػػػة،قاعػػػدة"المسػػػألةالييوديػػػة"
وتنتقؿبيامفالمجػردإلػىالمممػوسفػي"المشػروعالصػييوني"العممػي.وقػدتبمػورت،الصييونية"

التػػػػيانتشػػػػرتفػػػػيالمنػػػػاخالحضػػػػاري،الفكػػػػرةالصػػػػييونيةفػػػػيحاضػػػػنة"األفكػػػػاراالسػػػػترجاعية"
األجػواءالسياسػيةالتػيسػادتأوروبػاوترعرعتفػي،األوروبيمنذالقرفالسادسعشرالميالدي

صػػػاغتوقػػػدـ.1870وخصوصػػػًابعػػػدسػػػنة–سػػػتعمارأجػػػواءاال–الؿالقػػػرفالتاسػػػععشػػػرخػػػ
مسػػتغمةاألزمػػات،وكػػذلؾسػػبؿووسػػائؿتجسػػيدمشػػروعياالعممػػي،الصػػييونيةمنطمقاتيػػاالفكريػػة

،ظفػتالفكػراالسػترجاعيو،الييوديػةواإلمبرياليػة.ففػيالشػؽالييػودي–الناجمةعػفالمسػألتيف
لتطػػػػرحنفسػػػػياالوسػػػػيمةإلخػػػػراجالييػػػػودمػػػػفأزمػػػػتيـالمتفاقمػػػػةداخػػػػؿ،بطابعػػػػوالييػػػػوديالغيبػػػػي

فقػػدطرحػػػتنفسػػػياسػػػبياًلإلػػػىتػػػذليؿالعقبػػػات،المجتمعػػاتاألوروبيػػػة.أمػػػافػػػيالشػػػؽاإلمبريػػػالى
عبػرإقامػةمشػروع،الناجمةعفاليدؼاإلمبريػالىفػيتطويػعشػعوبالمنطقػةالعربيػةإلمالءاتػو

يشػػػكؿمركػػػزًاإقميميػػػًامناىضػػػًالحركػػػةشػػػعوبالمنطقػػػةفػػػيمواجيػػػةالغػػػزواإلمبريػػػالى،اسػػتيطاني
.(1983،73،عوض)

 "الصييونية" عشركانتشرت التاسع القرف نياية في أوروبا ييود بيف سياسية حركة
إلىمشروععمؿاستيطانيفي فمسطيف،يرميإلىإقامةالميالدي،وتبمورتمففكرةمجردة

العبرية،وىياسـلجبؿيقعجنوبي،كيافسياسيلمييودفييا والمفظمشتؽمفكممة"تسيوف"
ذلؾغربيالقدس)جبؿصييوف( والبالصييونية.ومع بالييود لو كنعانيوالعالقة اسـ وىو

وفيالتراثالديني دففىناؾ. أفالممؾداود العتقادىـ الييود الييوديأف"ييوى"يحجإليو
"رّنموالمربالساكففيصييوف".وبمرورالزمفصاراالسـيستعمؿ:يسكفىناؾ،إذيردالقوؿ

عامة الييود بؿ كميا، )فمسطيف( ليشمؿ"األرضالمقدسة" واتسع عمىالقدس، لمداللة ،مجازًا
ناثافبيرنب –1863).اوـوفيالعصرالحديث،طرحوالصحافيالييوديالنمساوياألصؿ،

مضموفسياسيليصؼبوالحركةالسياسيةالداعيةإلىتيجيرييودي(،كمصطمحذ1937
العالـإلىفمسطيف،وتوطينيـىناؾ،بناءعمىالدعوىبالحؽالتاريخيليـفييا،وبالتالىالحؽ

(.1976،13،جرجس)فيإقامةكيافسياسيييوديعمييا.
إذنشػأتوترعرعػتفػي،فكػرًاوممارسػة،أوروبيػةالجػذورالصييونيةحركػة،ففيالجوىر

التيػػابخطػػابدينػػيغطػػتمقووفػػيالظػػاىر،تاألوروبيػػةفػػيالقػػرفالتاسػػععشػػرأجػػواءالقوميػػا
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،كػػػافالبػػػّدمػػػفالتمويػػػوعمػػػىالجػػػوىرفييػػػا،وألنيػػػاحركػػػةمفتعمػػػةومفبركػػػة،ييػػػودياسػػػترجاعي
"الدولةالقوميػةتحػؿالمسػألة–فيالفكرةالسياسيةسواءلناحيةالمضموف،بمزاعـومقوالتزائفة

الػػذيسػػبقتياإليػػوالػػدوؿ،أولناحيػػةتجسػػيدىافػػيالواقػػععبػػراالسػػتعماراالسػػتيطاني–القوميػػة"
،األوروبيةفيبقاعمتعددةمػفالعػالـ.وقػدتقػدمتالصػييونيةبمشػروعياعمػىقاعػدةاالسػترجاع

و"عػودةالشػعبالمختػارإلػىوطنػو".،و"أرضالميعػاد"،"مفمنطمػؽأسػطورة"شػعباهللالمختػار
فكػػافالبػػّدلحركػػةمػػفىػػذاالػػنمطأفتعتمػػدأسػػموب"التػػآمر"السياسػػي،أمػػافػػيالممارسػػةالعمميػػة

)الييودية–ذيالطبيعةالمزدوجة،لتمريرمشروعيا،واستغالؿالتناقضبيفالقوى،والدبموماسي
واإلمبريالية(.

 تقميدىا األوروبيةوفي القومية لمحركات مصطنعة، كظاىرة الصييونية برزت لـ، إذ
الشروطالمسبقة تتوفرلدييا أوالمقوماتالكيانية، "حركةقومية، تسعىإلقامة،لالدعاءبأنيا

والدعوىالصييونيةبوجود،أسوةبالقومياتاألخرى،سيةفيياوتحقيؽالسيادةالسيا،"دولةقومية"
ةألنيابانطالقياكانتتنقصياأىـمقوماتالحركةالقومي،"ىيضربمفالبدعة"قوميةييودية

لـتكفبينيـمف،فالييودالمنتشروففيجميعأنحاءالعالـ،الشعبالموحدواألرضالمحددة–
وفيمسارمعاكستمامًالنشوءالدوؿ،"متعددةبينيـمعوجود"مذاىب،روابطإالالعقيدةالدينية

ميةالقو تحركتالصييونيةمف"إعالفالسيادة"، تسبغعميوصفة، وراحتتبحثعف"شعب"
وبيذاتكوفالفكرةقدتبمورت،تجمعفييابيفالشعبوالسيادة،ضومفثـعفرقعةأر،"األمة"

خارجالشعبواألرض عفتطمعاتذلؾ"الشعب"، تكفتعبيرًا ولـ القائمة، إلرادتو والتجسيدًا
يريدالسيادةعميياأسوةبغيرهمف،وعمىأرضمحددة،لذاتوكوحدةذاتخصوصيةعمىوعيو
(1976،18،جرجس)الشعوب.

تدعيالرابطةالقوميةبيفتجمعات،وكافطبيعيًاأفتعمدحركةمفىذاالنمطالمفتعؿ
التاريخيةفيخطابيافياوتشويوالتاريخوالجغرا،دينيةمبعثرةفيبقاعالعالـإلىاختالؽالمزاعـ

السياسي عمىصعيدالتخطيطوالتنفيذ، أما مفأفتعتمد، ،التآمروالدسائسعمىفكافالبّد
ائيلتحقيؽأىدافياغالىالعنؼالوبالت العالـفالتجمعاتالييو، التيانتشرتفيأنحاء دية لـ،

التيتذرعت،والمسألةالييودية.أوتاريخي،أولغوي،أواقتصادي،يكفيجمعياناظـاجتماعي
الصييونية بيا أوروبية، اجتماعية ىيقضية اإلطاروبالتال، ذلؾ في ىو الصحيح فحميا ،ى

األصمية مجتمعاتيـ في الييود اندماج إمكاف بعدـ والدعوى ىذه، دواعي عف وبغضالنظر
الظاىرة الصييوني، بالمنظور أسبابيا تعميؿ صحة مقدار وعف ، تقود فيفيي البحث إلى

ومعالجتيافيالواقعالذيأفرزىاكظاىرةنابيةفيعالقةالتجمعات،األوضاعالتيأدتإلييا
(1976،19،جرجس)الييوديةبمحيطيا.
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مجتمعةفيرقعةجغرافية،وألفالصييونيةلـتتبمورفيصفوؼكتمةموحدةمفالييود
فقدأّدتالنخبالييودية،أومتكاممة،متشابيةاقتصادية–محددةوتسودىاأوضاعاجتماعية

فيالنظاـالرأسمالىاإلمبريالى بيذهالحركة،المندمجةفعميًا وأواًلوقبؿكؿشيء،دور"المبشر"
اريعاالستيطافولمش،الذيفكانوااألشدمعارضةلألفكارالصييونية،فيأوساطالييودأنفسيـ

تعبربصورةحقيقية،والالنخبالتيتصوغياوتروجيافكارولـتكفتمؾاأل،التيتنطويعمييا
اومشكالتياالتيكانتلكؿمنياأوضاعي،عفاالتجاىاتالسائدةفيأوساطالتجمعاتالييودية

ونشاطاتيا وتطمعاتيا المراكز، في السائدة الفئات بيف وسيطًا نفسيا النخب تمؾ وطرحت
عمىصعيدالعالقات،التيكانتتعانيأزمةداخمية،فيياوبيفالتجمعاتالييودية،اإلمبريالية

ا فييابيف المتعددة لتيارات وخارجية، السائدة.، الرأسمالية الفئات مع العالقات صعيد عمى
يعمؿعمى،لتطرحنفسياوسيطاً،وانتيزتتمؾالنخباألوضاعالمتوترةبيفالييودومحيطيـ

بيفالجانبي فحؿالمشكالتالمتفاقمة فيمواقعتخدـ، وتيجيرىـوتوطينيـ الييود عبرتجنيد
،مفجية،وبالتالىتخفؼمفحدةالتوترالقائـبيفالطرفيف،مصالحالفئاتالرأسماليةالسائدة

(1976،21،جرجس)مفجيةأخرى.،وتبرروجودىاىي
يكف األمرمفوميما الييودية، القومية بشأف الصييونية المزاعـ جممة والحؽفإف

التاريخيفيفمسطيف األوروبية، الثقافية فياألجواء والدعوىاالسترجاعية الييودية، والمسألة
ماكافلياأفتشكؿظاىرةقابمةلمحياةخارجإيقاعات،ومجمؿعناصرىاورداتالفعؿعمييا

،حققتياالصييونيةواإلنجازاتالعمميةالتي،والصراعاإلمبريالىبشأفالمنطقة،المسألةالشرقية
عزىإلىالفعؿالييوديالذاتياليمكفأفت لمتاريخ، مفالطروحاتالمزيفة انطالقًا والإلى،

بؿإلىالديناميات،فحسبوالإلىالتنظيـالداخمي،رجاعيةالمزاعـالصييونيةوالدعاوىاالست
.ومفىناتبرزأىميةدراسةأواًلوقبؿكؿشيء،الحقيقيةلتاريخأوروبافيالقرفالتاسععشر

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

وكذلؾدور،لعثمانيةالمراكزاإلمبرياليةومخططاتياوالتنافسبينيابشأفاقتساـأراضيالسمطةا
(1973،519،يغصاال)النخبالييوديةالمندمجةفينسيجالفئاتالسائدةفيتمؾالمراكز.

 الصييونية الفكرة منطمقات كانت ذا اليجرة–وا  عبر ييودي سياسي كياف إقامة
األوروبي–واالستيطاف محيطيا عف بمعزؿ فيميا يستقيـ ال لممشروع، العممي التجسيد فإف

نحو الموجية ونشاطمؤسساتو الربطالجدليبيفبنائو مفدوف الصييونيالتتضحمعالمو
رضالفمسطينية.تكثيؼاالستيطافواالستيالءعمىاأل
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 :ر فكرة العودة في الفكر الصييونيأواًل: تطو 
بعدظيورحركةاإلصالحالديني،تموحفياألفؽ،بدأتفكرةاالستيطاففيفمسطيف

م يد أوروباعمى في لوثر ارتف فكرة، ترويج الجديد البروتستانتي المذىب أصحاب بدأ حيث
الغربي الحضاري النسيج مف جزءًا ليسوا الييود بأف تقضي وعمييـ، الحقوؽ مف ليـ ما ليـ

نماىـشعباهللالمختار،ماعميػيـمفالواجػبات يجبأفيعودوا،ـالمقدسفمسطيفوطني،وا 
ليوإ أولى، الدنماركيوكانت التاجر بو قاـ ما الفكرة ىذه لتحقيؽ الدعوات

Oligerpoulliأوليجربػولي 1695عاـ فمسطيف، في الييود لتوطيف خطة أعد الذي وقاـ،
إلىمموؾأوروبافيذلؾالوقت كافاإلمبراطورالفرنسينابميوف،1799وفيعاـ،بتسميميا

اءحممتوالشييرةعمىمصروديةفيفمسطيفأثنبونابرتأوؿزعيـدولةيقترحإنشاءدولةيي
(1973،519،يغصاال).فيالقرفالتاسععشروسوريا

وانطمقتىذهالدعوات،اشتدتحممةالدعواتلممشروعاالستيطانيالييوديفيفمسطيف
مػػػفأوروبػػػامسػػػتغمةالمنػػػاخالسياسػػػيالسػػػائدحػػػوؿاألطمػػػاعاالسػػػتعماريةاألوروبيػػػةفػػػيتقسػػػيـ

وقػػدتػػولىأمػػر،الرجػػؿالمريض"الدولػػةالعثمانيػػة"والتػػيعرفػػتحينئػػذبالمسػػألةالشػػرقيةممتمكػػات
الػذيدعػاshattesbouryشاتسػبوريأمثػاؿ:المورد،ىذهالدعواتعددمفزعماءالييودوغيرىـ

بػدعـمػفالػدوؿالعظمػىسػاعده،إلىحؿالمسالةالشرقيػةعفطريؽاستعمػارالييودلفمسطيػػف
وزيػر،الذيشغؿعدةمناصبمنيا،palmerston"1784-1856لموردبالمرستوف"فيذلؾا

ثـرئيسمجمسوزرائياحيثقاـبتعييفأوؿقنصؿبريطػانيفػيالقػدسعػاـ،خارجيةبريطانيا
كماطمػبمػفالسػفيرالبريطػانيفػي،وتكميفوبمنحالحمايةالرسميةلمييودفيفمسطيف،1838

،المسػػػيري)القسػػطنطينيةبالتػػدخؿلػػدىالسػػػمطافالعثمػػانيلمسػػماحلمييػػودبػػػاليجرةإلػػىفمسػػطيف.
1983،135).

وبعػػػدظيػػػورالحركػػػةالصػػػييونيةكحركػػػةسياسػػػيةعمميػػػةفػػػيالنصػػػؼالثػػػانيمػػػفالقػػػرف
وكػػػافمػػػفأبػػػرز،الفمسػػػطينيةسػػػعتىػػػذهالحركػػػةإلػػػىالسػػػيطرةعمػػػىاألراضػػػي،التاسػػػععشػػػر

وعمػػػؿ،والػػػذيكػػػافعضػػػوًافػػػيالبرلمػػػافاإلنجميػػػزي1820-1888نشػػػطائيالػػػورنسأوليفانػػػت
اعتقػػػدبضػػػرورةتخمػػيصالييػػػودمػػفالحضػػػارةالغربيػػػة،أيضػػًافػػػيالسػػمؾالدبموماسػػػياإلنجميػػزي

،يااالقتصػاديةوذلؾبإدخاليـكعنصرإلنقػاذالدولػةالعثمانيػةمػفمشػاكم،بتوطينيـفيفمسطيف
ومفأجؿذلؾقاـ،لمايتمتعبوالييودمفذكاءفياألعماؿالتجاريةومقدرهعمىجمعاألمواؿ

ـبنشػػػركتػػػاببعنػػػوافأرضجمعػػػاداقتػػػرحفيػػػوإنشػػػاءمسػػػتوطنةييوديػػػةشػػػرقي1880فػػػيعػػػاـ
جعوكػػػػذلؾشػػػػ،لتكػػػػوفتحػػػػتالسػػػػيادةالعثمانيػػػػةبحمايػػػػةبريطانيػػػػة،األردفشػػػػماؿالبحػػػػرالميػػػػت
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اسػػتعمارالييػػودفػػيفمسػػطيفوالمنػػاطؽالمجػػاورةعػػفطريػػؽإقامػػةمسػػتعمراتجديػػدةومسػػاعدة
.(1976،37،جريس)القائـمنيا.

وباإلضافةإلىأوليفانتحاوؿالعديدمفزعماءالييودفيالقرفالتاسععشرالقياـبمشاريع
(الذيحاوؿاستئجار1885-1784)ومفبيفىؤالءمونتفيوري،لتوطيفالييودفيفمسطيف

200 لمدة فيالجميؿ مقابؿ50قرية إنتاجيا20-%10عامًا %مف المحاولة، إالأفىذه
ثـنجحفيالحصوؿعمىموافقةالسمطاف،فشمتأماـرفضالحاكـالمصريلبالدالشاـآنذاؾ

ا قطع مف عدد بشراء ويافاالعثماني القدس مف بالقرب ألراضي فأو، مفسكف مجموعة ييا
العائالتالييودية لمشاريع، السمطاتالعثمانية تحتتحفظ أخفقتأيضًا الخطوة ىذه أف إال

فمسطيف في االستيطاف إلى، رساليا وا  مادية تبرعات جمع في جيودًا ىشمر وليـ بذؿ كما
،1990،الحالؽ)الجمعياتالصييونيةلتشجيعاالستيطاففيفمسطيفتحتالحمايةالبريطانية".

35).
،1814ففػيعػاـ،فمسػطيفىوففقدساىموافيعودةالييػودإلػأماالمبشروفاألمريكي

ىإلػواأفالييػوديجػبأفيعػودىداعياإلػ،راعيالكنيسةالمسيحيةوقؼالقسجوفماكدونالد
ففػػيالنصػػؼ،نفػػسالفكػػرةىشػػراتمػػفالمبشػػريفالػػذيفدعػػواإلػػولقػػدتبعػػوالع،أرضصػػييوف

فمسػطيفوأنشػأىنػاؾمسػتوطنةىأحػدقػادةالبروتسػتانتبػاليجرةإلػاألوؿمفالقرفالتاسػعقػاـ
وكػػذلؾقامػػتالسػػيدةكموانػػدامػػانيور،الزراعػػةىوديػػةلتػػدريبالميػػاجريفالييػػودعمػػزراعيػػةيي

لػيزوجةأحدكبارالتجػاروىػيمػفالبروتسػتانتمجموعػةمػفرجػاؿالػديفالمسػيحيلميجػرةإ
وممكػػػتمسػػػاحاتشاسػػػعةمػػػفاألراضػػػيوىبتيػػػاإلقامػػػةالمسػػػتوطنات،1850فمسػػػطيفعػػػاـ

قاـاالتحاداإلسرائيميالعػالميو،بروتستانتالييودفيدخوؿفمسطيفوىكذاساعدال،الييودية
أقيمػػػتعمييػػػا،عامػػػا99ًدونػػػـلمػػػدة2600باسػػػتئجار1860)االليػػػانس(الػػػذيتأسػػػسعػػػاـ

،فرانػػػؾ)مػػػفالبػػػاروفروتشػػػيمدلتػػػدريبالييػػػودالميػػػاجريفعمػػػىالزراعػػػة.مدرسػػػةزراعيػػػةبػػػدعـ
1967،31)

 عاـ 1870وفى إسرائيؿ، أمؿ وتعنى إسرائيؿ( )مكفا تأسػيسمسػتوطنة لواءتـ في
الزراعيةوتقػديـكانتتيدؼإلىتزويدالمستوطنيفالييودبالخبرةةالقدسوالتيأنشأتمدرس

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

دونـمفأراضىقريةممبس3375قامتمجموعةمفالييودبشراء،1878فيعاـو
 النمساوي باسـ تسجيميا فشمومووتـ األراضي، عمى لمسيطرة الييودية المحاوالت واستمرت

عاـ حتى 1881الفمسطينية الرسمي، التاريخ بداية والترالكور الييودي المؤرخ يعتبره الذي
تمكنوا،ييوديمفأوروباالشرقية3000لالستيطافالييوديفيفمسطيفبعدأفوصؿحوالي
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ال مف عدد إنشاء مف مف الفترة في 1884-1882مستوطنات عمميات، بعد فيما وتوالت
وقد،الشراءأواالستئجارلمدةطويمةشتىالوسائؿمنيااالستيالءعمىاألراضيالفمسطينيةب

،لعبتالمؤسساتالييوديةالتيأنشئتليذاالغرضومفبينيا:منظمةبيكاالتيأسسياروتشيمد
 عاـ األوؿ العالمي الصييوني المؤتمر انبثقتمف التي الييودية 1897والوكالة والصندوؽ،

"الكيرنكايمت" الييودي القومي الييودي"الكيرنيايسودوصند، التأسيس "وؽ اإلنجميزية، والشركة
(2009،49،لوبوف)الفمسطينية.
و تظير لـ عاـ في إال عشر التاسع القرف خالؿ منتظـ ،1878المستوطناتبشكؿ

بتاحتكفا القدسمفتأسيسمستوطنة تمكفمجموعةمفييود عندما ، ثـ،1882وفيعاـ
مستوطنات ثالث إنشاء ريشوف:ىي، يبناليتسيوفمستوطنة وروش يعقوب وزخروف ثـ،

1890وفيعاـ،1884ومستوطنةجديراعاـ،1883مستوطنتييسودىمعميووعفروفعاـ
وبعدانعقادالمؤتمرالصييونيالعالميالثانيعاـ،ومشمارىياروفأقيمتمستوطناترحوبوت

كافةالشؤوفالمتعمقةأقرقانوفالمنظمةالصييونيةالعالميةالت،1898 يأخذتعمىعاتقيا
إلى" الزراعية المستوطناتاإلسرائيمية عدد أفوصؿ بعد مستوطنة22باالستيطاف " سيطرت،

(.2009،53،لوبوف)ألؼدونـ.418ألؼدونـارتفعتإلى200عمى
 ىرتسؿسنة بزعامة العالمية الصييونية تشكيؿالمنظمة 1897وساىـ بوضعحجر،

،حيثكافاألساساأليديولوجيالذياعتمدتوالحركةالصييونية،األساسلممشروعالصييوني
دةشعببالمقولةإفالمشروعالصييونيىوعو-منذبػدءنشاطياأواخرالقرفالتاسععشر

فعممتالمؤتمراتالصييونيةالعالميةبدءًامفالمؤتمراألوؿعمى،أرضإلىأرضبالشعب"
"ويدعوىذاالبرنامجإلى،1897رامجياالتيتمحورتحوؿبرنامجالمؤتمراألوؿعاـتنفيذب

،العمؿعمىاستعمارفمسطيفبواسطةالعماؿالزراعييفوالصناعييفالييودوفؽأسسمناسبة
وتغذيةوتقويةالمشاعرالييوديةوالوعيالقوميالييودي الخطواتالتمييديةلمحصوؿ، واتخاذ

(1983،189،المسيري).الموافقةالضروريةلتحقيؽغايةالصييونيةعمى
سعتالحركةالصييونيةخالؿالربعاألخيرمفالقرفالتاسععشرإلىامتالؾأكبر
عمى ييودية دولو إلقامة الضرورية الركائز إحدى ذلؾ باعتبار األراضي مف ممكنة مساحة

يةاألراضيالذيكافسائدًافيفمسطيفومناطؽولقدساعدنظاـممك،أنقاضفمسطيفالعربية
امتالؾ في بعضمخططاتيـ تحقيؽ عمى الصياينة آنذاؾ العثمانية اإلمبراطورية مف أخرى

(1983،37،المسيري)األراضيالفمسطينيةوتيويدىا.
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 : تطور فكرة العودة فترة االنتداب البريطاني عمى فمسطينثانياً 
 إعالف منذ االنتدابعمىفمسطيفكافواضحًا عمىتحقيؽتصريح، عازمة بأفبريطانيا

بمفور فمسطيفتميي، الوطفالقوميالييوديوتيويد إلنشاء دًا تشرتشؿ، ُعرؼبمذكرة ولعؿما
فقدنصتالمذكرة،إفصاحرسميبريطانيفيىذاالشأفيمثؿأوؿ،1/7/1922المؤرخةفي

أفضؿالتوقعات،حتىيكوفلمطائفةالييودية،بوضوحعمىأفتصريحبمفور"غيرقابؿلمتغيير"
الحرة لمتنمية كا، فرصة تقدـ قدراتووأف لمشعبالييوديإلظيار ممة الضروريضماف، ومف

بأنويستندإلىصمةتاريخيةقديمة،إنشاءوطفقوميييودي واالعتراؼرسميًا دوليًا ،ضمانًا
السياسةو مفالضروريألجؿتطبيؽىذه فيفمسطيفمفزيادة، الييودية مفتمكيفالطائفة

عمىما،فيأيةظروؼكانت،إلىحديزيد،بحيثالتكوفىذهاليجرةكبيرة،عددىاباليجرة
 (1975،121،الجادر).عمىاستيعابقادميفجدد"-آنذاؾ–تكوفعميوقدرةالبالداالقتصادية

 الرسميووفقًا التوجو ليذا البريطانية، اإلجراءات تتالت المشروع، دفع عمى المساعدة
،تسييؿاليجرةالييوديةي:وى،وذلؾعمىثالثةصعدأساسية،الصييونيفيفمسطيفإلىاألماـ

،وقدتـاالستناد،متيازاتالكبرىلمييودالصياينةومنحاال،والتضييؽعمىالفالحيفالفمسطينييف
،عمىصؾاالنتدابخصوصًافيمادتوالثانيةوالمتضمنة،انتتسنوالسمطاتاالنتدابيةفيماك

داريةواقتصادية فيأحواؿسياسيةوا  المنتدبةمسؤولةعفوضعالبالد أفتكوفالدولة تكفؿ،
كييئة،فنصتعمىاالعتراؼبالوكالةالييودية،أماالمادةالرابعة،إنشاءالوطفالقوميالييودي

 (1975،7،الجادر(.تشيروتعاوففيإدارةفمسطيف،مالئمةعمومية
كمانصتالمادةالحاديةعشرةمفالصؾعمىأنويجوزإلدارةالبالدأفتتفؽمعالوكالة

وترقي،بشروطالعمؿواإلنصاؼاألعماؿوالمصالحالعمومية،الييوديةعمىأفتقيـأوتستمر
(1975،77،الجادرالتتولىالحكومةىذهاألموربنفسيا.حيث،مرافؽالبالدالطبيعية

الييوديةو الوكالة بشرعية البريطاني االنتداب سمطات اعترفت أف منذ اليجرة، أصبحت
إلىفمسطيف الييودية قانونياً، طابعًا تأخذ ،1920أغسطسففيالسادسوالعشريفمفآب،

ُأعطيالمندوبالساميحؽتحديد،القانوفوبموجبىذا،فرضأوؿقانوفلميجرةإلىفمسطيف
المياجريف عدد مفآفإلىآخر، ظروؼومتطمباتالبالدىبناءعم، التي، القواعد صدار وا 

(1975،129،الجادر):وىي،تسمحلمفئاتالتاليةاليجرةإلىفمسطيف
 .لمدةعاـ،األشخاصالذيفتضمفالمنظمةالصييونيةوسائؿإعالتيـ -1

أوالػػػذيفيقػػػدموفالػػػدليؿعمػػػى،الػػػذيفتتػػػوافرلػػػدييـالمػػػواردالمسػػػتقمةاألشػػػخاص -2
 .قدرتيـعمىإعالةأنفسيـ
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 رجاؿالديفالذيفتتوفروسائؿإعالتيـفيفمسطيف. -3

بػدأمنػذالنصػؼالثػاني،إالأّفالتغييرالجديفيميزافاليجرةالييوديةإلػىفمسػطيف
تػـبموجبػو،بريطانيقانونًاجديػدًالميجػرةحيثسّنتحكومةاالنتدابال،1928مفسنة

الجديػػػدالوضػػػعوقػػػداعتمػػػدالقػػػانوف،تصػػػنيؼالميػػػاجريفالمسػػػموحبػػػدخوليـإلػػػىالػػػبالد
(.1975،13،الجادر)وحددتالفئاتالمسموحلياباليجرةكمايمي:،االقتصاديلممياجر

 .وعائالتيـ،األشخاصالذيفيممكوفمبمغًااليقؿعفألؼجنيوإسترليني -1
 .جنيوعمىاألقؿ500ذووالميفالذيفيممكوف -2
 .جنييًاعمىاألقؿ250الذيفيممكوف،الصناعالماىروف -3
 .األشخاصالذيفليـإيرادثابتاليقؿعفأربعةجنيياتفيالشير -4
 .األيتاـالقادموفإلىمالجئفيفمسطيف -5
 .ضمونةمعيشتيـالرجاؿوالنساءالذيفيتعاطوفاألشغاؿالدينيةوالم -6
 .الطمبةالمضمونةمعيشتيـ -7
 .العماؿمفالرجاؿوالنساء -8
وكػافىػؤالء،األشخاصالذيفيعتمدوففيمعيشتيـعمىأقرباءليـفيفمسػطيف -9

 .األقرباءبحالةتمكنيـمفإعالتيـ
فقدتمكنتالحركةالصييونيةمفالتحايؿ،ورغـأفىذاالقانوفيسمحبيجرةأعدادكبيرة

عميو المياجريف، مف المزيد دخاؿ وا  الديمغرافي، البناء في جديد إحداثخمؿ شأنو وكافمف
ففيمرحمةاالنتدابالبريطانيعمى،1929األمرالذيأدىبدورهإلىوقوعىبة،الفمسطيني
فمسطيف ال، لألراضي الييود استمالؾ عمميات تكثيؼ تـ المرحمة ىذه فمسطينيةوفي وتدفؽ،

الييو ديةاليجرة والخامسة.، الموجاتالثالثةوالرابعة المرحمة لوبوف)حيثشيدتىذه ،2009،
66)

وبمختمؼالوسائؿعمميةنقؿ،سمطاتاالنتدابالبريطانيقدسيمتومماالشؾفيوأف
اقدمنحتمفذلؾأني،فمسطينيةإلىالمنظماتالصييونيةمفأجؿاستيطانياممكيةاألراضيال

فيمناطؽمختمفةمفالبالد،(ألؼدونـ195مساحتيا)حكوميةواسعةالييوديةأراضالوكالة
أجؿمف،وبتياحتكفا،أعطيتلبمدياتتؿأبيب،بمافيياأراضيمفالسيؿالساحميالفمسطيني

،1921كذلؾقدوضعتحكوماتاالنتدابالبريطانيفيعاـ،توسيعرقعةالمستوطناتفييما
دو175) ألؼ إقامة( أجؿ مف الصييونية المنظمات تصرؼ تحت الحكومة أمالؾ مف نـ
لتوطيفالمياجريفال أدىبدورهإلىقياـثورة،مستوطناتعمييا التيقمعتيا،ـ1921وىوما
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،الجادر).جانباالنجميزفيقمعىذهالثورةلىإحيثانضـالمستوطنوف،القواتالبريطانيةبشدة
1975،133)

خالؿىذهالفترةعمميةشراءاألراضيمفبعضاإلقطاعييفوالتجارالمبنانييفالذيفوقدتجددت
يممكوفمساحاتو فمسطيفكانوا مفاألراضيفيشماؿ اسعة الكتابإحيث، معصدور نو

األبيض اإلسراعفيعممياتاالستيطاففيالمناطؽ،1930عاـ الصييونية قررتالمنظمة
 الييود يسكنيا لـ ممالتي جغرافية مساحة أوسع لتشمؿ قبؿ تقسيـمف حصوؿ حالة في كنة

"مستوطنةكافيطمؽعمييا"خوما53"،1939-1936فأقيمتفيالفترةمفعاـ،لفمسطيف
" ومجداؿ م، إنشاؤىا العسكريلتمؾالمستوطناتالتيتزامف لمطابع عأيسياجوبرجوصفا

الفمسطينية1936نشوبثورةعاـ فياختيارمواقعتمؾالمستوطناتأفتكوفحيثروعي،
طؽمراقبةبالنسبةتنفسوكمناوقوتعمؿفيال،بمثابةسياجيشرؼعمىالمستوطناتاألخرى

واألطراؼروقدتمتمعظـىكذاالنوعمفالمستوطناتالمشرفةعمىمرجبفعام،لمقرىالعربية
وطناتفيمناطؽمعزولةوذلؾلخمؽشعوركماظيراتجاهلبناءالمست،الشماليةلمجميؿاألعمى

فمسطيف عمىكؿأجزاء السيطرة بقابمية لدىالييود فمسطيف، وفيأعقابمشروعبيؿلتقسيـ
(1975،135،الجادر)ـ.1937

حيث-جنوبفمسطيف-بدأاالىتماـالصييونيبإقامةمستعمراتفيصحراءالنقب
 في الصييونية فيتوسعت المستوطنات المنطقةإقامة تمؾ ، وذلؾ بيففي ما الواقعة الفترة

 وسنة الثانية العالمية 1948الحرب حصو، إلمكانية فيتحسبا مصر مع عسكري صداـ ؿ
لذا،"مستوطنة27"،1948نقببحموؿعاـحيثبمغعددالمستعمراتالمقامةفيال،المستقبؿ

فت خالؿ االستيطانية السياسة يميز مما رفإنو االنتداب توزيعة نحو الصييونية الحركة اتجاه
"12المستوطناتالزراعيةتوزيعااستراتيجياعمىحدودالدوؿالعربيةالمتاخمةلياحيثأقامت"

"عمىحدود7و"،"عمىحدودمصر8و"،"عمىحدودلبناف12و"،مستوطنةعمىحدوداألردف
سوريا ، الفترة ىذه خالؿ الزراعي االستيطاف عمى أدخؿ اسـوقد عميو أطمؽ جديد نوع

العماؿ قرية أي "الموشافعفوديـ" تعاوني، طابع ذات زراعية قرية وىي فييا، العائالت تقوـ
األرضبالتساوي باستغالؿ مجموع، بمغ حتى الزراعي االستيطاف مف النوع ىذا انتشر وقد

 عاـ حتى أقيمت التي 1946المستوطنات ،"68( يسكنيا مستوطنة مستوط18411" ف.(
.(1975،136،الجادر)

وقدتمكنتالحركةالصييونيةخالؿفترةاالنتدابالبريطانيعمىفمسطيفمفامتالؾ
وقدبمغتمساحةاألراضيالتي،موعاألراضيالزراعيةفيفمسطيف%مفمج30مايزيدعف

%6يعادؿوىوما،مميوفدونـ1947،1.82يمتمكياالصياينةمعنيايةفترةاالنتدابعاـ
فمسطي فمفمساحة ، مميوفدونـ27والبالغة ب، دايةفيحيفكافمجموعمفاألراضيعند
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قتشترتالمنظمةالصييونيةفيالسنواتاألخيرةالتيسبافقد،%فقط2االنتداباليزيدعف
أراضجديدة اإلسرائيمية الدولة قياـ تم، اإلستراتجيةالسيما ونظرتيـ تتفؽ التي ؾ توواصم،

 الييودي ويافاتكثيؼاالستيطاف حيفا بيف الساحمي السيؿ في مف، كبيرة قطعًا اشترت كما
لىالجنوبمف،ةفمسػطيفوبنوعخاصفيسيؿالحولاألراضيفيالقسـالشماليمف بحيرةوا 

مصبنيراألردفعندكانتىناؾكػذلؾصفقاتشراءأراضو.طبرياعمىطوؿنيراألردف
وفىضواحي،سعتأمالؾالييودفيمنطقةالقػدوتوس،لغربيةوعػمىضفتوا،ميتفيالبػحرال
وقدبمغعدد،فيالنقبالشماليوفىمنطقةغزةكماتـشراءالمزيدمفاألراضي،بئرالسػبع

"مستوطنةمساحتيا79"،1948-1939المستوطناتالتيأقيمتفيالفترةالواقعبيفعامي
(1975،139،الجادر).دونما"2.052.000اإلجمالية
أرضو عمى إسرائيؿ قياـ تقرر أف العالمية دعايتيا في الصييونية حاولت لطالما

،فمسطيفبناءعمىماتسميووعدالربالذييؤديإلىوجودحؽتاريخيلمييودفيفمسطيف
أرضفمسطيفأوحيثتحاوؿإقناعالعالـأفالييودالموزعيفعمىكؿدوؿالعالـليـحؽفي

والقصصمستندةعمىالسردالتاريخي،انتزاعياوالسكففييابناءعمىتبريراتتاريخيةودينية
بالييود الخاصة التاريخية الدينية، وفيكتبيـ الييود والتيجاءتعمىلساف استطاعت، وقد

لكثيريفمفوعواطؼاالدعائيالمكثؼأفتصؿإلىعقوؿالحركةالصييونيةمفخالؿنشاطيا
مف وطردىـ الفمسطينييف لألرضمف انتزاعيا بشرعية تقنعيـ وأف الغرب في الناسخاصة

 (1998،12،ديارىـ.)الرقب
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 المبحث الثالث

 المحددات الجيوسياسية
التاريخيةفمسطيفمساحةمف%40مانسبتوالصحراويةالنقبمنطقةتشكؿ وتحتؿ،

منياالجنوبيالجزء ىرفحوحتفمسطيفلوسطالغربيالساحؿعمىعسقالفمفتمتدحيث،
،كيمومترا190بنحوالنقبفيمسافةأطوؿوتقدر.سيناءمعالحدودطوؿعمىممتدة

كيمومترا80بنحووأعرضيا الميتوالبحرإيالتخميجشرقاويحدىا، رفحالمسافةمفوغربا،
طاباالمصريةحتى غزةقطاعحدودعمىشماالتمتدحيث، ، الشماؿإلىالخميؿجباؿحتى

.(1985،11،ديفيس).الغربي
مساحاتو،عةصغيرةونظرالوصؼوزارةالخارجيةاالسرائيمية"لدولةاسرائيؿ"بأنيا)رق

قصيرة( اإلسرائيمية)، الخارجية وزارة اإلسرائيمييف(http://cutt.us/KEP2h:موقع أف يعني ذلؾ فإف
إ قانعيفبمساحة لمسكافسرائيؿغير وكفايتيا حيث، الخارجيةسرائيؿإتبمغمساحة وفؽوزارة

إذيبمغطولياحوالي،طويؿوضيؽياشكمو،ميال(8،630كـمربع)22،145،سرائيميةاإل
لبنافىاوتحد،مياًل(فيأكثرالخطوطعرضا85ً)كـ135وعرضيا،مياًل(290كـ)470

ومصرفيالجنوبالغربيوالبحر،واألردففيالشرؽ،وسوريافيالشماؿالشرقي،فيالشماؿ
اإلسرائيمية)األبيضالمتوسطفيالغرب الخارجية وزارة (http://cutt.us/KEP2h:موقع وفيغالب،

بدقائؽمعدودة وبيفالحقوؿالخصبةوالصحراء ،األحيافيمكفاالنتقاؿبيفالجباؿوالسيوؿ؛
،عرضاًسرائيؿإويمكفقطعمساحة إلىالبحرالميتشرقًا بواسطةمفالبحرالمتوسطغربًا

السيارة دقيقة90فيحوالي يالت، وا  الشماؿ أقصى في المطمة بيف المسافة أقصىفيأما
ت.ساعا6فيمكفقطعيافيحوالي،الجنوب

ويزداداإلزدحاـفي،سرائيؿئيؿفيالقسـالعمويالشماليمفإسراويقطفمعظـسكافإ
ساحميالطويؿالالشريط يعنيأفاإل، ما إلىالسكففيالمناطؽوىو سرائيمييفيسعوفدوما

زدحاـالمدفاممايؤديإلى،حمةالصحراويةاويعزفوفعفالتوجولألماكفالق،الساحميةالخصبة
قبالتيتحتؿسرائيمييفلمتفكيربالزحؼجنوباتجاهالنيحتـعمىاإلو،شماليةإجماالالساحميةوال

 إسرائيؿ60نسبة أراضي مف % ، سوى يقطنيا اإلسرائيمييف8وال مف % يجعؿ، ما وىذا
ددعبارةعفمخزوفأواحتياطيجغرافيواستراتيجيلتميعتقدوفأفصحراءالنقبفيميسرائياإل

والعمراف السكاف اال، أزمة المستقبؿوحؿ في زدحاـ الرسمية، وغير الرسمية المشاريع لتمتد
عمارالنقبالستصالح المعيشيةظروؼوجعمياتعجبالحياةوتوفربدائؿتوازيفيظروفيا،وا 
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أوعمى،كيتكوفمقنعةالنتقاؿالسكافمفالشماؿإلىالجنوب،سرائيؿالمعيشةفيشماؿإ
فيالنقبوليس،سرائيؿأيمياجريفقادميففيالمستقبؿإلاألقؿوضعالمياجريفالجددأو

االزدح مناطؽ في الشماؿاـ في والعمراني السكاني النقبمناطوتع، مفتبر وقاحمة واسعة ؽ
وىيبحاجةإلىمشاريعإعماروتوطيفكبيرةلتحويمياإلىإقميـيعج،سرائيميةوجيةالنظراإل

.بالمستوطنيفالييود

والدليؿعمىذلؾضخامةحجـالمشاريعالعمرانيةواالستيطانيةالتيتقاـبشكؿدوري
النقبومست في مر الكنيست، وأعضاء المستوطنوف يضعيا التي واألفكار المخططات وعدد

اإلسكاف ووزارة العربوو، السكاف أواستبدالالتيتيدؼإلىطرد مياجريف أو بمستوطنيف يـ
الشماؿ سكافمف لمعرب، المخالفاتالتييعطونيا وعدد بناء، تصاريح إعطائيـ ـوعدوعدـ

بأكثرمفا يقطنيا36عترافيـ آالؼالبدوعشراتقرية كؿذلؾييدؼإلىترحيؿوتيجير،
لتفري المجاؿ وفتح اإلالبدو الستقباؿ جاىزة لتكوف النقب وقت.غ أي في الجزيرة)سرائيمييف

(http://cutt.us/Cktz:نت
لممرةاألولىفيديسمبرمفعاـوعندما تضمفالتقرير،2000عقدمؤتمرىيرتزيميا

عن والصادر اعتبر ما حوؿ إلسرائيؿ"قسمًا والديمغرافي" الجغرافي الجانب ، فيووقد وردت
 منيا توصيات جممة النقب وايت)بخصوص (http://soo.gd/pVm6بف، :" االستيطافتشجيع

الديمغرافي)السكاني المناطؽذاتاإلشكاؿ )الييوديفي وواديجزريؿ، الجميؿ في وخاصة
أمرضروريلمنعتشكؿأغمبيةعربيةمتواصمةجغرافيًايمكفأفتتسببفي،والنقبوماشابييا

".شطرإسرائيؿ
 ويعني األمر ىذا في اإلسرائيمييف المخططيف أمرغبة عائؽ أي وجود وحدةعدـ اـ

إ سرائيؿجغرافية في، اقتالعالقرىالعربية أراضيإوضرورة تمنعوحدة سرائيؿالنقبالتيقد
مواطنيففالعربفيالنقبيحمموفاليويةاإلسرائيميةويعتبروفالسكاف،والتييقيـعميياالييود

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

،سرائيؿعفمصروالشماؿالعربيتفصؿإحيث،سرائيؿونظرالموقعالنقبفيجنوبإ
عدـالقبوؿالشعبيالتيترى،حيثتعتبرمصرمصدرتيديددائـومستمرفيالذىنيةالييودية

 لوجود المستإالمصري عمى ما يوما ينعكس سوؼ مصر حدود عمى الرسميسرائيؿ وى
المصري ا، إلى يؤدي مصرمما مع ندالعحربجديدة المساحاتالصحراوية، تعتبر ولذلؾ

حضريةالمزدحمةبالسكاففيشماؿحمةعبارةعفمنطقةفاصمةبيفالمناطؽالاالشاسعةوالق
إ تأتيمف أيقواتمصرية وبيف الجنوبسرائيؿ ىناي، حربومف النقبمنطقة اعتبار مكف

http://cutt.us/Cktz
http://soo.gd/pVm6
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 أفمحتممة ينبغي وال مف قريبة تكوف يةالسكانالكثافة استراتيجي، عمؽ تعتبر بذلؾ وىي
أوأيىجوـفرديمفقبؿالجماعاتالمسمحة،تحمييامفأيىجوـمصريرسمي،سرائيؿإل

فيسيناء ا، النظاـ حرببيف ساحة مؤخرا تالجيادةلمصريوالجماعاحيثأصبحتسيناء
ومف،سرائيؿيقدتقوـبأيعممياتعسكريةضدإوالت،سرائيؿالعداءالتكفيريةالتيتناصبإ

بيرةالصطيادسرائيمييفوساحةكألمفالسكافاإلاًواقياًياجاضيالنقبالواسعةسىناتشكؿأر
 (1990،خميفة)سرائيؿ.أيجسـمتحرؾتجاهإ

ويضاؼإلىذلؾأفمنطقةالنقبتشكؿعمقًااستراتيجيًالمميناءاإلسرائيميالوحيدعمى
صحراء عمى السيطرة دوف فيو الحركة وتأميف الميناء ىذا حماية يمكف وال األحمر. البحر
الميت البحر في اإلسرائيمي لموجود استراتيجيًا عمقًا أيضًا النقب صحراء ،النقب.وتشكؿ

لمشتركةقيداإلعدادالتيتخططإسرائيؿلتنفيذىاباالشتراؾمعاألردفوربمامعدوؿولممشاريعا
أخرى.وىومايعنيأفصحراءالنقببمثابةالبوابةالبريةلالتصاؿبيفإسرائيؿوبيفمفترغب

مفالدوؿالعربيةفيتطبيععالقاتيامعيا.
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 رابعالمبحث ال

 لسياسة التيجير ةالديموغرافي اتالمحدد
تـتوطيفالبدو،ونتيجةلسياساتتنظيـاألراضيوالخططالزراعية،ومعمرورالوقت

فيأراضييـبشكؿغيرقانوني،فيسبعبمدات البقيةفقدظموا أما ،مفوجيةنظرإسرائيؿ،
غيرمنظمةو وىيقرىفقيرة يعرؼبالقرىغيرالمعترؼبيا التحتمحرومةفيما يةمفالبنية

والخدماتاألساسية.
،بعيداعفانتماءاتيـالحزبيةوالسياسية،يتفؽقياديوالدولةالعبريةواألكاديميوففيياو

العوامؿ إعمىأفالخطرالديمغرافيىوأحد الييودية،سرائيؿالتيتيددوجود ،ذاتاألغمبية
أوطردالفمسطينييفمفومفىناطرحتفكرةالترانسفير،ومستقبميافيمنطقةالشرؽاألوسط

ذومن،وطنيـبوصفياحاللمخطرالديمغرافيأوالمشكمةالسكانيةمنذنشأةالحركةالصييونية
 اإلوجدت السموؾ في التطبيؽ إلى طريقيا سنة منذ معمومات.1948سرائيمي ،10)تقرير
2009،4)

بظاللوعمىالسياسة،سرائيميحسبالتوصيؼاإل،يمقىالخطرالديمغرافيالفمسطينيو
إسرائيمياإل في الفمسطينييف مع تعامميا في وغزةة الغربية الضفة وفي سرائيؿ يشكؿ، كما

اإلواقعايوميا القرار عمىمؤسساتصنع سرائيميةضاغطا لمدولة، الدائمة بالحدود يتعمؽ فيما
.ئيؿبوصفيادولةييوديةسرااالعتراؼبإبفمسطينييفعمىالدواـمتيالمطالبفيمايتعمؽبو،العبرية
(10،2009،5معمومات)تقرير

إوي لدولة يمكف أنو فقطرىأرنوفسوفير البقاء سرائيؿ ييودية، أغمبية كانتفييا إذا
عنيا والدفاع الدولة سيادة بتحقؽ وحدودىا حجميا يسمح منطقة في تعيش واضحة وأحد،

مستوىحياةمالئـلمجتمعغربي.الشروطالحيويةلوجودالدولةىوالحفاظعمى
باتالعامؿالديمغرافيوقد فيتحديدشبكةالعفيالسنواتاألخيرة القاتبيفمييمنا

والعربفيأرضإ كمياالييود سرائيؿ فيحيث، سنة الييود %مف73حوالي2001شكؿ
أفنيمفالمتوقعونتيجةالتكاثرالطبيعيالسريعلممجتمعالفمسطي.داخؿدولةاسرائيؿ،السكاف
إتنخفض داخؿ الييود السكاف نسبة سنة في 2020سرائيؿ إلى، المستمر االزدياد رغـ

القدس68 عرب المعطيات ىذه %تشمؿ األ، ييوديةوالعماؿ غير مجموعات وأيضا جانب
سرائيؿ.يةتقطفإإضاف

ن أرضإتصؿ في اليوـ الييود السكاف إلىسبة كميا الغربية %51سرائيؿ ، مفلكف
%وىذادوفأخذإعادةالالجئيفبالحسباف.أمارئيس42المتوقعأفتصؿبعدعشريفسنةإلى
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بحسـقضيةسرائيؿالمواءعوزيدياففقدأعدتقريراشامالأوصىفيواألمفالقوميفيإمجمس
إ دولة القادمة)حدود المقبمة السنوات فيغضوف سرائيؿ( الحدود، رسـ يتـ أف التقرير ودعا

مدى عمى ديمقراطية ييودية دولة قياـ لضماف وحيد كطريؽ اعتباراتديمغرافية إلى استنادا
طويؿ.

قترحتشريعاتبةفيجامعةالتخنيوفبحيفافقدارئيسلجنةالطم،"يونيغولدفبيمف"أما
:(2013،107،)األونروا(منيا)وكالةالغوث

المواليدفيأوساطالجميورالييوديوتقميصمعدؿالخصوبةفيأوساطسفتشريعاتزيادة -
 الجميورالعربي.

 سفتشريعاتتقمصحدةتأثيرالمواطنيفالعربفيانتخاباتالكنيست. -
 سرائيؿلمخارج.فتشريعاتلتشجيعىجرةالعربفيإس -
سرائيميباالستجابةلمطمبإضفةوقطاعغزةربطأيمطمبعربيبالتنازالتاإلقميميةفيال -

مضاديقضيبإجراءعمميةتبادؿلمسكافبيفالسكافالييودفيالضفةوالقطاع)والمقصود
ال إىنا في العرب السكاف وبيف سرائيؿمستوطنيف( معظـ، نقؿ فييا يجري بصورة وذلؾ

 (109،وكالةالغوث)األنروا().سرائيؿفيإالمواطنيفالعرب

والتزايد،تؤثرفيالديمغرافيةالييوديةكعدداألطفاؿفياألسرةالواحدةتصبالعوامؿالتيو
فيمصمحةالفمسطينييفمقارنةبالييود،فينسبةالزواجالمختمط ،وتأخيرسفالزواجوغيرىا

اإلحصاء دائرة تقرير مف يتضح وىذا بالييود قياسا العرب لدى السكاني النمو نسبة وتزايد
والمسمميف،%8،1أفنسبةالنموالسكانيلمييودبمغت،2003ميةفيالعاـالمركزيةاالسرائي

وفيعاـ،1997%فيالعاـ8،3%وكافقدبمغفياألراضيالمحتمة4،3وصمتإلى
(.2008،25،%)حمداف3،3إلى2006

الييود لصالح الديمغرافي الميزاف تعديؿ الصييونية حاولت الييودية، اليجرات فكانت
،أالؼسنويا203ألؼو20وبأعدادتتفاوتمابيف،1948لفمسطيففيموجاتستقبؿالعاـ

فيياحيث التيعاشوا الغيتوىات)المعازؿ( ترؾالييود تفاقـو، بعد الييودية تضاعفتاليجرة
ووظفتالصييونيةأسطورةإبادةستة،معاداةالساميةفيأوروباوالمحرقةالنازية)اليولوكوست(

،)جارودي.خريفؿتبريراغتصابيالحقوؽاآلكماوظفتأساطيرأخرىمفأج،الييفييوديم
1996،52)
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وتتراوحبيف،فكانتاليجراتالييوديةالمتعددةلفمسطيفوظمتوتيرتياالسنويةمستقرةتقريبا
ولـتزدنسبتيـفي،استقطابمعظـالييودإالأفذلؾلـيمبالرغباتفي،سنويااًألف10-60
(1995،61،بيرغوال).%مفييودالعالـ40سرائيؿعفإ

لفوبياالخوؼمفالعامؿالدمغرافي مياتالييودياتبأفينجبفنصحشمعوفبيرساأل،ونظرًا
أ أربعة مف الديمغرافية"أوالد "القنبمة التغمبعمى رنسوف)آجؿ ،1995 ،15) تفوؽ، ولتواجو

،إمرأةطفاؿلكؿأ6نجابالذييبمغمعدؿاإلالمرأةالفمسطينيةفي الجغرافياجعؿبأستاذمما
كثرجديةسرائيمياتىيالخطراألعربياتاإلرحاـالنساءالأف)إ:رنونسوفيريقوؿآالسكانيةالبارز

التي مصالحة()سرائيؿإتواجيو ،1997 ،17) مجمةاتالنتيؾ، محرر وقالبنجامينشفارتس فإ،
الفمسطيني موقوتةالرحـ قنبمة فعال أو، الديمغرافي الواقع الذيفشكؿصفعةآلف الصييونية باء
يؤمنوفبفكرة كانوا ساليبأعدةسرائيمييفاإلواقترحبعض.رض"أرضبالشعبلشعببالأ"

وؿ"سياسةتشجيعالوالدةتركزمنياتوصياتمؤتمرىرتسيميااأل،لمتحكـفينسبةمواليدالعرب
،سمطانيوخوري")والغاءالمكافئاتالممنوحةلمولدالخامسفمافوؽ،"والرابععمىالولدالثالث

2003،98) األ، أكبروىذا السكافالييود)إرنونسوفيرآوقاؿ،مريضربالعرببصورة ننسبة
سنة20فتصؿبعدألكفمفالمتوقع،%51إلىسرائيؿالغربيةكمياتصؿإرضأاليوـفي

وربطالترانسفير،(1990،118،محجوب()عادةالالجئيفبالحسبافإخذأ%وىذادوف42إلى
مصحوبةبتمردداخؿ،سرائيؿإضديمكفتصويرسيناريوحربعامة)فكتب،بالبعدالديمغرافي

لفيكوفىناؾبديؿسوىتنفيذترانسفيرو،سرائيؿالغربيةإرضأ وخرجمف،(فيوضعكيذا
هىذ مما متوجسا الديمغرافية"أالدراسة سماىا"الحتمية بقولوأو، باالنفصاؿ وصى تنفذ)إ: لـ ف
وبسرعةإ البالد كامؿ في والعرب الييود بيف الفصؿ مكانية ، الواضح أفمف عربيةأف غمبية

الطبيعةالييوديةفيالبالد رئيؿشاروفقدآفأويبدو،(2001،30،سوفير()واضحةستقـز
ىذهأ بتوصيتو خذ بتنفيذ، فؾاالفقاـ رتباطخطة ، كما الخطرأحذرشمعوفبيرسمما سماه

األ ضـ مف الديمغرافي المحتمة )إ:بقولوسرائيؿإلراضي سيؤدي ذلؾ ديمغرافيةإلىف عواقب
وقاؿبنياميفنتنياىوزعيـ،(وىويتياسرائيؿإلمدعمىكامؿالمستقبؿالقوميوسياسيةبعيدةاأل

،%مفالسكاف40أصبحواذافإسرائيؿإوىيمععرب،رافيةاؾمشكمةديمغىن):الميكودالحالي
فالخوؼمفالياجسالديمغرافيقد،(2008،41،حمداف()فيذهمشكمةستمغىالدولةالييودية

ومالزما،وظؿحاضرادائمافيالمناقشاتالعامةوالخطاباتالسياسية،رؽمضاجعالصياينةأ
.الفمسطينييفوكافلوأثرىاـفيترسيخفكرةطردوتيجير،نشأتولمفكروالنشاطالصييونيمنذ
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 المبحث خامس

 حماية مصالح إسرائيل الحيوية في منطقة النقب
النقب بدو التيجيرتجاه سياسة لممارسة إسرائيؿدفعًا يدفع ومما مف، أفىناؾعدد

ىذهالمصالح:المصالحالحيويةالتيترىإسرائيؿأفبقاءىامرتبطبيا.ومف

 حماية مفاعل ديمونا النووي: -أواًل 
طواؿالسنواتالماضيةعمىانتياجمنطؽالغموضوالتضميؿفيمايتعمؽتاسرائيؿدأب

يتخذمف،وحتىاآلف1948لفمسطيفعاـالمسالحالنووي.فيوومنذاغتصابيابمسألةامتالكي
.ويعدواًلتحقيؽمايدعيو"ردعًاضروريًاوُممحًا"محا،سياسةالتخويؼواإلرىابأسموبًاثابتًالو

منذ النووياإلسرائيميواستخدـ النشاط األساسفي النقبحجر فيصحراء )ديمونا( مفاعؿ
المستخدـفياألسمحةالنووية  .(http://cutt.us/bZjh،)الشريؼإنشائولتخصيباليورانيـو

 دويعد تأسيسمفاعؿ في الفضؿ بيرسصاحب يموناشمعوف نائبوزير، كاف عندما
ا 1959لدفاععاـ فرنسية، بمساعدة بالعمؿ بدء اليدؼالمعمفمف1964و1962بيف، .

النقب لمنشئاتتعمؿعمىاستصالحمنطقة الطاقة توفير كاف إنشائو الصحراويمف، الجزء
.(http://cutt.us/E9Ep،)مغرسفمسطيفالتاريخية

الجديربالذكرأفإسرائيؿلـتوقععمىاتفاقيةمنعانتشارالسالحالنووي.فالدالئؿومف
 دخؿفيمرحمةالخطراإلستراتيجي؛-أىـمنشأةنوويةإسرائيمية-تشيرإلىأفمفاعؿديمونا

بسببانتياءعمرهاالفتراضيوالذييظيرواضًحالمعيافمفخالؿتصدعووتحولوإلىمصدر
لكا وحسبمحتمؿ المالييف. يكف لـ إف الضحايا أرواحمئاتاآلالؼمف تحصد إنسانية رثة

التقاريرالعمميةوصوراألقمارالصناعيةلديموناالمنشورةفإفالمفاعؿالنووييعانيمفأضرار
( إلىأفالمفاعؿأصبحقديًما بحيثتآكمت40جسيمةبسبباإلشعاعالنيترونيإضافة عاًما(

لة.كماأفأساساتوقدتتشقؽوتنياربسببقدميامحدثةكارثةنوويةضخمة.وعمىجدرانوالعاز
الرغـمفاستبداؿبعضاألجزاءمفالمفاعؿفإفىناؾخالًفاجديًّايدورحوؿماإذاكافمف

كارثة وقوع قبؿ تماًما المفاعؿ في العمؿ وقؼ (.ويكيبيدياhttp://cutt.us/qT16)األفضؿ
مفالموسادمفوحدةخاصةتختطفوأفقبؿ–فعنونومردخاياإلسرائيميالنوويالخبيرحاوؿو

صندايتايمزلصحيفةكشؼعندمااإلسرائيميالنوويالسالحمفخطريحذرأفحاوؿ–روما
ولعمؿخالؿعمييااإلطالعلوُأتيحاإلسرائيميالنوويالبرنامجعفسريةمعموماتالبريطانية

فيصنعتنوويرأس200عفمااليقؿتمتمؾ"إسرائيؿ"أكدأفحيثديمونامفاعؿفيكتقني
(http://cutt.us/XUjyB،2013،ناصرأبى).البموتونيوـمفديمونا

http://cutt.us/qT16ويكيبيديا
http://cutt.us/XUjyBأبو
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تشغيؿمفاعؿديمونافيكانوفاألوؿ/وقد التي،1963ديسمػبربدأ بدعـمففرنسا
مما،ميجاوات26زودتإسرائيؿباآلالتوالمعداتالالزمةلذلؾ.وكانتطاقتوآنذاؾالتتعدى

وىذايكفيلصناعةقنبمةنوويةواحدةبقوة،كيموجراماتمفالبموتونيوـ8يترجـإنتاجيًّابحوالي
السبعينياتر20 وفي المتفجرات. مف طنًّا لمفاعؿكيمو القصوى اإلنتاج طاقة فعتإسرائيؿ

إلىحوالي ميجاوات70ديمونا ، قدرىا ميجاوات44بزيادة لزيادة، تسعىإسرائيؿحالًيا بينما
يقارب لتصؿإلىما لمفاعؿديمونا اإلنتاجية ميجاوات100الكفاءة يعانيو، كؿما متجاىمة

 (http://cutt.us/39EC6،الموسوعةالحرة،)ويكيبيدياالمفاعؿمفمشاكؿ.
وتعتبرإسرائيؿأفأمفمفاعؿديموناوحمايةالوسطاإلقميميالذييوجدفيومفأمف

ذاتيا الدولة النقبمف، عرب بدو لتيجير تسعى ثـ ومف المفاعؿ. ىذا أمف مف أمنيا وأف
لممساسبو.المناطؽالقريبةمنولمزيدمفاألمفوالطمأنينةعمىسالمتومفأيمحاولةعدائية

 واإلفادة منيا لصالح المجتمع الييودي:قناة البحرين تنفيذ  –ثانيًا 

الميت(ارتباطاوثيقابمخطط-يرتبطالمشروعالصييونيالمسمىقناةالبحريف)األحمر
وزارةجديدةأسماىا،فيحينو،استحدثبنياميفنتنياىو،اقتالعوتيجيرفمسطينييالنقب.لذا

"تطوير البحريف"وزارة الذياعتبرمشروع"قناة التيأوكمتإلىسيمفافشالـو النقبوالجميؿ"
ضمفأىـأولوياتوزارتو؛ذلؾأفمشروعقناةالبحريفسيسرعفيعمميةاالستيطافاإلسرائيمي

وتكثيؼالوجودالسكانيحيثستوفرليامصادرمائيةوكيربائيةرخيصةجدا.،لصحراءالنقب
منيا.اإلسرائيميف مفنيبأراضيالعربفيالمنطقةواقتالعيـ بؿإفيالنقبيعنيمزيدا

؛بأفمشروعالقناةيعد"مشروعاوطنياعظيماسيساىـفيتنمية2012سيمفافشالوـأعمفعاـ
 .((3/7/2012النقبوالعربة")معاريؼ

اةالذيجندكماأفحزبالميكودوحكومتوكاناأيضامفأشدالمتحمسيفلمشروعالقن
و الفمسطينية. الياشميوالسمطة النظاـ أيضا شاروفقدصرحكافإليو اإلعالف، بعد وتحديدا

البحريف)عاـ مفاآلفوحتىعاـ،(2005عفاتفاقيةدراسةجدوىقناة بأفىدؼ"إسرائيؿ"
وىومايعنيأفىذاالتوطيفسيتـعمى،ىوتوطيفمميوفييوديفيصحراءالنقب2020

.حسابسكافالنقبمفالفمسطينييفالبدوالذيفيخططلتيجيرىـإلىمناطؽأخرى

 تأمين التواجد العسكري اإلسرائيمي عمى الحدود المصرية والفمسطينية: –ثالثًا 
وترىإسرائيؿأفصراعيامعالجانبالعربيلـينتِووأنولفينتييفيالمدىالمنظور.

ثـفييتحرصعمىتأميفتواجدىاالعسكريالمكثؼعمىطوؿحدودىامعمصرومعومف
قطاعغزة.
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 تأمين حرية الحركة في خميج العقبة: –رابعًا 
إلى ومنو األحمر البحر الرئيسعمى البحري اإلسرائيمي المخرج إيالت ميناء يعتبر

وبالتاليترىفيالنقب وحوضالمحيطاليندي. لتأميفىذاجميعدوؿآسيا استراتيجيًا عمقًا
الميناء لمعمؽ، ينتمي عدائيًا وسطًا فييـ ترى الذيف العرب سكانو مف تجريده وتحرصعمى

العربيوييددأمفميناءإيالتمفالخمؼ.
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 خامسالفصل ال

 سياسة التيجير الداخمي اإلسرائيمي تجاه بدو النقب
 

 القوانين اإلسرائيمي.التيجير في المبحث األول: 
 

 العمميات العسكرية وغير العسكرية لتنفيذ التيجير. المبحث الثاني:
 

 المبحث الثالث: الضغوط اإلسرائيمية اليادفة لتيجير بدو النقب.
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 تمييد:
يتناوؿىذاالفصؿسياسةالتيجيرالداخميالممنيجالذيتتبعوحكومةاسرائيؿتجاهبدو

النقب ، السياسةأدخمتاسرائيؿنصوصوموادفيالقانوفاالسرائيميمفشأنياولشرعنةىذه
إضفاءالشرعيةعمىكؿالتصرفاتوالممارساتغيرالشرعيةوالمنافيةلحقوؽاالنسافوالقانوف

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

مف السالـ والترىيبوالمواجياتوالتحايؿعمىالقانوفبدوفاستخداـ النقببالقوة مفسكاف
 لضغوطاتغيرالشرعيةوالعدوانية.خالؿالكثيرمفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 المبحث األول

 التيجير في القوانين اإلسرائيمية
ليبرالية ديمقراطية دولة إسرائيؿ أف الصييونية السياسية األدبيات تزعـ حقيقة، ولكف

أنيا السياسياإلسرائيميبيف )النظاـ مييمنة: أيديولوجيا دولة وىيالصييونية، ، حدودوتحدد
ىذهالدولة دولةالييودأينما،الدولةعمىنحواليرتبطبالرقعةالجغرافيةالتيتحتميا وتعتبرىا

 Samiالدولةالمواطنيفالمقيميففييا(؛وىذامادعااألكاديمياإلسرائيميساميسموحا،ىـ
Smoohaليبرالية ديمقراطية ليست إسرائيؿ )بأف يقّر أف إلى يستعم، أف عبارةويفضؿ ؿ

(2009،16،(15تقريرمعمومات))ديموقراطيةعرقيةلوصؼإسرائيؿ(
ومفالجديربالذكرأفقوانيفالتيجيراإلسرائيميةالتيشرعتإسرائيؿفيوضعيامنذ

وعمىغيرىـمف،والزاؿتطبيقياأمرًاواقعًاعمىفمسطينييالنقب،نشأتياالزالتتعمؿعمميا
حيثتسعىإسرائيؿجاىدةإلىتفريغمنطقتيفأساسيتيفمفمناطؽ،األصمييفأبناءفمسطيف

ذاكافتفريغالجميؿقدحظيبأولويةخاصةفيفتراتسابقة فإف،تواجدفمسطينييالداخؿ.وا 
وبخاصةبعدتوقيعاتفاقية،منطقةالنقببدأتفياستقطاباىتماـالمشرعوالمخططاإلسرائيمي

األردنية السالـ سنة 1994اإلسرائيمية النقب، فرصتطوير أف تشعر إسرائيؿ بدأت حيث
أصبحتمتاحةوأفإمكاناتتطويرىايمكفأفتتـمفخالؿعددمفالمشاريعاإلقميميةالتي
الوطف إلىباقيأقاليـ ومنيا لمتغمغؿاإلسرائيميفياألراضياألردنية تجعؿمفالنقبجسرًا

وىما،فيشيرفيىذاالمقاـإلىمشروعيفكبيريفليماارتباطبالنقبالعربي.ويمكفلمباحثأ
والميت األحمر البحريف: قناة مشروع األردنية، العقبة في البحر مياه تحمية ومشروع وذلؾ،

بدأتتشؽطريؽ التي اإلسرائيمية والفوسفاتومخططاتالتقنية الغاز إلىمشاريع باإلضافة
مباشرةمعالمصانعاألردنيةالقريبةمفالبحرالميت.الشراكةالمباشرةوغيرال

  أواًل: الييئات الخاصة بسن قوانين التيجير
وتقرير الفمسطينييف بترحيؿ مختصة حكومية لجاف عدة اإلسرائيمية السمطات شكمت

وأىميا:،مستقبميـ
 لجنة الترانسفير الوزارية:-3

،مختصةبترحيؿالفمسطينييفومستقبميـشكمتالسمطاتاإلسرائيميةعدةلجافحكومية
مةوكلجنةترانسفيررسميةعينتياالحوىي،ـ1948منياتمؾالتي"تشكمتفينيايةأغسطس

العربية الدوؿ في الفمسطينييف الالجئيف توطيف إلعادة المنظـ التخطيط أجؿ مف ،زريؽ)،
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الالجئيف(1996،321 )فحصمسألة وأىدافيا: وطرؽمعالجتيا، الممتمكات، وبحثمشكمة
(1987،القدس،دانيف)العربيةفيإسرائيؿ(.

 سمطة تأىيل الالجئين:-1
وعممتىذهالسمطةلمدةأربع،وتـتأسيسسمطةتأىيؿالالجئيفبرئاسةيوسؼفايتس

ووضعاالستراتيجياتالالزمة،وكانتمسئولةعفالميجريففيالداخؿ،1953-1949أعواـ
ماكفالتيالفمسطينييفعمىاالنتقاؿإلىاألالتيتخمصتببنديفأساسييفىما:إجبارالسكاف

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

 ثانيًا: قوانين وتشريعات التيجير اإلسرائيمية
القوانيفوالتشريعاتالتيتحمؿفيطياتياالرغبةسنتعدةلجافإسرائيميةمجموعةمف

 الػ وأراضي العربفيإسرائيؿ تقميصعدد 48في ىناؾإلىترؾ، الفمسطينييف تدفع والتي
وأىـتمؾالقوانيف:،ديارىـواليجرةإماالداخميةأوالخارجية



 قانوني العودة والجنسية:-3
كدتفيوطابعيااالستيطانيقانوفالعودةأبسف،1950يوليو5قامتإسرائيؿبتاريخ

فإسرائيؿتمنحالجنسيةتمقائيًالكؿ،وتنكرتفيوبشكؿواضحلحؽعودةالفمسطينييف،العنصري
وينصعمى،ولةالتييعيشفييابغضالنظرعفوالئولمد،ييودييياجرإلييابمجرددخولو

إلىإسرائيؿال،أيالتزاـآخرلتزاـالييوديبالعيشفيإسرائيؿيعموعمىأف:)ا وأفاليجرة
ويحظىكؿقادـجديدعمىامتيازاتومساعدات،تشترطتنازؿالمياجرعفجنسيتواألصمية

(1985،55،روبنشتايف).مالية(
داخؿعمىالجنسيةبعدةشروطمنيا:وقيدتحصوؿفمسطينّيال

 .1952مارس1يكوفالشخصالمعنيمسجاًلفيسجؿالسكافبتاريخأف
 1952يوليو14ومقيمًافيإسرائيؿيوـبدءسريافقانوفالجنسيةفي. 
 فيكوفموجودًافيإسرائيؿأوفيمنطقةأصبحتجزءًامفإسرائيؿبعدإقامتيا.أ 
 امةدولةإسرائيؿوبدءسريافأفيكوفقددخؿإسرائيؿبصورةقانونيةفيالفترةمابيفإق

 (2003،شاحاؾ)قانوفالجنسية.

ألنيمايشكالفاألرضية،ويكتسبكؿمفقانوفالعودةوقانوفالمواطنةأىميةخاصة
كما،تحقيؽأغمبيةييوديةوضماف،وتشريعوجوده،القانونيةالستيرادالعنصرالبشريالييودي

ومفتضمنيماتمييزًاواضحًاضّدالمواطنيف،بعضاًىميتيمامفكونيمايكمالفبعضيماتأتيأ
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العرب منيا، والحّد مقابؿتناقصيا لمييود العددية النسبة تسمحبزيادة قانونية موادًا الحتوائيما
(19-2001،18،المسيري)عندالعرب.

العرب ضّد صارخًا تمييزًا ويتضمفقانوفالعودة لمقوانيف، يشكؿمخالفةصريحة كما
،1948وأبرزىااإلعالفالعالميلحقوؽاإلنساف،واثيؽالدوليةالتينصتعمىحّؽالعودةوالم

 العنصري التمييز أشكاؿ جميع إلغاء 1965واتفاقية المدنية، الحقوؽ بشأف الدولي والعيد
 سنة وضعت التي 1966والسياسية زمف، في المدنييف حماية بشأف الرابعة جنيؼ واتفاقية

الحرب ، ونّص 194القرار سنة المتحدة لألمـ العامة الجمعية عف تقرير).1948الصادر
(.10،20معمومات

 قوانين األراضي واألمالك.-1
ولـيكففيذلؾالوقتالييود،قبؿإعالفقياـدولةإسرائيؿكانتفمسطيفلمفمسطينييف

المساحةالتيممكوىاوعمىأكثرتقديرلـتتجاوز،%مفمساحةفمسطيف55يممكوفأكثرمف
(KerenKayemet Le-Israelغيرأفالصندوؽالقوميالييودي)كيرفكميتليسرائيؿ،8%

 يقربمف 97استولىعمىما سنة المحتمة أراضيفمسطيف 1948%مف الدولة، قياـ بعد
(40-1995،39،نوييرغر)العبرية.

والميداني التشريعية باإلجراءات القياـ إسرائيؿ الواقعوواصمت لفرضاألمر ة وتثبيت،
إلييا عودتيـ خشية منيا أىميا بتيجير قامت التي العربية األراضي عمى استيالئيا فكانت،

الالجئيف القيادةاإلسرائيميةمفأجؿمقاومةالضغطالدوليإلعادة "إحدىالسبؿالتياتخذتيا
مرالواقع.وذلؾلفرضاأل،فيياكانوايقطنوفكافإنشاءالمستوطناتفياألراضيالتي،لقراىـ

.(2005،16،شوفاني)
الميجريف ىؤالء قوانيفضد بسف قامتالسمطاتاإلسرائيمية ذلؾ أجؿ ومف وتفعيؿ،

عسكرياً المناطؽ كإغالؽ الطوارئ أنظمة ، لمسحيا العربية القرى ىدـ عممية عفوتسريع
أبنائ أذىاف مف وشطبيا ياالخارطة ، أسماء عبريةوبتغيير إلى العربية األماكف وأقامت،

تعزيزًالفكرة،ونفذتبعضالخطواتالميدانيةتجاهالميجريفوقراىـومدنيـ،المستوطناتعمييا
واإلحالؿ الترحيؿ ، مالكييا. وطرد لمصادرتيا األراضي استمالؾ قوانيف ،كوىيف)وفرضت

2002،36)
مف،48بمففييـفمسطينيو،الفمسطينييفوقدتمكف"إسرائيؿ"مفالسيطرةعمىأراضي

قوانيفبأكثروتُقدرىذهال،خالؿقائمةمفالقوانيفالتيوظفتيالتنفيذسياستيافيىذاالمجاؿ
:(87-1992،63،دمبر)ىميامفثالثيفقانونًاأ

 .1945أنظمةالدفاع)الطوارئ(لسنة -1
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 .1948لمياهغيرالمستغمةلسنةواستعماؿمصادرا،أنظمةالطوارئبشأففالحةاألرض -2
 .1948أنظمةالطوارئبشأفالغائبيفلسنة -3
 .1950قانوفأمالؾالغائبيفلسنة -4
 .1950قانوفسمطةالتطوير)نقؿأمالؾ(لسنة -5
 .1951قانوفأمالؾالدولةلسنة -6
 .1953قانوفاستمالؾاألراضيلسنة -7
 قانوف"كيرنكيمتميسرائيؿ")صندوؽأرض"إسرائيؿ"أوالصندوؽالقوميالييودي(. -8
 .1960قانوفالتقادـلسنة -9

 (.1960قانوفأرضإسرائيؿ)لسنة -10
 .1960قانوفأساس:أراضيإسرائيؿلسنة -11
 .1967قانوفاالستيطافالزراعيلسنة -12
 .1969قانوفتسويةالحقوؽفياألراضيلسنة -13
 .1962قانوفالغاباتلسنة -14
 قانوفالتخطيطوالبناء. -15

فأشدىاغيرأ،48دتجميعىذهالقوانيفدورًاكبيرًافيمصادرةأراضيفمسطينييأو
بيف بموجبوما بيـكافقانوفأمالؾالغائبيفالذيُعدَّ 48%مففمسطينيي30-20ضررًا

 بمصادر–حاضروف اإلسرائيمية لمسمطات ُيسمح كونيـغائبوف مف الرغـ عمى ممتمكاتيـ ة
.(2001،26،مصالحة)كماُسمحبموجبوبمصادرةممتمكاتالوقؼاإلسالمي.،مواطنيف
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 ثانيالمبحث ال

 بدو النقب يات العسكرية لتيجيرالعمم
ومفضمفاألساليبتدمير،تمارسإسرائيؿأساليبالترغيبوالترىيبلمبدوفيالنقب

 المبنية حديثاًالمنازؿ لمصمحة، تأتي األراضي مصادرة بأف اإلسرائيمية الحكومات وتذرعت
،أوإلقامةثكناتلمجيشومطارداتوغيرىا،أوتتـلدواعأمنية،أوألنياغيرمستغمة،الجميور

تشريعًانقمتبواسطتواألرضمفممكيةالعربالخاصة30نحو،1948سنتإسرائيؿمنذعاـ
%مفاألرضممكًالمدولةوالصندوؽالقوميالييودي.90أصبحأكثرمف،إلىممكيةالدولة

(2003،79،مصالحة)
منطقةفيالحكومةنفذتياالتياليدـعممياتأفالداخميةوزارةسجالتمفتظيرو

فيعمميةىدـ367إلى2005عاـفيىدـعممية893مفالضعؼ؛يفوؽتزايدتبمعدؿالنقب
أبوجرطويؿقريةفيمبنى33اإلسرائيميةالسمطاتأزالت،2007مايو1وفي.2006عاـ

(1، 8002، ىيومن راتيس ووتش)المعترؼبياولغير
باليدـكماتـإرساؿإنذارات،2006سبتمبر7قضائيةفيىدـأوامرستةوتـتوزيع

فيماسبؽتمقتالتيالبيوتلكؿباليدـأوامرإصدارتـ2007يوليووفي.مفالقريةماتبقىعمى
باليدـ سبعةإلىتوطينيـإعادةالبدويمكفأفعمىاإلسرائيميوفالمسؤولوفويصر.تحذيرات

جاىزبديؿإسكافاليوجداألمرواقعفيلكف.إطارمخططالحكومةفيبمدات البمداتوىذه،
.(1، 8002، ىيومن راتيس ووتش)السكافمفالمزيدتدفؽحاليًالتحمؿيكفيبمامجيزةليست

إلىمنتدىالتعايشفي ونفذتالسمطاتاإلسرائيميةالعديدمفعممياتاليدـاألخرى.واستناًدا
أغسطسبيدـخياـفي21قامتالسمطاتاإلسرائيميةفي،وىيمنظمةحقوقيةإسرائيمية،النقب

الثانيةوالخمسيفمنذ التاليدـ.وقاوـسكافالعراقيبمحاو2010قريةالعراقيبالبدويةلممرة
.(http://cutt.us/ktkcI،2013،)ىيومفرايتووتشالمتكررةبالعودةإلىالموقع

والعشريف التاسعة إلىعممياتاليدـ ضافة فيالقريةوا  القواتاإلسرائيمية التينفذتيا
عمميةىدـ44قاـمنتدىالتعايشفيالنقببتوثيؽ،التيقامتىيومفرايتسووتشبتوثيقياو

وبناياتأخرىفيقرىبدويةفيالنقب،ومأويلمحيوانات،وتسععممياتىدـمتاجر،منازؿ
عمميةمفعممياتاليدـفيالقرى26.نفذتالقواتاإلسرائيمية2013أغسطس/آب26حتى

.(http://cutt.us/ktkcI،2013،)ىيومفرايتووتش"المعترؼبيا"المخططةالخاصةبالبدو
اليدـتكمفةالحاالتبعضفيعميووتُفَرض،بديؿمسكفدوفزلومنُىدـَمفويبقى

اليكفيالمنازؿىدـوكأف.آالؼالشواقؿعشراتتبمغالتي الخدماتبتوفيرمايتعمؽفبكؿّ،
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العياداتإلقامةالمحاكـفيالدولةمعارضتياتواصؿ،فيياالمعترؼغيرالقرىلسكافاألساسّية
مخّطًطاوضعتالدولة.غيرقانوّنياستيطافعفيدورأّنالحديثبذريعةالطفاؿورياضالطّبّية
ومف،التخطيطإجراءاتفيالبدوالعربلسّكافإشراكادوفالقرىأراضيعمى"6"الشارعلشؽّ

.(83،بدوف،)جمعيةحقوؽالمواطفالنقبفيعديدةمّرسنيفعمىلَسَكنيـمطمؽخالؿتجاىؿ
الحربالجرثوميةمفبيفوسائؿوتشيربعضالمصادرإلىأفإسرائيؿقدلجأتإلى

وحدةمفأجؿإنشاء،فقدبدأبفغوريوفقبؿإعالفالدولةبجمعالعمماءالييوداأللماف،الطرد
وتغيراسميا،الستعماؿالجراثيـفيالحربتحتلواءالياغناة،فيإسرائيؿلمحربالجرثومية

"حمي العمـمف سالح أي ىمداع" "حيؿ د" ،( البيولوجية لمبحوث إسرائيؿ مركز ،(IIBRإلى:
واليزاؿفيوحتى،وقصرشكريالتاجيالفاروقيفيواديحنيفمقرًالمركزالبحوثالبيولوجية

 (1999،جمعادي)اليـو
الجرثومية لمحرب الصياينة استعماؿ جنيؼ في األحمر الصميب ممفات في ،وجاء

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

،وتمويثمياهالشرببالمالريا،واستخدمتالحربالجرثوميةمفخالؿتسميـاآلبار،البريطانييف
التيفوئيدو ، يوـ 22/5/1948وفي بمحاولة، متمبسيف ييودييف عمى المصرية القوات قبضت

واعترؼالمؤرخ،(22-2001،13،أبوستة)،نتاريازتمويثمياهغزةبميكروبالتيفوسوالدو
)فيكثيرمفالقرىالعربيةالتيجرىاحتاللياسممتمصادرالمياهفييا:أوريميمشتايفبأنو

أماالييودينعيـجمعاديصرحبأف)موشيديافأصدر،ىاليمفالعودةإلىديارىـ(لمنعاأل
والدوزنتاريا(. بالتيفوس اآلبار وتسميـ منازليـ وتدمير قراىـ مف العرب بطرد ،جميمو)أوامره

1993،61)
وضدالطالبأأ،المظاىراتضدأخرىعسكريةكماتـاستخداـأساليب وعنداليجـو

بتمويثمصادرالمياهفييضاؼغمىذلؾقياـالقواتاإلسرائيميةو.سكانيأومدرسةعمىحي
الضفةالغربيةخالؿاالنتفاضةاألولى.
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 المبحث الثالث

 الضغوط اإلسرائيمية اليادفة لتيجير بدو النقب
منذنيايةالستينياتوبدايةالسبعيناتمخططشامؿكامؿييدؼإلىحصرأكبر بدأ

 مف النقبعدد في ممكنة جغرافية مساحة أقؿ النقبعمى بدو اليوية، تشويو عمى والعمؿ
لمبدو ُمزيفة خمؽىوية وُمحاولة التغريبالُمبرمج خالؿ لعربالنقبمف والوطنية الحضارية

كوفبدوالنقبليسواتابعيفلمشعبالفمسطينيبؿمواليف،تعتمدالتحييدالسياسيواالستقطاب
،وبالتالياعتمدتإسرائيؿعمىالتوطيفالقسريفياستراتيجيتياكركيزةأولى،ائيميةلمدولةاإلسر

خاصة امتيازات التقميدية القيادات منح خالؿ مف النقب في القبمية التركيبة عمى ،والحفاظ
الجاىمة القبمية فيالنقبكبديؿلمقيادة عربيةجديدة دوفتبموروعيوقيادة الحيمولة ومحاولة

ُميادنةوالمتواطئةفيكثيرمفاألحيافمعالسياسةاإلسرائيمية.وال
المباشر الطرد عف بدياًل والتيتعتبر البدو إلىتيجير الرامية ،وتنوعتاألساليباإلسرائيمية

ومنيا:
 التوطين القسري.-3

الغرض وحددتليذا بدأتإسرائيؿفيبدايةالسبعيناتبالتخطيطلتوطيفالبدوقسريًا
وقدقامتإسرائيؿوعمالؤىاالمحميوفبحممةدعايةوتسويؽسياسي،عنقاطومدففيالنقبسب

بينماالحقيقةىيأفإسرائيؿأرادت،بكوفالتوطيفالقسريعماًلتطويريًاوتحضيرًالحياةالبدو
التوطيف االستيالءعمىأرضكؿمفدخؿإلىمشاريع السبعينات، حدثفيحقبة ما وىذا

الناسبخفاياوالثم والتواطؤالمحميوعدـمعرفة إسرائيؿالجيؿالعاـ انيناتالتياستغمتفييا
وبدأتبمشاريعالتوطيفبعددمفالمخدوعيفوالساذجيفمفالبدوإلىداخؿ،النوايااإلسرائيمية

نقاطالتركيزوالتوطيف أولىلمتوطيفوالتحضيراإلسرائيمي، عينة وجعمتمنيـ اعتمدت، وقد
(2010،26،كيواف)إسرائيؿأسموبالترىيبوالترغيبوالخداعفيعمميةالتوطيفوالتيجير.

 :االستيالء عمى األراضي -1
كافومازاؿاألسموبالمركزيإلسرائيؿفيعمميةتيجيروتوطيفالبدوىواالستيالء

مفخالؿالقوة البدومفديارىـ عمىاألرضوطرد األرض، تحتبنودومفخالؿمصادرة
الغرض ليذا خصيصًا أوجدتيا وقوانيفإسرائيمية تُفمحفيتحقيؽالنجاحفيبداية، لـ وعندما

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

واالستيالء مفجية مفأراضييـ رىابيـوطردىـ البدووا  ُمالحقة الدورياتُميمة أسندتليذه
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المحمياتالطبيعية بحجةالرعايةفيأراضيالدولةأودخوليا عمىمواشيالبدوومصادرتيا
ة)المحميات:أراِضتابعةلبدوالنقبُتعمنياإسرائيؿبعدمصادرتياكمحمياتطبيعية(مفجي

وبالتاليكافاليدؼاإلسرائيميمفمصادرةاألرضوالمواشيييدؼإلىضربوتدمير،ثانية
وتضييؽالخناؽعمىالبدوحتىيرَحمواإلىمشاريعالتوطيف،مقوماتاالقتصادالبدويالتقميدي

اإلسرائيمية بدو، توطيف لمشروع البشرية النواة قسريًا إسرائيؿ فرضت األسموب وبيذا
(2008،214،شمحتوآخروف)(.النقب

قامتإسرائيؿبطردعشرةآالؼنسمةمفبدو،(1980-1979وفينفسىذهالحقبة)
وقامت،النقبمفأراضييـوديارىـإلىداخؿُنقاطالتوطيفالقسريالتيحددتيالتوطيفالبدو

مفالدخوؿدونـمفأراضيالبدوومنعتيـ800،000إسرائيؿفيىذهالحقبةفقطبمصادرة
وقدحاوؿالبدو،مميوفدونـ13ىناالبدمفالتذكيرأفمساحةالنقبتبمغ،إليياأوزراعتيا

دونـ مميوني عمى األدنى بالحد ممكيتيـ تثبيت النقب في بالمصادرة، استمرت إسرائيؿ ولكف
الوقتالراىفسوى النقبفي بدو يتبؽتحتممكية 230والتوطيفولـ تع000، تبرىادونـ

(2011،138،أبوجابروآخروف)إسرائيؿأراضيدولةوُمتنازععمييا(.
 الخديعة واإلغراء.-1

كافالبدوآنذاؾ،اعتمدتإسرائيؿعمىأسموبآخرمفأساليبياوىوالخديعةواإلغراء
أووسائؿاتصاالتأومراكزشراء تحتية اليممكوفأيمقوماتبنية الستينات( )أواخر ال،

أويوجد المجاورة كيرباءوالىواتؼويضطرالبدويآنذاؾإلىالذىابلممستوطناتالييودية
وبالتاليماجرى،مدينةبئرالسبعحتىُيجريمكالمةىاتفيةضروريةأوشراءبعضالحاجيات

بيوتوحارات بناء عمى ُمعتمدة القسري التوطيف ونقاط بداياتمدف ببناء قامت إسرائيؿ أف
أرضممؾ(لعائالت )ليستليا أرضًا التممؾباألصؿ صغيرة ىذه، وزركشة وقامتبتزويد

ال وبعضمراكز العامة واليواتؼ بالكيرباء وا الحارات اجتذاب نقطة لتكوف لمبدوشراء غراء
وفيالمقابؿأطمقتإسرائيؿُعمالءىاالمحمييف،المحروميفأصاًلمفأيمقوماتالبنيةالتحتية

قناعالناسأصاحباألراضي،مفبيفالبدوأنفسيـوسماسرةاألرض لبثالرعبوالترغيبوا 
السيخسروفاألرضوالسكففيالنقبناىيؾ،بضرورةاقتنائيـمكافسكففيمدفالتوطيف وا 

عفأفإسرائيؿحاولتالوصوؿمفخالؿالسماسرةإلىبعضأصحاباألرضالُميجريففي
ضيـوالتنازؿعنيالصالحالدولةومشاريعالتوطيف.األردفومحاولةخداعيـببيعأر

بدويمفالنقبداخؿ80،000بتوطيفأكثرمف،1970ونجحتإسرائيؿمنذعاـ
وُتعتبر،نسمة30،000سبعنقاطتوطيفقسريةأكبرىامدينةرىطالتييفوؽعددسكانيااؿ

النقب في لمتوطيف األكبر المشروع أ، الناسفي فييا كالسرديفويكتظ األحياف كثر ما، وىذا
ممكنة جغرافية مساحة أقؿ عمى النقب عرب بحصر إسرائيؿ واستراتيجية ُمخطط في يندرج
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الي بالمستوطنات وزرعيا العرب أراضي عمى المكثؼواالستيالء التيويد بيدؼ يودية
(2008،57،بشارة).لمنقب

 البدوية: عدم االعتراف بالقرى-4
80,000ػقريةويقطنيامايقاربال45غيرالمعترؼبيافيالنقبالػلقرىويبمغعددا

وحسباإلحصاءاتتبمغمساحةاألرضالتيىيبحوزةسكافىذهالقرىما،مفعربالنقب
 دونـ180,000يقارب التحتية، البنية مف األدنى الحد إلى القرى ىذه وتفتقر ،الكيرباء،
اليواتؼ المجاري، الشوارع، الشرب، ومياه المدارس في الكبير والنقص الصحية ،العيادات

الديمقراطية إسرائيؿ دولة الوسطىداخؿ القروف فيحالة وتعيشأكثرىا البطالة، وُتعانيمف
وبالرغـمفىذايصمدسكانياويتمسكوفباألرضويرفضوفاإلغراءات،والفقربشكؿمأساوي

ال القرىاقتصادياًاإلسرائيميةواألساليباإلسرائيمية حتىُتجبرسكانياتيُتحاصرىذه نسانيًا وا 
.عمىالرحيؿإلىمشاريعالتوطيف

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

 البناء: تراخيصوقف -5
قوانيفالبناءوالترخيص،والضغوطاتعمىسكافالقرىغيرالمعترؼبيامفاألسباب

فيعمميةىدـبيوتعربسكانياتحتحجةأنياغيرُمرخصةوالحديثيدورىناعفعشرات
ماُيسمىبقانوفطرد،2004"اإلسرائيمية"أصدرتفيعاـاآلالؼمفبيوتعربالنقبالتي
طردعربالنقبأصحاباألرضاألصمييفمفخالؿ:دىناُغزاةاألرضفيالنقب/والمقصو

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

صمحةالعامةفيويتحججالمسؤولوفاإلسرائيميوفبالم،بمشاوراتمسبقةذاتمعنىمعالسكاف
لميدـ كمبرر البناء قوانيف إنفاذ ، بصدد11وباستثناء السمطاتاإلسرائيمية ُتعتبر بدوية قرية

،تـرفضحموؿبديمةعفاليدـفيخمسةوثالثيفقريةأخرىغيرمعترؼبيا،االعتراؼبيا
يالقرى"المعترؼوحتىف،بمافيذلؾإعادةتقسيـالقرىالبدويةوالمناطؽالسكنيةالموجودة

تقوـالسمطاتاإلسرائيميةبيدـالبناياتالجديدةعمىأساسأنياالتوجدفي،بيا"المخططليا
(2013،42،تمراز)قرى.م"المخططاتالتفصيمية"ل

 :شركات السمسرة وشراء األراضياالستعانة ب -5
 عاـ نياية في مكتبشاروف 2004قاـ وُبمساندة، العربوالييود بعضالمحاميف بتجنيد

سياسية حركات في أعضاء بينيـ النقبومف في والسياسية التقميدية بعضالقيادات وتورط
تبقىمف ُميمتياشراءما معروفةفيأطرإنشاءشركةسمسرةُتدعى"األرضأمنا..ـ.ض"

http://www.safsaf.org/02-07/articels/shokri_hazil.htm
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غراءأصحاباألراضيب بيعأرضيـواالنتقاؿلمعيشفيأراضيعربالنقبمفخالؿخداعوا 
لتجميععربالنقب القسريوالُمخصصة التوطيف مدف تدفؽرأس، وذاؾىو مفىذا واألىـ

الماؿاألمريكيفيدعـشركاتالسمسرةاألمريكيةالصييونيةوعمىرأسيااألرضأمنا.ـ.ض
الساعيةلخداععربالنقبوشراءأراضييـ.

 :القبميةالخالفات  ميقتع-7
اعتمدتعمىالتوجيوالسياسيلمعقمية،إسرائيؿالسياسيةنحوعربالنقبإفاستراتيجية

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

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

 :إلسرائيلاالة بدو النقب اإلدعاء بمو -8
موالوفلمدولةحاولتإسرائيؿعبرالدعايةاإلعالميةوالصييونيةتصويرأفبدوالنقب

اإلسرائيمي الجيش في ويخدموف اإلسرائيمية بدو، بتسميتيـ ىذا مف أبعد إلى ذىبت بؿ ال
والعالقةليـحتىبالجذور،وكأفبدوالنقبالعالقةليـبالتاريخوالشعبالفمسطينية،إسرائيؿ
(27/2/2015،مقابمة)العربية.

 :التطوير تنفيذ مشاريع إدعاء-9
 النقبحاولتمف بدو حياة وتحضير تطوير مصطمح ترويج خالؿ وقيـ، خمؽواقع

بمعنىأفإسرائيؿمازالتتروجأكذوبةبأفكؿما،جديدةمبنيةعمىأساسالتغريبوالتيجيف
تقوـبومفتوطيفقسريلوقيمةحضاريةوماديةوفيالمقابؿتحاوؿترسيخمفيوـأفكؿما

البد والجذور بالتاريخ التخمؼيتعمؽ يعني النقب في والعربية وية ىذه، مف الرئيسي واليدؼ
خالؿ مف النقب لعرب والقومية الحضارية اليوية ومحو ضرب ىو اإلسرائيمية االستراتيجية

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

إسرائيؿوتسعىإلىتوطيفبدوالنقبقسريًاواالستيالءعمىأراضييـمفجيةوسعت
وبالتاليحصربدوالنقبفيجيتواتعصرية،وتدميراالقتصادالبدويالتقميديمفجيةثانية

تنقصياكؿالمقوماتاالقتصاديةوالبنيةالتحتيةكماىوحاصؿاليوـفيمدفالتوطيفالقسري
اإلسرائيميةومصدرعمالةالتيأص لمبطالةوالفقرومجردسوؽاستيالكيلمبضاعة بحتوكرًا

المجاورة الييودية والمدف لمقرى نواياىـ، يخفوا لـ الذيف اإلسرائيميوف لو خطط ما ىذا تمامًا
(2001،43،ؿحئييفتا)وتصورىـلدورعربالنقبفيالحاضروالمستقبؿ.

http://www.safsaf.org/02-07/articels/shokri_hazil.htm
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التيدعتإلىاالعتراؼ،حكومةنتنياىو"خطةغولدبرغ"رفضت،وفيالسنواتاألخيرة
وبداًلمفذلؾصادقتىذهالحكومةعمى"مخطط،يرالمعترؼبياوتنظيـىذهالقرىبالقرىغ

بقاءقرابة،برافر" 180الذييقضيبترحيؿالبدوعفأراضييـوتجميعيـفيالبمداتالقائمةوا 
البدوألؼدونـبأيدي800ألؼدونـمفأصؿ وطرحتوكمشروعقانوفعمىجدوؿأعماؿ،

الكنيست ذلؾ، وفيموازاة ، قرابة السابقةعمىإقامة نتنياىو ييودية25صادقتحكومة بمدة
أعمف،وفيأعقابىبةالحراؾالشبابيالبدويضدىذاالمخطط،مكافالقرىغيرالمعترؼبيا

الحكومةباإلشراؼعمىتطبيؽالمخططعفالمكمؼمف،بينيبيغف،الوزيراإلسرائيميالسابؽ
وينبغياإلشارة،وسطاإلعالفعفنيةالدولةتعديمو،سحبمشروعقانوف"برافر"مفالكنيست

برافر"بزعـأنويمنحعارضوا"مخطط،وعددًامفالوزراء،ىناإلىأفنواباليميففيالكنيست
(/www.palestine.assafir.com،ظاىر)أكثرممايستحقوف.البدوأراض

 سياسة التعقب القضائي: – 30
تقريباًعاماثالثيفوبعد،2003أبريؿفيالحكومةقررت مفتبدأأف،االنتظارمفًً

رفعجديد المضادةالقضائيةالدعاوىفي السابؽبالتعويضميتميفليسواالبدوأفزاعمة،
يونيو".السخي" قضائيةدعوى873البدوعمىقدرفعتالحكومةكانت2006حزيراف/وحتى

،بالفعؿأحكاماًالمحاكـفيياأصدرتالتيالقضاياوفي،دونـ883333مساحةتغطيمضادة
.(32، 8002، ىيومن راتيس ووتش)لمدولةاألرضكممؾبتسجيؿأمرت

2005العاـمنذإسرائيؿحكومةوتقـو حّتى.مضاّدةقضائّيةدعاوىبتقديـ،
فييامعتِمدة،منيا200بِػفازتقضائّيةدعوى033قّدمت،2010العاـ وحكـأْلبؾتقريرعمىًً
حمي )يفتحئيؿمة ،3383 ،1-4). اإلسرائيمية المحاكـ أماـ التقاضي سياسةمظّمةِتحتويتـ

حميمةالقاضيباإلضافةإلىحكـ،8419العاـفيأْلبؾتقريرأوردىاالتيالقضائّيةِاألراضي
عميياالمتنازعالمنطقةفيلمبدوليسأّنواليواشمةقبيمةاستئناؼبشأفالعمياالعدؿمحكمةفي

حؽّ نوعمفىياألرضبأفّحميمةوَحَكـ.التاريخّيةالتقميدّيةأراضييـعمىمْمكّيةأّي
العاـقبؿمْمكميـاألرضبأفّمْمكّيةبإثباتاتأواإلتيافدولةكأمالؾتسجيميا.يجبالَموات؛ولذا

(3383،1،)يفتحئيؿ8101
أنو،2007وأوائؿ2006 أواخرفي،شيطريتمائيرواإلسكافاإلنشاءاتوزيروأعمف

محاولةفيالمحميةالمجتمعاتزعماءمعواسعنطاؽيتشاورعمىوسوؼوزارتوفيوحدةشكؿ
اليتقبموفالذيفالبدوأفأيضًامفحذرأنوإال.األراضيواإلسكافقضاياعفوسطقرارلبموغ

صارمة.إجراءاتيواجيوفسوؼاالتفاؽ قراراًالحكومةأصدرت2007 يوليو80وفيتنفيذ
عمىتشرؼتنسيؽأنياجيةويبدو.واإلسكافاإلنشاءاتضمفوزارةالجديدةالوحدةىذهبتشكيؿ
القائمةالبدوآلشؤوف األنشطةمف، القانونيغيرلمبناءالمضادةتنفيذ الدعاوىرفعإلى،

http://www.palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2752
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المضادةالقضائية والقرىلياالحكومةخططتالتيالبمداتفيالدائـاإلسكافترتيبإلى،
والتيتعنيفيالمقاـاألوؿالعمؿعمىتيجيرسكافالقرىغيرالمعترؼ،حديثاًبياالمعترؼ
.(81-88، 8002، ىيومن راتيس ووتش)قرىجديدة.بياإلى

 ادرة والتيجير تحت دعاوى الحاجات األمنية والعسكرية:صالم – 33
عسكريةمنطقةإسرائيؿبعضأراضيالنقببحجةالحاجاتالعسكرية.وثمةتصادر

وتقع.بياغيرمعترؼقرىتخصدونـ93.333دونـمنيا898.333بمساحةفيالجنوبمغمقة
ضمفبيماغيرمعترؼقريتاف والمنطقة.المثاروجتماتالمزرا–العسكريةالمنطقةبالكامؿ

دونـ03.333ومساحتياالحيرافحوؿأـتدوراألخرىالعسكرية ًاتابعةدونـ125 81منيا،
(00، 8002، ىيومن راتيس ووتش)بياغيرالمعترؼلمقرى
 تقميص الحصص المائية المخصصة لمقرى البدوية في النقب – 31

تالحؽ لمياهالسمطاتاإلسرائيمية القميمة وتستغؿحاجاتيـ النقبفيلقمةعيشيـ بدو
وتستغؿحاجتيـإلىالماءعمىوجوالخصوصلتنفيذ،تفرضعمييـالضرائبالباىظةف،الشرب

التيويديةوالتيجيرية. المخططاتوىيتستغؿالمخططاتيا مثؿىذه قانوفلتنفيذ ، رفضتفقد
في اإلسرائيمية العميا مركز5/11/2014المحكمة قّدمتو الحقوقيفيالّداخؿ"التماًسا عدالة"

الفمسطينيلتوحيدثمفالمياهوالمساواةفيتسديدفواتيرهبيفالقرىغيرالمعترؼبيافيالّنقب
فيالمنطقة.وغيرىامفالبمداتاإلسرائيميةاألخرى

وحاولتالمحكمةممارسةبعضأشكاؿالمراوغة أفعمىسكاف، حيثادعىالقضاة
رافضيفمساءلة،القرىغيرالمعترؼبياأفيثبتواوجودتمييزبالدليؿالقاطعالمشفوعبالوثائؽ

الّسكاف موقؼ تدعـ أف شأنيا مف وثائؽ بكشؼ مطالبتيا أو اإلسرائيمية المياه شركة
والعرب. كانت ذاتيا بمّدقدالمحكمة المياه تطالبشركة قضائية سنواتدعوى قبؿ رفضت

الّنقب في العربية لمقرى شبكات األمر، االختصاصفي "ليستصاحبة أنيا ،العقبي)"زاعمة
2015،http://cutt.us/QBp8j). 

رؼإف"القرىغيرالمعتوقدوصؼبعضسكافالنقبالواقعالمائيفيوالمنطقةبقولو:
تحاوؿالمؤسسةاإلسرائيميةاستغالؿالنقصالحادفيو،بياتشكوالعطشوشحمصادرالمياه"
ما،مفخالؿفرضالتكاليؼغيرالمعقولةعمىالّسكاف،المياهواستخداموكمعوؿتيجيرآخر

ىناؾاستغالؿواضح.ويضطرىـفيالتاليإلىمغادرةالمكاف،يسيـفيالتضييؽعمييـأكثر
يحصموفعميومفأموااًلطائمةلقاءمافيـيدفعوف،ببدوالنقبروؼالمأساويةالتيتحيطلمظ
وعمىحسابيـالخاص"،يـبأنفسوصيانتياشبكاتيايـيضطروفلتمديدباإلضافةإلىأن،مياه

.(http://cutt.us/QBp8j،2015،العقبي)
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بياقرىالنقبىيمياهزراعيةوغاليةالثمف.زعمتشركةالمياهأفالمياهالتيتزّودو
سواء،تحّمؿسكافقرىالنقبالمسؤوليةعادةعفأيتسّربطارئلممياهومفثـفييترىأف

ماينتجعنومعاقبتيـبدفعثمف،أواألنابيبالمتفرعةعنو،كافذلؾلخمؿفياألنبوبالرئيس
إذاوقع،يحاؿأصيبتالشبكةبأيخمؿلعّدةأياـباىظ.عمًماأفالمياهقدتقطععفالقرىف

ىواستغالؿ،القضيةىذهألنكىفيولكفاالخمؿخالؿاألعياداإلسرائيميةأوالعطمةالرسمية.
النقب سكاف يستعمميا كاف التي العربية المياه آلبار اإلسرائيمية السمطات المدف، لتزويد

أصحابيامفاالستفادةمنيا،أسعارمالئمةاإلسرائيميةومعسكراتالجيشبشكؿعاـب بينمايحـر
،العقبي)."48فمسطينيو"وفؽشيودعيافووثائؽينشرىا،وتضاعؼعمييـأثمانيا،بشكؿرسمي

2015،http://cutt.us/QBp8j). 

 العمل عمى تحديد النسل بين سكان النقب من العرب:– 31
ت تعتبرعمؿإسرائيؿومنذعشراتالسنيفعمىتحديد النسؿلدىالعرببالنقبألنيا

موقوتة قنبمة ليـ الطبيعي التكاثر بتخفيض، قرار إصدار أبرزىا وسائؿ عدة اتخذت وقد
نيائًيا منيا يعتبراالحتالؿأفو."مخصصاتاألبناءلدىأىاليالنقبإلىالصفروحرمانيـ

منعإلىإضافة،ؾحرميـمنوالتأميفالصحيالوطنيلدىأىاليالنقبسبًبافيتكاثرىـولذل
 ومنع المنازؿ بناء مف الشابة األزواج مف بالنقب.البدو المسطحاتوالقرى ىذاتوسيع وفي

إلىبحثإمكانيةالحدمفتعددالزوجات،دعاوزيرالزراعةاإلسرائيمي"يائيرشامير"،السياؽ
فيالوسطالبدوي العربور، األوالد .وذلؾبيدؼالتقميؿمفعدد وذلؾفعمستوىالمعيشة
 أف إلى بالنظر العاـ في النقبسيتغير بدو لدى الديموغرافي عددىـ2035الوضع ليصبح

.(http://cutt.us/PMrJ،2014،)صفانصؼمميوفشخص
رفضتالمحكمةفقد،والتتورعحكومةإسرائيؿعفتوظيؼالقضاءلتحقيؽىذااليدؼ

مفأجؿإلغاءبندقانوف،ومنظماتحقوقيةأخرى"قدمومركز"عدالةلتماساا،اإلسرائيميةالعميا
وىونص،التيلـيتمّؽأبناؤىاالتطعيماتالالزمةصحيا،يقمصمخصصاتاألطفاؿلمعائالت

إسرائيؿ داخؿ الفقيرة البدوية الخصوصالعائالت عمىوجو يشمؿ الذيف، النقب بدو خاصة
التيجير خطر دستوري.يتيددىـ األطفاؿ،غير بمصمحة يمس بحيث بيف، المساواة وبمبدأ

وحرّيتو اإلنساف أساسكرامة قانوف المسيتناقضمع ىذا ويضيؼااللتماسبأف األطفاؿ".
 .(http://cutt.us/PMrJ،2014،)صفا
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 المبحث الرابع

 تطور سياسات التيجير اإلسرائيمية تجاه بدو النقب
كوحدةشبوعسكرية،ـ1976الخضراء"فيالعاـأقامتالحكومةاإلسرائيمية"الدورة

المدنية البمدات إلى لالنتقاؿ البدو عمى الضغط أجؿ مف وظائفيا، تأديتيا خالؿ ومف ، تقـو
بمراقبة الخضراء" "الدورة القطعاف، ومصادرة المعترؼبيا القرىغير سكاف خالء وا  ومضايقة

فإفنيجيايتضمف،ياتمؾالدورية.إضافةإلىذلؾالتابعةلمبدووالتيتتجاوزالتقييدالتيتفرض
"غير السمطاتاإلسرائيمية تعتبرىا التي البدوية والمنازؿ واألشجار الزراعية المحاصيؿ تدمير

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

الحكومية جيود، في متزايدة أىمية العسكرية شبو واإلجراءات الخضراء" "الدورية اكتسبت
الراميةإلىطردىـمفأرضالنقب الحكومة المقاومة، ويتـفيبعضاألحيافاستيداؼقادة

بالعودة،ثيفيافيظؿالحكومةالراىنةالتييتـتك،ولربماتنذرىذهاإلجراءات،البدويةمباشرة
مباشرةإلىأياـماقبؿالنكبةومابعدىاعندماتـاستخداـاإلجراءاتالعسكريةإلفراغاألرض

(2014،65،حنانئيؿ)مفأجؿاالستيطافالييودي.
بالتزامن مع  النقب في األراضي استمالك قانون )البرلماناإلسرائيمي(الكنيستوأصدر

شبوجزيرةإعادةفيياعمىإسرائيؿوافقتوالتي8474عاـالمصريةاإلسرائيميةالسالـمعاىدة
لمحكومة8413عاـقانوفوأجاز.فييااإلسرائيميةالجويةالقاعدةتفكيؾوعمىمصرإلىسيناء

جويةوىذاإلنشاءقاعدة،المصادرةقراراتفيالطعفحؽدوفالنقبفيمعينةأراضيبمصادرة
أوالمستأجرالحاليالمالؾوأفالدولةباسـُتسجؿسوؼاألرضأفعمىالقانوفونص.جديدة
ذا،شيورثالثةخالؿاألرضيخميأفيجب استخداـالقوةالحكومةيخوؿفالقانوف،يفعؿلـوا 

.(30، 8002، ىيومن راتيس ووتش)إلخراجو
بدوي0.333قرابةوىجرتدونـ00.333الدولةصادرت،8413عاـقانوفوبموجب

السياجمفعربي داخؿمنطقة إلىأماكفجديدة بناءفيالقانوفىذااستخداـوتـ.أراضييـ
وعرعرةالحكوميةوالبمداتالجويةنيفاتيـقاعدة النقبكسيفة ينتقؿأفالحكومةتوقعتالتي،
فيلمبدوالحكومةقدمتياالتيمفبرتعويضأكصيغةالقانوفوقنف.النازحيفالبدوإلييا

مفسيناءلمستوطنيلحكومةاالذيمنحتياالتعويضمفسخاءأقؿ–الصيغة–لكنيا،السبعينيات
.(30، 8002، ىيومن راتيس ووتش)إسرائيؿفيتوطينيـإعادةتـالذيفالييود
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قريةوتعرضت،أراضيالنقبمففداف3033دونـأي83333الدولةصادرت8448عاـفي
قرنوب" بالكامؿ" عسكريةألغراضكانتالمصادرةأفوزعموا.لمتدمير إلى، أىميا حيثنقموا

.(13-10، 8002، ىيومن راتيس ووتش)مكافآخر
فيتتمخصإستراتيجية ،النقبفيالمناطؽبعضأفعفالمفاجئاإلعالفالحكومة

منطقتافوتوجد.دخولياممنوعمغمقةعسكريةمناطؽىي،بياالمعترؼغيرالقرىتقعبياالتي
فيواألخرى8441فيعنواإلعالفيتـجنوبفيموقعبيذهاالستراتيجية:أحدىاتأثرتاكبيرتاف

الحيراف أـ الخدعةىذاكؿإالأف.3333بعدعاـعنياوأعمف، قبيؿ مف تعمفأففبعد.كاف
مناطؽالحكومة فييايعيشوفمفإخالءوتحاوؿمغمقةعسكريةأنيا ىذهالستخداـتخطط،
.(14، 8002، ىيومن راتيس ووتش)جديدةييوديةبمداتلصالحإنشاءاألرض

يكسبوفالبدوإف:"3333ديسمبرفيحزبالميكودزعيـكافالذيشاروفآرييؿوقاؿ
،جسيمةمشكمةالنقبفينواجوإننا."مفاألراضيالدولةمخزوفمفيأكموفوىـ،جديدةأراضٍ
،وأنا.البدوالسكافأيديفيبؿ،أيديناليستفيالحكوميةاألراضيمفدونـ433.333أفوىي
النقبسكافكأحد بالضرورة.يومياًالمشكمةىذهأرى، مفوبدافع...ديموغرافيةظاىرةوىي

القضيةىذهبشأفالوعيلغيابوربماالضعؼ ليذاشيئًالمتصديالنفعؿكدولةفنحف،
جديدةأراضٍالبدويكسبوفإف...الموقؼ يأكموف، والأحداألراضيمفالدولةمخزوفمفوىـ
 .(30، 8002، ىيومن راتيس ووتش)األمرلمتصديليذافعاؿعمؿأيإلتيافساكناًيحرؾ

فيخطةوظيرت الخطضمفجديدةييوديةمستوطنة33إلنشاء3333يوليوحكومية
األخضر تـ، منطقةإنشاء"بػالخاصالشعارالخطةىذهوتشمؿ.النقبفيمنيا89تشييد

الييودالسكافأمفولضماف،"األراضيأخذمفالبدوممايمنع""البدويةالمجتمعاتبيفعازلة
النقبفي نفسالوقتفياالسرائيميةالحكومةووضعت. جميعنقؿفيالقّوةخطةالستخداـ،

4تاريخففي.(3383،0،)أبوسعدلياالحكومةخّططتبمداتبياإلىالتعترؼالتيالقرىسّكاف
الوسطلػمعالجةخطةعمى"الييوديغيرالوسطلشؤوفوزاريةلجنة"صادقت2003سبتمبر
ترميبأنالخطةاإلعالفمفالرغـوعمى".شاروفخطة"باسـوالمعروفة"النقبفيالبدوي

فيالعربأراضيعمىالسيطرةمنياىوالغرضإالأف،"البدوالسكافوضعوتحسيفتغيير"إلى
النقب بمداتسبعفيوتجميعيـالسكافوتيجير، وتشتمؿ.بياالمعترؼغيرالقرىوتصفية،
:(2005،6آذار،حمداف)وىيمركزيةبنودأربعةعمىشاروفخطة

األراضي.وتسوياتالممكيةادعاءات .1
والبناء.التخطيطقوانيفوفرضاألراضيعمىالدولةحقوؽممارسة .2
قامةتطويراستكماؿ .3 القائمة.لمبمداتالتحتيةالبنىوا 
 الجديدة.البمداتتخطيط .4
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فيرئيسالوزراءآرييؿشاروفبرئاسة،الييوديغيربالقطاعلمعنيةالوزاريةاالمجنةأعمنت
وعدتإذ،"اإلقميميأبوبسمةلمجمسشاممةتنميةخطة"عف3330يوليو81في،الحيفذلؾ

3330أعواـ)ثالثةمدىعمىشيكؿمميوف739باستثمارالحكومة أجؿ(مف3331إلى
التعميـ التحتيةوالبنيةالخدماتولتوفيراالجتماعيةوالخدماتوالتوظيؼوالصحةتخطيط

فقدكافمف.النقودمفغيرالقميؿتسمـلـالوزاراتأفإال.لمزراعةالالزمةواإلسكافواألراضي
لمقياـاإلسرائيميةاألراضيإدارةمفشيكؿمميوف33أبوبسمةتتمقىأف3330عاـالمفترض
مفشيكؿمميوف0.9و،الطرؽلبناءالنقؿوزارةمفشيكؿمميوف89و،والبناءالتخطيطبأعماؿ

الصحة إالعمىالمجمسيحصؿلـالواقعأرضوعمى.الطبيةالمنشآتوصيانةلبناءوزارة
والتخطيطلمبناءشيكؿ383.333 الصحيلمصرؼشيكؿ00.333و، شيكؿ381333و،

بينياالتمييزاليمكف3330أبريؿالخاصةبالمياه.ومعذلؾكانتأوضاعيافيالتحتيةلمبنية
.(11، 8002، ىيومن راتيس ووتش)بياالمعترؼغيرالقرىجاراتيامفوبيف

3380النقبخطة3330نوفمبرفيالحكومةوتبنت 03تبمغبتكمفةخطةوىي،
ممياردوالرأميركي أعواـمدارعمى، بمعدؿالنقبالييودفيالسكافعددإلىزيادةوتيدؼعشرة

والمواصالتالنقؿشبكةوتنميةالسكنيةاألحياءطريؽزيادةعفنسمةألؼ(مائتي333.333)
المسافريفلخدمةالسريعة والصناعيةوالمنشآت، التعميميةالمنشآتأوضاعوتحسيفالتقنية

.(1، 8002، ىيومن راتيس ووتش)
،3330عاـفي،الجويةقاعدةنيفاتيـمفوالقريبةبياالمعترؼغيرالسرةقريةالحكومةىددتو

مفتيجيرالسكافإلييا26أيبعد السكافأفباالدعاءإلىالجبريباإلخالءالجماعي،،عامًا
بموجبالدولةصادرتياأراضيعمىيقيموف ، ىيومن راتيس ووتش)8413عاـقانوفرسميًا
8002 ،30).

أولمرت إييود وقاد الفردية، والمزارع الجديدة البمدات مف العشرات إلقامة خّططت
النقب في المنفصمة النقب، وذلؾعمىحساببدوف ـّ، يت لـ أراضييـ.ولكف مف طردىـ وبعد

المناطؽ لتقوية الضرورية المزارعبسببالحاجة النائيةإنشاءىذه كاففيالنقبحاليًّا، وألنو
وىناؾالعديدمفالقرىوالمدفالييوديةالقائمةبالفعؿعمىشفا،شقةسكنيةخالية13,000

البمداتالجديدة يذكرأفبعٌضمفىذه المستوطنيفبيجرىا.ومما لقياـ نتيجة االنييار؛ مثؿ،
،ارضةمؤّسساتالّتخطيطاإلسرائيميةعمىالّرغـمفمع،ظيرتبيفليمةوضحاىا،جفعوتبار

مفاألضرارالبيئّيةفيالحسباف (3330،)أبو راسودوفأخْذأيٌّ
:3330كانوناألوؿ/ديسمبرفيألعضاءالكنيستأوفباررونيالداخميةوزيروقاؿ

إمداد" بطمباتجميعاليمكننا القطاعبيانعامؿالتيالطريقةبنفسالزراعيلإلنشاءالبدو
الييودي األمرواقعوفي".األراضيمفمايكفيإذاليوجد، اإلقميميالمجمسالنقبفييوجد،
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أراضيأكبرمساحةاإلسرائيمي)وىوغيرالمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا(صاحب
أيدونـمميوف3.9مساحةيغطياإلقميمينيجيؼرماتفمجمس.إسرائيؿفيلمسكافتعدادوأقؿ

فداف250000 أكثرمف زراعية83يشغموفنسمة3733اليتعدوفوسكانو، ،مجتمعات
.(13، 8002، ىيومن راتيس ووتش)فقطأسرغيرتسعأحدىااليضـ

اإلسرائيمية الحكومة في واإلسكاف البناء كمؼوزير ، األوؿ(28يوـ )تشريف أكتوبر
وقدعرفتىذهالمجنةباسـ"،بحثكيفيةتنظيـالسكفالبدويفيالنقبلتشكيؿلجنةب2007

تمتالمصادقةعمىحيث،2008.وأنيتالمجنةعمميافييناير)كانوفالثاني("لجنةغولدبرغ
 رقـ 4411القرار عنواف )لجنة»تحت النقب في السكف تنظيـ تسوية مشروع تقرير

.(2013،)مجميغولدبرغ(
بأّفاعتراًفا3331األّوؿكانوففيُنشرتالتيغولدبيرغلجنةتوصياتتضّمنتو

عديدةسنيفطيمةالئقةتكفلـإسرائيؿدولةسياسة بأفّاعتراًفاكذلؾالتوصياتوتضّمنت،
سّكافإليياىـالدولةنقمتيـأراضٍأوعمىالتاريخّيةأراضييـيسكنوفعمىالذيفالعربالمواطنيف

ىيأمامياالماثمةأفُّمفاُدىابمقولةتقريرىااستيالؿغولدبيرغلجنةوارتأت".غزاة"وليسواالنقب
مقبوؿًليس"ُىـْ"وَ"َنْحفُ"استخداـ"أفّإلىالمجنةأعضاءوأشار".البدومشكمة"ال"النقبمشكمة"

واليفتقدوف،"غيرمرئّييف"ليسوافيـكذلؾوبكونيـ،ومواطنيياالدولةسّكافىـالبدو"وأفّ،"عمينا
والحقوؽلممكانة لّدعاءاتيـاإلصغاءويجب، احتياجاتيـومراعاة، فيإلشراكيـضرورةوثّمة،

بأفلمدولةتوصيةالمجنةقّدمتكما.(83،بدوف،)جمعيةحقوؽالمواطف"مستقبميـتحديدإجراءات
الترخيصبسببإلىتفتقرالتيتمؾ،القائمةالواقعفياألبنيةترّخصوأف،القائمةبالقرىتعترؼ
بياألسبابُيعترؼلفالتيلمقرىبديؿحؿّإيجادضرورةالمجنةوحّددت.األخرىالبدائؿغياب

،)جمعيةحقوؽالمواطفالسّكافمعوالتفاوضالتحاورخالؿمفىذاأفيكوفشريطة،تخطيطّية
.(83،بدوف

وتيجيرسكانياإلىبمصادرةنصؼأراضيعربالنقبالمتبقية،كذلؾ،المجنةأوصتو
السياج داخؿمنطقة قرىجديدة الييودي، لغرضاالستيطاف عمىالقرى، قررتاإلبقاء فإنيا

عمىالرغـ،ىذهالمجنةمعارضةيمينيةشرسةولذاواجيتالقائمةحالياوعدـىدـأيبيتفييا.
،مفأفالحكومةتضميؿالمحتجيفقررت رافربعبرتشكيؿلجنةأخرىبرئاسةإييود لبحث،

بتوصياتجديدةتقمؿمساحةاألرضالمجنة.فخرجتىذهتوصياتالمجنةالسابقةكيفيةتطبيؽ
بمدةييوديةجديدةفيالنقب.وقداعتبرت11لمعربوتخصصاألراضيالباقيةلمجيشوإلقامة
.(2013،)مجميالتوصياتالجديدةخطيرةعمىمستقبؿعربالنقب

تقدـقانوفمشروععمىاألولىبالقراءة2009ئيميفيديسمبراإلسراالكنيستوصادؽ
مشروعويسيؿ،النقبصحراءفيالفرديةالمزارعإقامةزتنظيـيجي،(كاديما)حسوفيوئيؿبو
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العميااإلسرائيميةالمحكمةإلىمنيـعددتقدـأفبعدلممستوطنيفاألراضيتسميـعمميةالقانوف
قامةتسميـفيالقائمةالبيروقراطيةضدبشكوى المزارعىذهوا  بتخصيصالحكومةتقـوإذ،
 (http://cutt.us/qxrmN، اإلخبارَت انُىو فهضطٍُ).لممزرعةالدونماتمئات
2009العاـفيالحكومةعّينتو توصياتلتنفيذمخّططبوضعتقوـكيبرافرلجنة،

ىذهفي.غولدبرغ المجنةموازاة فيالبدوإسكافلتسويةسمطةبإقامةإسرائيؿحكومةقامت،
.(3383،4،)يفتحئيؿالنقب

جػزءمػفمجمػػؿالمشػاريعالحكوميػػةلتطػويرالنقػػببرافػػروادعػتحكومػةاالحػػتالؿأّف"خطػة
لػػىتقمػػيصالفػػوارؽاالقتصػػاديةبػػيف،وأفىػػدفياىػػودمػػجأفضػػؿلمبػػدوفػػيالمجتمػػعاإلسػػرائيمي وا 

عادةتنظيـوسائؿتطبيقو،اإلسرائيمي!"المجتمعالبدويوباقيالمجتمع وا  وأّنياستقّرهكقانوفممـز
ووفقػػػا،كمػػػاعّينػػػتحكومػػػةاالحػػػتالؿالػػػوزيربينػػػيبػػػيغفليشػػػرؼعمػػػىتطبيػػػؽالخطػػػة،وفرضػػػو

مميػػارشػػيكؿ)حػػواليمميػػاريدوالر(بينيػػا 6.8لمتقػػاريرالحكوميػػةفػػإفتكمفػػةىػػذاالمخطػػطتبمػػغ
،جػػػردات).لتطػػػويرالبمػػػداتالبدويػػػةالتػػػيسػػػيتـنقػػػؿالبػػػدوإلييػػػامميػػػارشػػػيكؿسػػػيتـرصػػػدىا1.2
13/10/2013،http://cutt.us/TPFj5) 



بحيثيتـبموجبوىدـ،ـ25/6/2013وقدصادؽكنيست)إسرائيؿ(عمىمخططبرافريوـ
إلػػىمػػايسػػمىمنػػاطؽ،وترحيػػؿعشػػراتاآلالؼمػػفالبػػدومػػفبيػػوتيـ،(قريػػةعربيػػة20-40)

،ومصادرةأكثػرمػفنصػؼمميػوفدونػـمػفأراضػيالبػدو،أقربلممعتقالتالجماعيةتركيزىي
%كانػتتعتػاش90عممًاأفغالبيتيـ،خاصةتمؾاألراضيالخصبةبيفبئرالسبعوقطاعغزة

كمػاتيػدؼإسػرائيؿمػفخػالؿىػذاالمخطػطإلػىتيويػدوعسػكرةالجنػوبومنػعأي،عمىالزراعػة
 (http://cutt.us/jWi1،8/12/2013،لطفي).لنقبوغزةوسيناءتواصؿجغرافيمابيفا

واتسػػـمخطػػطبرافػػربغمػػوضشػػديدرغػػـاإلعػػالفالحكػػوميالرسػػميحػػوؿتفاصػػيؿالخطػػة
ىي:،رئيسةأربعأسسقائمةعمىأّفالخطةذلؾبالرغـمفو،تطبيقياىوجدو

(http://cutt.us/Ai7P،23/2/2013،أبوجابر)
  .البدويالمشتتفيالنقبترتيباالستيطاف -1
 .تطويراقتصاديلممجتمعالبدويفيالنقب -2
 .تنظيـوضعممكيةاألرض -3
 ح.وضعإطارلتطبيؽالخطةوفرضياضمفجدوؿزمنيواض -4

 :(2013،)الخطيبوىي،ولكفالحقيقةأفثمةأىداؼخفيةوراءمخططبرافر

 .عزؿالنقبعفمحيطياالعربيوبخاصةفيغزةوجنوبالضفةالفمسطينية 
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 مفناحية فيالمناطؽالتيتعتبرخصبة المستوطناتفيالنقبخاصة تعزيزوجود
 اقتصاديةمعادفورماؿوخصورنارية.

 بناءمراكزعسكريةواستخباراتيةبالقربمفالمحيطالعربيخاصةمصرواألردفوخميج
 .العقبة

 البحريفاألحمروالميت قناة العمؿعمىتسييؿمخططبناء وفتحمجاؿلخطالسكة،
 الحديدالذيسيربطالقناةمعالبحرالمتوسطلالستغناءعفقناةالسويس.

 آخراًىنالؾىدفأف"،المديرالعاـلقسـاالستيطافالصييوني،كشؼياروفبفعزراقدو
المتبقية منعالمزيدمفغزوالبدوولقرارالحكومةوىواالستيالءعمىاألراضياألخيرة

بيف المنحصرة فيالمنطقة بينيـ العربيفيما البدويأو التواصؿ ألراضياألمةومنع
.(2013،)مجميومفديموناويروحاـحتىبئرالسبع،جنوبالخميؿإلىعراد

مشػػاريع)تػػوطيف(البػػدوىػػوسػػمخالبػػدوّينفسػػّيًاووجودّيػػًاعػػفإفاليػػدؼالكػػامفوراءكػػؿ
لصػػػقؿ«التأديػػبالمػػدني»وجػػّرهإلػػىبيئػػةمدنّيػػةميّجنػػةيضػػطمعفييػػااالحػػتالؿبعمميػػة،بداوتػػو

بعيػػػػدًاعػػػفقػػػيـالعنػػػادوالتمّسػػػػؾ،الػػػذييريػػػدهاالحػػػتالؿ«المػػػواطفالعصػػػرياألليػػػػؼ»شخصػػػية
الػػذي،كػػذلؾسػػيتمّزؽالنسػػيجالعشػػائريالػػدقيؽ،حراءداخمػػوبػػاألرضوالمقاومػػةالتػػيجبمتيػػاالصػػ

سػتجدتمػػؾالعشػائرنفسػيامضػطرةإلػػىو،كػافيحكػـعالقػاتالعشػائرالبدويػػةمنػذمئػاتالسػنيف
بعػػدماكانػػتتمػػارسحياتيػػابحّريػػةأكبػػرفػػيالحّيػػزالصػػحراوي،التعػػايشفػػيبيئػػةواحػػدةضػػّيقة

رّبمػػاذلػػؾمػػايفّسػػر،مػػفاالسػػتقالليةفػػيحّيزىػػاالخػػاصوتحظػػىكػػّؿواحػػدةمنيػػابنػػوع،المفتػػوح
عنيػػافػػي،ارتفػاعنسػػبالجريمػةفػػيالقػرىالمعتػػرؼبيػاالتػػييسػكنياخمػػيطمػفالعشػػائرالبدويػة

 (2013،5،أبوراس.)القرىغيرالمعترؼبيا
طبيعػةالخطػطالصػييونيةلتيويػدإلػىيتكوفمخططبرافرمفعشرأبوابتشيرجميعيػا

تسويةممكيةاألراضيفػيالنقػبمػعاألخػذبعػيف):فقدجاءفيالباباألوؿمفالمخطط،الدالب
االعتبػػارادعػػاءاتالممكيػػةالتػػيقُػػدمتمػػفقبػػؿالسػػكافالبػػدومػػفأجػػؿتنظػػيـقضػػيةاالسػػتيطاف

دعػػاءاتافالموضػػوعيتعمػػؽباألسػػاسبػػاألرضوحسػػـ،لمبػػدوفػػيالنقػػببحسػػبقػػراراتالحكومػػة(
وليسكمايزعـعنوافالمخطط)قانوفتنظيـاستيطافالبدوفي،بحسبقراراتالحكومةالممكية
جاءلغرضطمسوتمويػوحقػائؽ،معأفالقصدمفاستعماؿمصطمح"استيطافالبدو"،(النقب

وبػػػاقي،وتشػػػبيييـبالمسػػػتوطنيفالػػػذيفيسػػػتوطنوففػػػيالضػػػفةالغربيػػػة،جوىريػػػةفػػػيواقػػػعالبػػػدو
 (27/5/2013،319،رشوموتؿ.)يمتمكوابيااألرضمفقباألماكفالتيلـ

،تعويضالبدوعفترؾأراضػييـتركػًانيائيػاًولتمريرالمشروعركزتالمجنةالمكمفةعمى
الػػذيلػػوالصػػالحيةوحػػدهبتحديػػد،وىػػيلجنػػةتتكػػوفمػػفخمسػػةأعضػػاءيعيػػّنيـرئػػيسالحكومػػة

التعويضمقابؿولكفالمجنةحصرت.عالجتيامنطقةالتعويضواألمورالتييجبعمىالمجنةم
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إال،مفقدمواادعاءاتوشكاويفيسبعينياتالقرفالماضػيفقػطمالممكيةىادعفيمف،ضاألر
الصػػػندوؽالقػػػوميإلسػػػرائيؿأوسػػػمطةالتطػػػويرفػػػالحػػػدودإسػػػرائيألوإذاكػػػافالمػػػدعيىػػػودولػػػة

أبػػػو:)لالدعػػػاءييػػػدؼلتحقيػػػؽأمػػػريفواليخفػػػىأفتحديػػػدفتػػػرةزمنيػػػةمحػػػدودةماضػػػية،لالدعػػػاء
 (2013،6،راس

والتػي،أوليما:منػعطػرحموضػوعأراضػيعشػيرةالعزازمػةفػيالجػزءاألوسػطوالجبمػيمػفالنقػب
 .والتيتـمصادرتياقبؿالسبعينيات،ألؼدونـ200تصؿمساحتياإلى

 ت.تياقبؿالسبعينياوالتيتـمصادر،وثانييما:ضمافعدـفتحممؼأراضشماؿغربالنقب
ممػػػدعيفلتقػػػديـالػػػدعوىوالػػػدخوؿفػػػيتسػػػويةعمػػػىلدمػػػدةتسػػػعةأشػػػيرفقػػػطيػػػحدوقػػػدتػػػـت

ضػػػػمفشػػػػروط،حػػػػددالمقابػػػػؿالتعويضػػػػيلمػػػػفيػػػػدخؿفػػػػيعمميػػػػةالتسػػػػويةكمػػػػا،ييـضػػػػاأر
،وتعبيراتغامضةتجعؿالموضوعبرمتوفػيذمػةلجنػةالتعويضػات،ومواصفاتمعقدةجداً

وتػوفرفييػاانحػدار،المدعيأنوكافيفمحأرضػوفػيسػبعينياتالقػرفالماضػيىذاإفأثبت
وتتفػػػاوتنسػػػبة،%!!!وكمػػػوبحسػػػبتعميمػػػاتيفرضػػػيارئػػػيسالحكومػػػةبنفسػػػو13أقػػػؿمػػػف

ونسػػػبة،وبحسػػػبمزايػػػااألرض،التعويضػػػاتبحسػػػبمسػػػارعةالمػػػدعيلمػػػدخوؿفػػػيتسػػػوية
شػػيرمػػفإقػػرار21وأيتػػأخيريصػػؿإلػػى،المنضػػميفلمتسػػويةمػػفالػػوارثيفلمػػدعيالممكيػػة

المدعيمفأيتعويض  .القانوفيحـر
أنػػواليعطػػيالمػػدعيالمثبػػت،وممػػايحسػػـأطمػػاعىػػذاالمشػػروعبضػػـاألرضوتيويػػدىا

أماإفكانت،%مفاألرضوالباقيتعويضمالي50استعمالوألرضوفيالسبعينياتإالنسبة
،2013،لخطيػػبا.)اليأخػػذإالتعػػويضمػػالينقػػديفقػػطفػػ،تحػػتسػػيطرةالمػػدعيدوفاسػػتعماؿ

9) 
بتعػويضجزئػي،ويتناوؿالمخططأراضيشماؿغػربالنقػبوالتػيطػردأىميػاوصػودرت

ويتضػػمفالمخطػػػطجممػػػة،اءتقػػػعجنػػوبالسػػػياجفػػػيعمػػؽالصػػػحر،عبػػارةعػػػفأرضصػػحراوية
يومابحؽكؿمف30عقوباتتعطيمديرأراضيإسرائيؿالحؽفيإصدارأوامرإخالءخالؿ

وأخطػرمػانػصعميػوىػذاالمخطػػط،أوانضػـإلييػاولكنػوأخػؿبػبعضبنػوده،لػـينضػـلمتسػوية
وأنواليجوزالمطالبةبأيحػؽبعػدمػرور،اعتبارهالحؿالنيائيلقضيةممكيةاألرضفيالنقب

 .سنواتعمىسّفالقانوفوانتياءالتسوية3
،تجاىمولكوفعربالنقبىـأصحاباألرضاألصػمييففيتكمفخطورةىذاالمخططو

بػؿإفالمخطػطيتجاىػؿقريػة،وىواليعترؼبكثيرمفالقرىالبدويةالتيسػبؽتجاىػؿوجودىػا
وجاءإعالفوزارةالبناءواإلسكافاإلسرائيميةعػفخططيػا،ـ2006الفرعةالتياعترؼبياعاـ

حيػػػثسػػػتقدمو،بػػػيفمػػػدينتيبئػػػرالسػػػبعوديمونػػػاإلقامػػػةخمػػػسمسػػػتوطناتفػػػيالمنطقػػػةالواقعػػػة
وعشػػية،ضػػمفمقترحػػاتتطػػويراالسػػتيطاففػػيالضػػواحي،لمحكومػػةمػػفأجػػؿالمصػػادقةعميػػو
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وقػدأطمقػتوزارةالبنػاء،العنصػريبػالقراءتيفالثانيػةوالثالثػة "المصادقةعمىمشروعقانوف"برافر
""تممػا"و"تمبػاه،"تػيمـ"،"غبعوتعػدريـ"،يػت"واإلسكافأسماءعمىالمستوطناتالخمسوىػي"عومر

 .ىذااإلعالفيؤكدبمااليدعمجااًللمشؾاليدؼالتيويديالحقيقيلمشروعبرافر.و
األوؿ،ثالثةبرامجبخصوصعربالنقب2011أقرتحكومةإسرائيؿفيخريؼسنةو

يرالطاقـالوزاريلتنظيـ(والمدعوتقر3707)قرار2011سبتمبر)أيموؿ(11والصادربتاريخ
تحتاسـ)برنامجلتعزيز3708أماالقرارالثانيفقدصدرفياليوـنفسوورقمو،توطيفالبدو

)قراررقـ2011أكتوبر30أماالقرارالثالثفبتاريخ،النمواالقتصاديوتنميةالسكافالبدو(
،بعضيابىذهالقراراتالثالثةممتصقةو«.إقامةمستوطناتمشارؼعراد»(تحتعنواف3782

الثالث)وم القرار نقرأ أف والثانيعمينا األوؿ القرار فيـ أجؿ الذيينصعمىما3782ف )
خالؿالرؤيةالصييونيةالزدىارالنقبووفقالسياسةالحكومةلتطويروتنميةوجذبالسكاف"يمي:

قواعدالجيشاإلسرائيميإلىالنقبتقرروزيادةالمعروضمفالمساكففيالضاحيةمرورابنقؿ
مايمي:

عراد مشارؼ عمى قروي طابع ذات استيطانية مجمعات إنشاء في الشروع أوال: في،
 )شارع عراد بيف المنطقة تغطي مساحة شوكيت31الجنوب.منطقة بيف ويمتد جنوبا )

ينةعرادومنطقةومد،وميتاروحورةالغربيةويحدمفالمجمساإلقميميتمار،)السقاطي(
كسيؼ.

ثانيا:إلقاءالميمةعمىمديرمكتبرئيسالحكومةلتنسيؽتنفيذأعماؿالموظفيفبشأفإنشاء
المنطقةاالستيطانيةبمساعدةدائرةاالستيطافالتابعةلممنظمةالصييونيةالعالميةبالتعاوف

تطويرالنقبوالجميؿووزارةمعوزارةاإلعمارواإلسكافوالتنسيؽمعوزارةالداخميةووزارة
الزراعةوالتنميةالريفيةووزارةالعمؿوحمايةالبيئةووزارةالماليةودائرةأراضيإسرائيؿمف

قبؿرئيسديوافالحكومةفيغضوفأربعةأشير.
ثالثا:تنسيؽالعمؿمعالموظفيفالعامميفعمىتسويةتوطيفالبدوحسبقراراتالحكومةرقـ

.2011سبتمبر11الصادرةبتاريخ3707و3708
شواقؿ(إلقامةطاقـالعمؿعمىأفيتـتحويؿ5رابعا:تخصيصمميوفشيقؿ)الديناريساوي

.(2013،)مجمييوما20المبمغمفوزارةالماليةلرئيسالوزراءفيغضوف
قر» مستوطف300000الحكومةإقامةعشرمستوطناتييوديةتيدؼإلىاستيعابرتىكذا

اقتالعوىواألمرالذيسيؤديإلى،ييوديفيالمنطقةالموجودةمابيفعرادومنطقةالسقاطي
."وىي:عتيروأـالحيرافوتؿعرادوالحمرةوسعوةوالباط،خمسقرىعربية



102 

المذكورمجااللمشؾبأفإقامةالمستوطناتالعشرالييوديةاليدعالبندالثالثلقرارالحكومةو
وأفعمميةتوطيفالييودتأتيبتنسيؽكامؿمع،3708و3707منوطبتنفيذالقراريفالسابقيف

.(2013،)مجمي«موظفيالحكومةالمكمفيفبترحيؿالبدوالعربعفأراضييـوفقالمقانوفالمقترح
)قانوفتنظيـإسكافالبدوفيالنقب(لسنةباسـفضفاضتحوؿالمخططإلىمشروعقانوفو

يبيفالبنداألوؿلمشروعالقانوففمتبصمةإلىالتنظيـأواإلسكاف.يالوىوفيالحقيقة،2013
:(2013،)مجميأىدافوومنيا

(تنظيـممكيةاألراضيفيالنقبحياؿادعاءاتالممكيةالتيقدمياالسكافالبدوفيالنقب.1)
(التمكيفمفتطويرالنقبلمافيومنفعةجميعسكانووالتمكيفمفتوفيرحموؿإسكانيةلمبدو2)

«.فيالنقب
مخططاتإسرائيؿ مع تتفؽ األىداؼالتي مف جممة األىداؼالمعمنة ىذه وراء أف والحقيقة

ططبرافروذاتاألىداؼالحقيقيةلمخ،وىيذاتاألىداؼالعامةلمتيجير،لتيجيربدوالنقب
سابؽالذكر.

فيالنقاط،فيفترةالدراسة،تيجيربدوالنقبمحاوالتأىـويمكفلمباحثأفيمخصتطور
:(83-3383،88،)يفتحئيؿالتالية

8440– ستراتيجّيةترابيف؛األولىالبدوّيةبالقريةاالعتراؼتـ فيبمداتالسبع"وكسرا  القائمة "
إطارالسياج.

بيدؼالدفاععفحقوؽىذهالقرى.بياغيرالمعترؼمقرىاإلقميميلمجمسالإنشاءتـ-8447
 .والتصديلمخططاتتيجيرسكانيا

انتزاع–8441-3337 بإبقائياُوِعدتقرىبعشربطيءاعتراؼتـ مشكمةُتَحؿّلـولكف،
 التابعةليا.،األرض

لتأخذاإلقميمّيةلمخّطةتصحيحلتحضيرالعمياالعدؿمحكمةرعايةتحتاتّفاقّيةتـعقد–3333
 .وبييامندومواقؼبياالمعترؼغيرالقرىوجودفيالحسباف

لسمبأرضيبدوالنقبوتيجيرىـمنياالمضاّدةالدعاوى.بسياسةاسرائيؿدولةأتبد–3330
 قسرًاتحتدعاوىقانونيةباطمة.

 .فقطبقريتيفاعتراؼعمىتشتمؿجديدةإقميمّيةخّطةوافقتالحكومةاإلسرائيميةعمى–3337

وقدمتغولدبرغلجنةأنيت3331 االعتراؼتقريراًأعماليا المستطاعقدربالقرىيوصيبػ
ولكنيايمكفالحكومةاإلسرائيميةمفالسيطرة،أراضييـتاريخّيةمعلمبدوصمةأفويقبؿ

بطريقة،النقبعمىأكثرمفنصؼاألراضيالبدويةأيأنويقنفمشاريعتيجيربدو
تبدوفيظاىرىاأكثرحضارية.

.بالقرىباالعتراؼتسمحظروؼبإيجاديوصياًتقريرتممادوخيفقدمتالباحثة–3383
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.بالقرىاالعتراؼتوصيةبدوف،برافرلجنةتقريراإلسرائيمّيةالحكومةتتبنّ–3388
واسعةبدوّيةمعارضةالقيوالبدوإسكافتسويةمذّكرةقانوفتـنشر–3383
.بياالمعترؼغيرلمقرىاإلقميميّالمجمسِقبؿمفالبديمةخّطةتـطرح–3383
مشروعبرافر–3383 ألفتجمد اضطرتالحكومة لمضغوط، نظرًا مؤقتًا وتوقؼالعمؿبو

الحد عمى بالمحافظة إللزاميا إسرائيؿ عمى مورست التي والدولية واإلقميمية المحمية
وعدـالمضيفيمخططالتيجير.،حقوؽاإلنسافاألدنىمف


  



104 












 سسادالفصل ال

 بدو النقب تداعيات سياسة التيجير عمى
 
 

 اآلثار السياسية لتيجير بدو النقب :ولالمبحث األ 
 

 اآلثار االقتصادية لسياسة التيجير تجاه بدو النقب :المبحث الثاني
 

 آلثار االجتماعية لسياسة التيجير تجاه بدو النقب ثالث: االمبحث 
 

  



105 

 تمييد:
لـيختمؼاألمربالنسبةلعربالنقب)بدوجنوبفمسطيف(عفباقيقطاعاتالشعب

 عاـ ُيعانيمفآثارنكبة زاؿ ىذا1948الفمسطينيالذيما حتىيومنا بدو، كافعدد فقد
يبؽمنيـفيالنقببعدموجاتالطرد(نسمةولـ66,000)1948جنوبفمسطيفقبؿعاـ

( سوى الصييونية العصابات مارستيا التي نسمة11,000والتيجير ) إباف، "إسرائيؿ" قامت
(الباقيففيمنطقةجغرافيةمحددة11,000اؿ)(بحصر1966تىح1948الحكـالعسكري)

إسرائيؿ"بتجميعماتبقىوىيالمنطقةالتيقامت"،فيالنقبأطمقتعميياتسميةمنطقةالسياغ
وحالتدوفعودتيـإلىأرضيـوديارىـاألصميةحتىيومناىذا.،مفبدوبداخميا

)بعدعاـ وتترؾأسموبًا إالومارستو،وحتىيومناىذا(1948لـتدخرإسرائيؿجيدًا
)الجميؿ الفمسطيني الشعب قطاعات باقي شأف شأنيـ النقب عرب ضد المثمث، المدف،

طينيةالفمس والقطاع(، الضفة ح، تميزت النقبوقد عرب لو خضع التي العسكري الحكـ قبة
باستيالءإسرائيؿعمىُمعظـأراضيوديارعربالنقبمفجيةوبتكثيؼاالستيطافالييودي

الصييونيفيالنقبمفجيةثانية.
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 المبحث األول

 اآلثار السياسية لسياسة التيجير تجاه بدو النقب
وىػػـالسػػكاف،كافػػةمشػػاريعالكيػػافالعبػػريمنػػذتأسيسػوبمصػػادرةأراضػػيالعػػربارتبطػت

،واليمكػػففيػـالخطػطاإلسػػرائيميةلمػايسػمىبعمميػػة)تػوطيف(بػدوالنقػػب،األصػميوفليػذهالػبالد
وعنػػدمايكشػػؼىػػذا،إالفػػيسػػياؽاحتػػواءأراضػػيالنقػػبومصػػادرتيا،وىػػيخطػػطقديمػػةجديػػدة

فػإفربػػطمخططاتػػوضػػدالسػػكاف،ومػؤخرًابػػالطرحالرسػػميلييوديػػةالدولػػةالكيػافعػػفكافػػةأقنعتػػ
،2001،يفتاحئيػػؿ).البػػدوبتيويػػداألرضيصػػبحربطػػًامنسػػجمًالػػـيعػػديخفػػىعمػػىكػػؿمتػػابع

124) 
ضػمف،دينيػةتوراتيػة-وكانتإسرائيؿقامتمنػذنواتيػاالفكريػةاألولػىعمػىأسػسقوميػة

ويشػػمؿ،الصػػييونيةلمديانػػةالييوديػػةعبػػرإعطائيػػاطابعػػًاقوميػػًاعنصػػرياًعمميػػةاسػػتثمارالحركػػة
اسػـأصػاًلىػوسػميافا،البعدالدينيالييوديكامؿمنظومةمشروعإسرائيؿمفالميػدإلػىالمحػد

"دولػػةإسػػرائيؿ"لػػدولتيـبػػدالمػػفاالسػػـاالسػػـحيػػثفّضػػؿالصػػياينةاسػػتخداـىػػذا،دينػػيصػػرؼ
،2001،سػػوفير)لعػػؿأىميمػػا،ألسػػبابعديػػدة،وىػػودولػػةالييػػود،ىرتسػػؿالػػذيكػػافقػػداختػػاره

25):
ؿ.أواًل:إيجادتناسؽبيفاسـالدولةواالسـالعبريلفمسطيفوىو"أرضإسرائيؿ")إيرتسيسرائي

 .ثانيًا:إيثارالصفةالعنصريةالكامنةفياسـ"إسرائيؿ"عمىالصفةالدينيةفيلفظة"الييود"
وتتعامؿالحكوماتاإلسرائيميةالمتعاقبةمعبدوالنقببطريقةمختمفةعفتعامميامع
لتخطيطييا مغايرًا باقيالتجمعاتالعربيةالفمسطينيةفيإسرائيؿ؛ألنياتخططلمنقبتخطيطًا

 الباحث يالحظ ىنا ومف الداخؿ. فمسطينيي وتجمعات مناطؽ لباقي السياسية عددورؤيتيا
سنةارتفعبينما،بمدة 103 كاف 1961 عاـفيباقيفمسطيفالمحتمةلعربيةالمعترفبياالبمداتا
السببالرئيسيفيزيادةعددالبمداتالعربية%.و39أيبزيادةمايعادؿ،بمدة 132 إلى3122

بينمالـتعترؼحكوماتإسرائيؿالمتعاقبة،ببمداتعربيةقائمةاإلسرائيميةىواعتراؼالحكومة
إذلـتعترؼسوىبسبعتجمعاتصغيرة،إالفيأضيؽنطاؽ،بالقرىالعربيةفيمنطقةالنقب

ثـأضيؼإليياتجمعإقميمييضـعشروحداتسكانية،تـإنشاؤىافيإطارالتيجيرالداخمي
أصغر.وفيالوقتنسفوظمتإسرائيؿعمىإصرارىابعدـاالعتراؼبباقيقرىالنقبالعربية

(.3124:43،يقيـعميياأىميامنذمئاتالسنيف)خمايسي،قرية51نحووعددىا
الشػرطاألساسػيإلنيػاءالصػراعأف،"إسػرائيؿرئػيسحكومػة"أعمفبنياميفنتنيػاىوقدو

والصػػػادؽ،ىػػواإلقػػػرارالفمسػػػطينيالعمنػػػي حيػػػث،يييػػػودبإسػػرائيؿدولػػػةقوميػػػةلمشػػػعبال،الممػػػـز
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بحيػػػث"راءتعػػػديالتعمػػػى"قػػػانوفالمواطنػػػةـعمػػػىإجػػػ2010أقػػػدمتحكومتػػػوفػػػيتشػػػريفاألوؿ
وزعػـنتنيػاىوأف،كتسػابالجنسػيةاإلسػرائيميةالالءلػػ"الدولةالييوديػة"شػرطًايتضمفأداءقسـالو

مفالييػود".مواطنونالدولةيعيشفييا،ىذاالطرح"استمرارلمابدأهبفغوريوفأيدولةلمييود
أفطػرحنتنيػاىوشػرطضػروري،دأبػرزمنظػرياألمػفالقػومياإلسػرائيميحػأ،ويرىغيوراأيالند

،9/4/2015،وكالػػػػػػػػػػػػػةمعػػػػػػػػػػػػػااالخباريػػػػػػػػػػػػػة)إلحػػػػػػػػػػػػػرازتسػػػػػػػػػػػػػويةنيائيػػػػػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػػػػػعالفمسػػػػػػػػػػػػػطينييف.
http://cutt.us/A7GDx)

ىناؾ فإف حاؿ أية االعتراؼ:أساسّيتيفقضّيتيفحوؿوالبدوالدولةبيفاًنزاعوعمى
.األراضيعمىاُلمْمكّيةبحقوؽواالعتراؼ،التاريخّيةبالقرى

رفضالحكوماتاإلسرائيمية مسألة عمييااالعتراؼوتتعمؽ قيـ التي التاريخية بالقرى
عشراتمنذقائمةالقرىوىذه.النقبفيقريةأربعيفمفأكثرفييقطنوفنسمةألؼنحوثمانيف

أراضيعمىقائمةالقرىىذهبعض.إسرائيؿدولةإقامةقبؿمامنذقائـبعضياإفّبؿ،السنيف
التاريخّيةالبدو السياج"منطقةفييقعوبعضيا، تـمنطقةوىي،ويروحاـوعرادبئرالسبعبي"

إّبافالحكـالماضيالقرفوستّينّياتخمسينّياتفيتيجيركثيرمفسكافالنقبالعربإلييا
،)جمعيةحقوؽالمواطفالنقبأراضيمف%3عفمااليزيدالمأىولةالمنطقةمساحةتبمغ.العسكريّ

.(88-83،بدوف
تريبدوفالقرىىذهفيبناءعممّيةكؿّأفّيعنيالبدوّيةبالقرىاالعتراؼالدولةورفض

ترخيصاتأّيةعمىالحصوؿ بيدـالمتواصؿلتيديدطائالتحتىناؾالسّكافيعيشوعميو،
ولذلؾ.(83،بدوف،)جمعيةحقوؽالمواطفعمييـأخرىجنائّيةعقوباتوفْرض،ُيؤوييـالذيالسقؼ
بياالمعترؼغيرلمقرىاألساسّيةالتحتّيةوالبنىالخدماتتوفيرالدولةترفض شبكاتنحو،
الصّحيّوالصرؼالماء والطرؽ، ذلؾإلىباإلضافة.والكيرباءاليواتؼبخطوطوالربط، إفّ،

محدودةالقرىىذهفيوالحموؿالتشغيمّية،والصّحة،االجتماعيّوالرفاه،والتعميـالتربيةخدمات
فيالحؽ:نحو،األساسّيةالسّكافلحقوؽمتواصؿنتياؾٌافيياكيذاواقعٌ.جّدا والحّؽ،االمتالؾًّ
.(83،بدوف،)جمعيةحقوؽالمواطفوالمساواة،والكرامة،والتعميـ،والصّحة،السكففي

دعاوىمف3.333بنحواليوـتقترفالراضيعمىالمْمكّيةحقوؽقضّية–الثانيةالقضّية
مفأقؿّتشّكؿالبدوبيايطالبالتيالمساحة.دونـألؼ600نحوتبمغمساحةعمىالممكّية

النقبمساحةمف0% البدوتفيدشياداتوجودمفالرغـعمى، دولةإقامةقبؿفمحواقدبأّف
دونـمميوَنيمفأكثرإسرائيؿ تشمؿدائًمالـالتيالتقميدّيةبالطرؽالمْمكّيةحقوؽنقؿجرى.ًْ
ىذهإسرائيؿدولةتستغؿّ.عصرّياأراضٍنظاـَتمتمؾالتيالدوؿفيكماُتَسوّولـ،الخّطيّالتوثيؽَ
)جمعيةحقوؽالمحاكـفيباسميااألراضيتسجيؿفيالنحوىذاعمىوتنجح،لصالحياالحقيقة
 .(83،بدوف،المواطف

http://cutt.us/A7GDx
http://cutt.us/A7GDx
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بممارساتاألراضي()رفضاالعترافورفضنقؿممكيةالقضّيتيففيإسرائيؿدولةتعاُمؿيتمّيزو
ينزععاـُمناخبخمؽتقترفعنيفة نعتعمىالدولةَدَرجت.وحقوقيـالبدوعفَمطالبالشرعّيةًّ
بػغزاةالبدو "لمقانوفمخالفي"وَ" الرسمّيةالنعوتىذهحّدإطالؽإلى، إلىتقّدـالتيبالوثائؽ

وتحذيراتتيديداتُيْطِمقوفالجميورقبؿمفومنتَخبوفكبارموّظفوفّثمة.المحاكـ مفًٍ أفًٍ
البدو مفليسواالبدوالعربوكأفّ؛"النقبوفقدافضياع"مفويحّذروف،النقبعمى"يستولوف"ًّ
الدولةمواطني الحقائؽإلى-سالًفاُذكركما-يفتقرىذاالذعرِفَدبّ.ىمجياتمعاديةبؿ، إذ،
عمىسّكافربعنسبتيـالتتعّدىالذيفالبدويقطف مساحتومف%3التتعّدىمساحةالنقب

.(83،بدوف،)جمعيةحقوؽالمواطف
40الحكومةمػايزيػدعػفوعمىالرغـمفخطةتمديفالبدوأحاديةالجانبالتياتبعتيا

بينمػا،فػيالبمػداتالمخطػطليػا،ـ2006حتػىعػاـ،%فقطمفبدوالنقػب50فقدعاش،عاما
التظيػػػرالقػػػرى،%مػػػنيـالعػػػيشفػػػيقػػػرىمحرومػػػةمػػػفاعتػػػراؼمػػػفقبػػػؿالحكومػػػة50واصػػػؿ

نيياعنػاويفواليوجػدلسػاك،البدويةالتيالتعترؼبيػاإسػرائيؿعمػىالخػرائطاإلسػرائيميةالرسػمية
الدولػةبتجػريميـعمػىأنيػـ،وبدالمفذلػؾ،والتعترؼالدولةبحقوقيـعمىاألرض قامػتوتقػـو

ال،ومػػػػفىنػػػػا.(2014،37حئيػػػػؿايفت)"غػػػػزاة"ومتجػػػػاوزوف"يسػػػػتولوفعمػػػػى"أراضػػػػيالدولػػػػة".
أوتقػديـوتػوفرالخػدمات،وتحددالميزانيات،تأخذىـالدولةفيالحسبافعندماتخططالسياسات

ينظػػرإلػػييـجيػػرانيـالييػػودوكػػأنيـإزعػػاجيجػػبتقميصػػوإلػػى،وبشػػكؿمماثػػؿ،الحمايػػةالقانونيػػة
بتوضػػيحذلػػؾعمػػػى،ـ2006وقػػدقػػػاـسفيرسػػكيوىانسػػوفعػػاـ،الحػػداألدنػػىأوالػػتخمصمنػػو

.النحوالتػالي:"إفظػاىرةإقصػاءالبػدوعػفالمخططػاتالييكميػةالرئيسػيةىػوأمػرلػيسبالجديػد
مفخالؿىيئاتالتخطيطيةبيذهالطريقةعمىمدىسػنواتالتظيػرالقػرى،فقدتصرفتالدولة

وكػػػأنيـغيػػػر،البدويػػػة)غيػػػرالمعتػػػرؼبيػػػا(فػػػيعػػػددمػػػفالمخططػػػاتالييكميػػػةالرئيسػػػيةبتاتػػػا
المنتزىػػػات،أويشػػػارإلػػىمواقعيػػػاكأنيػػامعػػػدةلالسػػػتخداـالعػػاـمثػػػؿشػػبكاتالمجػػػاري،موجػػودة
أوالمناطؽالصناعية".العامة

الجيوداإلسرائيميةإلىتحويؿالقرىالمتناثرةفيباديةالنقبإلىبمداتمكتظةتيدؼو
أشبوبتجمعاتالمواطنيف،دوفتخطيطبحيثتدفعنوعيةالحياةلتشبوجميعياأحياءفقركبرى

ل عمىالمدىالبعيدموئاًل فييا ولتصبحالحياة معنؼالناجـعفالفقرالسودفيجنوبأفريقيا
والصحة التعميـ الخدماتوتأخر وسوء سمطات، أقامتيا أصبحتالتجمعاتالتي فقد وبالفعؿ

كماىيحاؿأحزمةالفقرالتيتحيط،االحتالؿأحياءفقرمزدحمةفيمحيطالمدفالييودية
(http://cutt.us/nh1mm،بالمدفالكبرىفيالعالـ.)بدواف
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أفأصبح،نتجعفجممةالسياساتوالممارساتاإلسرائيميةاليادفةإلىتيجيربدوالنقبوقد
يعيشوففينمطيفمصطنعيفمفأنماطالتجمعالسكاني،البدوالعربالفمسطينيوففيالنقب

:(111)انظرالخريطةفيالصفحةالخاضعلسياسةالتيجير.وىذافالنمطافىما

 لمعترف بيا:نمط القرى ا –أوالً  
التموضعفيمنطقةالنقب عادة وىيقرىتـإنشاؤىابناًءعمىسياسةالتيجيرالداخميوا 

ولكفبيدؼتفريغأكبرمساحةممكنةمفأراضييامفسكانيااألصمييفتمييدًاإلقامة،نفسيا
فييا ييودية وتجمعات مستوطنات الجغرافية، الصعيد: عمى اإلقميـ تيويد عمى ولمعمؿ

والجيوسياسيةوالعمرانيةبؿالحضاريةعمىوجوالعموـ.وىذالقرىىي:
فيجنوبإسرائيؿتقع، رىط .8 السبع متراتشماليغرببئر كيمو بضعة ،عمىمسافة

التاريخية النقبفيغيرمنازليـ األكبرإلسكافبدو المستحدثة البدوية ،وتعتبرالمدينة
8473حيثأسستسنة لبن، ويقطنيافيإكطارخطة اءسبعتجمعاتبدويةمستقرة.

ألؼنسمةينتموفإلىقبائؿاليزيؿوالقريناويوالعبرةو03حوالي3389حسبتقديرات
اعتمادرىطكمدينة تـ وقد الطوريوالزيادنةوغيرىـ. فيظؿحكـإسحؽرابيف، سنة،

8449.
وشرقيبمدة،رالسبعدونـ.وتقعشماؿشرؽبئ0333تبمغمساحتياحوالي، تل السبع .3

.وىيأقدـتجربةإسرائيميةإلسكافبدوالنقب.ويسكنيا8401وقدأقيمةسنة،عومر
ينتموفإلىعائالتاألعسـوأبوعصاو،عربي8033حوالي3389حسبتقديرات

.8419وأبوطووالباز،أبوعنزة.وقدتـاعتمادىاسمطةمحميةسنة،أبوسرحاف
حورة .3 ، شوكت)السقاطي(تقع مفترؽ شرقي ، حوالي بعد أسستسنة3وعمى منو. كـ

8414 السبع.، بئر شرؽ شماؿ ، سنة محمية ويسكنيا8440وأصبحتذاتسمطة .
 تقديرات 3389حسب زيادة83.333حوالي النقب بمدات أعمى مف وىي نسمة.

ياعائالتالعطاونة%.وتسكن0.1حيثتبمغنسبةالزيادةالطبيعيةفيياخوالي،سكانية
وأبوالقيعافوالنباري.

وشماؿقريةعرعرةالنقب،وتقعغمىالجنوبمفتؿعراد،8413أقيمتسنةكسيفة: .9
حوالي كامبديفيد89.333وتبمغمساحتيا اتفاقية عمىأثر تمتإقامتيا وقد دونـ..

 8474سنة سيناء، في اإلسرائيمي الحربي المطار نقؿ بيدؼ وذلؾ ، المضاربإلى
.ويعيشفيياحسبتقديرات ويسكنيا،نسمة83.333حوالي3389األصميةلسكانيا

عائالتمفالعموروأبوعجاجوالنصاصرةوالزبارقةوأبوربيعةوغيرىا.
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عمىبعدبضعةكيمومتراتمفالجيةالجنوبيةالشرقية8474:أقيمتسنةشقيب السالم .0
السبع لبئر كب، بيا االعتراؼ وتـ سنة محمية سمطة ذات حسب8440مدة ويقطنيا .
مفالحمامدةوأبومعمروالترابيفوالجرجاوي،نسمة7.033حوالي3389تقديرات
،غيرىا.

سنةالمقية: .0 اإلسرائيمية والعسكرية الحكومية الضغوط نتيجة المقية سكاف تجمع بدا
8410 سنة، أقيمترسميًا كـ83بعدحوالي.وتقعغربيالسقاطيوعمى8443ثـ

.ويبمغعددسكاف8440شماليبئرالسبع.وقدأعمفعنيابمدةذاتسمطةمحميةسنة
المقيةوضواحييا نسمةمفقباؿالصانعوأبو87.333حوالي3389حسبتقديرات،

بدرواألسدوأبوعماروأبوسعدوأبوغنيـوغيرىا.
وقدتـاعتمادىا،جنوبيقريةكسيفةديمونة-شماؿشارعبئرالسبع:تقععرعرة النقب .7

 سنة محمية ذاتسمطة 8440بمدة حسبمعطياتعاـ سمانيا عدد ويقدر .3389
قبائؿأبوعراروأبوصعاليؾو،ومفالعائالتالتيتسكنيانسمة.80.033بحوالي

وأبوناديوالعكووغيرىا.،أبوجويعدوأبوجامعوأبوكرش
عمىأرضزراعيةتصؿإلى:بيرىداج .1 دونـتعود70611قريةفيالنقبالشماليتقـو

الحاليفيالعاـيممكيتياتاريخي إلىأبناءالقرية.وقدأنشئتفيمكانيا بعدأف7::2ا
تسببالتموثالبيئيالناجـعفالمصانعإلىانتقاؿفئةمفقبيمةالعزازمةمفتمؾالمنطقة

بنياميف،مؤقتتـالتوصؿإليومعوزيرالمنشآتالتحتيةالسابؽإلىالمنطقةالحاليةكحم
 العاـ وفي دائـ. إلىحؿ تحوؿ االتفاؽ أف إال إليعيزر. الحكومة3114بف اعترفت

وقدضمت،اإلسرائيميةرسمياببيرىداجضمفقرارىاباالعترافببعضالقرىالعربيةىناؾ
.(3117،238،)ركازبوبسمةالقريةفيأعقابذلؾإلىالمجمساإلقميميأ

ويضـعشرةتجمعاتسكانيةمف،3330:تـتأسيسوسنةالمجمس اإلقميمي أبو بسمة .4
 حوالي قريناتويسكنيا أبو قرى وىي بيا. معترفًا يكف لـ التي ،نسمة3.033القرى

والسيد وبيرىداجوقصرالسر، بطيفوموالدة وأـ عفسابقتيا. قمياًل يزيد سكانيا ،وعدد
 حوالي منيا كؿ نسمة9.333ويسكف ومكحوؿ، دريجات قرى إلى باإلضافة وذلؾ

.3389نسمةحسبتقديرات8.033والترابيفالتييقيـفيكؿمنياحوالي
وممايذكرأفىذاالقرىمتقاربةولكنياغيرمتجاورةوقدتـتزويدىابالخدماتاألساسيةفي

الجتماعيأفضؿمفوضعسكافالقرىغيرالمعترؼحدىااألدنى.ومعذلؾفوضعسكانياا
بيا.كمايذكرأفالمقراإلداريليذهالتجمعاتفيبئرالسبع
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 بيا:القرى البدوية غير المعترف نمط  –ثانيًا 
األربعيفجمعيةمثؿمنظماتقبؿمفمرةتبنيمصطمحالقرىغيرالمعترؼبياألوؿتـ
عينياتسلتافيوشاتيؿ ىذا، استخداـ ترفض إسرائيؿ في الرسمية المؤسسة فإف ذلؾ ومع



112 

وقد.(34، 8002، ىيومن راتيس ووتش)المصطمحوتشيرإلىمصطمحبديؿىوالشتاتالبدوي
النقبقدر في المعترؼبيا لمقرىغير عاـبياالمعترؼغيرالقرىعددالمجمساإلقميمي

،قرية34.ولكفعددىاتقمصفيمابعدإلى(34، 8002، ىيومن راتيس ووتش).قرية54بػ8447
والتزيدمساحتيا،نسمةموزعةعمىمساحاتمبعثرةفيمنطقةالنقب73.333يسكنياحوالي
%مف0%مفالمساحةالمتبقيةمعالعرب.وىيفيمجممياالتزيدعف8.1مجتمعةعف

مىنحوكامؿ.إجماليالمساحةالكميةلمنقبوالتيتسيطرعميياإسرائيؿع
(2118 وفقًاإلحصاءعاـ،النقببيافيالمعترؼغيرالقرىبأسماءوىذهقائمة)

. باط 9 . ضحية1
 الصراعية

 . المذبح 33  . دريجات25 . الباط 11 

 . خشم زنة 33  . السرة26 . الحمرة 11  . سعوة 11  . خربة السبالة2

. خربة  11  كركور/. الباطل3
 الوطن

. وادي  33  . الزعرورة27 . تل الممح 19 
 المشاش

أم /. عتير11 . المساعدية3
 الحيران

 . السر36  . أم رتام28 . البحيرة20

. وادي 13 . عوجان3
 غوين

 /. قطامات21
 المطير

 . وادي النعم 31   . بير الحمام29

 /. الشيبا 31  . الزرنوق 31 . غزة22 . الغرة 13 . المكيمن6
 المزرعة

. بير  31 . تل عراد23 . القرين 13 . عمرة1
 المشاش

  

 . صووين32  . كحمة24 . السدير11 . رخمة1
(3117،238،)ركاز

مجمسػاإقميميػاخاصػا،ـ1997وقدأقاـسكافالقرىالتيالتعترؼبياإسرائيؿفيعاـ
اإلقميمػيإلػىوزارةوقاـىذاالمجمسبوضػعوتقػديـمخططػاتلتطػويره،بيـكحركةمجتمعأىمي

إالأفوزارةالداخميةلـتقبؿالخطةالمقترحةالخاصةبمجمسالقرىالتيالتعترؼبيا،الداخمية
وبقيتمصممةعمىالمضيفي،إسرائيؿالتيتدعوإلىإقامةنماذجتوطيفريفيةأكثرمالءمة

ومقاومةجديػةومنظمػةمػفلكنياتواج،نفسالنموذجالمدنيالفاشؿمعإجراءتحسيناتسطحية
قبؿالمجتمعالبدوي.

مثػػؿاألطػػػرالتعميميػػػة،وتفتقػػرالقػػػرىالتػػػيالتعتػػرؼبيػػػاإسػػػرائيؿإلػػىالخػػػدماتالعامػػػة
جمػػػع،الكيربػػػاء،المواصػػػالتالعامػػػة،المػػػدارسالثانويػػػة،لألطفػػػاؿفػػػيمرحمػػػةمػػػاقبػػػؿالمدرسػػػة

كمػػػػاتػػػػرفضالػػػػدوائرالحكوميػػػػةالسػػػػماح،والمرافػػػػؽالطبيػػػػةلممجتمػػػػع،النفايػػػػاتوالػػػػتخمصمنيػػػػا
وتعتبػػرالمسػػاكف،بإنشػاءأبنيػػةثابتػػةأيػػاكانػػت،الػػذييعيشػػوففػػيىػػذهالقػػرى،لمفمسػطينييفالبػػدو
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ويتعرضاألشخاصالذيفيبنػوفالمنػازؿإلػىغرامػاتماليػة،باستثناءالخيـغيرقانونية،جميعا
ةالتػيوضػعتياالحكومػةاإلسػرائيميةفػيإالووفقالمخط،وتخضعاألبنيةإلجراءاتاليدـ،باىظة
سيتـاستخداـالقوةفينقػؿجميػعسػكافالقػرىالتػيالتعتػرؼبيػابمػداتخططػتليػا،ـ2003

ودوفأفيؤخػػػذباالعتبػػػارأفاإلخػػػالء،وقػػػدتػػػـإعػػػدادىػػػذهالخطػػػةدوفإشػػػراؾالبػػػدو،الحكومػػػة
،أبػوسػعد)فػياألراضػيالتػييعيشػوفعمييػا.المقترحيتنافىمعاحتياجاتيـورفػاىيتيـالتػيتتركػز

2013،4)
أرضوممكيةعمىيأمفمفبياالمعترؼغيرالبدوقرىضمفحالياًيوجدال وىـ،
لإلحصاءاتوطبقا.بيوتيـبتدميرمستمراًتيديداًيواجيوف الحكوميةًً مبنى90.333يوجد

قانوف ىدـأوامرالمبانيآؿضدتصدرولـ.حالياًالنقبيفيغير لميدـمرشحةكميالكف،
.(32، 8002، ىيومن راتيس ووتش)

إسػػػرائيؿالقػػػرىالتػػػيالتعتػػػرؼبيػػػامػػػفالسػػػمطاتالتمثيميػػػة فمػػػيسفييػػػامجػػػالس،وتحػػػـر
ىمػاالحػؽفػيسػمطةمحميػةتػوفر،ممػايعنػيحرمػافسػكانيامػفحقػيفواضػحيف،محميةرسػمية

تعػػيشأكثريػػةسػػكافالقػػرىالتػػيالتعتػػرؼ،ممثمػػييـوالحػػؽفػػيانتخػػاب،ليػػـالخػػدماتاألساسػػية
حتىأفالسكافالػذيفيعيشػوففػيمنػاطؽ،بياإسرائيؿفيمناطؽالتوجدفيياأيسمطةبمدية

،مثؿأولئػؾالػذيفيعيشػوفضػمفنطػاؽسػمطةالمجػالساإلقميميػةالييوديػة،فيظؿسمطةبمدية
يحكػػـسػػكاف،بػػدالمػػفذلػػؾ،يقتػػرعففػػيانتخابػػاتيـاليتمقػػوفأيػػةخػػدماتمػػفتمػػؾالييئػػاتوال

القػػرىالتػػيالتعتػػرؼبيػػاإسػػرائيؿعػػددامػػفالبنايػػاتوالوحػػداتاإلداريػػةالمقامػػةخصيصػػالمبػػدو
أبرزىػا:سػمطة،الفمسطينييف)التيالتضـأيةمنياممثميفعفالبػدوعمػىمسػتوىصػنعالقػرار(

(.2014،39،وريةالخضراء".)يفتاحئيؿسمطةالتعميـالبدويو"الد،تطويرالبدو
ولكفىذهالقرىلجأتإلىإدارةنفسيابنفسيامفخالؿتشكيؿلجافمحميةشعبيةغير

أف،3121سنةقريةغيرمعترؼبيا45إداريلػمسحمعترؼبيارسميًا.وقدتبيفعندإجراء
منياثالث تعييفلجنةأوشخصيةمحًا يتـ فيالقرىالتييةمسئولةإداريملـ أما عفشئونيا. ا

منياوفينسبةقميمة%منيا.89حوفينغالبااختياراألعضاءانتخاباقدتـلديياجيةمسئولةف
تـانتداب%6وفينحو،تـتعييفاألعضاءبحسبالتمثيؿالعائميلسكافالقرية%29تقدربػ

المحميةلتجمعاتفقطمفىذها%79نحوكماتبيفمفخالؿالمسحأفالجيةالمسئولةانتدابا.
تقدتجمعاالمسئولةممثمةفيالمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا.ويتضحأفثمثىذهال

 فيعاـ أوانتخابيا انتدابيا 8::2تـ (:::2- 9::2) واختيرثمثآخرفيالعامينالالحقيف، الثمث، أما
 الممتدة بيفعاميو،6::2و2:99يبيفعاماألخيرفتـانتدابوأوانتخابوفيالفترة أيضا

وتجدراإلشارةإلىأفجميعأعضاءالمجافالمحميةفيالقرىغيرالمعترؼ.3117و3111
.(3117،239،)ركازبيامفالذكورفقط
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قامتبتقديـ%(9:)غالبيةالجياتالمحميةالمسئولةفيالقرىغيرالمعترؼبياولوحظأف
أيأفجيةواحدة،يالدوائرالحكوميةلمحصوؿعمىاالعتراؼبالقريةطمبلمجياتالمسئولةف

،3111و8::2قدمتبيفعامي%(85نحو)فقطلـتقدـمثميذاالطمب.غالبيةىذهالطمبات
فقط%23ومفالالفتلمنظرأفنحو.7::2وحتىالعاـ2::2قدمتمنذالعاـ%23ونحو

أـبطيفوأـ)وىي،مفىذهالطمباتلقيتتجاوباإيجابياوانتيتبانتزاعاالعتراؼالكامؿبالقرية
%25وكافالرفضمفنصيبنسبةمشابية؛وحصمتنحو،(متنافوبيرىداجوقصرالسر

الطمباتالتيقدمتفيالفترةبيفالعاـ عمىقرارمفوزيرالداخمية2000و8::2مفىذه
مفىذهالطمباتالتيقدمت%6التزاؿنسبةضئيمةنحووولكفىذاالقرارلـينفذ.،تراؼباالع

الداخمية؛وغالبيةىذهعمىقيدالبحث:::2–8::2فيالفترة طاولةلجنةخاصةفيوزارة
فيتجاىؿ،لـيتـالردعمييا2000وحتىالعاـ8::2والتيقدمتمنذالعاـ%:8الطمباتنحو

.(:3117،23،)ركازقبؿالحكوماتاإلسرائيميةالمتعاقبةتاـمف

 إثبات دور المقاومة العربية في مواجية مخططات التيجير:
ولكفدورىـ،بدأالدورالنضاليالشعبيلبدوالنقبمنذمنتصؼسبعيناتالقرفالفائت

ىذابقيدورًافرديًاغيرمنظـحتىأواخرالقرفالفائت.ولكنواتجوإلىاالنتظاـوالتأطيرمنذ
لمقرىاإلقميميالمجمسالبدويةلمقرىغيرالمعترؼبياحيثأسستالتجمعات،8447عاـ

االعتراؼ.النقببيافيغيرالمعترؼ نيؿ 8447عاـوفي.بياغيرالمعترؼالقرىبكؿبيدؼ
مراكزإلىوقدميا،"3333لعاـالنقبعرب"وىي،بوالخاصةألساسيةخطتياالمجمسشكؿ

بذؿفياستمرفقد،بخطتواالعتراؼكسبفيينجحالمجمسلـوفيما.الداخميةووزارةالتخطيط
بالتغييرالبدوبمأساةالوعيإلثارةالجيود اإلعالميةوالحمالتالمحاكـقضاياعبروبالدفع

عميياالحكومةمعوالتفاوضوالمظاىرات التخطيطمسؤوليوعمىوالضغط فيوبالتدخؿ،
.(81، 8002، ىيومن راتيس ووتش)المتحدةاألمـىيئات

المخّططالبمداتإلىلالنتقاؿالجماىيريالرفضفيالمقاومةمفاألوؿالمستوىيتمثؿ
فإّنيـ،ذلؾضّدىـإضافًةإلىالمستخدمةالقيريةاإلجراءاتمفالعديدعفالنظربصرؼ،ليا

أماكف الطبيعيّالسّكانيالتكاثراحتياجاتتمّبيلكيسكناىـيوّسعوف بناءإلىباإلضافة،
أخرى.ومباٍفمجتمعّيةصغيرةمصالح

جانبإلى،عديدةمحّميةبدويةمنّظماتبدءفيالمقاومةمفالثانيالمستوىويتمّثؿ
قانونّيةإجراءاتباتخاذ،إسرائيؿفيالفمسطينيةاألقميةتمثؿقطريّعمىنطاؽتعمؿمنّظمات
المجحفةمدفوعةوقائّية تجاهالحكومةومسؤولّياتالقانوفمبادئتناقضالتيبالسياسات

(3383،0،)أبوسعدمواطنييا
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المعترؼبيالمعارضةوكانتإحدىاالستراتيجياتالتياستخدمياالمجمساإلقميميلمقرىغير
،تنظيًمامحميًّاوقطريًّا33الذييتأّلؼمف،مخّططشاروفكافالمبادرةإلىتأسيسمنتدىمًعا

مفالييودوالعرب.لقدعّبرىذاالمنتدىبصوتعاٍؿعفمعارضتولمحموؿالقسرّيةودعاإلى
(3330،)أبو راسياإجراءحوارفورّيبيفالحكومةوبيفممّثميالقرىغيرالمعترؼب
االعتراؼبتسعقرىمفالقرىوقدأثمرتجيودالمقاومةالشعبيةألىؿالنقبعفانتزاع

بير،أـبطيف،أبوقرينات،دريجات،مخوؿ،مالدة،معترؼبياوىيقرىقصرالسرّالغير
فو،طرابيفوالسيد،ىّداج ىماعبارةعفانتصاريف،إنشاءالمجمساإلقميميأبوبسمةالرسميّا 

 تطّوعيلجزئييف تنظيـ عف عبارة النقب)وىو في المعترؼبيا لمقرىغير ممجمساإلقميمي
تأسيسوعمىيدسكافالقرىغيرالمعترؼبيا،مكّوفمفجمعّياتمحمّيةكثيرةتمّثؿالسكاف ـّ ت

 العاـ توا8441في دوف مف تـ بسمة أبو المجمساإلقميمي إنشاء لكف بيف(. جغرافّي صؿ
القرى غير، لمقرى اإلقميمي المجمس طالب لقد إسرائيؿ. في أخرى إقميّمية لمجالس خالًفا

وتبّنىنموذجالمجمس،غيرالمعترؼبيا34المعترؼبيافيالنقبباالعتراؼبجميعالقرىالػ
اإلقميميكسمطةمحمّيةلجميعالقرىغيرالمعترؼبيا.

بيةفيالوسطالعربيفيالنقبوعمىرأسياأبناءالمجتمعالبدوّيوالزالتالييئاتالشع
تقاوـبشراسةنّيةالحكومةالّساعيةإلىترحيؿسّكاف،والمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا

 إلىتسعقرىجديدة القرىغيرالمعترؼبيا بقّية ومفالمرّجحأفيؤّديذلؾإلىمواجية،
يثيرىالبدوفيمحاولةتركيزىـببمداتمدينيةبمثابةمسعىح،إلسرائيميةاقاسيةمعالّسمطات

التاريخّية أراضييـ وعف معيشتيـ مراكز عف لفصميـ في، وجودىـ ضّد عدائيًّا وعماًل
نفسو الوقت في الّنقب.ويشيروف والمعزولة، الواسعة الفردية المستوطنات عشرات إنشاء إلى

لمييود ، طوؿ عمى النقبوخصوًصا في النبيذ" "طريؽ تطويرىا، ـّ ت التي المستوطنات وىي
ُممثميفبالمجمساإلقميميلمقرىغيرالمعترؼبيا،استناًداإلىشعر"حمايةاألرض")مفالبدو(

.(3330،)أبو راس
نتنياىوواضطر اإلعالمي، والفضح الدولية والتدخالت المحمية العربية الضغوط أماـ

ألؼ73لتيجيرنحواليادؼتعميؽقانوفبرافرأفيعمف،83/83/3383الخميسمساء،الواصع
)الزيتونةمىتنظيـوتسويةوجودبدوالنقببدءالعمؿعوأمربفمسطينيمفبدوالنقبمفأراضييـ.

2013،http://cutt.us/bDSYv)
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 نيالمبحث الثا

تجاه  اإلسرائيمية لسياسة التيجير واالقتصادية االجتماعية اآلثار
 بدو النقب

 أواًل : وضع التجمعات البدوية تحت طائمة التوطين:
،واخرالسػػػتينياتوأوائػػػؿالسػػػبعينياتمػػػفالقػػػرفالعشػػػريفاإلسػػػرائيميةمنػػػذأأعػػػدتالحكومػػػة

إف:وتقػػػوؿالحكومػػػة،مخططػػػاتإلعػػػادةتػػػوطيفبػػػدوالنقػػػبكافػػػةفػػػيبمػػػداتذاتنمػػػطمػػػديني
،وتػوفيرالخػدماتبشػكؿنػاجحأكثػر،المنطؽالكامفوراءإقامةىذهالبمداتىػو"عصػرنةالبػدو"

ينفػػيىػذاالمنطػػؽحقيقػػةأنػػوتػـاختيػػارنمػػوذجتػػوطيف،زالجتػػذابالبػػدوإلػىتمػػؾالبمػػداتكمحفػ
ذا،امػػػػؿلػػػػنمطالحيػػػػاةالبػػػػدويالتقميػػػػدينيومكػػػػتظبشػػػػكؿواضػػػػحلتػػػػدميركمػػػػد كانػػػػتأىػػػػداؼوا 

ففػياإلمكػاف،"عصرنة"البدووتوفيرالخدماتليـبشكؿناجحأكثػرفقػط،فيالحقيقة،الحكومة
تحقيػػؽاليػػدفيفسػػويةعبػػرالتخطػػيطلقػػرىأوتعاونيػػاتزراعيػػةتسػػتندإلػػىاألرضتكػػوفخاصػػة

يميـومػػاكػػافليسػػتدعيتػػرح،بالبػػدو.وكػػافمػػفشػػأفىػػذاإفيتوافػػؽمػػعمطالػػبالبػػدوبتطػػويرىـ
تـتصػميـالبمػدات،يـالتقميديالذييستتبعالتمديفالكامؿعفأراضييـوتغريبيـعفنمطحيات
رضمسػاحةكػؿةمكونػةمػفإحيػاءمقسػمةإلػىقطػعأالتيخططتلياالحكومةكبمداتميجعيػ

تفتقػػرىػػذهالبمػػداتإلػػىسػػػمات،إلػػىجانػػبتػػوفيرالخػػدماتاألساسػػية،واحػػدةمنيػػادونػػـتقريبػػا
التتمتػعالبمػدات،فبخالؼالمستوطناتالمدينيةالمجػاورةفػيالوسػطالييػودي،لتمديفاألساسيةا

لتسػػييؿ،ولػػيسفييػػاشػػبكاتمواصػػالتعامػػةداخميػػةأوخارجيػػة،البدويػػةبمصػػادرعمػػؿداخميػػة
مكتػب،إلػىالمصػارؼ،أيضػا،كمػاتفتقػرالبمػداتالبدويػة،انيةالوصوؿإلىالبمػداتاألخػرىإمك
رىػػػػطالتػػػػييسػػػػكنيانحػػػػو،كبػػػػربمػػػػدةباسػػػػتثناءأ،ومكتبػػػػاتعامػػػػة،كاممػػػػةشػػػػبكاتمجػػػػار،لبريػػػػدا

وتشػػػكؿىػػػذهالبمػػػداتأفقػػػر،ويعمػػػىمصػػػرؼواحػػػدومكتػػػبلمبريػػػدوىػػػيتحتػػػ،نسػػػمة40.000
.(2014،55،ناصر)البمداتفيإسرائيؿعمىاإلطالؽ.

ىػدؼالحكومػةالمتمثػؿفػيتقمػيصاسػتخداـبػدو"المزعػوـالتمػديف"وفيحيفالءـبرنػامج
دمجالبمداتالبدوية،عمميا،لـتحاوؿالدولة،لموارداألرضوالتحكـعمييا،بشكؿعممي،النقب

كمػػالػـيػػتـمتجيػامػواردكافيػػةلتتطػوربشػػكؿ،لمػبالدبػػالمعنىالتطبيقػيوالجػادفػيالبنيػةالتحتيػػة
إلػػىتكػػريساعتمػػادالفمسػػطينييفعمػػىاالقتصػػادالييػػوديمسػػتقؿبسػػببسياسػػةالحكومػػةالراميػػة

فالبمػداتفػإ،األقصىوىكذابغيةزيادةسيطرةالدولةعمييـإلىالحد،وعمىمواقعالقوةالييودية
،نيػػةالمتميػػزةبنشػػاطاقتصػػاديويػػةالتػػيخططػػتليػػاالحكومػػةتبػػدوأقػػؿشػػبيابػػالمراكزالمدالبد
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االكتظػاظفػيءباسػتثنا،االسػتعماريمػفالمخيمػاتيمطالنموذجخدماتيوأكثرشبيابالن،ثقافي
.(1985،81،ديفيس)جؿضمافحفظاألرضألناسآخريف.وقدبنيتمفأ،النمطالمدني

أصبحت ىنا تالبمداومف البدوية السكاني.تعاني االكتظاظ مف نسبعالية مف إفإذ
 مف ومحرومة المساحة محدودة البدوية القرى ومعظـ االستراتيجي. الجغرافي تفتقرعمقيا

بمغ،عمىسبيؿالمثاؿ،معدؿاألسرةالبدويةمرتفعجدا.ففيمدينةرىطولقسائـالبناء.يامعظم
فمعدؿعددأيأ،فقط3306عددالمنازؿبنماكاف،2007،42200عددالسكاففيعاـ

(http://cutt.us/Qh44i،2012،بوعجاج)أفردًا13األسرةفيالبيتيقتربمف
–دنىالسمـاالقتصاديأتعتبرالقرىالبدوياالكثرفقرافيالدولةاذتصنؼجميعيافيو

اجتماعي لمغايةبطالةحيثتتميزبنسبة مستمرعمىمرالسنيف.وىو.عالية عمىوفيازدياد
٪وفيعاـ16كانتمعدالتالبطالةفيمدينةرىطتصؿإلى2003فيعاـ،سبيؿالمثاؿ

٪.الوضعفيقرية25فكانتأكثرمف2005فيعاـ.أما%24وصمتالنسبةالى2004
2004%وفيعاـ22كانتفيحدود2003كسيفةليسباألسيؿاذافنسبةالبطالةفيعاـ

%.بينماكافاجمالينسبةالبطالةفيالجنوب32ارتفعتالى2005%وعاـ30قريبةمف
%.امابالنسبةالىجميورالعامميففالوضع20049وفيعاـ،%7.5قاربماي2003عاـ

فيالعثورعمىوظائؼ يواجيوفصعوباتكبيرة فمفناحية ليسبأفضؿبكثير. ليـ بالنسبة
.جوراالتفيبمتطمباتالحياهالعصريةأومفناحيواخرىيتقاضوفمتاحةفيالقرىالمحمية.

،شيقؿ7250نحو2007ففيالوقتالذيبمغفيومتوسطاألجرفيقضاءبئرالسبعفيعاـ
رىطف فيمدينة 5213أفمتوسطاألجور شقيبالسالـ وبمدة شيقؿمفنفس5242شيقؿ

والسنة. حصؿ األدنى40.5قد الحد عمى رىط مدينة في يعيشوف الذيف الموظفيف مف ٪
.(http://cutt.us/Qh44i،2012،بوعجاج)ألألجور

مايزيدالحكومةاتبعتياالتياالّتجاهاألحاديةالبدوتمديفخطةمفالّرغـوعمى
،لياالمخّططالبمداتفي،3330العاـفي،النقببدومف%فقط03فقدعاش،عاًما93عف
،3383،)أبوسعدالحكومةقبؿمفاالعتراؼمفمحرومةقرىفييعيشوف%منيـ03بقيبينما

0)
القرى أف بالذكر الجدير البدويةومف فعمياً، عفظمت، األكواخمفبمداتعبارة ويتـ،

مفمحرومةوىي،مرصوفةطرؽوالتصميا،والزراعةقابمةلمريغيرقاحمةأراضٍتشييدىاعمى
األساسيةالتحتيةالبنية ىيومن راتيس )المجاورةالييوديةالبمداتمعالتناقضوتتناقضأبمغ،
.(80، 8002، ووتش
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 ثانيًا : تردي األوضاع الصحية لدى بدو النقب:
 الصحيوفي المجاؿ ، نقصكبير ايوجد القرىغيرفي في خاصة الطبية لخدمات
إلصاباتاالطفاؿووفياتالرضع.حيثالمعترؼبيا. عالية البدويبنسبة المجتمع فيفيتميز

٪32األطفاؿالبدوالراقديففيالمستشفىتعادؿكانتنسبة،مىسبيؿالمثاؿع،2003عاـ
.٪فيالوسطالييودي8مقارنةمع كافمتوسطمعدؿوفياتالرضععند2004وفيعاـ

(http://cutt.us/Qh44i،2012،)أبوعجاجالمجتمعالييودي.فيياضعافأ4البدو
نفسالعاـوزارةأصدرتوقد في األعمىمعدالتتوثؽدراسةالصحة مفالسرطاف

بالقرباألمراضجراءبالمستشفياتالمرتفعةالعالجومعدالتالمرتفعالمستوى مفالتنفسية
زراعيةبتأسيسقريةالنعـواديبدولالخطططوؿعمىرفضتالسمطاتأفإال.ىوفاؼرامات

بمدةفيعميوجودفاوحيؿىولدولةاعرضتياالذيالوحيدوالبديؿ.ساـغيرآخرموقعفي
دراسةوزارةذكرتيايتالاىوؼراماتحيزضمفوىي،فشالوـسيجيبالفعؿالمحرومةالبدو

.(34، 8002، ىيومن راتيس ووتش)الصحة

 :ثالثًا: اتباع إسرائيمي لسياسة تعميم مضادة لميوية الوطنية لبدو النقب
وىػػي،ـ1984"سػمطةتطػػويرالبػدو"فػػيالعػاـإسػػرائيؿمػتأقا،وفػيإطػػارىػذاالمخطػػط

ومػفناحيػة،يتعمػؽبػالمجتمعالبػدويفػيالنقػبتتحكـبالتخطيطوبسياسةالتطويروالتطبيؽفيما
مايشيرإلىاألجندة،ف"سمطةتطويرالبدو"ىيوحدةثانويةمفدائرةأراضيإسرائيؿفإ،إدارية

تتمتػع"سػمطةتطػويرالبػدو"،ضافةإلىموارداألراضيوباإل،خفيةالكامنةوراءاسـجميؿكيذاال
القػػػرىالتػػػيالتعتػػػرؼبيػػػابسػػػيطرةمطمقػػػةعمػػػىتػػػوفيرإمكانيػػػةتوصػػػيؿالميػػػاهلبػػػدوالنقػػػبفػػػي

وفإمكانيػػػةإالأفسػػػكانيايمنحػػػ،مػػػاءالقطريػػػةةالإفىػػػذهالقػػػرىغيػػػرموصػػػولةبشػػػبك،إسػػػرائيؿ
ويتوجبعمييـنقػؿالمػاء،مركزيةمخصصةلذلؾالحصوؿعمىالماءبأسعارمرتفعةفيمواقع
،مػايتعمػؽبالمػاءتطويرالبدو"سياسػةمقيػدةجػدافيمنياإلىبيوتيـفيصياريج.وتطبؽ"سمطة

بمػداتالتػػيةأراضػييـواالنتقػاؿإلػىالكوسػيمةأخػرىلحػثالنػػاسعمػىمغػادروىػيتسػتخدـالمػاء
معالبػػػدو"كامػػػؿالتخطػػػيطالخػػػاصبػػػالمجتكمػػػاتحتكػػػر"سػػػمطةتطػػػوير،تصػػػادؽعمييػػػاالحكومػػػة

أوإقامػػةبمػػدات،فػػيالبمػػداتالبدويػػةالمخطػػطليػػاحيػػاءجديػػدةوىػػيالمسػػئولةعػػففػػتحأ،البػػدوي
كػػػافسػػػواء،اليمكػػػفإحػػػداثأيتطػػػويرفػػػيالمجتمػػػعالبػػػدويفػػػيالنقػػػب،وفػػػيالمجمػػػؿ،جديػػػدة

 .dayan, 1993, p)ويرالبػدودؽعميػووتنفػذهسػمطةتطػتصػامػالػـ،مجتمعػامعترفػابػوأـال
98).



119 

،وعندالنظرإلىسياسةإسرائيؿالتعميميةتجاهالبدوالفمسطينييففيالنقب نجدأنياسياسةتقـو
الوطنيةألولئؾالسكاف إلىجماعة،عمىشطباليوية وتيدؼإلىتذويبوجودىـوتحويميـ

وتتثقؼبثقافتو اإلسرائيؿ عمىىامشالمجتمع تقوـ ىامشية تمؾ، أيأف فيخدمتو. وتكوف
ويتضح العميا. لألىداؼالصييونية االجتماعيوالثقافيوفقًا لمتيويد عمىخطة تقوـ السياسة

عاـالّرسميقانوفالتعميـتعديؿوفؽوردتكماالتعميـذلؾمفخالؿالوقوؼعمىأىداؼ
:(303-80331300، )أبو أسعد والتيتنصعمىمايأتي،3333

،إسرائيؿدولةإعالفقياـوثيقةفيوردتالتيوالِقيـالمبادئويتعمـّالطالبيكتسبأف .8
وديمقراطّيةييودّيةكدولة عمىالتيالعالقةوتعزيز، ،اإلنسافحقوؽاحتراـتشّدد

األساسّيةوالحرّيات الديمقراطّيةوالقيـ، القانوفعمىوالمحافظة، نظروجيةواحتراـ،
الغيروثقافة أجؿوالتربية، اإلنسانّيةبيفالعالقاتفيوالتسامحلمسالـالسعيمف

 .العالـوشعوب

 .إسرائيؿدولةوكذلؾإسرائيؿأرضتاريختعميـ .8
عمىوالتشديد،والتقاليدالييودّيةاإلسرائيميالتراث،الييوديالشعبتاريخ،التوراةتعميـ .3

 .احترامياالطالبعمىوتعميـوالبطولةىالكارثةذكرمسألة

بداعاتيماقدراتيماوتعزيز،والطالبةالطالبشخصّيةتطوير .9 استنفاذأجؿمف،المختمفةوا 
ذاتحياةيعيشوفكأفرادقدراتيما  .ومعنىجودةًً

اإلنسانيوفياإلبداع،المختمفةوالعمـوالمعرفةمجاالتفيالطالبمعرفةودعـتقوية .0
يحتاجوفالتياألساسّيةالطالببالمياراتتزويدوكذلؾ.لمختمفةمراحمياوفيبأنواعو
مجتمعبالغيفكأفرادحياتيـفيإلييا حرّفي والثقافةالرياضيالنشاطوتشجيع،

 .الترفييّية

االستطالعحبوتنميةوالنقدالرأيإبداءعمىالقدرةتعزيز .0 والتفكيرًّ الذاتيلممعرفة
 .التغيراتوالتجديداتبخصوصالوعيوتنمية،والمبادرةالمستقؿّ

فساح،وطالبةطالبلكؿّمتساويةفرصةمنح .7 اويتقّدماكؿلكييتطورأماميماالمجاؿوا 
حسب  .اآلخروتساندهتتقّبؿالتياألجواءوخمؽ،طريقتوًّ

شغاليالقبوؿالمناصبواالستعداد،إسرائيؿفيالمجتمعحياةفيالمساىمةودعـتنمية .1 وا 
والمسؤولّيةاإلخالصمنطمؽمف المتبادلةوالمساعدة، مفوالسعيلممجتمعوالتطوع،
 .دولةإسرائيؿفياالجتماعيالعدؿإيجادأجؿ

العالقةالطبيعّيةوترسيخالبيئةبخصوصوالمسؤولّيةاالحتراـعمىمبنيةعالقةتطوير .4
 .والحيوانّيةثروتوالطبيعّيةذلؾفيبمالطبيعّيةومناظرهاالوطفمعواالرتباط
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المغةمعرفة .83 الثقافة، التاريخ، العربوالمجموعاتبالمواطنيفالخاصةوالتقاليدالتراث،
إسرائيؿدولةفياألخرىالّسكانّية المتساويةواالعتراؼ، مواطنيلكافةبالحقوؽ

 دولةإسرائيؿ

فػػػػيالعػػػػاـسػػػػمطةالتعمػػػػيـالبػػػػدوي،فػػػػيإطػػػػارىػػػػذهاألىػػػػداؼ،أقامػػػػتوزارةالتربيػػػػةوالتعمػػػػيـ
لتوفرالخدماتالتعميميةلمقرىالتيالتعترؼبياإسرائيؿحيثتفتقرىذهإلىالييئات،ـ1981

ومػػفإقامتيػػا.ويػػديرسػػمطةالتعمػػيـالبػػدويمػػدراء،البمديػػةالتػػيعػػادةمػػاتػػوفرمثػػؿتمػػؾالخػػدمات
،2014،نانئيػؿحييوديعمموفمفأجؿالسيطرةعمىالمجتمعمػفخػالؿتػوفيرمرافػؽالتعمػيـ.)

63)
عدادكبيرةمفينييأمفناحيوفمريف.وضعجيازالتعميـالبدوييعانياألومفىناأصبح

( الثانوي التعميـ سنويا طالب(5500الطالب أ، ينخرط بينما مف التعميـمنيـ%15قؿ في
عمىذلؾامتحاناتكبرشاىدأو.جداالتحصيؿالعمميمتدفٍفالنتائجأمامفحيثاالكاديمي.

معدؿعالماتالطالبفيكاف2006فيسنةفالتقييـالذيتجريياوزارةالتربيةوالتعميـسنويا.
والمغة،53الرياضيات،54العموـوالتكنولوجيا،69:المغةاإلنجميزيةكمايميصفوؼالخوامس

51)العربية( بالممتحنيفكانتمفالطال%35تبيفافف2007نتيجةامتحافسنة%.أما
حتى 55عالماتيـ وكاف العربية%. لمغة التعبير امتحاف في الطالب عالمات معدؿ

.(http://cutt.us/Qh44i،2012،بوعجاج)أ%32نحو
و عاـ ففي االكتظاظ: مف النقب في البدوية المدارس 2006تعاني عدد، متوسط بمغ

 البدوية المدارس في الواحدةطالبا665التالميذ المدرسة في ، بػ المدارسب372مقارنة
٪25مقارنةمع،طالب500%مفالمدارسعف80يزيدعددطالباإلسرائيميةاألخرى.و

،فيمدارالنقبعمىرغـأفالدولةأقرتميزانيةلحؿمشكمةاالكتظاظو.اإلسرائيميةالمدارسفي
القرارات. معظـ تنفيذ يتـ لـ فيفانو أقرت افقد بيف ما لتزويد2006-2000لفترة ميزانية

غرفوتعميميو477المدارسبػ النقصفقطغرفة86فإنيالـتزودىذهالمدارسسوىبػ .ىذا
وىكذاظمتنسبةادى)ومازاؿ(الىارتفاعنسبةاالكتظاظداخؿالصفوؼوساحاتالمدارس.

 المتاحة لمطالبالمساحة ىي البدوية المدارس المساحةمربعمتر1.7في كانت حيف في
 الييوديلمطالبالمخصصة الييودية المدارس مربع4.2في متر وىكذا عدد. معدؿ كاف

 فيعاـ 31حوالي2007الطالبفيالمدارساالبتدائية وفيالمدارساإلعدادية 34طالبا
ةعددالطالبفيوىينسبةتزيدكثيرًاعفنسبطالبا31طالبا.امافيالمدارسالثانويةفكاف

.(http://cutt.us/Qh44i،2012،بوعجاج)أ.المدارساإلسرائيمية
%.0.3حوالي،8002الدراسيالعاـفياألوؿالمقبعمىالحاصميفالطمبةوبمغمجموع

الثالثأقؿمفالمقبعمىالحاصميفومف،%3.1الثّانيحواليالمقبعمىالحاصميفومف
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والعربالييودأوساطبيفالسكافبالنسبةلعددالطالبنسبةفيالفجوةأفّ%.وىكذايتضح3
منذاتساعاتزدادإسرائيؿفي 8440 العاـفيبمغتوقد،الماضيالقرفمنتصؼثمانينّياتًً

أضعاؼثالثةمفأكثر ،الييودلدى33.0مواطفألؼلكؿّالطالبنسبةكانتففيحيف،
 (373-370: 8033، )أبو أسعد العربلدى0.3مقابؿذلؾكانتفي

الّطالب اإلسرائيمية السياسة ساعاتالعربوتضطر الثقافةدراسةفيكثيرةألفيقضوا
الّساعاتمفأكثرساعاتالمواضيعليذهُتخّصصحيث،العبرّيةالمغةوكذلؾالييوديوالتاريخ

القيـمعبالّتعاطؼالعربالطاّلبُيطالبكما.العربيوالتّاريخاألدبلدراسةالمخّصصة
خاّصقوميوعيتطويرحسابعمىالصييونّيةالتطمعاتودعـالييودّية والشعوربيـًّ
بكثيرأقؿأوباىتماـبإىماؿالعربّيةالقومّيةاليوّيةتحظىحيففي.لشعبيـباالنتماء أّما.ًّ
شكؿمفبأيتحظىفالالفمسطينّيةاليوّية العربعمىيفرضفيو.واالىتماـاالعتراؼأشكاؿًّ
العربّية،لقومّيةىوّيتيماطمسإلىباإلضافة،الصييونّية/الييودّيةاألىداؼمعوالتعاطؼالتفّيـ

(80331337، )أبو أسعدإسرائيؿوالفمسطينيةفي
3337العاـفياالسرائيميةوالتعميـالتربيةوزارةفيالعامميفالعربعددوبمغ ،834
 شخصًا حوالي موظؼ3733حواليبيف%(مف0.9)أي ىناؾو، عربيموّظؼأيّليس
يعمؿ أوفي،الكبارتعميـشعبةأوفي،التمفزيوفالتعميميقسـأوفي،التعميمّيةالمناىجقسـفيًّ
مسألةفيبارزوبشكؿالمساواةتنعدـالطرؽعمىاألمافدائرةأوفيالحاراتتأىيؿدائرة

الخاّصةاالستثنائّيةاألمواؿتوظيؼ لمجمعّياتوالّتعميـالّتربيةوزارةتمنحياوالتيلمبرامج
انعكاساتالقضّيةوليذه،والتعميـالتربيةوزارةإطارخارجتعمؿوالتي،الحكومّيةغيروالييئات

والتعميـالتربيةوزارةمنحت،8444عاـفي:بقولياجوالنعجنوفأوّضحتكما.غايةاألىمّيةفي
مبمغاالجمعّيات وقدره العربّيةالجمعّياتنصيبوكاف،شاقال8334074ًًً %مف8.0ماقدره

 .(42: 8033، )أبو أسعدفقطالمبمغىذا
الّرغبةفيمفينبعالعاـالّتعميـجيازفيالّرفيعةالمناصبمفالعربإقصاءوالشؾأفّ

والمدراءالمعّمميفعممّيةتوظيؼكانت.الفمسطينّيةالعربّيةاألقمّيةعمىوالّسيطرةبالتحّكـاالحتفاظ
يكفلـ.القدسفيالرئيسيّومركزىاالتربيةوالّتعميـوزارةبيداألمرنيايةفيمرىونةوالمفّتشيف
ذاتوبحدوالشياداتالتأىيؿ وظيفةعمىالحصوؿأجؿمفإسرائيؿفيالعربمعيارًالممواطنيفًّ

الّتعميـفيأومنصب مجاؿ يتـأفقبؿ.أيضاًأخرىمجاالتفيومناصبوظائؼوحتىأ،
قبوؿالعرب أمنّيامنيـفحصاًدرايةدوفيجتازوابأفأوالًمطالبوففيـ،الّتعميـجيازفيلمعمؿًّ

مف العاـ)الشاباؾ(األمفجيازوتصديؽموافقةعمىالحصوؿأجؿًً المرشحيحصؿبحيث،
 (44: 8033، )أبو أسعدالمواطنةالصالحة" بأوتصريحمصادقةعمىخالليامفلموظيفة
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المغةإتباععمىوتعتمد،الكبرىالرئيسيةالييودّيةالمدففيإسرائيؿفيالجامعاتجميعتتمركز
تشّكؿالعربّيةاألقمّيةأفّمفالرغـوعمى،أخرىناحيةمف.فييالمتدريسالوحيدةالمغةالعبرّية

فيعددمجمؿمف %33 مايساوي إسرائيؿالسكاف المحاضريففإف، الفمسطينييفالعربًّ
مف%8.3مايعادؿيشّكموف الجامعاتفياألكاديميالتدريسكوادرأعضاءمجموعفقط

 (377: 8033، )أبو أسعداإلسرائيمية
فيإسرائيؿفيالعربيتواجوالمجتمعالتيوالعقباتالعوائؽمفالعديدىناؾأفّيبدو

 :(321: 8033، )أبو أسعدمنيا،العاليالتعميـمؤّسساتإلىلموصوؿسعيو

 الفرصوتساويالفجواتتقميصعمىوالعمؿالنجاحعدـ. 

 والثانوّيةاالبتدائّيةالمراحؿفيالمنخفضالتعميـمستوى. 

 لمطمبةواألكاديميالماليالّدعـانعداـ ًّ. 

 لمجامعاتالقبوؿالمعتمدةامتحاناتفيالثقافّيةالناحيةمفالمنحازةالمعاييراستخداـ. 

 الجامعاتفيالعرباإلدارّييفوالعماؿالمحاضريفاستيعابصعوبة. 

 مستقمةعربّيةجامعةبإقامةاإلسرائيميةالسمطاتسماحعدـ. 

مفخالؿالعرضالسابؽأفتصحيحخمؿالسياسةاإلسرائيميةتجاهالتعميـالعربيفيويتضح
 :(343-80331340، )أبو أسعدالنقبيتطمبجممةمفالحاجاتاألساسيةومفأىميا

 ودعمياالعربيةاألقمّيةثقافةتطويراحتياجاتبشرعّيةاالعتراؼ إطارضمفوىوّيتيا
 .الرسميالتعميـ

 عمى العمؿ الوطنيالتعميـجيازوتطويربناءإدارةفيكاممةعربيةمشاركةضرورة
العاـّ بشكؿلدولةارفضتياالذياألمر،مدارسيـعمىعربيذاتيحكـبداًلمف، سابقًا

 .واضح

 ومنح،المجتمعاتأصؿفيلممدارسالتعميمّيةالدولةمواردمفعادلةحصةتخصيص
 .العاليفيياالتعميـبما،فيإسرائيؿجميعياالتعميـألشكاؿوالمتساويةالعادلةالفرص

 المنحازةالتعييفممارساتإلغاء التربيةفياألمنيلمفحصوالخاضعة، والتعميـجياز
 .العربي

 الفمسطينيةالثقافةواليوّية،التراث،التاريختتناوؿالتيالمناسبةالدراسيةالمناىجتطوير،
عمى،الفمسطينيالشعبمعبتاريخيـوتواصميـاالعتزازمعانيالطمبةفيتبعثوالتي
تطبيقيايتـأف  .والالمنيجيالتعميـالمنيجيبرامجفيًّ

 اإلسالـ(واألديافالتقميدّيةوالمعرفةالعربّيةوالثقافةالتاريخادخاؿ( الييودية فيغير
والديف،اإلرث،التاريخ،الثقافةدراسةتوازيالتي،إسرائيؿفيالييودّيةالمدارسمناىج

 .الدولةفيالفمسطينّيةالعربّيةالمدارسفيالييودي
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ادوريتيدـو،عربالنقبأراضيلمزيدمفامصادرةأسبوعاإالوتقوـإسرائيؿبيمروال
بؿالأشجار،تقتمعمايزرعوعربالنقبمفواألخرىوبيفالفينة،عربالنقبلبيوتعشراتال

البدويسيطروفأفبحجة؛قبؿالحصادالكيماويةبالمبيداتالبدويةالمزارعتدمرأحيافكثيرةفي
واليوـنرىاحتجاجاتمجالسمحميووبمديوعربيوة.دولةالسمبوالنيبوالمصادرأراضيعمى

فيالبمداتوالمدف االقتصاديالمزريالذييسود ،فيالنقبالعربيةفيالنقبعمىالوضع
 وغياب الميزانيات شح مف النقب عرب يعاني العربياإلمكانياتوبالتالي المجتمع لتطوير

.(2013،34جباريف،)الجوعووالبطالةالنقباويالذييعانيمفالفقر
بتػػػػدميرمنيجػػػػيلكػػػػؿالمقومػػػػاتاالقتصػػػػاديةوالحياتيػػػػة،منػػػػذالبػػػػدء،قامػػػػتإسػػػػرائيؿلقػػػػد

الخاصةبعربالنقػبدوفأفتتػرؾمجػاالأومنفػذًاواحػدًايحػوؿدوفوقػوعالكارثػةالحتميػةالتػي
بػػدتمعالميػػاتتجمػػىشػػيئًافشػػيئًافػػيالواقػػعالػػراىفالػػذييعيشػػوعػػربالنقػػبتحػػتوطػػأةالفقػػر

تيجػةحتميػةتتحمػؿمسػؤوليتياوعواقبيػامؤسسػاتالدولػةوالمجاعةالحاصمةعمميًاوموضػوعيًاكن
 ).2014،43يفتاحئيؿ،).اإلسرائيمية

كػافومػازاؿسياسػةرسػميةالظمػـوالقيػرمػفيتعػرضلػوعػربالنقػبمػامفالمؤكدأف
تنتيجيػػاإسػػرائيؿبيػػدؼتيويػػدالنقػػبمػػفجيػػة،وزجعػػربالنقػػبفػػيمحميػػاتوتجمعػػاتبشػػرية

فوالقػرىالييوديػةمػفجيػةثانيػة،وبالتػاليربػطحيػاةعػربالنقػبقسػريًاتعيشعمىىامشالمػد
ومنيجيػػًابمػػاتمػػفعمػػييـإسػػرائيؿمػػفمسػػاعداتشػػحيحةتضػػمفليػػـفقػػطمكانػػًااقتصػػاديًادونيػػًا
يتػػأرجحبػػيفخػػطالفقػػرومػػاتحتػػووبػػيفالجػػوعالُمػػبطفوالجػػوعالواقػػعوالحاصػػؿالػػذيُتعػػانيمنػػو

رغػـأفالتقاليػداالجتماعيػة. عربالنقبومفبينيـنسبوعاليةمفاألطفػاؿنسبةغيرقميمةمف
البدويػػةتػػرفضفػػيكثيػػرمػػفاألحيػػافاالعتػػراؼبوجػػودالفقػػروالمجاعػػةتبعػػًالممعطيػػاتالتربويػػة
والكرامػػػةاإلنسػػػانية،إالأننػػػاأمػػػاـواقػػػعجديػػػدوخطيػػػريمػػػسُمباشػػػرةِباألجيػػػاؿالحاضػػػرةوالقادمػػػة

فآثػػارالعػػوزوالحرمػػافسػػتنعكسحتمػػًاعمػػىالمسػػمكيةإعربػػيالنقبػػاويككػػؿ،حيػػثوالمجتمػػعال
االجتماعيػػػػةوتتجمػػػػىفػػػػيمظػػػػاىرعػػػػدـالقػػػػدرةعمػػػػىاالنضػػػػباطاالجتمػػػػاعي،ومظػػػػاىرالعنػػػػػؼ
االجتماعيبكؿأشكالو،ومظاىرعدـالشعورِباألمفوالطمأنينػةعنػدالكبػاروالصػغار،وبالتػالي

وكمػاة،الجتمػاعيوالػذوباففػيواقػعالمػرارةاإلنسػانيةوالالُمبػاالةاالجتماعيػبروزظػاىرةالَتفُكػؾا
.(2001،66،سوفير.)تحقيقوسياسةالدولةاإلسرائيميةإلىيبدو،ىذاماتسعى

سياسةتدميريةنحوعربالنقبمنذعقػودمضػتوخالصةالقوؿإفإسرائيؿقدانتيجت
 (.2011،54،راس:)أبووذلؾعمىالنحوالتالي

تػػدميرإسػػرائيؿالمقومػػاتاالقتصػػاديةالعربيػػةفػػيالنقػػبمػػفخػػالؿُمصػػادرةاألراضػػي -1
الزراعيػػة،ومصػػادرةالمواشػػيالتػػيبمغػػتذروتيػػافػػيمنتصػػؼالسػػبعيناتمػػفالقػػرف
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العشػػريفبواسػػطةالػػدورياتالسػػوداء"الخضػػراء"التػػيالحقػػتالبػػدوومػػازالػػتتالحقيػػـ
أراضػػييـومواشػػييـ،وبالتػػاليتػػدميرمقومػػاتاالقتصػػادالبػػدويبيػػدؼاالسػػتيالءعمػػى

التقميدي،وتحويؿعربالنقػبمػفقػوىُمنتجػةوقػادرةعمػىإعالػةنفسػيانوعػًامػاإلػى
قوىباطمةعفالعمؿوترتكزعمىبعضالمساعداتاإلسػرائيميةالتػيالتتناسػبمػع

ظػػاىرةالفقػروالجػػوعظػاىرةحتميػػةممػػايجعػؿد،عػددأفػراداألسػػرةالعربيػةالكثيػػرةالعػد
 .إفلـَتُكفجزءًااليتجزأمفأىداؼالسياسةاإلسرائيميةنحوعربالنقب

قامػػػػةمحميػػػػاتبشػػػػريةلمبػػػػدوعمػػػػىطػػػػرازاسػػػػتعماري -2 تػػػػوطيفعػػػػربالنقػػػػبقسػػػػريًا،وا 
كالسيكيُيشابووضعيةالينودالُحمػرفػيأمريكػاوكنػدا،بمعنػىعمػـإسػرائيؿالُمسػبؽ

التوطيفالقسػريومظػاىرالفقػروالجػوعالتػيسػتبُرزفػيغيػابالُبنيػةالتحتيػةبعواقب
االقتصاديةواالجتماعيةسواًءفيالمحمياتالبشريةالتػيأقامتيػالعػربالنقػبأوفػي
القرىغيرالمعترؼبياالتيُتحاصرىاإسرائيؿوحّولتياإلىجيتواتُمحاصػرةيتفشػى

 اىيؾعفغيابالمقوماتلحياةبشريةكريمة.فيياالفقروالبطالةوالجوعن
رغػـالعػػددالكبيػرألفػػرادالعائمػػةالعربيػةفػػيالنقػػب،إالأفالعنصػريةاإلسػػرائيميةورغػػـ -3

معرفتيابوضعالعػربككػؿووضػععػربالنقػبخاصػةقامػتبتخفػيضُمخصصػات
تعيشػياالتأميفالمخصصػةلألطفػاؿالعػربرغػـعمميػاالُمسػبؽبالحالػةالُمزريػةالتػي

كثيػػرمػػفالعػػائالتالعربيػػةفػػيالنقػػب،ورغػػـمعرفػػةالنظػػاـالعنصػػرياإلسػػرائيميبِػػأف
ُمخصصػػػاتتػػػأميفاألطفػػػاؿُتشػػػكؿالػػػدخؿالوحيػػػدلكثيػػػرمػػػفالعػػػائالتالعربيػػػةفػػػي
ىذاالنظاـلـيتواَففيزيادةالطيفبمةثػـيطالػبعػربالنقػببوقاحػة النقب،إالأفَّ

األطفػػػػاؿالعػػػػربمػػػػفلقمػػػػةالعػػػػيشوالحيػػػػاةأفَيكونػػػػواأصػػػػدقاءو مػػػػواليفلمػػػػفيحػػػػـر
حبػػذالػويػػرىالجمػػؿاعوجػاجُعنقػػووحبػػذالػػو.. الكريمػة!!!وكمػػايقػػوؿالمثػؿالبػػدوي

ولكفورغػػػػػػػػػـقسػػػػػػػػػوةالظػػػػػػػػػروؼـ.يسػػػػػػػػػتوعبالظػػػػػػػػػالموفمػػػػػػػػػدىُظمميػػػػػػػػػـوعنصػػػػػػػػػريتي
هفيالوضػعلمعامؿالذاتيوالداخميودورأيضافالبدمفالتطرؽوالسياسةاإلسرائيمية،

 (2013،45،جباريف:)السائدوذلؾعمىالنحوالتالي
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 خاتمة
 النتائج والتوصيات

تـتيجيرعددكبيرمفالفمسطينييفمفأراضييـوبيوتيـوقراىـإلى1948نكبةثرعمىأ
منذ،ورافقتفكرةطردالفمسطينييفتطورالمشروعالصييونيفيفمسطيف،دوؿالمنافيوالشتات

ال قرفنياية عاـ اتفاقياتاليدنة ـ1949التاسععشروحتىتوقيع واليمكففصؿعمميات،
إذتشكالففيالسياؽ،الطردالجماعيةلمشعبالفمسطينيعفالمشاريعاالستيطانيةالصييونية

دواعتبرتالحركةالصييونيةوجو،فالتتـالثانيةإالبتحقيؽاألولى،العاـوجيتيفلعممةواحدة
فمسطيف في الصييوني المشروع عمى نفسيا فرضت سياسية مشكمة الفمسطينييف ،السكاف

واعتبرتأنومامفحؿ)لممشكمة،معضمةأطمقتعميياتعبير)المسألةالعربية(فيفمسطيفو
اينة.وقدكافلتمؾاألفكاررواجًابيفالزعماءالصي،الييودية(إالبطردالفمسطينييفبالسيؼ

أ اكما في لحظة تتواف لـ السكافنيا عمى بيدؼالقضاء وسياساتوحشية وسائؿ تباع
تكريسمنطؽلمحاولة،معتبرةىؤالءالسكافأنيـعنصردخيؿعمىىذهاألرض،الفمسطينييف

وكافالقتؿواإلبادةالجماعيةوسيمةلمقضاءعمىالسكاف،لشعببالأرض"،"أرضبالشعب
وىدفيامفوراءذلؾىوأف،والقوانيفالدولية،وؽاإلنسانيةميعالحقمعتديةعمىج،األصمييف

وسياسةاالستيطاف،أضؼإلىذلؾسياسةالفصؿالعنصري،يبقىالعنصرالييوديىوالسائد
1967و1948وماأعدادالفمسطينييفالتيىاجرتمففمسطيفسنة،التيتطبؽحتىاآلف

مفالديموغرافيةالفمسطينية.كبيرالتيىدمتجزءإالأحدنتائجىذهالسياسات
مشاريع متكرر وبشكؿ األمريكية المتحدة والواليات إسرائيمية وحكومات أطراؼ وطرحت

وتفريغاألرضالفمسطينيةمفسكانيا،تيدؼإلىتحويؿالقضيةالفمسطينيةإلىقضيةالجئيف
التوطيف مشاريع طرح عبر وتيجيرىـ األصمييف ث، قضيةومف مف الالجئيف قضية تحويؿ ـ

ووضعحموؿلمشاكؿالالجئيفوالميجريفولكف،سياسيةوقانونيةإلىقضيةإنسانيةومعيشية
بعيدًاعفديارىـالتيىجروامنيا.

لالجئيف بالسماح تطالبيا كانت التي الدولية القرارات رفضكافة في "إسرائيؿ" واستمرت
ألؼ100فالحكومةاإلسرائيميةرفضتالسماحبعودةحتىأ،رىـالفمسطينييفبالعودةإلىديا

ديارىـ إلى الجئ السمطات، زالت العرب.وما مع صمح عمى حصوليا مقابؿ ذلؾ كاف ولو
عمى توافؽ أف مقابؿ الالجئيف عودة حؽ إسقاط الفمسطينية السمطة عمى تشترط اإلسرائيمية

ولةبحدودمؤقتة.تطويرالسمطةإلىكيافمنقوصالسيادةأود
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وشمؿالتيجيركؿالبمدات،وحتىاآلفيؿفيتيجيرالفمسطينييفمنذنشأتياولـتتوافاسرائ
اسرائيؿ عمييا استولت التي العربية النقبو، منيا التضييؽ، أشكاؿ كؿ سكانو عانى الذي

،التيجيرالداخميحيثأصبحىناؾشكالجديدالمتيجيروىو،والضغوطمفأجؿدفعيـلمنزوح
إذقامتالسمطاتاالسرائيميةببناءمدفجديدةفيتجمعات،وخاصةفيمايتعمؽبسكافالنقب

المدف تمؾ في والسكف ديارىـ لترؾ دفعيـ النقببعد سكاف الحتواء معينة تقديـ، خالؿ مف
اإلغراءاتوقطعالخدماتاألساسيةوالتضييؽالمتكرر.

المتتاليةىوطردالسكافالعربالبدومفاالسرائيميةتالحكوماتإفاليدؼاألساسلسياسا
أراضييـ الم، غير القرى في التحديد وجو بياعوعمى ترؼ السكانية، التجمعات إلى ونقميـ

المعترؼبيا العربفي، أراضي مف ممكنة مساحة أوسع عمى الدولة سيطرة يعني ما وىو
النقب ، الحيث العرب السكاف قضية لدىأخذت العاـ الحيز في ميمة مكانة تتبوأ بدو

وباتوايتعامموف،وتحولتإلىقضيةعامةمركزية،الفمسطينييففيالداخؿولدىالقياداتالعربية
إسقاطاتعمىكافة سيكوفليا و"حؿنيائيلقضيةالبدوفيالنقب" نكبةصغيرة" كػػػ" معيا

السياسيةوآلياتالنضاؿالسياسيالمستقبمي.وعمىتصرفاتيـ،المواطنيفالعربفيإسرائيؿ
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 النتائج:أواًل: 
اعتبرتالحركةالصييونيةأفالتيديدالموجوإلىالمشروعالصييوني؛ىووجودالشعب -1

فيتعايشالكيافاالستيطانيمعواليمكفأ،بينيماأساسيووجوديفالتناقض،الفمسطيني
األصمييف. النقبوقدالسكاف بدو تجاه إسرائيؿ سياسة عمى الفكر انعكسىذا حيث،

أنواعالضغطالنفسيوالسياسيواالجتماعيواالقتصاديمفأجؿ جميع مارستعمييـ
ماإلىالخارج ،اضطرارىـلميجرةوالخروجمفمنطقةالنقبإماإلىالتجمعاتالجديدةوا 

 وبشكؿنيائي.
كريفالصياينةعمىدعواتمباشرةومبكرةإلىطرداشتممتكتاباتالجيؿاألوؿمفالمف -2

عادةتوطينيـفيالبالدالمجاورة؛إلفساحالمجاؿأماـتنفيذالمشروع،العربالفمسطينييف وا 
وائؿالصياينةغيرالييودالذيفدعوالتيجيروترحيؿويعدإدواردميتفوردمفأ،صييونيال

 الشعبالفمسطيني.
عمىتنفيذأىدافيافيفمسطيفضمفرؤيةتتجاىؿرسميًاوجوددأبتالحركةالصييونية -3

الفمسطينييف الوطنية، حقوقيـ بإنكار مرورا سياؽ، في تمييدية خطوة بمثابة ذلؾ وكاف
وقدطبقتإسرائيؿعمىبدوالنقبىذهالسعيإلىاقتالعيـوترحيميـإلىالبالدالمجاورة.

 السياسةمنذالبدء
وىوطردالعرب،:الطردالبعيدبدوالنقبنيةشكميفرئيسفلطردمارستالحركةالصييو -4

والطردالداخميوىوطردالعربمفمنطقةإلى،الفمسطينييفإلىالبالدالمجاورةلفمسطيف
الفمسطينية األراضي ضمف أخرى أراضييـ، مف العرب طرد بدأ حيث مف، وتجريدىـ

األولى الصييونية اليجرة منذ حقوقيـ ، عاـونفذت العرب لمسكاف طرد عممية أوؿ
 ـ.1886

حالؿاألرض -5 تـطرحالعديدمفمشاريعالتوطيفالداخميوالخارجيلزيادةوتيرةالتيجيروا 
 ولكفمعظمياباءبالفشؿ.،بالمستوطنيف

6-  الفمسطينييفبدأت طرد النقبمعخطط بدو مف العربية )–الحرب -1947اإلسرائيمية
بعدماتبنتالجمعية،طردالعربالفمسطينييفمففمسطيفحيثبدأتعمميات،ـ(1949

 ـ.1947العامةلألمـالمتحدةفيعاـ
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معمتطمباتالحرب -7 أوجاءتتمشيًا تكفعفوية لـ التيجيرالصييونية إفسياسة بؿ،
لتيجيرجميعالسكافالعربأومعظميـ ليا ومخططًا ،كانتىناؾخطةمركزيةمدبرة

 يوضعتقبؿصدورقرارالتقسيـبسنوات.وىيخطة"دالت"الت
أي،%مفمجموعالسكاف20إفالفمسطينييفالموجوديففيإسرائيؿيشكموفمانسبتو -8

نسبتو20أنوبعد يمثؿما الدولةمجرد40سنةسوؼيصبحالعدد %وتصبحييودية
 .واإلحياءمشروعفاشؿوجزءمفالماضيالعصيعمىالبعث

في -9 السكانية الفمسطينييفالزيادة لدى الطبيعية الزيادة عف ناتجة فمسطيف عكس، وىي
متزوجةةمواليدلكؿامرأةفمسطيني4إلى3.5حيثتتراوحبيف،الزيادةاإلسرائيميةتماماً

4 لممسمميفوالمسيحييفوالدروز، وىيتختمؼبالنسبة الفمسطينييفعرفت، فأعداد ومنو
رغـجميعالوسائؿالتيا وىذهالزيادة،ئيؿلمقضاءعمييـستعممتمفطرؼإسراارتفاعًا

 تعتبرمستقرة.
تفريغالنقبمفسكانوالبدوجيرالمستمرةلـتستطعإسرائيؿرغـعممياتالتضييؽوالتي -11

 بؿزادوعييـومقاومتيـلالحتالؿ.

إقامة -11 الضروري مف انَّو إال النقب، عرب يعيشيا التي والصعبة القاىرة الظروؼ رغـ
سساتمدنيةلمتضامفوالتكافؿاالجتماعيتسعىإلىتحسيفالوضعالعربيالنقباويمؤ

بقدراإلمكاف،وخاصةتوعيةالبشرواألطفاؿخاصةبحقوقيـالقانونيةواإلنسانية،وىذاما
عريضة عمى التوقيع ُمجرد برنامجو في يتعدى دؤوبًا جماىيريًا سياسيًا عماًل يتطمب

لمكنيست ،بمعنىالعمؿالفعميوالقانونيوحتىالعالميعمىُمحاربةسرائيمياإلوتقديميا
:الفقروالجوعمفخالؿفضحالممارساتالعنصريةاإلسرائيميةنحوعربالنقبوأىميا

عمى المحافظة إلى خالليا مف تسعى سيطرة كأداة والجوع الفقر تستعمؿ إسرائيؿ أف
الوضعالقائـ تكفتسعإلىترسيخا، لتخمؼاالقتصاديواالجتماعيوتشويوواقعإفلـ

  .ستراتيجيةثابتةوبعيدةالمدىاالحاضرةوالقادمةكاألجياؿ

12-  والعجز الفساد نعترؼأف أف الميـ البمدياتوالمجالساإلداريمف مف فيكثير يسود
يوظفوف الذيف الفاسدوف منيا يستفيد آفة والعجز الفساد أف بمعنى النقب، في العربية

يزانياتوالمواردلمصمحتيـومصمحةمفُيحيطبيـمفحاشية،بينمافيالوقتنفسوالم
ُتعانياألكثريةفيالمجتمعالعربيالنقباويمفغيابالمشاريعاالجتماعيةواالقتصادية
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وحارة حي ُكؿ في الحاصمة االجتماعية والمشاكؿ الفقر ُمحاربة في عادة ُتساىـ التي
  ب.فوعمىرأسيامدينةرىطأكبرمدفالتوطيففيالنقوخاصةفيمدفالتوطي

بناء -13 في دورىا تأخذ أف والُمثقفة الُمتعممة لمكفاءات الفرصة تاحة وا  التغيير مف ُبد ال
تفرضوألفاألوافآالمجتمعالعربيالنقباوي،وقد فيتحررالجميعمفَأسرالقبميةوما

القبميةوتحالفاتياُتشكؿالسندافالذيتطرؽفإىذهمفقيودوتخمؼعمىالمجتمع،حيث
  ي.عميوالدولةبعصاالتخمؼوالفقرعمىظيرالمجتمعالعربيالنقباو

األمػورمػفظػروؼاقتصػاديةواجتماعيػةإليػووأخيرًاتتحمؿالدولةاإلسػرائيميةمػاآلػت
دليػؿقػاطعصعبةيعيشياعربالنقب،وماظػاىرةتفشػيالفقػروالجػوعبػيفعػربالنقػبإال

عمىأفخطرالفقرالمجاعةقائـوحاصؿوناقوسالخطػرقػدتػأخركثيػرًاوىنػاؾشػؾكبيػر
المطمػػػوب:،وإفكانػػػتحكومػػػاتإسػػػرائيؿالغػػػابرةوالحاضػػػرةوالقادمػػػةسػػػتدّؽنػػػاقوسالخطػػػر

التػػيتقػػدميايحةوالشػػحالقميمةبػػدائؿوحمػػوؿلمميزانيػػاتإيجػػادتفكيػػرعربػػينقبػػاويجديػػدفػػي
مؤسسػػاتإلػػىلمبمػػدياتوالمجػػالس،ولربمػػايكػػوفالبػػديؿ،ونقػػوؿ"لربمػػا"فػػيالتوجػػوإسػػرائيؿ

دوليولطمبالمسػاعداتوشػرحالوضػعاالقتصػاديالمػزريالػذييعيشػوعػربالنقػببسػبب
.(2013،8،أبوراس)العنصريةاإلسرائيميةالممارسات
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 التوصيات:ثانيًا: 
1-  الباحثيفوالدارسيف األبحاثوالدراساتحوؿيجبعمى مف بالمزيد القياـ الفمسطينييف

 فيالوطفوخارجو.،قضيةالالجئيفوالميجريف
القياـبالمزيدمفالبحوثوالدراساتحوؿالنقبوالقرىالتيتـتيجيرسكانيا -2 ضرورة

 والقرىالمرشحةلمتيجير.
لنقبمعنويًاولوجستيًايجبعمىصناعالقرارالفمسطينييفالتركيزعمىكيفيةدعـبدوا -3

 لدعـصمودىـأماـمخططاتوممارساتإسرائيؿالتيترميإلىتيجيرىـ.
فيالنقبالعمؿالمستمر -4 االجتماعية يجبعمىالمتنفذيفوالباحثيفوأصحابالمكانة

االحاللية االحتالؿ بمخططات الوعي نشر عمى لمواجية، قانونية جبية وتشكيؿ
 نونيةالتييمارسيااالحتالؿفيتيجيربدوالنقب.الممارساتالقمعيةالقا

مبالمساعداتونشرالوعيالجتماعيةفيالنقبالتركيزعمىجعمىأصحابالمكانةا -5
ومنعانتشارالمخدراتبكافةأنواعيا،ونبذالعنؼوالممارساتالسيئةفيبمداتالتركيز

 بيفالشباب.
األرضفيالّنقبوالقر -0 كمشكمةالّتعامؿمعمسألة العربّيةغيرالمعترؼبيا ىالبدوية

وتخصيصموارد الموضوع لتسوية خاصة قوانيف سّف يجب أّنو ذلؾ ويعني قومّية.
 خاصةليذهالغاية.

%مفمجمؿ3دونـ)أقؿمف393.33أكثرمفالّسماحلممّدعيفالبدوالذيفيمتمكوف -7
النقب( األرأراضي بتسجيؿ عمىأراضييـ يعيشوف والّسماحوالذيف اضيعمىاسميـ.

 عاًما.94لممّدعيفاآلخريفباستئجاراألرضموضوعالنزاعلمّدة

دفعحكومةإسرائيؿتعويضاتمقابؿاألراضيالتيتّمتمصادرتياألغراضجماىيرّية -1
ـّتحديدىاعمىيدمخّمفمستقّؿ.،ألصحابياالشرعييفبقيمتياالكاممة  والتييت

وليسعمىأساس،لتوطيفالمواطنيفالبدوفيأماكفسكناىـعرضعددمفالخيارات -4
 فقط.يـأوّتمدين،تيجيرىـ

االعتراؼبجميعالقرىغيرالمعترؼ،فصؿموضوعممكّيةاألراضيعفمنحالخدمات -83
.(3330،)أبوراسبياضمفالّنفوذالقضائّيلمجمسإقميمّيواحدأومجمسيفاثنيف
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 قائمة المراجع
 :والتقارير الوثائقأواًل: 
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 .ـ1990،بيروت،المجمدالثاني،الفمسطينية

رشوموت .2 الكنيست سجالت في، البدو تنظيـ قانوف مشروع الحكومة: قانوف مشروع
 .27/5/2013،319،وثيقة،النقب

،مشروعقانوفالحكومة:مشروعقانوفتنظيـالبدوفيالنقب،رشوموتسجالتالكنيست .3
 .27/5/2013،319،وثيقة

يسمطان .4 نمر، العربية، واألقمية إسرائيؿ السياسي، لمرصد السنوي الكرمؿ مدى ،تقرير
 .2004،حيفا،مدىالكرمؿ،المركزالعربيلمدراساتاالجتماعيةالتطبيقية
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مدى،المركزالعربيلمدراساتاالجتماعيةالتطبيقية،مدىالكرمؿالسنويلمرصدالسياسي

 .2003،حيفا،الكرمؿ
شمحت .6 وآخروف، أنطوف ، لعاـ اإلسرائيمي المشاىد االستراتيجي: مدار ،2007تقرير

.2008يونيو،اإلسرائيمية)مدار(المركزالفمسطينيلمدراسات
 العيدالقديـالتوراةعدةأسفار. .7
فير .8 أترنس، والممارساتاالسرائيمية، الفكر في الفمسطينييف طرد معمومات)، ،(10تقرير

 .2009،بيروت،مركزالزيتونةلمدراساتواالستشارات،قسـاالرشيؼوالمعمومات
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