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الكثير عن دور المحكمة العليا قيل 

الإ�ضرائيلية خا�ضة، والق�ضاء 

عامة، في خدمة الم�ضروع ال�ضتيطاني 

ال�ضهيوني في فل�ضطين، وكيف اأن الق�ضاء

هو اليد الطولى للحكومة التي وّفرت لها غطاء 

قانونيًا ــ ق�ضائيًا ي�ضاعد في تمويه �ضيا�ضات 

التهويد و�ضرعنتها، وفي اإعادة هند�ضة الحيز 

الفل�ضطيني. وكان ذلك الدور جليًا في الأعوام 

الأولى لتاأ�ضي�س اإ�ضرائيل مع موجة الم�ضادرات 

والترحيل والهدم واإعادة التوطين الوا�ضعة 

النطاق التي مرت من دون اأي تدّخل ق�ضائي 

ذكر، مع اأن �ضلب الأر�س وهدم البيوت 
ُ
ي

والتهجير جرت في فلك القانون والق�ضاء 

�ضمن اأوامر قانونية وقرارات ق�ضائية، وهذه 

المقالة ت�ضعى لك�ضف تلك ال�ضتعمالت في 

�ضياقها التاريخي النظري. لكن هذا الدور 

الداعم من جهة الق�ضاء م�ضتمر حتى اليوم على 

الرغم من ال�ضمعة الليبرالية العامة والمغلوطة 

�أحمد �أمارة*

�أم �حلري�ن منوذج لتهجري و�إعادة تهجري عرب �لنقب

حظيت ق�ضية قرية اأم الحيران في منطقة بئر ال�ضبع اأو النقب باهتمام �ضعبي واإعالمي 

اأبو  العراقيب قبلها، وقرية  اإلى قرية  كبير في �ضنة 2016، كما هي الحال بالن�ضبة 

جرول قبل العراقيب. وو�ضل هذا الهتمام اإلى ذروته بعد الهدم الب�ضع لع�ضرة بيوت 

الإ�ضرائيلية  ال�ضرطة  قوات  يد  على  القيعان  اأبو  يعقوب  البلدة  ابن  وقتل  القرية،  في 

في كانون الثاني/يناير 2017. وهذه الهتمامات تعلو وتنخف�س ب�ضكل طبيعي مع 

وتيرة الممار�ضات الإ�ضرائيلية ومداها من هدم لتلك القرى وت�ضريد اأهاليها، لكن ما 

يغيب غالبًا عن التعامل الإعالمي وال�ضعبي والق�ضائي مع ق�ضية قرى بئر ال�ضبع، اأو 

ما ُيعرف بق�ضية بدو اأو عرب النقب، هو ال�ضياقان التاريخي والقانوني لتلك الق�ضية،1 

على  ال�ضراع  ق�ضية  �ضياق  في  الحيران  اأم  ق�ضية  �ضتتناول  المقالة  هذه  فاإن  ولهذا 

الأر�س والم�ضكن في بئر ال�ضبع، وفي �ضياق الم�ضروع ال�ضهيوني ال�ضتيطاني الأو�ضع 

في فل�ضطين، مع التركيز على دور القانون وتوظيفه الإ�ضرائيلي في �ضياق ال�ضراع.

* ع�ضو هيئة اأكاديمية في جامعة بير زيت.
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وقبل يوم واحد فقط من قرار اأم الحيران، 

اأ�ضدرت المحكمة العليا قراراً اآخر ب�ضاأن قرية 

�ضو�ضيا التي تقع جنوبي مدينة الخليل )20 

كم �ضمالي �ضرقي اأم الحيران(، والتي لجاأ 

اأهاليها اإلى المحكمة العليا اآملين باأن توقف 

تهجيرهم للمرة الثالثة وتمنع هدم م�ضاكنهم. 

فبعد تهجيرهم الأول في ثمانينيات القرن 

الما�ضي، انتقل اأهل �ضو�ضيا اإلى ال�ضكن في 

مغاور منطقة جنوبي الخليل، لكن الجي�س 

الإ�ضرائيلي طردهم من تلك المغاور، و�ضّد 

مداخلها لمنعهم من العودة اإليها، فا�ضطروا 

اإلى العودة اإلى منطقتهم الأ�ضلية وبناء مباٍن 

وخيم، لكن المحكمة اأ�ضدرت قراراً بالموافقة 

على هدم تلك الخيم والمباني.

يعاني اأهل قرية �ضو�ضيا وباقي تجمعات 

 بهدف اإخالء 
َ
وقرى جنوبي الخليل التهجير

مناطق قرب الخط الأخ�ضر والمنطقة ''ج''. 

وتلك هي حالة الفل�ضطينيين البدو اأي�ضًا في 

ال�ضفة الغربية، والذين بع�ضهم من لجئي 

منطقة بئر ال�ضبع، اإذ ت�ضعى اإ�ضرائيل لهدم قرى 

المناطق المحاذية للقد�س كما في الخان 

الأحمر وحول م�ضتعمرة معاليه اأدوميم، 

لتركيزهم في بلدة وا�ضعة خططت ال�ضلطات 

الإ�ضرائيلية لبنائها وُتعرف ببلدة النويعمة 

بالقرب من مدينة اأريحا.

�جلهاز �لقانوين و�ال�ستيالء على 

�الأر�ض

يرتكز ال�ضتعمار ال�ضتيطاني على 

�ضيا�ضات وممار�ضات المحو الرمزي والفعلي: 

الإلغاء وال�ضتبدال الم�ضتمر لالأ�ضالني 

ووجوده ب�ضكل بنيوي، وهذا لي�س حدثًا موقتًا 

اأو محدوداً.4 وعلى الرغم من اأن الحكومة 

الإ�ضرائيلية تداأب في بع�س الأحيان على 

التي تتمتع بها المحكمة العليا الإ�ضرائيلية منذ 

ا 
ّ
ت�ضعينيات القرن الما�ضي، وعلى الرغم مم

ي�ضمى الثورة الد�ضتورية اإ�ضرائيليًا. ففي الوقت 

الذي ي�ضّن ما ي�ضمى اليمين الإ�ضرائيلي نقداً 

لذعًا �ضد ''ليبرالية'' المحكمة العليا، ويعمل 

على اإعادة هيكلتها،2 تبدي المحكمة دعمًا 

بوتيرة عالية ن�ضبيًا لممار�ضات التهجير 

والم�ضادرة عبر �ضّقي الخط الأخ�ضر. وقرارات 

اأيار/مايو 2015 هي دليل �ضارخ على ذلك 

الدور الداعم، وعلى ا�ضتمرار نكبة فل�ضطين 

وم�ضروع التهويد.

كانت المحكمة العليا الإ�ضرائيلية قد 

اأ�ضدرت قرارها النهائي في 2015/5/5 في 

ف�س 
ُ
ق�ضية اأهالي اأم الحيران الذين ر

التما�ضهم لإلغاء قرارات الحكومة الرامية اإلى 

هدم بيوتهم واإجالئهم من القرية من اأجل بناء 

م�ضتعمرة ''حيران'' اليهودية على اأر�س ت�ضمل 

القرية واأرا�ضيها المجاورة.3 وقد امتدت 

المناورات القانونية في ق�ضية اأم الحيران 13 

عامًا ادعت النيابة الإ�ضرائيلية خاللها اأمام 

المحكمة باأن اأهالي اأم الحيران لي�ضوا �ضوى 

معتدين على اأرا�ٍس تابعة للدولة، واأن كونهم 

مخالفين للقانون يقت�ضي هدم بيوتهم 

واإجالءهم من الأر�س، بينما حاول اأهالي اأم 

الحيران وممثلوهم �ضرد تاريخ التهجير 

والترحيل الذي عانته عائلة اأبو القيعان منذ 

تاأ�ضي�س الدولة، والذي �ضعت الدولة لإخفائه، 

حتى اإن ممثلي الدولة الذين يعك�ضون حالة 

التغييب الذهني في الرواية ال�ضهيونية لذلك 

ه �ضد 
ّ

التاريخ من الهدم والترحيل الموج

الفل�ضطينيين، ربما لم يكونوا يعلمون به 

اأ�ضاًل، وقد اأ�ضر الأهالي على اأن الدولة هي 

التي �ضمحت لهم، بل اأمرتهم بال�ضكن في تلك 

المنطقة.
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''بدو �لنقب'' بني ''�لتطوير'' و�لتطهري

في اأعقاب نكبة 1948 واإن�ضاء دولة 

اإ�ضرائيل، طردت القوات الع�ضكرية اليهودية 

 بع�ضهم اإلى 
ّ
اأغلبية العرب في النقب، ففر

قطاع غزة والأردن و�ضيناء، ولم يبَق �ضوى 

11.000 ن�ضمة تقريبًا في تلك المنطقة. 

وحتى بداية الخم�ضينيات جرى تهجير عدة 

قرى وعائالت فل�ضطينية من منطقة وادي 

ال�ضريعة )النقب الغربي( ب�ضورة خا�ضة، اإلى 

منطقة اأ�ضبحت ُتعرف با�ضم منطقة ال�ضياج، 

�ضمال �ضرق بئر ال�ضبع، وتبلغ م�ضاحتها 

1000 كم2 تقريبًا، فاأن�ضاأ هوؤلء مع الوقت 

قراهم على المواقع التي و�ضعهم فيها الجي�س 

رتهم اإياها الحكومة 
ّ

الإ�ضرائيلي، والتي اأج

الإ�ضرائيلية، علمًا باأن جزءاً من تلك الأرا�ضي 

كان ملكًا لالجئين الفل�ضطينيين. وخ�ضع عرب 

النقب في منطقة ال�ضياج للحكم الع�ضكري 

كبقية المواطنين العرب في داخل اإ�ضرائيل 

حتى �ضنة 1966.

ووفقًا ليو�ضف بن دافيد، فاإن بن ــ 

غوريون لم يكن يرى اأن عرب النقب ي�ضكلون 

عقبة اأمام تاأ�ضي�س الم�ضتعمرات اليهودية في 

النقب، لكنه اقترح اأن يقت�ضر عددهم على 

10.000 ن�ضمه. وكان هنالـك مقـترحات 

اأُخرى كالطرد الكامل اإلى خارج اإ�ضرائيل، اأو 

نقلهم كي يعي�ضوا في بع�س المدن ال�ضمالية، 

اأو اإعادة توطينهم وتركيزهم في ثالث بلدات 

ر ق�ضري  في النقب كجزء من خطة تح�ضُّ

)forced urbanization(، وكان الحل الراجح 

هو اإعادة التوطين.

اعتقدت الحكومة في بداية الأمر اأن ثالث 

بلدات �ضتكون كافية لإعادة توطين جميع 

قّدر عددهم بـ 220.000 
ُ
ال�ضكان الذين ي

ن�ضمة، لكن حتى ت�ضعينيات القرن الما�ضي 

اإخفاء م�ضاريع الإلغاء وال�ضتبدال، اأو ما يمكن 

تلخي�ضه بم�ضروع التهويد، تحت حجج 

�ضيا�ضية قانونية متنوعة ترمي اإلى اإخفاء 

''القوة'' و''الظلم'' تجاه الفل�ضطينيين في 

اإ�ضرائيل، فاإنها انتهجت نهجًا جديداً نوعًا ما 

في اأم الحيران: محو كامل لقرية فل�ضطينية، 

وا�ضتبدالها بقرية يهودية ب�ضكل مبا�ضر وبقرار 

ق�ضائي من المحكمة العليا، وهو اأمر غير 

م�ضبوق في الما�ضي، ذلك باأن اإخالء القرية 

�ضيكون اأكبر عملية ترحيل داخل اإ�ضرائيل في 

العقود الأخيرة.

و�ضكلت عملية ت�ضوية الأرا�ضي اأداة اأُخرى 

لتهويد الحيز الفل�ضطيني، وهو ما يظهر جليًا 

في ق�ضية النقب التي من خاللها يمكننا 

ت�ضليط ال�ضوء على م�ضاألة الإرث القانوني 

العثماني والبريطاني الذي ا�ضتغلته اإ�ضرائيل 

عن طريق اإعادة �ضوغه لخدمة اأيديولوجيا 

لت تلك القوانين ال�ضرعنة 
ّ
التهويد. فقد �ضه

الإ�ضرائيلية ل�ضيا�ضات الم�ضادرة والتهويد 

بحجة اأن تلك القوانين لم تخرج من مطبخ 

ع الإ�ضرائيلي، واأن عمل الحكومة اقت�ضر 
ّ
الم�ضر

على تطبيق تلك القوانين فقط، كما اأن تلك 

القوانين، عالوة على قوانين اأُخرى واأوامر 

متنوعة، مّكنت الحكومة الإ�ضرائيلية من 

ال�ضتيالء على م�ضاحات وا�ضعة من الأرا�ضي 

في مختلف المناطق، وفي النقب، تعود 

ملكيتها اإلى �ضكان النقب، اأو اإلى الالجئين 

الفل�ضطينيين. واأنكرت الحكومة في اأغلب 

الحالت حقيقة الم�ضادرة، مدعية اأن تلك 

الأرا�ضي هي اأ�ضاًل اأرا�ضي دولة، وهو الدعاء 

نف�ضه الذي تقدمه الدولة ب�ضاأن الأرا�ضي التي 

قّدم فيها عرب النقب دعاوى ملكية، والتي هي 

في اأغلبيتها اأرا�ٍس زراعية موجودة، اأو كانت 

�ضابقًا في حيازة تلك العائالت لعدة عقود.
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بعّتير ــ اأم الحيران، وهما مكانان يبعد 

اأحدهما عن الآخر م�ضافة 1.5 كم. وياأوي 

كل مكان ق�ضمًا من العائلة التي ي�ضل 

عددها اإلى 1000 ن�ضمة تقريبًا ا�ضتقروا 

في تلك المنطقة بناء على اأوامر �ضدرت 

من الحكومة الإ�ضرائيلية التي با�ضرت منذ 

�ضنة 2000 ت�ضليمهم اأوامر بهدم بيوتهم، 

في الوقت الذي و�ضعت خطة لترحيل 

ال�ضكان مرة اأُخرى واإعادة توطينهم في 

بلدة حورة المجاورة، وبناء م�ضتعمرة 

يهودية با�ضم حيران في موقع قريتهم. 

وهنا ل بد من التركيز على نقطتين 

مهمتين في ق�ضية اأم الحيران: اأوًل، هنالك 

دعاوى ملكية لعائلة اأبو القيعان على 

روت منها في منطقة 
ّ
ج

ُ
اأرا�ضيها التي ه

وادي ُزبالة؛ ثانيًا، اأكد الأهالي اأمام 

المحكمة العليا اأن الأر�س التي ي�ضكنونها 

 تخ�ضي�ضها لهم من 
ّ
ويفلحونها كان قد تم

طرف الحكومة الإ�ضرائيلية في 

الخم�ضينيات. وهنا �ضاأتطرق اإلى ق�ضية 

ملكية الأر�س التي ت�ضكل محوراً مهمًا في 

فهم ق�ضية عرب النقب، وذلك لتو�ضيح دور 

القانون والق�ضاء وال�ضتمرارية القانونية 

العثمانية والبريطانية في هذا ال�ضاأن.

في �ضنة 1971، اأعلنت الحكومة 

تها ت�ضوية حقوق الأرا�ضي في 
ّ
الإ�ضرائيلية ني

النقب ال�ضمالي، بما في ذلك منطقة ال�ضياج. 

وقّدم عرب النقب بموجب قانون ت�ضوية 

الأرا�ضي )1969( 3220 دعوى ملكية لأكثر 

من 1.5 مليون دونم، كان من �ضمنها 

600.000 دونم تقريبًا هي اأر�س مراٍع، 

و200.000 دونم كان قد جرى م�ضادرتها 

وت�ضجيلها كاأرا�ضي دولة.

في �ضنة 1975 �ضكلت الحكومة لجنة 

نيت �ضبع بلدات جديدة، وهي �ضديدة 
ُ
ب

الكتظاظ وُتعّد الأكثر فقراً في اإ�ضرائيل، 

وي�ضكن فيها ن�ضف عدد �ضكان النقب 

اء ارتفاع 
ّ
الفل�ضطينيين الذين يعانون جر

ا الن�ضف الآخر 
ّ
معدلت البطالة والجريمة. اأم

 من ال�ضكان، فيعي�ضون في 45 قرية ُتعرف

بـ ''القرى غير المعترف بها''، وتقع خارج 

منطقة ال�ضياج، وقد نمت وتطورت هنالك بعد 

عمليات الترحيل واإعادة التوطين، وتخ�ضع 

منذ فترة لتهديد دائم بالهدم والطرد. وي�ضكن 

في كل قرية ما بين 200 و5000 ن�ضمة، 

وهي تفتقر اإلى الخدمات الأ�ضا�ضية مثل 

الكهرباء، والمياه الجارية، وجمع القمامة، 

والطرق المعبدة.

وبعد ع�ضرات اللتما�ضات اإلى المحكمة 

الإ�ضرائيلية العليا، بداأت الحكومة الإ�ضرائيلية 

في اأواخر الت�ضعينيات تقديم خدمات جزئية 

اإلى �ضكان هذه القرى. وعلى الرغم من الموقف 

الإ�ضرائيلي الذي يق�ضي بعدم العتراف بتلك 

القرى، من اأجل ال�ضغط على �ضكانها لالنتقال 

اإلى البلدات ال�ضبع، فاإن تغييراً ب�ضيطًا جرى 

في �ضنة 2000، عندما قررت الحكومة بدايًة 

العتراف بق�ضم من تلك القرى، والنظر في 

العتراف لحقًا بقرى اأُخرى. وو�ضل عدد 

القرى التي اعُترف بها، اأو التي هي ب�ضدد اأن 

يتم العتراف بها، اإلى 13 قرية.

اإن قرية اأم الحيران التي ت�ضكنها عائلة 

اأبو القيعان، هي من �ضمن القرى غير 

المعترف بها. ويعود اأ�ضل تلك العائلة اإلى 

منطقة وادي ُزبالة الواقعة 25 كم �ضمالي 

مدينة بئر ال�ضبع، وقد انتهى بهم الأمر في 

رتهم ال�ضلطات 
ّ
�ضنة 1956، وبعد اأن هج

الإ�ضرائيلية للمرة الثالثة منذ �ضنة 1948، 

اإلى ال�ضتقرار في المنطقة التي ُتعرف 
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في الجليل. وتعتمد هذه ال�ضوابق الق�ضائية 

على ا�ضتعمال مغلوط وا�ضتغاللي لقوانين 

عثمانية وبريطانية عن طريق اإعادة تف�ضيرها 

وتوظيفها مع تحريفات تاريخية وجغرافية 

لفل�ضطين من اأجل تو�ضيع رقعة ال�ضيطرة على 

اأرا�ٍس فل�ضطينية.

وكانت الحكومة البريطانية، مع بداية 

النتداب البريطاني، قد اعتمدت القانون 

العثماني ما لم يتم تغييره اأو تعديله من طرف 

ال�ضلطات البريطانية، وهو ما فعلته الحكومة 

الإ�ضرائيلية، اإذ �ضّن مجل�س الدولة الموقت في 

�ضنة 1948 قانون تنظيم ال�ضلطة والق�ضاء، 

فاأ�ضبح بع�س القوانين البريطانية والعثمانية 

جزءاً من النظام القانوني الإ�ضرائيلي. وي�ضكل 

''قانون الأرا�ضي العثماني'' ل�ضنة 1858، 

وقانون اأرا�ضي الموات البريطاني ل�ضنة 

1921، اأكثر الت�ضريعات �ضلة بق�ضية اأرا�ضي 

النقب وادعاء الموات.

تم تعريف اأرا�ضي الموات بموجب قانون 

الأرا�ضي العثماني ل�ضنة 1858 )المادتان 6 

و103( باأنها الأرا�ضي الخالية وغير الآهلة، 

اأو المناطق الجبلية ال�ضخرية، والتي تقع 

خارج نطاق �ضرخة جهير ال�ضوت اإذا ما 

رخ من طرف البلدة، اأو التي تقع على 
ُ

�ض

م�ضافة 30 دقيقة �ضيراً على الأقدام، اأو 1.5 

ميل تقريبًا، من طرف البلدة اأو المنطقة الآهلة 

ن قام باإحياء هذه 
َ
بال�ضكان. وحظي كل م

الأرا�ضي، اأي تحويلها اإلى اأر�س �ضالحة 

للزراعة بامتالكها كاأر�س ''ميري'' )الأر�س 

الأميرية تمنح المت�ضرف في الأر�س حقوق 

ف ت�ضمح بزراعتها، وببيعها اأو رهنها، 
ّ
ت�ضر

وحتى بتوريثها(، واإن كان قد فعل ذلك من 

دون ت�ضريح من ال�ضلطات العثمانية. وكانت 

هذه ال�ضيا�ضة تتالءم مع ال�ضريعة الإ�ضالمية 

خا�ضة لمعالجة دعاوى الملكية، وخل�ضت 

ا�ضتنتاجاتها وتو�ضياتها اإلى اأن اأرا�ضي النقب 

المطالب بها هي اأرا�ضي موات بح�ضب قانون 

الأرا�ضي العثماني، وبالتالي فاإنها اأرا�ٍس 

تابعة للدولة.

وتجدر هنا الإ�ضارة اإلى اأن المحامية بليا 

ن تراأ�س 
َ
األِبك من مكتب النائب العام هي م

اللجنة، وُتعرف بدورها البارز في اإ�ضفاء 

ال�ضرعية على م�ضادرة الأرا�ضي وبناء 

الم�ضتعمرات الإ�ضرائيلية في الأرا�ضي 

الفل�ضطينية في ال�ضفة الغربية اأي�ضًا، وذلك 

بح�ضب القانون العثماني، وا�ضتعمال ذرائع 

اأرا�ضي الموات لم�ضادرة الأرا�ضي.

اأو�ضت لجنة األِبك التي كانت قد توقعت 

عدم موافقة المحكمة العليا الإ�ضرائيلية على 

اإجالء البدو من دون تعوي�س، باأن تت�ضرف 

ة'' وتمنح اأ�ضحاب 
ّ
الحكومة بـ ''ح�ضن ني

الدعاوى تعوي�ضًا عن طريق التفاو�س، �ضرط 

�ضقطوا دعاوى الملكية، واأن ينتقلوا اإلى 
ُ
اأن ي

ال�ضكن في اإحدى بلدات التركيز ال�ضبع التي 

اأن�ضاأتها الحكومة. لكن قرار المحكمة العليا في 

ق�ضية عائلة �ضليم اأجديع الهوا�ضلة )1984( 

اأن�ضاأت، وبخالف توقعات لجنة األِبك، قاعدة 

و�ضابقة ق�ضائية اعتمدتها الحكومة والجهاز 

الق�ضائي لم�ضادرة الأرا�ضي في النقب.

بداأت ق�ضية الهوا�ضلة في المحكمة اللوائية 

في بئر ال�ضبع في �ضنة 1974 عندما طلب 13 

من �ضكان القرية من مدير ت�ضوية الأرا�ضي في 

 المّدعون 
َ
النقب ت�ضجيل اأرا�ضيهم. ولم ير

حاجة اإلى تمثيل قانوني على يد محاٍم كونها 

مطالبة طبيعية بحقهم في الأر�س التي كانت 

�ضكنهم الدائم، لكن المحكمة اللوائية رف�ضت 

دعوى الهوا�ضلة معتمدة على �ضابقة اأرا�ضي 

الموات التي ا�ضُتخدمت في م�ضادرة الأرا�ضي 
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1( �لم�سافة: اعتبرت المحكمة العليا 

الإ�ضرائيلية م�ضافة الـ 1.5 ميل، العامل 

ال�ضرعي الوحيد بين العوامل الثالثة الأُخرى 

في تحديد الم�ضافة، حتى لو كان الم�ضي اأو 

ال�ضوت ي�ضل اإلى م�ضافة اأبعد من 1.5 ميل.5

2( نقطة �لقيا�ض: ا�ضتعمل قانون الأرا�ضي 

عد الم�ضافة م�ضطلحات 
ُ
العثماني لقيا�س ب

''بلدة'' اأو''قرية'' اأو ''مناطق اآهلة''6 بال�ضكان، 

لكن المحكمة الإ�ضرائيلية قررت في قراءة 

ا�ضتعمارية وا�ضحة في ق�ضية بدو ''�ضواعد'' في 

ق�ضاء عكا في الجليل، اأن الم�ضافة يجب اأن 

ُتقا�س فقط من مدينة اأو قرية مبنية، واأ�ضارت 

تف�ضياًل اإلى اأن مع�ضكر خيم البدو ل ي�ضكل 

قرية لهذا الغر�س.

3( �لنقطة �لزمنية: قررت المحكمة 

الإ�ضرائيلية اأن تلك القرية اأو المدينة يجب اأن 

ّن 
ُ

تكونا قائمتين منذ �ضنة 1858 حين �ض

قانون الأرا�ضي العثماني، بينما لم تن�س 

الت�ضريعات العثمانية اأو البريطانية على �ضرط 

من هذا القبيل قط، اأو تعيين اأي تاريخ محدد 

لهذا الغر�س. وتجدر الإ�ضارة اإلى اأنه حتى 

اأوائل القرن الع�ضرين لم يكن في النقب ''قرية'' 

اأو ''مدينة'' بالمفهوم ''الع�ضري'' حتى �ضنة 

1900 حين اأن�ضاأت الحكومة العثمانية مدينة 

بئر ال�ضبع.

4( �لعنا�سر �الإجر�ئية و�الأدلة: فر�ضت 

المحاكم الإ�ضرائيلية مزيداً من القيود على 

نوع الأدلة فيما يتعلق باإثبات حيازة الأر�س 

وفالحتها. فبينما كان لتلك الحيازة وزن ذو 

دللة كبيرة في عهد النتداب البريطاني، 

وكان يتم اإثباتها في الغالب عن طريق الإدلء 

ب�ضهادة �ضفوية، اأو عبر زيارة الأر�س من 

طرف مفت�س زراعي للتاأكد من فالحتها اأو 

�ضالحيتها للزراعة، فاإن هذا الوزن انخف�س 

لإحياء اأر�س البور، ومع �ضيا�ضة الحكومة 

العثمانية التي تهدف اإلى تو�ضيع نطاق 

الأرا�ضي الزراعية، الأمر الذي يوؤدي اإلى رفع 

واردات خزينة الدولة من ال�ضرائب على 

الأر�س الزراعية. لكن حكومة النتداب غيرت 

هذا القانون عن طريق �ضن قانون اأرا�ضي 

الموات )1921( الذي كان جزءاً من عملية 

 
ّ
اإحكام ال�ضيطرة على الأرا�ضي العامة. فقد اأقر

ن يريد زراعة واإحياء 
َ
هذا القانون باأن كل م

اأر�س الموات يتعين عليه الح�ضول على 

موافقة م�ضبقة من الحكومة، واإّل فاإنه �ضيكون 

عر�ضة للمحاكمة كمعتٍد على اأرا�ضي الدولة 

)trespasser(. كما �ضمح القانون البريطاني 
لأولئك الذين يّدعون بحقوقهم في اأرا�ضي 

الموات باأن ي�ضجلوها خالل مدة زمنية ل 

تتعدى ال�ضهرين.

وعلى الرغم من �ضن قانون الأرا�ضي 

)1969( وقانون ت�ضوية الأرا�ضي )1969( 

الإ�ضرائيليين لتبديل ت�ضريعات الأرا�ضي 

العثمانية والبريطانية، فاإن تلك القوانين 

ت على اأن الت�ضريعات القديمة 
ّ

الجديدة ن�ض

�ضتبقى �ضارية المفعول، وتنطبق في حالة 

ت�ضوية حقوق الأرا�ضي اإذا ما تم العتماد 

لكية. لقد �ضعى 
ُ
عليها للمطالبة بحقوِق م

التف�ضير الإ�ضرائيلي لتلك القوانين لتو�ضيع 

تعريف ما يعرف باأرا�ضي الموات، وفي الوقت 

نف�ضه الحّد من تعريف اأرا�ضي الميري التي 

ل �ضاحبها ملكية مطلقة لالأر�س. وكان 
ّ
تخو

من المنطق وبح�ضب القانون اعتبار جميع 

الأرا�ضي الزراعية اأرا�ضي ميري، ولذا فاإن 

ادعاء الموات ي�ضكل فر�س نقطة بداية �ضيا�ضية 

وقانونية �ضد المدعين، وانتهاكًا لحقوقهم في 

الأر�س. والعنا�ضر الرئي�ضية التي تم اإعادة 

تف�ضيرها ب�ضاأن اأرا�ضي الموات هي:
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الأطر ال�ضيا�ضية والقانونية والعامة.

ومع اأن الحكومة الإ�ضرائيلية اختارت عدم 

اتخاذ قرار ب�ضاأن دعاوى الملكية، اإّل اإنها 

كانت تتعامل مع هذه الأرا�ضي المتنازع 

عليها على اأنها اأرا�ٍس تابعة للدولة، ولي�ضت 

مو�ضع خالف على الملكية. وتنتهج الحكومة 

ن يبني اأو يفلح تلك 
َ
�ضيا�ضات متنوعة تجاه م

الأر�س كالهدم وحراثة المزروعات، اأو ر�ضها 

بالمبيدات، اأو اقتالع الأ�ضجار، اإذ اإن تلك 

ال�ضيا�ضات هي في الوقت ذاته و�ضيلة �ضغط 

على المدعين كي ير�ضوا بالتعوي�ضات 

المقترحة عليهم من طرف الحكومة. وفي 

الوقت نف�ضه، وا�ضل عرب النقب مطالبتهم 

بحقوقهم باأرا�ضيهم وبال�ضكن فيها، واإعادة 

بناء البيوت التي ُتهدم، وتمثل اأم الحيران اأوج 

�ضيا�ضة المواجهة العنيفة التي بداأت بوتيرة 

اأ�ضرع منذ �ضنة 2000.

نحو �ملو�جهة �لعنيفة يف ظل 

�لقانون

ي لمكتب م�ضت�ضار رئي�س 
ّ
يقول تقرير �ضر

الحكومة الإ�ضرائيلية لل�ضوؤون العربية، �ضدر 

في �ضنة 1966:

للدولة في تحديد  الرئي�ضية  ال�ضعوبة  تقع 

يتعلق فيما  للدولة  الر�ضمية   الملكية 

بـ 400.000 دونم �ضالحة للزراعة، والتي 

توجد حاليًا في حيازة البدو. ومن الوا�ضح 

تحت  الأرا�ضي  هذه  ت�ضجيل  عملية  اأن 

بجهود  م�ضحوبة  �ضتكون  الدولة  ملكية 

مواجهة  و�ضيرافقها  وقا�ضية،  م�ضنية 

هذه  فلحوا  الذين  البدو  هوؤلء  مع  قا�ضية 

الأرا�ضي عدة اأعوام. وحقيقة اأن ال�ضندوق 

القومي اليهودي ا�ضترى، في عهد النتداب 

ب�ضورة كبيرة في القرارات الق�ضائية 

الإ�ضرائيلية، وباتت المحاكم الإ�ضرائيلية 

ل العتماد على مذكرات بع�س  تف�ضّ

الم�ضافرين الأجانب في المنطقة عو�ضًا عن 

�ضهادات الفل�ضطينيين الم�ضّنين ب�ضاأن حيازة 

الأر�س وجغرافيا المنطقة.7 كما اعتمدت 

المحكمة، وفقًا لطلب الحكومة، على ال�ضور 

الجوية من عهد النتداب، والتي اتخذها 

البريطانيون خالل الفترة 1944 - 1945 

كدليل على عدم وجود زراعة. وتلك ال�ضور 

موجودة اأ�ضا�ضًا في حيازة الحكومة، لكنها ل 

تعك�س بال�ضرورة و�ضع الزراعة ب�ضكل دقيق، 

اإذ اإن ذلك يتعلق بالتوقيت الذي اأُخذت به 

ال�ضور، وبنوعية الزراعة المو�ضمية لبع�س 

الأرا�ضي، اأو ب�ضبب عدم زراعة الأر�س 

للمحافظة على �ضالحيتها.

 
ّ

5( ت�سجيل �الأر�ض في �سنة 1921: ن�س

قرار الهوا�ضلة في �ضنة 1921 على اأن اأي 

�ضخ�س ف�ضل في ت�ضجيل اأر�ضه خالل فترة 

الت�ضجيل المحددة ب�ضهرين، بموجب قانون 

الموات البريطاني، يكون قد خ�ضر حقه في تلك 

الأر�س، هذا على الرغم من اأن ذلك القانون 

يطلب الت�ضجيل، لكنه ل ي�ضير اإلى نتيجة اأو 

عقوبة عدم الت�ضجيل خالل الفترة المحددة.

لقد ا�ضتاأنفت عائلة الهوا�ضلة �ضد قرار 

المحكمة اللوائية، اإّل اإن المحكمة العليا 

رف�ضت ال�ضتئناف في �ضنة 1984، واأ�ضبح 

قرارها ملزمًا لجميع المحاكم، مثبتًة م�ضاألة 

اأرا�ضي الموات. فقد نفت المحكمة حق 

الهوا�ضلة في الملكية، وعبر ذلك حقوق باقي 

المدعين، م�ضتنتجة اأن هذه الأرا�ضي هي فعليًا 

اأرا�ضي موات، وبذلك �ضارت اأرا�ضي دولة اإّل 

ت عك�س ذلك. وهيمنت تلك ال�ضابقة 
ُ
اإذا ثب

والتوجه على التعامل مع ق�ضية النقب في 
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منذ ال�ضبعينيات، والمجمدة لم�ضلحة 

المفاو�ضات والتعوي�س، وهي المفاو�ضات 

التي قامت بها دائرة اأرا�ضي اإ�ضرائيل اعتماداً 

على اقتراحات التعوي�س التي و�ضعتها لجنة 

األِبك. لكن التعوي�س المقترح كان منخف�ضًا 

جداً، ولهذا لم تجِر حتى �ضنة 2008 اإّل ت�ضوية 

380 دعوى فقط، ت�ضمل عدداً كبيراً من 

دعاوى كانت قد تمت ت�ضويتها بالقوة )على 

اأر�س تبلغ م�ضاحتها 80.000 دونم تقريبًا( 

في اأوائل الثمانينيات في اأعقاب اتفاق ال�ضالم 

مع م�ضر، ونقل مطار ع�ضكري اإ�ضرائيلي من 

�ضيناء اإلى منطقة وادي الملح في النقب.8

لت الدولة التعوي�س المقترح عدة 
ّ
لقد عد

مرات، لكن كان وا�ضحًا للحكومة اأن 

المدعين ينظرون اإلى التعوي�ضات على اأنها 

غير كافية وغير عادلة. وقد �ضعت الحكومة 

لطرح مقترح �ضامل لحل م�ضاألة الأر�س 

والم�ضكن عن طريق ت�ضكيل عدة لجان 

حكومية، وتقديم اقتراحات قانونية كان 

اأ�ضهرها مقترح قانون برافر في �ضنة 2013، 

وهو مخطط كان ح�ضيلة عدة تقارير 

ومخططات ومحاولت �ضابقة لحل ''م�ضكلة'' 

يها الحكومة الإ�ضرائيلية.
ّ
النقب، مثلما ت�ضم

لقد حاولت الحكومة منذ �ضبعينيات القرن 

الما�ضي حل ''م�ضكلة'' النقب بم�ضار �ضيا�ضي ــ 

 اإداري عن طريق ت�ضكيل ع�ضرات اللجان، بدءاً

بـ ''لجنة األِبك'' في �ضنة 1975. فعلى �ضبيل 

المثال، اأن�ضاأت الحكومة بين �ضنَتي 1996 

و2000 لجنتين وزاريتين وخم�س لجان 

وطواقم من وزارات متنوعة لل�ضاأن نف�ضه.9 

وتبع ذلك محاولت اأكثر جّدية و�ضمولية، 

تمثلت في ت�ضكيل الحكومة في �ضنة 2007 

لجنة غولدبرغ التي �ضمل عملها لقاءات 

بال�ضكان البدو في النقب، وبمهنيين، وببع�س 

البدو...  من  النقب  في  اأرا�ضي  البريطاني، 

ت�ضيف اإلى �ضعوبة المو�ضوع.

هذا التقرير ي�ضير اإلى حقيقة م�ضادرة الأغلبية 

العظمى من اأرا�ضي النقب وت�ضجيلها كاأرا�ضي 

دولة حتى نهاية الحكم الع�ضكري، ف�ضاًل عن 

تلك الأرا�ضي التي كان من المتوقع اأن توؤدي 

م�ضادرتها اإلى مواجهة مع عرب ال�ضبع.

لقد تالفت الحكومة الإ�ضرائيلية لعقود 

المواجهة المبا�ضرة، و�ضعت لم�ضادرة اأرا�ضي 

عرب النقب عن طريق المفاو�ضات والتمويه 

ومحاولت اإعادة التوطين، اإّل اإن ذلك كله لم 

ينجح، فعمدت منذ �ضنة 2000 اإلى التعامل 

ب�ضورة مغايرة مع الق�ضية، وذلك لعدة 

 اأ�ضباب، منها: ازدياد المباني التي ت�ضفها

بـ ''غير القانونية''، والتي قفزت من نحو 

1000 مبنى في �ضنة 1966، اإلى 5944 في 

�ضنة 1986، و42.500 في �ضنة 2007؛ 

ازدياد عدد �ضكان النقب العرب وقراهم، وهو 

ما يدل على اأن البلدات ال�ضبع المعترف بها لم 

توفر الحل المرجو؛ �ضدور نقد من جانب 

بع�س الأجهزة الحكومية تجاه �ضيا�ضات 

الحكومة، مثل تقرير مراقب الدولة ال�ضادر في 

عرف بخطة ''�ضارون ــ 
ُ
�ضنة 2001؛ تبّني ما ي

ليفني'' لتطوير )تهويد( النقب في �ضنة 2005، 

والتي تهدف اإلى بناء ع�ضرات الم�ضتعمرات 

اليهودية والمراكز الع�ضكرية في النقب، الأمر 

الذي جعل للنقب اأهمية ق�ضوى.

تلك التطورات وغيرها زادت في جّدية 

المحاولت الحكومية لحل ق�ضية النقب، 

واأولى تلك المحاولت لحل الق�ضية وللتوجه 

عرف ب�ضيا�ضة 
ُ
نحو المواجهة، كان ما ي

الدعاوى الم�ضادة التي بداأت في �ضنة 2004، 

والتي قّدمت الحكومة وتقدم بموجبها دعاوى 

لكية في مقابل دعاوى عرب النقب القائمة 
ُ
م
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�ضوء التهجير والتمييز على مدى عقود، وفي 

�ضوء المقارنة ب�ضيا�ضة الدولة تجاه اليهود في 

النقب ب�ضاأن تاأ�ضي�س بلدات زراعية وتعاونية 

عرف 
ُ
وعطاءات اأر�س لل�ضياحة والزراعة )ما ي

بمزارع العائلة الفردية(.

د وزارة تطوير النقب والجليل التي 
ّ
وُتج�ض

اأُن�ضئت في �ضنة 2005، �ضيا�ضة الدولة الهادفة 

اإلى تهويد النقب، والتي تتمثل في اإن�ضاء بلدات 

يهودية ومناطق �ضناعية ومن�ضاآت ع�ضكرية 

ا ت�ضميه خطة 
ّ
وا�ضعة في النقب كجزء مم

''التطوير''، وم�ضتعمرة حيران هي جزء من تلك 

المبادرات التهويدية التي تاأتي ب�ضكل مبا�ضر 

على ح�ضاب ال�ضكان الفل�ضطينيين في اأم 

الحيران وفي المنطقة باأكملها. وتبقى جدلية 

العنف والقانون مترابطة ومت�ضافرة في 

م�ضروع التهويد. 

الجمعيات العربية التي قّدمت اأمام اللجنة 

اقتراحات وت�ضورات ب�ضاأن حل ق�ضايا الأر�س 

في النقب.10 ون�ضرت لجنة غولدبرغ تقريرها 

في كانون الأول/دي�ضمبر 2008. 11

تبّنت الحكومة الإ�ضرائيلية تو�ضيات 

غولدبرغ في �ضنة 2009 )القرار رقم 441، 

2009/1/18(، وبحثت في كيفية تطبيق 

نت اأكثر من فريق مخت�س لهذا 
ّ
التقرير، وعي

الهدف، اإلى اأن انتهى الأمر بتقديم مقترح 

قانون برافر. وبعد تجميد عملية الت�ضويت 

على مقترح ذلك القانون، يعمل في الوقت 

الحالي وزير الإ�ضكان على تقديم م�ضودة 

قانون جديد في هذا ال�ضاأن.

يعتبر عرب النقب مقترح قانون برافر، كما 

المخططات ال�ضابقة، على اأنه مخطط تهجير 

و�ضلب اأرا�ٍس، واأنه غير من�ضف، ول �ضيما في 

املصادر

لم يكن جنوب فل�سطين ُيعرف بـ ''�لنقب''، و�إنما كجنوب فل�سطين �أو كمنطقَتي غزة وبئر �ل�سبع، ولذ�، فاإن   1

من �الأدق �أن ن�ستعمل م�سطلح منطقة بئر �ل�سبع �إذ� كنا نبحث في تاريخ تلك �لمنطقة و�سكانها ذوي 

�لطابع �لبدوي. و�لكتابات �لحديثة ن�سبيًا ت�ستخدم م�سطلح بدوي، ال عربي، مع �أن نمط �لحياة �لبدوية 

�نقطع لعقود. وال �سك في �أن م�ساألة ''�لهوية'' لعرب �لنقب م�ساألة مثيرة لالهتمام، ولربما ت�ستحوذ بحثًا 

خا�سًا، ذلك باأن بين �لهوية �لقومية ــ �لعربية و�لفل�سطينية ــ وبين �لمو�طنة �الإ�سر�ئيلية تاأتي م�ساألة 

نمط �لحياة �لبدوية �لتي كثير�ً ما ��ستعملتها �لحركة �ل�سهيونية، وبعدها موؤ�س�سات �لدولة، لتفريق 

عرب فل�سطين �إلى �أقليات )م�سيحيون؛ �سرك�ض؛ دروز؛ م�سلمون؛ بدو(. وتجري �أي�سًا �الإ�سارة موؤخر�ً �إلى 

مجتمع �لنقب ك�سعب ''�أ�سالني''، مع �أن جميع �سكان فل�سطين قبل �لهجرة �ل�سهيونية هم �أ�سالنيون، �إالّ 

�إن �لبع�ض �الآخر ي�ستعمله في �سياق �لنقب فقط. وتجدر �الإ�سارة �إلى �أن ��ستعمال هذ� �لم�سطلح و�جه 

نقد�ً فل�سطينيًا و�إ�سر�ئيليًا �أي�سًا.

بد�أنا نلحظ بو�در لذلك �لجهد مع تعيين �أربعة ق�ساة جدد للمحكمة ُي�ستهر ثالثة منهم بكونهم من   2

�لتيار �لمحافظ، كما �أن �أحدهم ي�سكن في �إحدى م�ستعمر�ت �ل�سفة �لغربية �أي�سًا.

�لتالي:  �الإلكتروني  �لر�بط  في  �إ�سر�ئيل،  دولة  �سد  و�آخرون  �لقيعان  �أبو  فرهود  �إبر�هيم  دعوى  �نظر   3

http://elyon1.court.gov.il/files/11/940/030/T20/11030940.T20.pdf
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Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (UK: Palgrave Mac�  4

 millan, 2010), pp. 33�37; Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination
 of the Natives”, Journal of Genocidal Studies, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 398�409,

http://www.kooriweb.org/foley/resources/pdfs/89.pdf
كان ذلك في �سنة 1961 خالل ت�سوية حقوق �الأر��سي في �لجليل.  5

��ستعمل �لقانون �لعثماني �لم�سطلحات �لتالية: ''قرية''؛ ''ق�سبة''؛ ''عمر�ن''؛ وقد ُترجمت �إلى �الإنجليزية   6

 .“village”; “town”; “inhabited areas” :كالتالي

فر�ست �لمحاكم �الإ�سر�ئيلية �أي�سًا م�ستوى �أعلى من �لدالئل �لمطلوبة الإثبات فالحة �الأر�ض، وو�سعت   7

�سرطًا جديد�ً هو فالحة 50% من �الأر�ض كحد �أدنى لالإثبات و�الإيفاء ب�سرط فالحة �الأر�ض. و�إذ� ما ظهر 

ق�سم و��سح من �الأر�ض على �أنه �سخري �أو غير قابل للزر�عة، فاإنه كان يتم �قتطاعه من �الأر�ض.

)�أي 12%(، ومجموع م�ساحتها يبلغ 205.670  �أ�سل 3220 دعوى  تمت ت�سوية 380 دعوى فقط، من   8

''قانون  با�سم  �لمعروف  للقانون  وفقًا  وذلك  بها(،  �لمطالب  �الأر��سي  من مجموع  تقريبًا   %18( دونمًا 

�ل�سالم''.

�نظر:  9

 Ahmad Amara, “The Goldberg Committee: Legal and Extra�Legal Means of  

Solving the Naqab Bedouin Case”, HAGAR Studies in Culture, Polity and Identi-
ties, vol.8, no. 2 (2008), pp. 227�243.

على �لرغم من �أن �لخالف على �لملكية هو على نحو 800.000 دونم، فاإن ديو�ن رئي�ض �لحكومة حدد   10

عمل لجنة غولدبرغ بالتفاو�ض و�لحديث عن ''تعوي�ض'' للمدعين بم�ساحة 100.000 دونم ال �أكثر.

�نظر �لتقرير �لنهائي للجنة غولدبرغ )بالعبرية( في �لر�بط �الإلكتروني �لتالي:  11

https://tinyurl.com/mrjwkrc  
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