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 مقدمة
يعترب البدو يف النقب، اموعة العربية اإلسرائيلية الوحيدة اليت ال تزال تربطها عالقة ملكية 

لى الرغم من اقتالعها من أراضيها األصلية اليت على األراضي على نطاق واسع، وذلك ع
كانت تقطنها عند قيام الدولة، ونقلها عنوةً إىل مناطق جديدة، وعلى الرغم مصادرة 

من جهتها، تتنكر الدولة رمسياً . األراضي املكثفة اليت عانت منها يف هذه املناطق أيضاً
 . رف ا على املستوى العمليومبدئياً هلذه العالقة بني البدو وأراضيهم، لكنها تعت

 
على الرغم مما ذكر، ميكن القول أن البدو يف النقب هم اموعة اإلسرائيلية الكبرية 

، يناضل البدو 1948فمنذ العام . الوحيدة اليت ال تضع أقدامها على أرض ثابتة ومستقرة
هم، إمنا أيضاً ليس فقط من أجل احلصول على اعتراف الدولة حبقّهم بامللكية على أراضي

من أجل احلصول على اخلدمات اليت توفّرها الدولة لبقية اإلسرائيليني، كي يتسنى هلم 
وبينما ال يزال البدو . ممارسة حياة عادية يف النواحي اتمعية والثقافية ويف جمال العمل

يناضلون من أجل كل هذه األمور، تعمل حكومات إسرائيل املتعاقبة وبشكل منهجي 
تقوم هذه احلكومات . ى جتريدهم من أراضيهم وحصرهم داخل عدد قليل من البلداتعل

كذلك بإقصاء البدو عن خمططاا يف جمال التطوير ، وتعاملها على أا جمموعة غري مهمة 
 .بالنسبة للمجتمع واالقتصاد اإلسرائيليني

 
-الفقاعة القانونية يعيش البدو الذين يقطنون القرى غري املعترف ا،  داخل ما يشبه 

مينع هؤالء من إقامة البيوت الثابتة، كما حيرمون من حق أساسي وهو تسجيل . السياسية
مكان سكناهم يف بطاقة اهلوية، وال وجود لسلطة حملية يف قراهم، وحيرمون من ممارسة 

قتراع للسلطة احمللية، وحيرمون كذلك من واالاحلق السياسي األساسي يف الترشيح 
صول على اخلدمات احلكومية الكاملة، ومن ممارسة احلق األساسي يف امللكية كامتالك احل

إضافة إىل كل ذلك، يقبع سكان القرى غري املعترف ا حتت . وبيع العقارات السكنية
سيطرة اهليئات املختلفة اليت أقامتها الدولة للتفرد بالسيطرة عليهم، مبنأى عن بقية 

 . اإلسرائيليني
 



البدو الذين انتقلوا إىل البلدات املدينية اليت أقامتها هلم الدولة، فهم يعيشون داخل أما 
فمن ناحية هنالك غياب للبىن التحتية والتشغيلية الالئقة، اليت : اقتصادية-فقاعة سياسية

بإمكاا أن توفّر هلم حياة اقتصادية ومعيشية كتلك اليت يتمتع ا جريام من اليهود، ومن 
 يتم عادة - وكغريهم من البدو الذين يعيشون يف القرى غري املعترف ا-احية األخرىالن

تغييبهم من خمططات التطوير احلكومية، سواء كانت قطرية، أو حىت تلك اليت تقتصر على 
 .منطقة النقب

 
العامة اليت توفر التنمية االقتصادية، /يعيش البدو اليوم يف ظل غياب املوارد اجلماهريية
 -ويف الوقت ذاته، يعترب اتمع يف النقب. ويندرجون يف أسفل سلّم األولويات احلكومي

 جمموعة سكانية ضعيفة ومعزولة، حيث تعمل كل -منه% 25الذي يشكّل البدو 
ويف ظل هذه الوضعية، يعترب . جمموعة بداخله لتدعيم ذاا، دون أي تعاون مع جاراا

ى األمد البعيد ستكون اخلسارة من نصيب جمتمع النقب لكن، وعل. البدو أكرب اخلاسرين
 . برمته

 
 1948تقلبات 

 بدوي، أقام غالبيتهم يف 70,000عشية قيام دولة إسرائيل، قطن النقب ما يقارب الـ
، وبقي منهم 1948هرب معظم هؤالء أو طردوا خالل املعارك يف . مشال غرب املنطقة
كومة إسرائيل بتجميع هذه البقية الباقية قامت ح.  بدوي11,000بعد احلرب حوايل 

الواقع مشال شرق النقب، يف املنطقة الواقعة بني بئر السبع، عراد، " منطقة السياج"داخل 
 . دميونا ويروحام

 
، والذي أتاح للدولة )أمالك الغائبني" (قانون األمالك املتروكة"، ُسن 1950يف العام 

ن هربوا أو طردوا خالل احلرب، ومن ضمنها مصادرة أراضي العرب الفلسطينيني الذي
يف . أراضي البدو الغائبني منهم، والذين نقلوا إىل منطقة السياج، وتسجيلها كأراضي دولة

ومن خالله "  تصريح عمليات وتعويضات-قانون امتالك األراضي" ُسن 1953العام 
 . أصبحت املصادرات املذكورة سارية املفعول



 
 الدولة وأراضي البدو  

تستند الدولة يف موقفها هذا إىل . ال تعترف الدولة حبق البدو يف امللكية على أراضيهم
، وإىل مرسوم األراضي حلكومة االنتداب 1858مرسوم األراضي العثماين من العام 

 أراٍض غري -"املوات"تطرق املرسوم العثماين ألراضي . 1921 من العام الربيطاين
 ميل من البلدات الثابتة، حيث يستطيع كلّ من 1.5د مستصلحة، واليت تقع على بع
مل تكن يف حني صدور هذا املرسوم أي بلدة ثابتة يف النقب، .يستصلحها تسجيلها بامسه

مل يسجلّ البدو أراضيهم ألسباب ". موات"األمر الذي حول مجيع األراضي إىل أراٍض 
رسوم العثماين، كل من يفلح طلب مرسوم االنتداب الربيطاين، الذي استند إىل امل. عدة

ومرة أخرى مل يقم البدو بتسجيل أراضيهم ألسباب . أن يسجلها بامسه" املوات"أرضا من 
عدة ومنها صعوبة الوصول إىل املكاتب الرمسية، والتخوف من دفع الضرائب وما إىل 

الشمال أطلق الربيطانيون محلة لتسجيل األراضي، وقد باشروا احلملة انطالقا من . ذلك
وساروا باجتاه اجلنوب، لكن الوقت مل يسعفهم بالوصول إىل النقب قبل مغادرم البالد يف 

وقد قررت إسرائيل، إستادا إىل هاتني السابقتني، أن أراضي البدو هي أراضي . 1948
 . دولة

األوىل كانت جتميع : اتبعت الدولة طريقتني أساسيتني من أجل حتقيق ملكيتها على األرض
لبدو داخل عدد قليل من البلدات احلكومية، والثانية كانت حتقيق امللكية القانونية مقابل ا

 .منح تعويضات ألصحاب األراضي البدو
 

 جتميع البدو يف بلدات ثابتة
.  جرت مداوالت يف مؤسسات الدولة حول مصري البدو يف النقب1950يف أواخر 

املسطّح الذي يسكنه البدو إىل أكرب درجة وعلى الرغم من اإلمجاع على املطالبة بتقليص 
صدر األول عن موشي ديان الذي اقترح توطني البدو يف . ممكنة، برز توجهان أساسيان

والتوجه الثاين كان ليغئال ألون الذي . بلدات خمتلطة من العرب واليهود، يف مركز البالد
   . لسياج بلدات كبرية داخل منطقة ا3-2اعتقد بضرورة تركيز البدو يف 

 



عارض البدو بشدة فكرة إخراجهم من النقب واستعانوا يف ذلك مبؤيديهم من األحزاب 
يف اية املطاف سقط اقتراح موشي ديان عن جدول األعمال، وباملقابل ُشِرع . اليسارية

، أوصت جلنة من وزارات حكومية،  بتوطني 1962يف آذار . بتنفيذ اقتراح يغئال ألون
 دومن واليت تشكل 7,600ت ثابتة يف منطقة السياج، على مساحة تصل إىل البدو يف بلدا

حتولت هذه التوصية إىل . جزءا ضئيال من األراضي اليت اعتربها البدو تقع حتت ملكيتهم
 .حجر األساس لسياسة احلكومة خالل األربعني عاماً القادمة

 
 حول األراضي، الدعاوى والتعويضات 

 البدو داخل عدة بلدات، نشأ مسار من املداوالت حول قضية مقابل احملاوالت لتجميع
 قدم البدو عدد من الدعاوى 1950ومنذ العام . امللكية على األراضي يف منطقة السياج

الدولة أن البدو ال ميلكون أي دليل ملكية  باملقابل، ادعت. لتسجيل امللكية على األراضي
ع الضرائب اليت قدمها البدو ضاعت يف على األراضي؛ وأضافت أن املصادقات على دف

 .أرشيف الدولة
 

، أقامت الدولة منظومة قضائية لتسوية قضايا األرض، وتقدم البدو ضمنها 1969يف العام 
منطقة ومن خارج  د200,000 دومن، ومن بينها 991،000بدعاوى ملكية على 

 األراضي اليت مل تنظم ويصل جمموع. السياج اليت كانت الدولة قد سجلتها الدولة بامسها
 . دومن650,000ملكيتها حىت اليوم إىل 

 
، قامت جلنة برئاسة احملامية فليئا إلباك بصياغة اقتراح تسوية تستعمله 1975يف العام 

: استندت توصيات جلنة إلباك على ثالثة أسس وهي. حكومات إسرائيل حىت يومنا هذا
األراضي اليت يقطنوا أو قطنوها يف السابق، أوالً، عدم االعتراف حبقوق ملكية البدو على 

وذلك باالستناد إىل قوانني األراضي العثمانية واالنتدابية؛ ثانياً، تعرب الدولة عن استعدادها 
، وذلك بادعاء أن عدم "عني الرمحة"لتقدمي التعويضات للبدو مقابل أراضيهم، من منطلق 

نية، وميكن االفتراض أن احملكمة العليا لن غري وارد من الناحية اإلنسا"تقدمي التعويضات 
؛ ثالثاً، يكون منح التعويضات مشروطا بإخالء األراضي واالنتقال إىل "تصادق عليه



عرضت جلنة إلباك على البدو الذين يدعون امللكية على أراٍض .إحدى البلدات احلكومية
تعترف الدولة بـ ويوافقون على اإلخالء، أن -وهم أقلية- دومن400تزيد مساحتها عن 

 . من األراضي املتبقية% 80من هذه األراضي، وأن تقدم هلم تعويضاً مادياً على % 20
 

ُرفض هذا االقتراح . اقتراحات جلنة إلباك تعين ببساطة أن يتنازل البدو عن معظم أراضيهم
% 40االعتراف مبلكيتهم على : من قبل البدو الذين قدموا اقتراحا مضادا بعد عدة أعوام

 . من األراضي، وتعويضاً مادياً يفوق ذلك الذي اقترحته جلنة إلباك
 

 بدوي من منطقة تل ملحتا، وأنشأت فيها 5،000، أخلت احلكومة حوايل 1980يف 
املطار اجلوي العسكري نفاطيم، وذلك يف أعقاب اتفاقية السالم املربمة مع مصر واليت 

اء مبا يف ذلك املطارات العسكرية املتواجدة ألزمت إخالء جيش الدفاع اإلسرائيلي من سين
وجاءت التعويضات اليت عرضت على البدو بروح جلنة إلباك أقل بكثري من تلك . هناك

رفض البدو هذا االقتراح، فقامت . اليت عرضت على اليهود الذين مت إخالئهم من سيناء
راضي يف النقب قانون امتالك األ"الدولة بفرض عملية اإلخالء والتعويض بواسطة سن 

على الرغم من أن التعويضات مل تكن سخية، تضمن ". 1980واتفاقية السالم مع مصر، 
يف طياته اعترافا بعالقة البدو باألرض، من حيث االستعداد الذي أبدته " قانون السالم"

السابقة األخرى واألهم اليت أقرها القانون هي أن التعويضات . الدولة لدفع التعويضات
وبذلك اعترفت .  فقط مادية، بل تشمل كذلك أراٍض زراعية بديلة وحصص مياهليست

الدولة بأن الكثريين من بني البدو هم من املزارعني، وبالتايل فتحت إمكانيات جديدة 
للتسوية تتضمن ختصيص القسائم الزراعية واملراعي، وترتيبات استئجار، وختصيص 

 .حصص املياه وما إىل ذلك
 

، قٌدم التماس للمحكمة العليا من بعض البدو الذين 1984زة ويف العام بعد فترة وجي
وحددت احملكمة العليا برئاسة . طالبوا االعتراف مبلكيتهم على األرض يف منطقة السياج

وتعود " موات"القاضي أبراهام حليمة، بصورة قاطعة، أن أراضي النقب هي أراٍض 
رم هذا حداً حملاوالت التسوية السابقة، ومع مل يضع قرار احلكم الصا. ملكيتها للدولة



من ناحية، ُيمنع البدو من تطوير أراضيهم وإقامة البىن : ذلك، نشأت حالة من الشلل
التحتية والبيوت واملصاحل عليها، ومن الناحية األخرى،ال تستطيع الدولة استخدام األراضي 

ملتضرر األساسي من حالة الشلل وبطبيعة احلال أصبح البدو ا. قبل تقدمي التعويضات للبدو
 . هذه

عند . ومنذ ذلك احلني، ُتدخل الدولة من حني آلخر حتديثات على شروط تسوية األراضي
 الصادر عن مديرية أراضي إسرائيل من يوم     1028كتابة هذا التقرير، مشل القرار رقم 

تلك اليت التعويضات املقترحة هي أفضل بقليل من .   أحدث االقتراحات2.5.2005
، ومقابلها ُيطالب البدو بسحب الدعاوى القضائية 1980-1975اقترحت بني األعوام 

 .وإخالء املنطقة، واملوافقة على تسجيل األراضي باسم الدولة
 

متيزت سياسة احلكومة برئاسة شارون مبزيد من الشدة والصرامة، وشرعت بتقدمي 
، متّ تقدمي 2005حىت حزيران . مع البدوالدعاوى املضادة حول األراضي املتنازع عليها 

 دومن؛ ومتّ البت يف 85,000 دعوى مضادة خبصوص أراٍض تصل مساحتها إىل 100
 . دومن10,000 من بينها واليت تتعلق بـ 10

 
 
 
 

 مكانة مدنية متفردة وخمتلفة
 

يتميز البدو ليس فقط بسبب جتميعهم يف مكان بديل لذلك الذي أقام به معظمهم حىت 
يتجلى األمر، . فحسب، بل كذلك بأم ميلكون مكانة مدنية متفردة وخمتلفة1948عام ال

أوالً، يف أن العالقة بني الدولة واملواطنني البدو ُتمارس من خالل عدد من املؤسسات اليت 
. أقيمت خصيصاً هلذا الغرض، واليت تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن بقية أجهزة الدولة

ر الدولة تقريبا، مل يتمتع البدو حبكم حملي مستقل، حىت يف القرى ثانياً، على مدار عم
 من حقوق املواطنة - وبعضهم حىت يومنا هذا-وأخرياً، مل يتمتع البدو سابقاً. املعترف ا



األساسية كحق التصويت والترشح للسلطة احمللية أو حىت احلق يف تسجيل العنوان يف 
 .بطاقة اهلوية

 
 

 لهيمنةمنظومات متميزة ل
 

 كغريهم من الفلسطينيني الذين حتولوا ملواطنني -، قبع البدو يف النقب1966حىت العام 
شغل احلكم العسكري يف غالب األحيان وظيفة ممثّل .  للحكم العسكري-يف إسرائيل

حبث احلاكم العسكري من جهته قضايا . السلطة احلصري يف مجيع املسائل والقضايا
بدأت مكانة احلكم العسكري .  املشايخ ومل يتعامل معهم كأفراداملواطنني البدو بوساطة

 .1966تتضعضع شيئا فشيئا خالل الستينيات، إىل أن ألغي ائيا يف العام 
 

حلّت وزارة الزراعة مكان احلكم العسكري يف معاجلة قضايا البدو، وبالتحديد دائرة 
، 1986يف . 1960العام ، اليت أقيمت كقسم يف وزارة الزراعة يف أراضي إسرائيل 

، ومنذ إقامتها أصبحت اهليئة احلكومية داخل دائرة األراضي" مديرية البدو"أقيمت 
 مواطنا 150,000األساسية اليت تركز بني يديها الصالحيات بكل ما يتعلّق بقضايا 

وتقع على .  سكان القرى املعترف ا وغري املعترف ا على حد سواء-بدويا يف النقب
ية مسؤولية ختطيط وتطوير البلدات القائمة، وبناء خمططات لبلدات جديدة، املدير

وختصيص أراٍض للمؤسسات العامة وألغراض الزراعة، باإلضافة إىل حماوالت التوصل إىل 
ُتحول مجيع امليزانيات املخصصة . تسويات خبصوص قضايا امللكية وختصيص مياه الشرب

طات احمللية يف البلدات املعترف ا، بواسطة املديرية للبدو، مبا يف ذلك ميزانيات السل
 .وليس بواسطة الوزارات احلكومية مباشرةً

 
أثارت مديرية البدو انتقادات مجة، سواء كان ذلك من قبل البدو أو من قبل تنظيمات 

. وقد سجلت مؤخراً بعض احملاوالت إللغائها أو احلد من صالحياا. وهيئات أخرى
املثال، قدم جملس األمن القومي توصيته بأن تقتصر صالحيات هذه املديرية فعلى سبيل 

 .على قضية األراضي، ونقل بقية الصالحيات جلهات أخرى



 
 "عن مديرية البدو، فهي املمول الرئيسي لـ باإلضافة إىل مسؤولية دائرة أراضي إسرائيل

تقع على هذه . من الغزاةاملسئولة عن احلفاظ على أراضي الدولة " الدوريات اخلضراء
 .الدورية أيضاً مسؤولية هدم البيوت غري القانونية، ومصادرة قطعان املواشي وأمور أخرى

 
تنوب عن السلطة هيئة استثنائية أخرى ختص البدو، وهي سلطة التعليم البدوي اليت أقيمت 

م للبدو يف متنح هذه السلطة خدمات التعلي. 1981يف وزارة التربية والتعليم يف العام 
ويف الواقع، حتولت .  إىل أي سلطة حمليةنالقرى غري املعترف ا، خاصةً وأم ال يتبعو

أعربت . اهليئة املذكورة إىل السلطة املسئولة عن مجيع قضايا التعليم يف اتمع البدوي
 كتابة وزارة التربية والتعليم، مؤخراً، عن نيتها حلّ هذه اهليئة، لكنها ال تزال قائمة حىت

 .هذا التقرير
 
 
 
 

 سلطة حملية خارجية
 

تتجلى املكانة املدنية االستثنائية للبدو كذلك يف كوم مل ينعموا على مدار األعوام اليت 
وحىت إقامة البلدات املعترف ا، كان البدو . مضت منذ قيام الدولة بسلطة حملية مستقلة

عد نقلهم إىل البلدات، وجد البدو ب. خيضعون لسلطة احلكم العسكري ومديرية البدو
جرت انتخابات بلدية . أنفسهم حتت سلطة اليهود من أصحاب املناصب يف السلطة احمللية

ورهط ) 1968أقيمت يف العام (للمرة األوىل يف البلدات البدوية األوىل تل السبع 
ات يف البلد.  بالتتايل1989 ويف العام 1993، يف العام  )1971أقيمت يف العام (

 .2000اخلمس األخرى، جرت االنتخابات البلدية للمرة األوىل يف عام 
 

 مواطنون بال عنوان
 



ال تزال إسرائيل ترفض االعتراف بعشرات البلدات البدوية يف النقب، وعليه ال ترد أمساءها 
وبدالً من العنوان . يف بطاقات هوية للمواطنني) 1948(بعضها كان قائماً قبل (

د إقامة املواطنني البدو حسب انتمائهم العشائريالشخصي، ُتحد. 
 

ال ينعم سكان القرى غري املعترف ا حبق االنتخاب والترشيح للسلطة احمللية، ويرجع ذلك 
ال حيق للبدو التصويت أو . إىل أن هذه البلدات غري معترف ا وتفتقد للسلطة احمللية

لطات احمللية اليهودية، مع أم ملزمون الترشيح كذلك يف البلدات اليت تقع ضمن نفوذ الس
يف الكثري من األحيان بدفع رسوم األرنونا للسلطة مقابل األراضي اليت يستأجروها 

 .ألهداف زراعية
 
 
 
 

  التطوير اهلزيل للقرى املعترف هبا 
 

تل السبع، رهط، : يقطن اليوم أكثر من نصف البدو يف النقب يف سبعة بلدات معترف ا
وعلى الرغم من أن عمر هذه البلدات يبلغ عشرين عاماً . عرة، حورة واللقيةكسيفه، عر

وأكثر، فهي ال تزال تفتقد للبىن التحتية الالئقة، وال تستطيع أن توفّر لسكاا فرص عمل 
ولذلك ال تشكّل هذه البلدات بديال حقيقيا . أو خدمات بلدية وحكومية باملستوى اللئق

 .املعترف ابالنسبة لسكان القرى غري 
 

 :تعاين القرى غري املعترف ا من عدة نواقص بارزة، وهي
 

منطقة نفوذ حمدودة، مقارنةً مع مناطق النفوذ التابعة للبلدات اليهودية يف النقب،  •
 األمر الذي يصعب من إمكانيات التطوير وحيد منها؛

 ميزانيات بلدية األكثر تدنيا يف إسرائيل؛ •
 تقل كثرياً عن تلك اليت ختصص للبلدات اليهودية ااورة؛املياه املخصصة هلم  •



 انعدام بىن الصرف الصحي أو عدم تطويرها كما جيب؛ •
شبكة الشوارع الداخلية بوضع رديء، وأحياناً تنعدم الشوارع اليت تصل هذه  •

شارع موصل ) ما عدا رهط(يوجد يف مجيع البلدات . القرى بالشارع الرئيسي
 صعب من الوصول إليها؛واحد، األمر الذي ي

غياب خدمات املواصالت العامة، الداخلية منها واخلارجية، مما حيد من امكانية  •
الوصول إىل سوق العمل، ومؤسسات التعليم العايل، واملستشفيات وخدمات 

 الشؤون االجتماعية، واخلدمات املالية واحلكومية؛
 ال توجد خدمات خطوط هاتفية كافية وموثوق ا ؛ •
ب املؤسسات العامة مثل املصارف واملكتبات العامة والربيد ومواقف غيا •

 السيارات واملراكز اجلماهريية؛
 .تعمل داخل الكرافانات) وبعض املدارس(الكثري من الصفوف التعليمية  •

 
مؤخراً، ويف . ترد قضية البلدات البدوية املعترف ا بشكل ثابت يف جلسات احلكومة

 مليار 1.1مة شارون ملخطّط سداسي، يتم مبوجبه استثمار ، تعهدت حكو2003العام 
من هذه املبلغ سيقتطع من امليزانيات اجلارية للوزارات % 80لكن . شيكل جديد

املختلفة، باإلضافة إىل ذلك خصص قسط كبري من هذا املبلغ للهيئات اليت تعمل على 
من % 37 بالفعل يصل إىل واتضح يف اآلونة األخرية أن املبلغ الذي حول. فرض القانون
 .امليزانية املعلنة

 
 قصة املواطنني غري املرئيني : القرى غري املعترف هبا

 
 قرية غري معترف ا من قبل السلطات، وال 45 ألف مواطن بدوي يف 76يقطن حوايل 

بعض هذه القرى كان قائماً قبل قيام الدولة، والبعض . تظهر يف اخلرائط الرمسية للدولة
أقيم يف اخلمسينيات عندما طردت القبائل البدوية من مشال غرب النقب إىل منطقة اآلخر 
 .السياج

 



ال حتصل القرى غري املعترف ا على اخلدمات احلكومية املنظّمة، وينعدم فيها جهاز 
تتكون املباين القائمة يف هذه القرى من مواد غري صلبة حتسباً من عمليات . احلكم احمللي
. باإلضافة إىل ذلك، تنعدم املؤسسات عامة والشوارع املوصلة. نفذها السلطاتاهلدم اليت ت

ما يزيد عن نصف البيوت ليست موصولة بشبكة املياه، ويضطر املواطنون القيام خبطوات 
مل توصل هذه القرى أيضاً بشبكة الكهرباء، ومعظم . خمتلفة من أجل احلصول على املياه
ينعدم يف هذه القرى أيضاً . ما وتفتقر الشوارع لإلنارةالسكان ال ميلكون الثالجات، ك

متر من بعض القرى . جهاز الصرف الصحي مما يؤدي إىل إسقاطات بيئية وصحية خطرية
تفتقر مجيع هذه البلدات . قنوات صرف صحي مكشوفة تأيت من البلدات اليهودية ااورة

 والرفاه يف القرى غري املعترف ا تتميز أجهزة الصحة والتعليم. إىل هيئة لتجميع القمامة
يقتصر . العيادات القائمة غري كافية وهي توفر اخلدمات األساسية فقط: مبستواها البائس

 .ما تقدمه املدارس ومكاتب الرفاه االجتماعي على اخلدمات األساسية فقط
 

عترف الس القطري للقرى غري امل"، أقام سكان القرى غري املعترف ا 1997يف أيار 
 ال -كما اتضح-، كرد فعل على املخطط اهليكلي للواء اجلنوب، الذي"ا يف النقب

حيمل هذا املخطط نوايا لطرد بعض السكان من . يشمل بداخله القرى غري املعترف ا
تشكلت اللجنة من رؤساء . أراضيهم وسلب الكثري من األراضي التابعة لبعض القرى

 قرية غري 45ضعت نصب أعينها هدف نيل االعتراف بالـ اللجان احمللية يف القرى، وو
 .املعترف ا

أوالً، : سجل الس القطري، وإىل جانبه تنظيمات بدوية أخرى فاعلة، بعض اإلجنازات
، والذي يعترب 2000شكّل عمل الس عامالً هاماً يف بلورة قرار حكومة براك من العام 

 9تضمن القرار، أوالً، االعتراف بـ . ملعترف ابادرة جديدة بكل ما خيص القرى غري ا
 قرية غري معترف ا، وإقامة الس القطري أبو بسمة إلدارة هذه 45قرى من بني الـ

القرى؛ ثانياً، وضع هذا القرار حدا ملعادلة اشتراط منح اخلدمات احلكومية للبدو بالتوصل 
ن من القرى غري املعترف ا يف عملية إىل تسوية يف قضية األراضي؛ وثالثاً، مشاركة السكا

 .اختاذ القرارات
 



اختذت التنظيمات والنشطاء البدو دوراً فاعالً يف اإلجراءات القضائية اليت اختذت ضد 
، قدم سكان القرى غري املعترف ا التماساً 2000يف العام . اخلطة اهليكلية للواء اجلنوب

اطن، بسبب عدم مشل القرى غري املعترف ا يف للمحكمة العليا، بواسطة مجعية حقوق املو
ألزمت احملكمة العليا امللتمسني والس القطري للتخطيط . اخلطة اهليكلية للواء اجلنوب

والبناء التوصل إىل اتفاقية، حيث طُلب حتضري خطة هيكلية لوائية جزئية تعاجل مسألة 
اخلطّة البديلة اليت قدمها الس القرى البدوية مبشاركة ممثلني عن املواطنني، ودراسة 

 .اللوائي للقرى غري املعترف ا يف النقب
 

ومع ذلك، مل جير أي . يشكل قرار احملكمة العليا وقرار حكومة باراك إجنازان بالغا األمهية
وأكثر من ذلك، إذ . تقدم يذكر خالل األعوام اخلمس املاضية منذ صدور هذه القرارات

يتجلّى األمر يف الوترية البطيئة يف حتضري اخلطة . هج سياسة املماطلةيبدو أن السلطات تنت
اهليكلية اللوائية اجلديدة، مقابل التنفيذ اجلاري على قدم وساق لقرارات احلكومة يف إقامة 

إضافةً إىل أن تنفيذ توصية . العشرات من املستوطنات اليهودية، ومزارع األفراد يف النقب
 .مشاركة البدو يف مسار التخطيط جتري بشكل حمدود للغايةاحملكمة العليا خبصوص 

 
 حول اخلطة متعددة األعوام ملعاجلة 2003كان قرار حكومة شارون الصادر يف أيلول 

على . قضايا الوسط البدوي يف النقب، القرار احلكومي األخري الذي اتخذ ذا الشأن
عتراف بعدد من القرى، ويتطرق الرغم من أن القرار يصادق على قرار حكومة باراك اال

بناء . إىل تطوير البىن التحتية واخلدمات، إال أا تشدد باألساس على مسألة فرض القانون
 ميزانيات إضافية جلميع األجسام اليت تعمل على -يف إطار هذا القرار-على ذلك رصدت 

 قوانني قررت احلكومة مؤخراً إقامة هيئات جديدة تعمل على فرض. فرض القانون
 مليار 1.1ويف حني وصلت ميزانية اخلطة اليت وضعتها حكومة شارون إىل . األرض

 .شيكل، إال أن جزءا كبريا منها هو جمرد حتويل مليزانيات قائمة
 

 ميزانيات غري مالئمة، واستغالل متَدٍن 



ة ملعاجلة من شأن التمعن يف ميزانية الدولة أن يترك االنطباع بأن احلكومة ترصد مبالغ كبري
فعلى . إال أن احلديث هنا يدور عن أموال بعضها غري مستغلّ. ضائقة البدو يف النقب

الذي يشمل إقامة األحياء اجلديدة، (سبيل املثال، ُتظهر مراجعة بند التخطيط والتطوير 
فقط مبعدل % 40ملديرية البدو أن نسبة االستغالل تصل إىل ..) حتسني البىن التحتية وإخل

السلطات على دراية تامة ذه النسبة املنخفضة، وعليه فإنّ ختصيص امليزانيات . امسنوي ع
 .املرتفعة عاما بعد عام، ليست إال تظاهر بسخاء السلطة دون أي غطاء على أرض الواقع

 
 

 غياب األفق االقتصادي
 

لكن . ، كانت الزراعة مصدر رزق البدو األساسي20خالل معظم سنوات القرن الـ
أوال، فقد البدو الكثري من . ة البدوية تضررت كثرياً حتت سيطرة احلكم اإلسرائيليالزراع

ثانياً، أراضي منطقة السياج هي أكثر . األراضي خالل عملية طردهم إىل منطقة السياج
ثالثاً، تعترب الدولة أراضي السياج تابعة هلا، . جفافاً من تلك الواقعة يف النقب الشمال غريب

من % 93ال تقتصر هذه الظاهرة على البدو،فـ (يح الفالحة باتفاقية استئجار وبالتايل تت
أراضي الدولة ختضع مللكية الدولة، وبالتايل يستأجر معظم املزارعني اليهود األراضي من 

 عاما مع 49الدولة؛ يكمن الفرق يف أن املزارعني اليهود يستأجرون األرض لفترة تبلغ 
طيعون باإلضافة إىل ذلك استئجار أراٍض أخرى باتفاقيات إمكانية التمديد، كما ويست

وعليه ُيطلب من . سنوية، بينما يشكل البديل الثاين اإلمكانية القائمة الوحيدة بالنسبة للبدو
املزارعني البدو جتديد التصريح الذي حيصلون عليه من السلطات، وأحياناً يكون عدم 

لى قسيمة أخرى غري تلك اليت فلحوها يف العام التجديد إمكانية واردة أو أنهم حيصلوا ع
 ).املنصرم

 
رابعاً، ال حيصل املزارعني البدو على حصص مياه كتلك اليت ُتمنح جلريام من اليهود؛ 
هنالك بعض املزارعني الذين حيرمون من أي حصص من املياه، فيضطرون، بالتايل، إىل 

 أضعاف سعر املياه 3.5اليت تصل إىل  دفع مثن املياه حسب تسعرية االستعمال البييت، 



ال حيظى البدو بالدعم احلكومي اليت مينح للزراعة البعلية يف . املعدة ألهداف زراعية
 .سنوات اجلفاف

 
وأخرياً، وبكل ما يتعلق بفالحة القسائم اليت مل حيصل البدو على املصادقة خبصوصها، تتبع 

 . والقسائم مبواد كيميائية أو تقوم حبرثهاالسلطات سياسة مشددة، وتعتمد رش احملاصيل
 

حبث البدو، ومنذ فترة االنتداب، عن العمالة األجرية، ألن الزراعة وحدها مل تكن كافية 
، مل ُيسمح للبدو اخلروج من منطقة 1966عند قيام الدولة وحىت العام . كمصدر للرزق

نطقة كان مقترناً باستصدار كان اخلروج من امل.السياج وقبعوا حتت سيادة احلكم السكري
تصريح من قبل احلاكم العسكري، وكانت مصاحل السكان اليهود االقتصادية من بني 

عاىن النقب بأكمله خالل . االعتبارات اليت اتبعت سياسة التصاريح هذه باحلسبان
اخلمسينيات من معدالت مرتفعة من البطالة، وختوفت السلطات من أن يشغل البدو 

مل احملتملة للقادمني اجلدد، لكوم أيٍد عاملة رخيصة وال حيصلون على محاية أماكن الع
عندما كان يتعذّر على املشغلني اليهود إجياد عمال يهود،وفقط عندها، كانوا . اهلستدروت

وبذلك وجد البدو بعض األعمال يف . يتوجهون للحاكم العسكري يف طلب العمال البدو
ومتّ تشغيل القالئل منهم يف أعمال شبه . الكسارات واملناجمتعبيد الشوارع والزراعة و

 ).النجارة وتصليح السيارات وما شابه(مهنية 
أزدهر، يف تلك األعوام، فرع التهريب كمصدر للرزق، ومتّ القضاء عليه بتاتاً بعد حرب 

 . عندما احُتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء1967
 

تفتقر البلدات البدوية ألي بىن حتتية الئقة . ط البدو حمدودة للغايةالتجارة يف أوسا
وعلى الرغم من كوا األكثر فقراً يف إسرائيل، مل حتصل هذه البلدات على . للتشغيل

تتميز شركات . ، اليت متنح التسهيالت الضريبية للمستثمرين"أ"مكانة مناطق التطوير 
تشغل . ها، وتأثريها على نسبة التشغيل ضئيلةاألعمال القائمة يف هذه البلدات بصغر

موتوروال، مصانع البحر امليت وما شابه، القليل من : الشركات البارزة يف النقب مثل
 .البدو



. باإلضافة، ال تشكّل اخلدمة العسكرية يف جيش الدفاع اإلسرائيلي بديالً تشغيليا حقيقيا
كذلك ال . م أقلية من بني الشباب البدووال يزيد عدد املتجندين عن املئات القليلة، وه

 .يوفّر اجليش الكثري من الفرص التشغيلية للجنود املسرحني
 
 
 
 

 واقع احلال التشغيلي
 

ويغيب سكان القرى غري املعترف ا عن . املعطيات القائمة حول أمناط عمل البدو قليلة
. دائرة اإلحصاء املركزيةالعينة السنوية الذي تستعمل يف استطالعات القوى العاملة يف 

أجرينا يف إطار هذه الدراسة حتليالً للوضع التشغيلي للبدو يف النقب، يعتمد على استطالع 
 . ، ويتطرق إىل املواطنني يف البلدات املعترف ا2003القوى العاملة من العام 

 العمل  عاماً فما فوق اخنرطوا يف قوة15من أبناء سن % 64يظهر من خالل حتليلنا أن 
، %)60(؛ هذه النسبة تشبه تلك القائمة بني اليهود يف قضاء بئر السبع 2003يف العام 

، بينما وصلت بني %11.6لكن نسبة البطالة بني اليهود يف قضاء بئر السبع وصلت 
 %.34.7البدو إىل 

 
تندرج البلدات البدوية يف : وأخرياً، وجدنا أن مستوى أجور العمال البدو أكثر تدنيا

لكن جتدر اإلشارة أن معدل الدخل يف البلدات البدوية . أسفل سلّم الدخل يف إسرائيل
املعترف ا ال يقلّ كثرياً عن معدل الدخل بعض بلدات التطوير اليهودية الواقعة يف 

 . املنطقة
   
 
 
  
 
 


