
111 درا�سات

�إ�سر�ئيل في ق�ساء بئر �ل�سبع هي �أكبر من م�ساحة 

�ل�سفة �لغربية باأكملها، وعلى �لرغم من �أن طرد 

�لأهالي من ديارهم وتدمير بيوتهم وقتل مو��سيهم 

ور�ش مز�رعهم بالمبيد�ت �لقاتلة يعني �أن نكبة 

ق 
َّ
1948 ل تز�ل ماثلة للعيان في بئر �ل�سبع وتطب

بكل حذ�فيرها هناك في يومنا هذ�.

و�لحجة �لتي تقدمها حكومة �إ�سر�ئيل �إلى �لمحاكم 

هي عن�سرية �إلى �أق�سى �لحدود، فهي تقول �إن هذه 

�لأر��سي ل �ساحب لها، و�إنها �أر�ش قفر، خالء، 

''مو�ت''، و�إنه ربما كان هناك بع�ش �لرعاة �لذين 

جاوؤو� من �ل�سعودية ليرعو� �أغنامهم ثم عادو� �إليها.

 Terra( ومبد�أ �أن �لأر�ش قفر لي�ش لها �ساحب

nullius( هو �لمبد�أ �ل�ستعماري �لعريق �لذي طبقه 

طلعت 
علينا �لأخبار موؤخر�ً بق�سة تدمير 

قرية �لعر�قيب في ق�ساء بئر �ل�سبع 

على يد 1000 رجل �سرطة �إ�سر�ئيلي معهم 

�أ�سلحتهم �لتدميرية. ولعل ب�ساعة �لتدمير وعنجهية

�لغازي �ل�سهيوني هما �للتان دفعتا بهذ� �لخبر �إلى 

�ل�سفحات �لأولى، على �لرغم من �أن عمليَتي �لتدمير 

وطرد �أهالي بئر �ل�سبع �لفل�سطينيين ما ز�لتا 

م�ستمرتين على مدى �لعقود �لما�سية. وتز�من هذ� 

�لخبر مع �لق�سية �لتي و�سلت �إلى �أعمدة �ل�سفحات 

�لإ�سر�ئيلية وهي �لق�سية �لتي رفعها نوري �لعقبي 

)68 عامًا(، رئي�ش جمعية حماية حقوق �لبدو في 

بئر �ل�سبع، �أمام محكمة بئر �ل�سبع ل�سترجاع �أر�سه 

�لتي �سلبها منه �لغازي �ل�سهيوني. لكن هذه �لق�سية 

لم ت�سغل بال �لم�سوؤولين �لفل�سطينيين و�لعرب 

)*( موؤ�س�ش هيئة �أر�ش فل�سطين ورئي�سها ــ لندن.بال�سكل �لكافي، مع �أن �لأر��سي �لتي ��ستولت عليها 

�سلمان اأبو �ستة

العراقيب هي فل�سطين

دخلت قرية العراقيب العربية في ق�ساء بئر ال�سبع القامو�س ال�سيا�سي اليومي للعرب في اإ�سرائيل 

منطقة  في  دائمًا  تتكرر  حالة  القرية  هذه  وتمثل  مرة.  لخام�س  الإ�سرائيلي  الجي�س  دمرها  بعدما 

النقب، وت�سير اإلى الهوان الذي يعي�سه اأهالي هذه المنطقة التي ت�ساوي م�ساحتها م�ساحة ال�سفة 

اأبناء ق�ساء بئر ال�سبع، ما يجري في تلك النواحي من  الغربية تقريبًا. ويعر�س الكاتب، وهو اأحد 

طرد للأهالي وتدمير لبيوتهم وقتل لموا�سيهم وت�سميم لآبارهم ور�س مزارعهم بالمبيدات القاتلة، 

ويفّند، في الوقت نف�سه، الحجج الإ�سرائيلية القائلة اإن هذه المنطقة ل مالك لها، فهي مجرد مراٍع 

لرعاة اأتوا من الحجاز، ويجب اأن يعودوا. وي�ستند الكاتب اإلى ع�سرات الوثائق القاطعة التي يعود 

ق�سية  ي�سرد  ثم  الطابو،  واأوراق  الرحالة،  كتب  على  علوة  العثمانية،  الدولة  حقبة  اإلى  تاريخها 

اأجداده  عن  ورثها  لأر�س  ملكيته  لإثبات  ق�سائية  دعوى  رفع  الذي  العقبي  نوري  العربي  المواطن 

بموجب �سندات ل غبار على �سحتها، وكيف حاولت الحكومة الإ�سرائيلية انتزاع هذه الأر�س منه، 

الأمر الذي يمثل حالة نموذجية من حالت كثيرة لم�سادرة الأرا�سي العربية.
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فما هي حيثيات حق �لفل�سطينيين في �أر�سهم، 

وخ�سو�سًا تلك �لتي لم تكمل بريطانيا ت�سجيلها في 

د�ئرة �لأر��سي؟

العهد العثماني

في �لقانون �لإ�سالمي �لأر�ش ملك لالأمة، 

لالنتفاع بها، لكنها تبقى ملكًا لمجموع �لأمة، 

و�لحار�ش عليها هو �لخليفة �أو �ل�سلطان. ولذلك فاإن 

ا 
ّ
�أ�سل �لملكية )�لرقبة( يعود �إلى �ل�سلطان، �أم

�لت�سرف �أو �لمنفعة فاإنها تعود �إلى �لأفر�د. فاإذ� ما 

فلحو� �لأر�ش و��ستفادو� منها، دفعو� �أجرها �أو 

�سريبتها. وفي �لو�قع �لعملي لم يكن هناك حاجة 

�إلى ت�سجيل �لأر�ش، �إّل في حالة �لبيع و�ل�سر�ء 

و�لإرث، فيلزم لذلك تحديد �لعقار، وغالبًا ما يكون 

و�سفيًا، بحدود �لجار �أو �أحد �لمعالم.

وبعد �أعو�م قليلة من ب�سط �سيادة �لعثمانيين على 

بالد �ل�سام وم�سر، فر�ست �لدولة �ل�سر�ئب على 

�لأر��سي. ولدينا هنا وثيقة نادرة هي )دفتري 

 وهو دفتر �ل�سر�ئب �لعثمانية �ل�سادر في 
)2(

مف�سل(،

�سنة 1569، ونجد فيه �أن �لأر��سي �لتي تّدعي 

�إ�سر�ئيل في محكمة بئر �ل�سبع �أنها قفر ل �ساحب 

لها، هي في �لو�قع �أر��ٍش مفتلحة يعي�ش عليها �أهلها 

ويدفعون عنها �ل�سر�ئب. ونذكر على �سبيل �لمثال، 

خربة �لجعيثني، �لتي هي �أر�ش بني عقبة في �أثناء 

�لنتد�ب، وكان ي�سكن فيها في �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر 

43 عائلة وعليها �سريبة قمح 6250 �أقجة، 

و�سريبة �سعير 2940 �أقجة، و�سريبة محا�سيل 

�سيفية 2184 �أقجة.

وفي �سنة 1858 �سدر قانون �لأر��سي �لعثماني 

�لذي �سنف �لأر��سي وحدد �لحقوق فيها، وكان ذلك 

جزء�ً من حركة �لتحديث �لتي �أدخلتها �لحكومة 

�لعثمانية في �لقرن �لتا�سع ع�سر.

ما يهمنا في هذ� �لمجال هو �لمادة �لتي 

ت�ستخدمها �إ�سر�ئيل ل�سلب �لأر��سي �لفل�سطينية، وهي 

�لمادة 103 �لتي ت�سف �لأر�ش �لمو�ت كالآتي: ''�إن 

رة 
ّ
�لأر��سي �لخالية كالآكام و�لأر��سي �لمحج

�لم�ستوطنون �لإنجليز في �أميركا �ل�سمالية و�أ�ستر�ليا 

وبع�ش �أجز�ء �إفريقيا، وهو �لمبد�أ �لذي تم �لتر�جع 

عنه �إلى حد ما، بعد قرنين �أو ثالثة من �ل�ستعمار، 

في ت�سوية تجميلية لجر�ئم �لغرب في تلك �لبالد، 

باأن �عتذرت دول تلك �لبالد عن �لمظالم �لتي 

�قترفتها.

وقد بلغت �لوقاحة بالمنظمة �ل�سهيونية �أن 

قدمت �إلى موؤتمر �ل�سالم في باري�ش في �سنة 1919، 

خريطة فل�سطين، كي تبرر �لمو�فقة على وعد بلفور، 

و�أ�سافت �إلى �لخريطة خطوطًا تغطيها، وكتبت عليها 

كلمة ''مر�ٍع'' )Grazing( طام�سة بذلك 1000 مدينة 

وقرية فل�سطينية تقريبًا، معظمها قديم عمره �ألفا 

عام و�أكثر. لكن هذ� �لتزييف �أتى �أكله، �إذ و�فقت 

ع�سبة �لأمم على �إعطاء بريطانيا و�ساية �لنتد�ب 

على فل�سطين، مت�سمنًا وعد بلفور.

فهل �أر�ش فل�سطين قفر ل �ساحب لها؟ وهل 

يجوز لإ�سر�ئيل �أن تعتبر �أي قطعة �أر�ش في فل�سطين 

�أر�سًا قفر�ً )مو�تًا( �إذ� لم يكن لهذه �لقطعة من 

�لأر�ش طابو �أو ت�سجيل في د�ئرة �لأر��سي؟ �أي هل 

ُتقبل �لقاعدة �لإ�سر�ئيلية �لتي تقول �إن �لأر�ش كلها 

مو�ت ما لم يثبت �لعك�ش ب�سكل قاطع؟ لقد طبقت 

�إ�سر�ئيل هذه �لقاعدة، ل على �أر��سي بئر �ل�سبع 

فح�سب، �لتي لم ت�سجلها بريطانيا ب�سبب تهربها من 

م�سوؤولياتها في فل�سطين، بل �أي�سًا على �أر��ٍش كثيرة 

في �لجليل و�لمثلث، في �لأر��سي �لو�قعة بين �لقرى، 

مثل �لوعر و�أر��سي �لحمى، ول تز�ل تطبقها �ليوم 

بتو�سع على �أر��سي �ل�سفة �لغربية وتعتبرها �أر��سي 

دولة، وتزرع فيها �لم�ستعمر�ت.

لو كنا في فل�سطين قبل وعد بلفور، �أو لو كنا في 

�لأردن �أو �سورية �أو لبنان لما �حتجنا �إلى �إثبات �أن 

�لأر�ش عربية يملكها �أهلها بحكم �لعادة وبحكم 

ملكيتهم لها فترة طويلة، �أكانت هذه �لأر��سي 

م�سجلة �أم ل، �أو كانت ملكًا فرديًا �أو ملكًا عامًا 

لمجموع �لقرية. لكننا في فل�سطين محتاجون، بعد 

�أن �أعوزنا �ل�سالح و�لقوة لالحتفاظ باأر�سنا، �إلى �أن 

نلجاأ �إلى �لتاريخ و�لقانون لإثبات هذ� �لحق �لبديهي 

)1(
�لذي ل ينكره �إّل �لطامع في هذه �لأر�ش.
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)3(
وجاء في تقرير �لبعثة �لع�سكرية ما يلي:

عاينت �لبعثة �أر��سي بئر �ل�سبع بم�ساعدة لجنة 

من خم�سة وجهاء لتحديد �أر��سي كل قبيلة 

بمعرفة �لم�سوؤولين �لر�سميين في مت�سرفية 

�لقد�ش. وقد تم تحديد 5 ماليين دونم من مجموع 

10 ماليين في �لق�ساء، وذلك با�سم �أ�سحابها من 

قديم �لزمان، وذلك بعد مو�فقة �للجنة �لع�سكرية 

�لخا�سة، وكذلك �ل�سيوخ على ذلك.

و��ستمر �لعتر�ف بملكية �لأر��سي في بئر �ل�سبع 

بحكم �لعرف و�لعادة، ب�سكل نظامي حتى �حتالل 

�أللنبي فل�سطين. ونجد في �أر�سيف �لمحكمة �ل�سرعية 

في �لقد�ش خالل �لفترة 1906 – 1908 دلياًل على 

ذلك، مثل عدة وكالت �سادرة عن �لمحكمة �إلى 

�لمحامي �سليم بن عي�سى �لبطار�سة وكياًل عن �ل�سيخ 

�إ�سماعيل �أبو محفوظ للمطالبة بملكيته لأر�ش في 

خربة �أبو �سدر �سد �لدعوى �لمقدمة من �ل�سيخ حماد 

�ل�سوفي، ومثلها عن �أر�ش في خربة مليح. وهذه 

�لأر��سي في ق�ساء بئر �ل�سبع، كما �أن �لمتخا�سمين 

من �أهاليها.

عهد النتداب

جاء هربرت �سامويل �إلى فل�سطين، وهو �أول 

مندوب �سام بريطاني يعتمر قبعة �لو�ساية 

�لبريطانية على هذ� �لبلد، لكن، في �لو�قع، هو 

م�سوؤول �سهيوني لت�سليم فل�سطين �إلى �ليهود. وفي 

�سع �لأ�سا�ش �لقانوني 
ُ
عهده )1920 – 1925( و

لإقامة دولة �إ�سر�ئيل حين باتت �للغة �لعبرية لغة 

ر�سمية، عالوة على �لعتر�ف بتمثيل نيابي م�ستقل 

لليهود )�لوكالة �ليهودية(، ونظام تعليمي م�ستقل، 

ونظام م�سرفي خا�ش بهم، ونو�ة وز�ر�ت �لأ�سغال 

و�لطاقة و�لمياه، ونو�ة جي�ش �لهاغاناه. ومن �أخطر 

ما قام به �سامويل هو �إ�سد�ر �أكثر من مئة قانون 

معظمها موجه لت�سهيل �نتقال �لأر��سي �إلى �ليهود.

ومن �أخطر هذه �لقو�نين نق�ش �لمادة 103 من 

قانون �لأر��سي �لعثماني، فبينما كان هذ� �لقانون 

ي�سجع على �إحياء �لأر�ش ويقدم �لحو�فز لذلك، �أ�سدر 

و�لأحر��ش و�أماكن �لع�سب )�لمر�عي( �لتي لي�ست في 

ت�سرف �أحد بالطابو وغير مخ�س�سة من قديم 

لأهالي �لق�سبات و�لقرى، وبعيدة عنهما بحيث ل 

ُت�سمع فيها �سيحة �ل�سخ�ش �لجهير �ل�سوت من 

�أق�سى �لعمر�ن، هي �أر�ش مو�ت.''

وقد قّدر خبر�ء �لأر��سي �أن �لأر��سي �لقفر 

)�لمو�ت( هي �لتي ل ي�سكنها �أحد على بعد ل يقل عن 

2.5 كم من �أي مكان معمور، �أو م�سافة م�سيرة 

ح�سان لمدة ثالثة �أرباع �ل�ساعة.

وجاء في قانون �لأر��سي �لعثماني �أن من �أحيا 

قطعة من هذه �لأر�ش �لقفر بعد �لح�سول على 

ترخي�ش، �أي حرثها وزرعها، فاإنه يحق له �أن 

ا 
ّ
ي�سجلها با�سمه في �لطابو من دون دفع �لر�سوم. �أم

�إذ� �أحياها من دون �لح�سول على ترخي�ش، فاإنه 

ا لو 
ّ
يحق له ت�سجيلها با�سمه في مقابل ''بدل مثل''. �أم

ح�سل �سخ�ش على ترخي�ش لإحياء �أر�ش، ولم يعمل 

بها �سيئًا لإ�سالحها خالل 3 �أعو�م من دون عذر 

مقبول، فاإنها ُت�سحب منه.

و�لحكمة في هذ� و��سحة، وهي �أن �لدولة ت�سجع 

تعمير �لأر�ش �لقفر، كفائدة للنا�ش في معي�ستهم، 

وكدخل لبيت �لمال.

ومن �لو��سح من دفاتر �ل�سر�ئب �لعثمانية �أن 

�أر��سي بئر �ل�سبع لم تعتبر ''مو�تًا''، فهي كلها كانت 

مفتلحة في حدود �سقوط �لأمطار بمعدل 100 مم 

في �ل�سنة، وهي �لأر��سي �لتي ت�سلح لزر�عة �ل�سعير، 

وفي حدود �سقوط �لأمطار بمعدل 200 مم �سنويًا، 

وهي �لتي ت�سلح لزر�عة �لقمح. وهذه �لمنطقة 

�لو��سعة هي �لتي كان ي�سكنها 95% من �أهالي بئر 

�ل�سبع، وحدودها �ل�سمالية و�ل�سرقية قرى غزة 

�ل�ساحلية، وحدودها �لجنوبية خط �أفقي ي�سل ما 

بين عوجا �لحفير و�لبحر �لميت.

ورغبة من �ل�سلطات �لعثمانية في تثبيت �أحقية 

�لأهالي في �أر��سيهم، �إلى جانب ملكيتها بح�سب 

�لعرف و�لعادة، �أر�سلت بعثة ع�سكرية في 

1891/5/4 لتحديد �أر��سي ''�لعربان''. وكانت 

�لبعثة ع�سكرية لأن �لقد�ش وجنوب فل�سطين كانا 

تابعين لوز�رة �لد�خلية في �إ�ستانبول مبا�سرة.
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وقبل �لدخول في تف�سيالت هذه �لق�سية، تجدر 

�لإ�سارة �إلى �أن �ل�سهيونية قر�أت وعد بلفور على �أنه 

ت�سليم فل�سطين �إلى �ليهود، ولذلك ذهب و�يزمن �إلى 

�لحكومة �لبريطانية في �سنة 1918، وكان �أللنبي ل 

يز�ل يحارب �لأتر�ك لحتالل ما تبقى من بالد 

�ل�سام، مطالبًا باأن تقوم بريطانيا بم�سح كامل 

لالأر��سي و�لتثبت من وجود �لوثائق �لقانونية 

�لد�مغة لملكية ''كل دونم في فل�سطين''. وبما �أن 

�لأغلبية �ل�ساحقة من �لأر��سي مملوكة ومفتلحة 

بحكم �لعرف و�لعادة و�لتو�رث من جيل �إلى جيل، 

كان معنى ذلك �أن حكومة �لنتد�ب ت�ستطيع ت�سنيف 

�لأر��سي، في معظمها، باأنها مو�ت، وبذلك ت�ستحوذ 

عليها وت�سلمها �إلى �ليهود، من �أجل �أغر��ش 

''�ل�ستيطان �لكثيف'' �لمن�سو�ش عليه في �لمادة 6 

من �سك �لنتد�ب.

ن هربرت �سامويل بعد �سهر من 
ّ
وفعاًل، كو

و�سوله �إلى فل�سطين ''د�ئرة �لأر��سي'' لم�سح 

�لأر��سي، وكان رئي�سها �إنجليزي هو �أبر�م�سون، 

و�لع�سو �لعربي فيها هو في�سي �لعلمي، وهو من 

اّلك �لأر��سي وكان ع�سو�ً في مجل�ش �لمبعوثان 
ُ
م

في �لعهد �لعثماني، و�لع�سو �ليهودي هو حاييم 

كالفاري�سكي، وهو رئي�ش �سركة ��ستيطانية، كما �أنه 

�لعقل �لمفكر للد�ئرة و�لكاتب �لحقيقي لتقريرها 

)في�سي �لعلمي لم يكن يعرف �لإنجليزية(.

 في �أيار/مايو 1921، وجاء 
)4(

�سدر تقرير �لد�ئرة

فيه �أن 60% من فل�سطين �أر�ش مو�ت )!( �أي لي�ش لها 

مالك، مع �أن �سامويل �أخبر لندن �أن �لد�ئرة لم 

ت�ستطع، باأي درجة من �لدقة، تقدير م�ساحة �لأر�ش 

�لمو�ت. ووقعت �لد�ئرة في �أغالط عديدة منها 

م�ساحة فل�سطين، �إذ قدرتها بـ 22.000 كم مربع، 

وقدرت �أن 20% من فل�سطين فقط مفتلحة.

اّلك 
ُ
كما �أو�ست �لد�ئرة في تقريرها بت�سجيع �لم

على بيع �أر��سيهم وتخ�سي�ش م�ساحة معينة للفالح 

وبيع �لباقي، لأن ''�لفالح ن�سيط ومز�رع جيد'' 

وي�ستطيع �لمعي�سة من زر�عة �أر�ش �سغيرة.

�أمام �إ�سر�ر و�يزمن على م�سح �سامل لأر��سي 

فل�سطين، ��ستقدمت بريطانيا مدير �لم�ساحة �لم�سرية 

�سامويل قانونًا بتجريم كل من يحيي �أر�سًا مو�تًا.

�عتمر هربرت �سامويل عمامة �ل�سلطان �أي�سًا، 

و�أ�سبح قائد�ً لالأمة �لإ�سالمية يت�سرف في �أر�سها، 

ل لم�سلحتها، و�إنما لم�سلحة �لمهاجرين 

�ل�سهيونيين، فاأ�سدر قانون �لأر��سي �لمو�ت ل�سنة 

1921، �لذي يق�سي باأن كل من يحيي �أر�سًا مو�تًا 

ل له ملكيتها، ويعاقب على هذ� �لعمل 
َّ
فلن ُت�سج

ا من �أحيا �لأر�ش وفلحها منذ 
ّ
كمعتد على �لأر�ش. �أم

�لقدم، فاإن عليه �أن ي�سجل هذه �لأر�ش خالل �سهرين 

من �إ�سد�ر �لقانون في د�ئرة �لأر��سي مع طلب 

�لح�سول على �لطابو لإثبات �لملكية. وهذ� معناه �أن 

�لت�سجيل يجب �أن يتم قبل 1921/4/18.

وبما �أن �أحد�ً لم يعلم باأن عليه �أن ي�سجل، لدى 

حكومة �لإنجليز، وخالل �أجل ق�سير جد�ً، �أر�سه �لتي 

عا�ش عليها مئات �لأعو�م، و�إّل فقدها، وهو حتى �إن 

علم، لم يكترث لهذه �لتعليمات �لحكومية �لأجنبية، 

فاإن �أحد�ً لم ي�سجل �أر��سيه بموجب هذ� �لقانون.

لكن �لذي ق�سم ظهر �سامويل و�سكرتيره �لقانوني 

�ل�سهيوني نورمان بنتويت�ش، �أن ون�ستون ت�سر�سل، 

وزير �لم�ستعمر�ت، ز�ر فل�سطين، وقابل �سيوخ بئر 

�ل�سبع، و�أخبرهم �أن بريطانيا تعترف بحقوقهم 

وعاد�تهم، و�سجعهم على ت�سجيلها من دون ر�سوم.

وفي و�قع �لأمر، فاإن بريطانيا خالل فترة 

�لنتد�ب كلها لم تنفذ قانون �سامويل �لذي عّدل فيه 

�لمادة 103 من �لقانون �لعثماني، ولم ت�سحب �أر�سًا 

من �ساحبها بح�سب هذ� �لقانون.

العهد الإ�سرائيلي

يمكن �ختز�ل �لممار�سات �لإ�سر�ئيلية في 

�ل�ستيالء على �أر��سي �لفل�سطينيين، وخ�سو�سًا في 

ق�ساء بئر �ل�سبع، في ق�سية �لعر�قيب �لتي هدمت 

�إ�سر�ئيل منازلها لخام�ش مرة في �أو��سط �أيلول/

�سبتمبر 2010، و�لتي �أعاد �أهلها بناءها �أربع مر�ت 

قبل ذلك. وق�سية �لعر�قيب نف�سها ممثلة في دعوى 

نوري �لعقبي �سد دولة �إ�سر�ئيل مطالبًا با�ستعادة 

�أر�سه.
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�أن يتم �لتو�سل �إلى معاهدة �سالم. لكن �لو�قع كان 

غير ذلك، فقد تمت �سفقة �سورية بين بن ــ غوريون 

و�ل�سندوق �لقومي �ليهودي ل�سر�ء 2.500.000 

دونم من �أر��سي �لالجئين في بئر �ل�سبع وعلى 

حدود �لهدنة وحدود لبنان، كي يّدعي بن ــ غوريون، 

عندما يجابه بقر�ر �لأمم �لمتحدة 194 بعودة 

�لالجئين �إلى ديارهم، �أن هذه �لأمالك لي�ست في 

يده، و�إنما هي ملك موؤ�س�سة دولية خيرية.

وجرى نز�ع بين دولة �إ�سر�ئيل و�ل�سندوق �لقومي 

ن هو �لم�ستفيد و�لم�سوؤول عن هذه �لأر��سي، 
َ
ب�ساأن م

وتم �لتر��سي بينهما في �سنة 1960 على �إن�ساء 

 Israel Land( ''سلطة �إ�سر�ئيل لالأر��سي�''

Administration( ]وهو �ل�سم �لأ�سح، ولي�ش ''�سلطة 

�أر��سي �إ�سر�ئيل'' كما هو �سائع، لأن �إ�سر�ئيل ل تملك 

هذه �لأر��سي قانونيًا[، وذلك كي تدير هذه �ل�سلطة 

�لأر��سي كلها بما فيها �لأر�ش �لفل�سطينية �ل�سليبة 

و�أر��سي �ل�سندوق �لقومي �ليهودي �لتي كان 

��ستحوذ عليها في �أثناء �لنتد�ب )936.000 دونم( 

بحيث ل توؤجر ول ت�ستغل ول تباع ل�سخ�ش �أو لجهة 

غير يهودية، حتى لو كانت تملكها مو�طنة 

)5(
�إ�سر�ئيلية.

�أ�سبحت يد �إ�سر�ئيل طليقة في �لأر��سي كلها، 

�سو�ء تلك �لتي كانت م�سجلة باأ�سماء �أ�سحابها 

�لالجئين �أم �لتي لم يتم ت�سجيلها خالل �لنتد�ب، 

وقد �سنفت �إ�سر�ئيل هذه �لأخيرة ت�سنيفًا �عتباطيًا 

ا �أ�سحابها 
ّ
باأنها مو�ت، و�عتبرتها �أمالك دولة. �أم

�لذين بقو� في �أر�سهم و�أ�سبحو� مو�طنين 

�إ�سر�ئيليين، فطردتهم منها �إلى مكان �آخر، وعندما 

طالبو� بعودتهم �إلى �أمالكهم �عتبرتهم ''غز�ة'' 

يعتدون على �أمالك �لدولة.

وفي ت�سرين �لثاني/نوفمبر 1948، بعد �أ�سبوعين 

من �سقوط بئر �ل�سبع في يد �ل�سهيونيين، جمع 

�لحاكم �لع�سكري لبئر �ل�سبع �لم�سايخ �لذين يمثلون 

ن بقو� في �أر�سهم في �إ�سر�ئيل، وهم 15% فقط من 
َ
م

مجموع 110.000 فل�سطيني كانو� ي�سكنون ق�ساء 

  و�أكد لهم �أن حكومة �إ�سر�ئيل �ستحافظ 
)6(

بئر �ل�سبع،

على حقوقهم وعاد�تهم �سرط �أن يعلنو� �لولء 

�لإنجليزي �لجن�سية، �لذي �أ�س�ش ''د�ئرة م�ساحة 

فل�سطين'' للقيام بعملية �لم�سح و�إعد�د خر�ئط 

طوبوغر�فية، وفي �لوقت نف�سه تق�سيم �لأر��سي �إلى 

�أحو��ش، وهذه �إلى ق�سائم، مع تحديد مالكها في 

�لوقت ذ�ته، على �أن ي�سحب فرقَة �لم�ساحة �سباُط 

 �لخالفات ب�ساأن �لملكية في 
ّ
د�ئرة �لأر��سي لبت

�لموقع. وبد�أ �لعمل بهذ� �لنظام في �سنة 1928 

بموجب �لقانون �ل�سادر في تلك �ل�سنة.

وكان �هتمام د�ئرة �لم�ساحة �لأول من�سبًا على 

�إثبات ملكية �لأر��سي �ليهودية وما حولها، كي 

ت�سمح لليهود بالتمدد عند �للزوم. وعندما خرج 

�لبريطانيون من فل�سطين، لم تكن �لد�ئرة �أنجزت 

�أكثر من 20% من م�سح �أر��سي فل�سطين 

)5.243.042 دونمًا( من حيث تثبيت �لملكية، �أو ما 

كان ي�سمى ''ت�سوية �لأر��سي''.

ومن �لالفت �أن ُخم�ش م�ساحة �لأر��سي �لذي �أُنجز 

م�سحه يقع كله في �لمناطق �لتي يكثر فيها �ليهود، 

�أي على �ل�سهل �ل�ساحلي، وفي مرج �بن عامر، 

وغربي نهر �لأردن حول طبرية و�لحولة، وهي 

�لمناطق �لتي خ�س�سها قر�ر �لتق�سيم في �سنة 1947 

للدولة �ليهودية، هذ� بالإ�سافة �إلى جنوب فل�سطين 

كله، وهو عربي بالكامل.

ولم ت�سل ت�سوية �لأر��سي، �أي �لعتر�ف 

بملكيتها، �إلى �لجليل �لأعلى و�لأو�سط، �أو �إلى �سرق 

فل�سطين )�ل�سفة �لغربية( �أو جنوبها )ق�ساء بئر 

�ل�سبع ومنطقة جنوبي �لقد�ش كلها(. وفي هذ� 

�لميد�ن �أخذت �إ�سر�ئيل تتالعب بالقو�نين �لمتعددة 

لال�ستيالء على �لأر��سي.

بعد �لنكبة مبا�سرة، في 1950/3/14، �أ�سدرت 

�إ�سر�ئيل قانون ''�أمالك �لغائبين''. و�لمق�سود 

عة طردتهم 
ْ
ي بالغائبين �أهالي 675 مدينة وقرية و�سَ

�إ�سر�ئيل من ديارهم، ومنعتهم من �لعودة �إليها، 

م على 
ّ
وو�سعت �أمالكهم تحت �لو�ساية في عهدة �لقي

�أمالك �لغائبين. ومن خالل �ألعيب قانونية متعمدة 

ل معظم هذه �لأمالك بو��سطة قانون �آخر �إلى 
ِّ
و

ُ
ح

هيئة �لتطوير �لتي كان غر�سها �لمعلن �أمام �لعالم 

هو مجرد �ل�ستفادة من هذه �لأمالك �لمهجورة �إلى 
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�إلى �عتقاله، وعندما خرج من �ل�سجن، عاد فبنى 

بيته، فدمروه �أي�سًا. وفي �أو��سط �أيلول/�سبتمبر 

2010 كانت قرية �لعر�قيب دمرت خم�ش مر�ت.

ولذلك تبقى ق�سية نوري �لعقبي رمز�ً لأهالي 

�لعر�قيب، و�لعر�قيب ل�سائر فل�سطين.

ق�سية نوري العقبي:

ح�سدت حكومة �إ�سر�ئيل �ستة محامين وخبيرة من 

�لجامعة �لعبرية، هي �لبروف�سور روث كارك، ومعهم 

�سجالت �لحكومة ووثائق �لجامعة �لعبرية �لتي 

�سرقتها �إ�سر�ئيل من مكتبات �لفل�سطينيين 

وموؤ�س�ساتهم. وفي �لمقابل، وقف نوري �لعقبي مع 

ين من جمعية ''عد�لة'' وخبير من جامعة بئر 
َ
محامي

�ل�سبع هو �لبروف�سور �أوِرت يفتاخيئل، ومعه جهوده 

و�أبحاثه �لخا�سة، و��ستعان بالمخت�سين في هذ� 

�لمجال: �لبروف�سور غازي فالح و�لبروف�سور مايكل 

في�سباخ وكالهما في �لوليات �لمتحدة، وكاتب هذه 

�ل�سطور.

�عتمدت دعوى نوري على �أن هذه �أر�سه و�أر�ش 

�أجد�ده منذ قديم �لأزل، و�أن فيها مقبرة ع�سيرته 

وبئر مياههم و�آثارهم، و�أنه دفع �ل�سر�ئب لحكومة 

فل�سطين ولديه و�سولت منذ 1937/9/22، و�أنه 

��ستمر في دفع �ل�سر�ئب لحكومة �إ�سر�ئيل منذ ت�سرين 

�لأول/�أكتوبر 1950.

ا دعوى �إ�سر�ئيل، على ل�سان �لخبيرة كارك، 
ّ
�أم

فا�ستندت �إلى �أن هذه �لديار كلها، مثل معظم 

فل�سطين، كانت قفر�ً ل يملكها �أحد: ''ل يوجد 

فل�سطينيون ول غيرهم هنا. كان هناك رعاة جاوؤو� 

باأغنامهم من �ل�سعودية، وعادو� �إليها.'' وجاءت 

�لخبيرة بكتب �لرحالة، مثل موزل وطوم�سون 

وغور�ن وهل و�سيتزن و�قتب�ست منها �أ�سطر�ً تدل على 

�أنهم لم يرو� ب�سر�ً ول فالحة في تلك �لديار. رد 

يفتاخيئل �أن هوؤلء �لرحالة جاوؤو�، ل لدر��سة 

�لأهالي و�سبل معي�ستهم، و�إنما للبحث عن �لآثار 

�لتي تثبت �سحة �لكتاب �لمقد�ش. ولم يكن لديهم �أي 

�هتمام بالأهالي، و�إذ� كان هناك �هتمام فهو �سلبي 

لأنهم ي�سعرون بالعد�ء نحو �لم�سلمين.

للحكومة، ففعلو� ذلك. لكن خالل ب�سعة �أ�سهر بد�أت 

�إ�سر�ئيل بترحيل �لأهالي �إلى منطقة في �سمال بئر 

�ل�سبع �سميت ''�ل�سياج''، وتبلغ م�ساحتها 900.000 

دونم تقريبًا، و�أخبرتهم �أن هذ� �إجر�ء �أمني موقت، 

و�أنهم �سيعودون �إلى ديارهم خالل فترة تتر�وح بين 

  وهو ما لم يحدث طبعًا.
)7(

�أ�سبوعين و6 �أ�سهر،

وفي �سنة 1953 �أ�سدرت �إ�سر�ئيل قانون 

''�ل�ستحو�ذ على �لأر��سي'' �لذي �أعطاها �لحق في 

ت�سجيل �لأر�ش �لتي �سبق �أن �سودرت عندما توفرت 

�سروط معينة، با�سم �لدولة. ومن هذه �ل�سروط �أّل 

يكون مالك �لأر�ش حائز�ً لها )�أي مقيمًا عليها( 

بتاريخ 1952/4/1. وبما �أن �لمالك تم ترحيله عن 

�أر�سه �إلى ''�ل�سياج'' قبل هذ� �لتاريخ، لم يعد له �لحق 

في �لمطالبة باأر�سه، ف�سجلتها �إ�سر�ئيل كاأمالك 

دولة.

وبعد �نتهاء �لحكم �لع�سكري �لذي كان مطبقًا 

على �لعرب في �إ�سر�ئيل في �سنة 1966، �سدر 

قانونان لإكمال �ل�ستيالء على �أر��سي بئر �ل�سبع: 

�لأول، قانون ''حقوق �ل�ستيطان'' ل�سنة 1969 �لذي 

يعطي �إ�سر�ئيل �لحق في ت�سجيل كل �أر�ش تعتبرها 

مو�تًا با�سم �لدولة؛ �لثاني، قانون ''�ل�ستحو�ذ على 

�أر��سي �لنقب''، �أو قانون معاهدة �ل�سالم مع م�سر 

ل�سنة 1980 �لذي يخول �لحكومة �ل�ستيالء على 

�أر��سي منطقة معينة لأ�سباب ع�سكرية، وت�سجيلها 

با�سم �لدولة من دون �إعطاء �لحق في ��ستئناف هذ� 

�لإجر�ء.

وفي نهاية �لحكم �لع�سكري تقدم عدد كبير من 

�لأهالي بدعاوى ل�ستالم �أر��سيهم �لتي وعدتهم 

�إ�سر�ئيل بالعودة �إليها ''بعد �أ�سابيع''، �إّل �إن �إ�سر�ئيل 

لم تح�سم هذه �لدعاوى قط، وحاولت بنجاح محدود، 

�لو�سول �إلى ت�سوية مع �لماّلك، خارج �لمحكمة، ومن 

دون �عتر�ف بملكيتهم، �أي بتعوي�سهم بمبلغ بخ�ش، 

�أو �إعطائهم �أر�سًا �أ�سغر م�ساحة و�أبعد م�سافة عن 

ديارهم.

لكن كثيرين �أ�سرو� على ��سترجاع �أر��سيهم، 

ومنهم نوري �لعقبي في �لعر�قيب، �لذي بقي في 

ا دمرو� بيته، عاد وبناه، فعادت �ل�سرطة 
ّ
�أر�سه. ولم
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في �أن �أر�سهم مو�ت.

وقد ذهبنا �إلى �أبعد من هذ� �لتاريخ، وقدمنا 

للخبير �لذي ي�ساعد نوري ن�سو�سًا من دفتر 

�ل�سر�ئب �لعثماني ل�سنة 1596 لكل فل�سطين، �لذي 

و�طن بني عقبة. لم 
َ
نا فيه �أ�سماء م

ّ
�سبق ذكره، وبي

تطعن خبيرة �لحكومة بالدفتر لأنه جزء من ر�سالة 

دكتور�ه منحتها �إياها جامعة Erlangen �لألمانية، 

و�طن، و�أنها غير 
َ
لكنها طعنت باأ�سماء تلك �لم

موجودة. ومن ح�سن �لحظ �أن لدينا خر�ئط م�ساحة 

فل�سطين �لنتد�بية وعليها �أ�سماء هذه �لمو�طن 

نف�سها، فقدمناها �إلى �لمحكمة.

وفي �لمقابل قدمت خبيرة �لحكومة خر�ئط بعثة 

''�سندوق �كت�ساف فل�سطين'' )PEF( �لتي عملت م�سحًا 

كاماًل لفل�سطين �بتد�ء من �سنة 1871 في 26 

نت �أنه ل يوجد في هذه 
ّ
خريطة و10 مجلد�ت، وبي

�لخر�ئط �سيء عن �لعر�قيب وزحيلقة.

وهذ� تلفيق �آخر، لأن هذه �لبعثة لم تكمل 

��ستك�ساف ق�ساء بئر �ل�سبع، و�إنما توقفت عند جزء 

من �سماله. وقدمنا خر�ئط من م�ساحة فل�سطين، 

��ستعملت في ''�أطل�ش فل�سطين'' ر�سمناها بنظام 

�لمعلومات �لجغر�فية )GIS( وقارناها بخر�ئط 

)PEF(. ومنه �ت�سح �أن خر�ئط PEF لم ت�سجل �إّل 

قلياًل من �لمعالم، بينما �سجلت خر�ئط م�ساحة 

فل�سطين �أكثر من �سعفها. وقد قام يفتاخيئل بعمل 

م�سح على موقع �لأر�ش نف�سها، فوجد �لمقبرة و�لبئر 

و�لمعالم �لأُخرى �لتي تطابق خريطة م�ساحة 

فل�سطين.

ولم تعر خبيرة �لحكومة �هتمامًا بما قدمناه من 

�لوثائق �لتي �سبق ذكرها، وهي تحديد �لأر��سي 

�لذي قامت به �لبعثة �لع�سكرية �لتركية �سنة 1891، 

جلت لها وكالت 
ُ

�أو معامالت �لبيع و�ل�سر�ء �لتي �س

في محكمة �لقد�ش �ل�سرعية في �لعقد �لأول من �لقرن 

�لع�سرين، وقالت بكل عن�سرية �إن �لأتر�ك كانو� 

مهملين في و�جباتهم ول يعتد بوثائقهم، و�إن 

�ل�سهيونيين �أكثر دقة وتنظيمًا.

وعند �لو�سول �إلى عهد �لنتد�ب، عهد بلفور 

وبطانته، �عتقدت �لخبيرة �أنه يمكن �لعتماد كليًا 

ومع ذلك، فاإن �قتبا�ش كارك من هوؤلء �لرحالة 

كان مغر�سًا وفيه كثير من �لتدلي�ش �لذي ل يليق 

باأ�ستاذ في �لجامعة �إذ� لم يكن �سهيونيًا. فهي 

تقتب�ش من طوم�سون في كتابه ''�لأر�ش و�لكتاب'' 

ب�سكل مطول، لكنها تهمل ثالثة �سطور �أخيرة تقلب 

�لمعنى، �إذ يقول طوم�سون: ''�إن هذه �لأر�ش ُزرعت 

منذ �آلف �ل�سنين كما هي �ليوم.''

وفي �سنة 1883 و�سلت بعثة جيولوجية برئا�سة 

�إدو�رد َهْل �إلى جنوب فل�سطين ومرت بهذه �لديار، 

وجاء في تقريرها �أن �لزر�عة في هذه �لديار �سبيهة 

بالزر�عة في جنوب �إيطاليا وفرن�سا، وتنتج 

محا�سيل تزيد على حاجة �لأهالي، وت�سّدر من 

ميناءي غزة ويافا. لم تذكر كارك هذه �لتف�سيالت 

و�أهملتها عند �قتبا�سها. لقد وقف يفتاخيئل 

بالمر�ساد للخبيرة �ل�سهيونية �لمتمر�سة بالتزوير، 

وذّكرها باأنها هي نف�سها كتبت في �ل�سبعينيات �أن 

مناطق كبيرة في بئر �ل�سبع كانت مفتلحة على 

�لدو�م، فاأجابت �أنها كانت مخطئة، و�أنها عندما 

در�ست �لمو�سوع �أكثر و�سلت �إلى نتيجة مغايرة.

�عتمدت كارك على �لعاِلم �لت�سيكي في �لدر��سات 

�ل�سرقية �لبروف�سور �ألو� موزل �لذي كان يعمل لدى 

�إمبر�طورية هاب�سبورغ �لنم�ساوية لدر��سة �لو�سع في 

�لوليات �لعربية في �لدولة �لعثمانية تمهيد�ً 

لقت�سامها بين �لدول �لأوروبية. وقالت �إنه ز�ر 

زحيلقة )منطقة �أُخرى من �أر��سي بني عقبة( ولم 

يجد �سيئًا. و�لو�قع �أن �ل�سفحة �لتي �قتب�ست منها 

ورد فيها �أنه قابل بني عقبة هناك.

كذلك لم تذكر كارك �لرحالة �لألماني �سيتزن في 

مطلع �لقرن �لتا�سع ع�سر �لذي و�سل �إلى م�سارب 

بني عقبة في �لعر�قيب وزحيلقة فوجد 70 عائلة 

تعي�ش هناك. وهكذ� تحولت هذه �لق�سية �إلى مقارعة 

علمية بالحجج و�لدلئل، وكنا ن�سور �ل�سفحات من 

هذه �لمر�جع ونر�سلها يومًا بعد يوم �إلى يفتاخيئل 

كي ي�ستفيد منها.

ومن �لعجائب �أن كارك تريد �إثباتًا �أن فل�سطينيين 

عا�سو� في تلك �لديار قبل نحو قرنين، �أي قبل قانون 

�لأر��سي �لعثماني ل�سنة 1858، كي تدح�ش حجتها 
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�لزر�عية لتح�سين �لمحا�سيل ومكافحة �لآفات، مثل 

  بل تقارير عن �لق�سايا �لتي تف�سل فيها 
)10(

�لدودة.

�لمحكمة في �لنز�عات ب�ساأن ملكية �لأر��سي. وهناك 

تقرير يذكر ب�سورة خا�سة تحايل �ليهود على حرث 

�أر�ش ل يملكونها في ع�سلوج، ق�ساء بئر �ل�سبع، 

بح�سب قانون �نتقال �لأر��سي ل�سنة 1940، وعندما 

ُطلبو� للح�سور، قدمو� تعهد�ً بعدم �لتعدي على هذه 

�لأر��سي، خوفًا من معاقبتهم، وربما لعلمهم باأنهم 

�سياأخذون هذه �لأر��سي كلها مجانًا في حرب 

)11(
ي�ستعدون لها �سد �أهلين عزل من �ل�سالح.

وطبعًا ل يمكن لعاقل �أن يت�سور �أن تقارير حاكم 

�للو�ء �لم�سار �إليها، �لتابع لحكومة بريطانيا 

�لمتو�طئة مع �ل�سهيونية، ت�سير �إلى �أر�ش ''قفر، ل 

ها بين حين و�آخر �إّل رعاة 
ّ
�ساحب لها، ول يوؤم

جاوؤو� من �ل�سعودية وعادو� �إليها''، كما تقول 

�لخبيرة �ل�سهيونية روث كارك.

و�لأمر من �لو�سوح، بحيث يكون من �لغريب، لول 

دعاوى �ل�سهيونية، �أن نلجاأ �إلى �إثباته، كاإثبات �أن 

�ل�سم�ش ت�سرق من �ل�سرق. لذلك �أر�سلنا للخبير �لذي 

ي�ساعد نوري خريطة قانون ''�نتقال �لأر��سي ل�سنة 

1940'' �لذي يحدد �لأر��سي �لعربية �ل�سرفة �لتي 

منع �ليهود من �لتملك فيها، و�لأر��سي �ليهودية 
ُ
ي

�لتي ي�سمح لليهود بالتملك فيها، و�لأر��سي بين بين، 

باإذن من �لمندوب �ل�سامي مبا�سرة )�نظر �ل�سكل رقم 

2 �أدناه(.

فالمنطقة �أ وم�ساحتها 16.680 كيلومتر�ً مربعًا 

هي �أر�ش عربية �سرفة ل ي�سمح لليهود بالتملك 

فيها، وهي تغطي م�ساحة ق�ساء بئر �ل�سبع ومناطق 

�أُخرى.

ومع �أن �إ�سر�ئيل ��ستولت على هذه �لأر��سي كلها 

بعد �لغزو �ل�سهيوني �سنة 1948 و�سجلتها ''�أر��سي 

دولة''، �إّل �إن بريطانيا لم ت�سجل �أر��سي بئر �ل�سبع 

�أر��سي دولة قط. ولو كانت �أر��سي قفر كما تدعي 

�إ�سر�ئيل ل�سجلتها بريطانيا �أر��سي دولة.

ولذلك قدمنا للخبير �لم�ساعد خريطة �نتد�بية 

تبين �أر��سي �لدولة )State Domain(، ولي�ش فيها 

في �لجنوب كله �أر��سي دولة �إّل �لكثبان �لرملية على 

على قانون �سامويل �لذي و�سعه لتو�سيع معنى 

�لأر�ش �لمو�ت، وعدم �لعتر�ف بفالحة �أر�ش منذ 

قديم �لزمان �إّل �إذ� تم ت�سجيلها لدى حكومة �لنتد�ب 

خالل �سهرين من �سدور �لقانون �لذي لم يحفل به 

�أحد. لكننا قدمنا وثيقة تثبت �أن ت�سر�سل �أكد لوفد من 

م�سايخ بئر �ل�سبع �أن حكومة �لنتد�ب �لبريطانية 

تعترف بحقوقهم وعاد�تهم في �لفترة نف�سها عند 

)8(
�سدور هذ� �لقانون )�نظر �ل�سكل رقم 1 �أدناه(.

كانت هذه �لوثيقة مفاجاأة بالن�سبة �إلى �لمحكمة 

�لتي كانت تتخذ من �لرو�ية �ل�سهيونية وثيقة 

معتمدة، وكذلك بالن�سبة �إلى خبيرة �لحكومة، �أ�ستاذة 

�لجامعة �لعبرية. وقد ��ستدعت هذه �لمفاجاأة ن�سر 

خبر هذه �لق�سية في بع�ش �ل�سحف �لإ�سر�ئيلية 

بعنو�ن ''ت�سر�سل في محكمة بئر �ل�سبع''.

وبعد �أن ��ستفاقت �لخبيرة من روعها، قالت �إن 

حكومة �لنتد�ب لم تطبق هذ� �لتعهد �لبريطاني، 

م 
ّ
و�عتمدت قانون �سامويل، وهو �لقانون �لذي جر

كل من �أحيا �أر�سًا مو�تًا، �أو لم ي�سجل �أر�سًا كان 

�أحياها منذ زمن، لكننا قدمنا �أور�قًا للخبير �لذي 

ي�ساعد نوري تبين �أن �لمحكمة �لعليا في �لقد�ش في 

ق�سية �لأر��سي )��ستئناف( رقم 89 ل�سنة 1929 

فعت �أمامها �أنه يجب �لعتد�د 
ُ
ف�سلت في ق�سية ر

بالقر�ر �لذي �أ�سدره ت�سر�سل �سنة 1921، وهو بذلك 

قانون �سار تم تطبيقه.

وقدمنا وثيقة بريطانية تبين �أن بن ــ غوريون 

طلب ��ستغالل �أر��ٍش �سا�سعة في ق�ساء بئر �ل�سبع، 

لأن ''ل �أحد يملكها''، فردت عليه حكومة �لنتد�ب، �أن 

)9(
''هذه �لأر��سي مملوكة ومفتلحة منذ قديم �لزمان.''

كذلك قدمنا مقاطع من تقارير حاكم �للو�ء 

�لجنوبي )ق�ساء غزة/بئر �ل�سبع( �لتي كان ير�سلها 

�إلى �لمندوب �ل�سامي كل �أ�سبوعين منذ �سنة 1920 

حتى �سنة 1948، ي�سرح فيها كل تقرير كما يلزم: 

�سقوط �لأمطار )�لمحل و�لخ�ساب(؛ بدء �لمز�رعين 

بحر�ثة �أر��سيهم؛ جودة �لمح�سول من عدمه؛ مقد�ر 

�ل�سر�ئب �لتي تم جمعها؛ �لمعونات �لتي تقدمها 

�لحكومة من �لعلف و�لقمح )في �أعو�م �لمحل(؛ 

�لجر�ر�ت �لزر�عية لحرث �لأر�ش؛ �ل�ست�سار�ت 
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�سنة 1942. ومن �سوء حظ �لخبيرة �ل�سهيونية      

�أن هذ� �لقانون كان ي�سمى بالإنجليزية       

Bedouin Control Law, 1942 (Nomad)، فاعتقدت 

�أنها ت�ستطيع �ل�ستعانة به لإثبات دعو�ها �لخر�فية، 

.Nomad عتماد�ً على كلمة�

وفي �لو�قع، فاإن �سخ�سًا من �لوحيد�ت )�لتر�بين( 

قتل �سخ�سًا من ع�سيرة �أُخرى، ولجاأ �لقاتل �إلى بيت 

�أبو معيلق عند �لن�ساء. فاأ�سدر ق�ساة �لم�سايخ حكمًا 

باأن تجلو عائلة �لوحيد�ت عن �لمنطقة �تقاء لحدوث 

جريمة �أُخرى في �أثناء ما ي�سمى ''فورة �لدم''، كما 

هي �لعادة، �إلى حين عقد �سلح �أو جز�ء بين 

�لطرفين. و�سادق حاكم �للو�ء على هذ� �لقر�ر 

�لقا�سي بجالء �لعائلة. وهنا رف�ست عائلة �لقاتل 

هذ� �لقر�ر وقدمت طعنًا في �لحكم �أمام محكمة 

�لقد�ش. وكانت �لم�ساألة �لمعرو�سة هي: هل يخ�سع 

�لوحيد�ت للقانون �لبدوي، �لذي ياأمرهم بالجالء، �أم 

�أنهم لي�سو� بدو�ً )�إذ �إنهم يلب�سون �لطر�بي�ش(؟ فحكمت 

محكمة �لقد�ش، باأنهم لي�سو� بدو�ً بناء على �سهادة 

�ل�سيخ �ل�سانع �لذي �سهد بكل بر�ءة على �أنهم فعاًل 

يلب�سون �لطر�بي�ش.

و�لمو�سوع كله ل يتعلق بملكية �لأر�ش ول 

فالحتها، ول معي�سة �لأهالي على �أر��سي بئر �ل�سبع، 

لكنه يتعلق بعرف �سعبي في حالة ما ي�سمى ''ق�سايا 

�لدموم'' �لتي توجب على �لقاتل �لجالء عن �لمنطقة 

�إلى حين �ل�سلح. ووقعت �لخبيرة �ل�سهيونية فري�سة 

جهلها �ل�ست�سر�قي بمعنى كلمة Nomad، وما هو 

�لمق�سود منها في و�قع �لأمر.

�أر�سلنا �إلى �لخبير �لم�ساعد هذه �لمعلومات، 

ون�سخًا عن ر�سائل حاكم �للو�ء �لتي ي�سرح فيها هذ� 

�لمو�سوع كما جاء �أعاله، و�ت�سلنا بحفيد �ساحب 

�لدعوى كي يمثل �أمام محكمة �لقد�ش في قطاع غزة، 

فجاء و�أكد �لق�سة بكاملها، لكن �لخبير �لم�ساعد، 

ولالأ�سف، لم يجد �لمنا�سبة لتقديم هذه �لمعلومات. 

وكان هذ� كافيًا لف�سح جهل �لخبيرة �ل�سهيونية، �أو 

تزييفها �لو�قع.

�إّل �إن �لخبير �لم�ساعد لنوري، وباأبحاثه �لدقيقة 

ود�أبه �لد�ئم على �إثبات �أن لالأخير حقًا في �أر�سه 

�ساطئ خان يون�ش ورفح و�متياز �لفو�سفات في 

�لز�وية �ل�سمالية �ل�سرقية من �لبحر �لميت )�نظر 

�ل�سكل رقم 3 �أدناه(.

وبين �لمفهوم �ل�ست�سر�قي �ل�سهيوني و�لو�قع 

�لفل�سطيني �ل�ساري منذ قديم �لزمان، تقع مفارقات 

هزلية م�سحكة، لول �أن عو�قبها في غاية �لجدية. 

فقد قدمت خبيرة �ل�سهيونية �سورة من �سجل 

�لمحكمة �لعليا في �لقد�ش رقم 59 ل�سنة 1944 

بتاريخ 1944/5/20 ي�سهد فيها �سيخ من ع�سيرة 

�ل�سانع )من قبيلة �لتياها، �أي قبيلة نوري �لعقبي 

نف�سها( على �أنهم ''عرب رحل'' )Nomad(، وذلك في 

ق�سية رفعها فايز دروي�ش �لوحيدي من عرب 

�لوحيد�ت )�لتر�بين(، وينفي فيها �أنهم عرب رحل 

لأنهم يلب�سون �لبدلت و�لطر�بي�ش ويعي�سون في 

�لمدينة. وقفزت �لخبيرة �ل�سهيونية على هذه 

�ل�سهادة لتثبت �أن و�حد�ً من �أهل �لمدعين ي�سهد �أمام 

محكمة �لنتد�ب على �أنهم ''عرب رحل''، وبالتالي 

لي�ش لهم وجود في تلك �لمناطق.

وعندما رجعنا �إلى تفح�ش هذه �لأور�ق �لتي 

�أر�سلها �إلينا �لخبير �لم�ساعد ل�ستجالء �لأمر، تبينت 

�لحقيقة، وهي و�حدة من �لحقائق �لكثيرة �لتي 

تحاول �إ�سر�ئيل طم�سها بالخد�ع و�لتزييف و�لكذب.

ففي �أو�خر عهد �لحكومة �لتركية، لجاأت �لحكومة 

�إلى تهدئة �لأو�ساع بين �لقبائل نتيجة حروب 

''وطو�سات'' و''كونات'' ب�ساأن �لأر�ش و�لما�سية، عن 

طريق �لم�سالحات معهم وتقديم �لهد�يا و�لخلع، 

وذلك تخوفًا من �لتهديد �لبريطاني لأر��سيها �لذي 

تحقق لحقًا بغزو �أللنبي لفل�سطين، بم�ساعدة 

''لورن�ش �لعرب'' في �سرق �لأردن. وعندما ��ستقر �لأمر 

لبريطانيا في كال �لبلدين، ��ستمرت على هذه �لحال 

وو�سعت قو�عد ''تحديد ن�ساط �لقبائل''، �لذي ي�سري 

مفعوله من معان �إلى بئر �ل�سبع �إلى �لعري�ش في 

�سيناء، وهي مناطق كلها خا�سعة للحماية 

�لبريطانية. وطبقت هذه �لقو�عد في مطلع 

�لثالثينيات من �لقرن �لما�سي، وبموجبها كانت 

محاكم �لع�سائر لل�سلح تعقد جل�ساتها في �سرق 

�لأردن و�سيناء وفل�سطين، و�سدر قانون بذلك في 
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عتها محاكم �إ�سر�ئيل 
ّ
�لأر��سي �لعثماني، و�لتي و�س

كي تنطبق على �أكبر م�ساحة ممكنة، وكي ت�سقط 

معظم �لدعاوى في �أنها �أر�ش مفتلحة لها �ساحب. 

وجاء في تعريف �لمحاكم �لإ�سر�ئيلية لهذه �ل�سروط 

�لتعجيزية ما يلي:

1 ــ ل يجوز ��ستعمال مدى �سماع ''�ل�سوت 

�لجهير'' لتحديد م�سافة �لأر�ش �لمو�ت، ويجب 

��ستبد�له بمقيا�ش علمي حديث.

2 ــ �لم�سافة من �لعمر�ن �إلى �لأر�ش �لمو�ت يجب 

�أن تكون �أكثر من 2.5 كيلومتر.

3 ــ قيا�ش �لم�سافة هو من قرية �أو مدينة )فقط(.

4 ــ ل يجوز قيا�ش �لم�سافة من �أر�ش ميري مفتلحة.

5 ــ ل يجوز �لقيا�ش من م�ساكن غير ثابتة، مثل 

بيوت �ل�سعر �أو �لخيام، حتى لو �سكنها �أهلها وفلحو� 

�أر�سهم.

6 ــ ل يجوز �لقيا�ش من مباٍن �أو معالم متباعدة، 

مثل بيوت ريفية، �أو مباٍن حول محطة �سكة حديد �أو 

مركز �سرطة �أو منزل حجري منعزل، حتى لو كانت 

هذه �لأماكن �آهلة.

7 ــ لإثبات �أن �لأر�ش ملك �لع�سيرة، عليها �إثبات 

�أنها كانت تفلحها قبل �سنة 1858، �أي تاريخ �سدور 

قانون �لأر��سي �لعثماني.

8 ــ لإثبات �أن �لأر�ش لي�ست مو�تًا، يجب �أن تكون 

�لم�ساحة �لمفتلحة فيها �أكثر من 50% من م�ساحتها.

9 ــ �سهاد�ت دفع �ل�سر�ئب عن �لأر�ش ل تثبت 

ملكيتها.

10 ــ عقد �سر�ء �ليهود لبع�ش �لأر��سي من �لعرب 

قبل �سنة 1948، و�عتر�فهم �آنذ�ك باأن �لمالك �لعربي 

هو �ساحب �لأر�ش، ل تعني �أنه مالك �لأر�ش �لتي 

باع جزء�ً منها )وهذ� ينطبق ب�سكل �آخر على قبيلة 

�لعز�زمة �لتي باعت �لحكومَة �لتركية �أر�سًا لبناء 

مدينة بئر �ل�سبع عليها، و�أي�سًا على بلدية بئر �ل�سبع 

�لتي وهبت بريطانيا �أر�سًا بم�ساحة 8.5 دونمات 

لإن�ساء مقبرة لجنودها في �لحرب �لعالمية �لأولى(.

11 ــ يمكن �لقبول بدليل �ل�سور �لجوية �لتي 

�أخذها �سالح �لجو �لبريطاني �سنة 1945 بال�سروط 

�لتالية:

كمو�طن �إ�سر�ئيلي له حقوق �ليهود �لإ�سر�ئيليين، 

وجد خريطة تبين �أماكن وجود م�سارب �لقرى 

�لفل�سطينية في ق�ساء بئر �ل�سبع، وهي من �لغز�رة 

بحيث ل يمكن، عقاًل، قبول �لقول �إن هذه �لأر�ش قفر 

ل �ساحب لها )�نظر �ل�سكل رقم 4 �أدناه(.

ظ في هذه �لخريطة �أن كثافة �سكان ق�ساء 
َ

ويالح

بئر �ل�سبع تتبع ن�سبة هطول �لأمطار، فهي تبلغ 

�أق�ساها في �لركن �ل�سمالي و�لغربي من �لق�ساء 

وتخف بعد ذلك. وهذ� منطقي ويطابق �لو�قع �لمعروف.

وفي نهاية فترة �لنتد�ب، قدمت �لحكومة تقرير�ً 

نهائيًا للجنة �لأنجلو ــ �أميركية عن فل�سطين �سنة 

1947، جاء فيه �أنه لم يثبت �أن ق�ساء بئر �ل�سبع 

 ''من �ل�سعب 
)12(

بال�سرورة �أر�ش مو�ت كما يلي:

�لقول �إنه لم تعط منح �أو �أذونات، وعليه، فاإنه لي�ش 

مقبوًل �عتبار �لأر��سي �لخالية جنوبي بئر �ل�سبع �أو 

�سرقي �لخليل �أر��سي مو�ت'' )�لفقرة 77(. و''من 

�لممكن �لقول �إن هناك دعاوى ب�ساأن ملكية 

2000 كم مربع ُتفلح من وقت �إلى �آخر. ويمكن 

�عتبار باقي �لأر��سي مو�تًا �أو ميري خالية'' 

)�لفقرة 82(.

اأحجية الأر�س الموات

�إن �عتماد حكومة �إ�سر�ئيل �لكلي في �غت�ساب 

�أر��سي بئر �ل�سبع �إنما جاء بناء على �أنها �أر�ش 

''مو�ت''، وبذلك ت�سبح ''�أر�ش �لدولة''. فاإ�سر�ئيل لم 

تذكر �أن هذه �لأر��سي �غُت�سبت بالقوة �لم�سلحة �سنة 

1948، ول �أنها طردت �أهاليها بالقوة و�أ�سبحو� في 

معظمهم لجئين، و�أنها طردت من بقي بعد ثالثة 

�أعو�م �إلى منطقة �أُخرى، وهم مو�طنوها، بوعد �لعودة 

بعد عدة �أ�سابيع. كما لم تذكر �أن �أغلبية �أر��سي 

�لعر�قيب وكل �لأر��سي �إلى �سرقيها، بل بلدة بئر 

�ل�سبع نف�سها، هي خارج حدود �لتق�سيم، وبذلك تقع 

في �لدولة �لعربية، وهي جزء من ربع فل�سطين �لذي 

�حتلته �إ�سر�ئيل زيادة عما �أو�سى به قر�ر �لتق�سيم.

  
)13(

وقد دح�ش باحثون �إ�سر�ئيليون، منهم �سمير

  مقولة �أن �أر�ش بئر �ل�سبع مو�ت، وفّند� 
)14(

وكيد�ر،

تعريف كلمة ''مو�ت'' بح�سب �لمادة 103 من قانون 
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طرحنا م�ساحة �لأودية و�لتالل من هذه �لم�ساحة، 

فاإن م�سافات �لعمر�ن بين �لع�سيرة و�لأُخرى هي 

�أقرب من ذلك.

لكن �لق�سية �لأهم هي �أنه لو لم يطرد �لأهالي من 

ديارهم لكان عدد �سكان �لق�ساء )في �أو��سط �سنة 

2008( 750.000 ن�سمة، وبالتالي لكانت �لم�سافة 

بين �لع�سيرة/�لقرية و�لأُخرى �أ�سبحت 3 كيلومتر�ت 

)بن�سف قطر قدره 1.5 كيلومتر فقط(، �أي �أن قرى 

بئر �ل�سبع وع�سائرها �ستكون عبارة عن قرى 

متال�سقة �بتد�ء من �لعمر�ن �لمعترف به في قرى 

غزة �إلى جنوبي مدينة بئر �ل�سبع و�سرقيها وغربيها، 

وبالتالي ل يمكن لأر��سيهم �أن تكون مو�تًا. وهذ� 

طبعًا هو �لهدف ور�ء تهجير �لفل�سطينيين من 

ديارهم، و�لقول �إن �أر��سيهم قفر ل �ساحب لها.

وتجدر �لمالحظة �أن �عتبار �لأر�ش مو�تًا، ل في 

ق�ساء بئر �ل�سبع فقط، هو ق�سية كبرى. فاإ�سر�ئيل 

تعتبر مناطق كثيرة في �لجليل بين �لقرى، �أي 

�لأحر�ج و�لوعر و�لمناطق �لجبلية، �أر�سًا مو�تًا 

وت�سنفها �أر��سي دولة. وهذ� �لأمر ينطبق �أي�سًا على 

�ل�سفة �لغربية حيث ُتزرع �لم�ستعمر�ت، وت�سرح 

�إ�سر�ئيل �أنها لم تاأخذ �أمالك �أحد )وحتى بح�سب 

�لتعريف �لإ�سر�ئيلي، �أثبتت منظمة بت�سيليم �أخير�ً �أن 

40% من �لأر��سي �لمقامة عليها �لم�ستعمر�ت هي 

�أر��ش يملكها �أفر�د(.

دور القانون

هناك ميد�نان للقانون: )1( �لقانون �لمحلي 

�لإ�سر�ئيلي؛ )2( �لقانون �لدولي. بالن�سبة �إلى �لقانون 

�لإ�سر�ئيلي هناك فر�سة �سئيلة في ��سترجاع 

�لحقوق، بح�سب �لقانون �لعرفي )قانون ميرفي رقم 

3( �لذي ين�ش على �لآتي: ''بموجب قانون �لل�سو�ش 

ل يمكن ��سترجاع �لم�سروقات.''

وعلى �لرغم من �لجهد �لكبير للخبير �لم�ساعد، فقد 

كان لديه �أمل قليل باأن تحكم �لمحكمة �ل�سهيونية 

بعودة �لأر�ش �إلى �ساحبها. ومع ذلك فاإن جمعية 

''عد�لة'' في �لد�خل تقوم بدور ر�ئع في رفع 

)1( �أن �لأر�ش �لمفتلحة تغطي �أكثر من 50% من 

�لأر�ش �لمطالب بها.

)2( �أن �لذي يّدعي ملكية �لأر�ش يكون قد فلحها 

20 عامًا متو��سلة. وبما �أن �ل�سور �أخذها �سالح 

�لجو �سنة 1945، فمعنى ذلك �أنه يجب �إثبات فالحة 

�لأر�ش حتى �سنة 1965 على �لأقل. لكن بما �أن 

�لأهالي طردو� من ديارهم �سنة 1952، فعليه، ل 

يمكن لأحد منهم �إثبات �أنه فلح �أر�سه بح�سب �ل�سور 

�لجوية.

12 ــ �ل�سرط �لأ�سا�سي هو �أن عبء �لإثبات يقع 

على �ساحب �لأر�ش نف�سه، ولي�ش على �لدولة. وبما 

�أن �لدولة تملك كل �لم�ستند�ت �لحالية �لتي �سرقتها 

من حكومة �لنتد�ب ومن �لموؤ�س�سات �لفل�سطينية 

و�لأهالي في �سنة 1948، بينما لي�ش في يد مالك 

�لأر�ش غير بع�ش �لأور�ق و�لتاريخ �لطويل �لممتد 

في �لذ�كرة، فاإن عبء �لإثبات عليه معناه عدم 

قدرته على �إقناع محاكم �إ�سر�ئيل.

ومن �لمده�ش حقًا �أنه، لول جريمة �لتطهير 

�لعرقي �سنة 1948، �أي طرد �أهالي �لبلد، حتى لو 

�أ�سبحت تلك �لأر��سي تحت حكم �إ�سر�ئيل، فاإن جدل 

�إ�سر�ئيل ب�ساأن �أر��سي بئر �ل�سبع �أنها �أر�ش مو�ت، ل 

قيمة له على �لإطالق، وذلك بناء على �لدليل �لب�سيط 

�لتالي:

كان عدد �سكان بئر �ل�سبع قبل �لنكبة 100.000 

ن�سمة تقريبًا موزعين على 77 ع�سيرة في 88 موقعًا 

لأر��سيهم. وعلى ذلك، فاإن متو�سط عدد �سكان كل 

ع�سيرة/قرية هو 1250 �سخ�سًا. وتبين �لتقدير�ت 

�لجدية �أنهم �فتلحو� م�ساحة 3.750.000 دونم، 

وهذه �لم�ساحة لم تقل عن 2.500.000 دونم في 

�أعو�م �لمحل. وفي �لحالة �لأولى تكون م�ساحة �أر�ش 

�لع�سيرة نحو 43 كيلومتر�ً مربعًا بن�سف قطر قدره 

3.6 كيلومتر�ت. وفي �لحالة �لثانية تكون م�ساحة 

�أر�ش �لع�سيرة 28 كيلومتر�ً مربعًا بن�سف قطر �أقل 

من 3 كيلومتر�ت، وهو قريب من �لحد �لأق�سى �لذي 

عد �لأر�ش �لمو�ت عن 
ُ
قررته �لمادة 103 لتحديد ب

�لعمر�ن. وبما �أن قرى �لع�سائر كانت في �لجزء 

�ل�سمالي �لغربي من �لق�ساء، �لغزير �لأمطار، فاإذ� ما 
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و�لف�سائيات، �لتي توؤدي �إلى نقل �لمعلومات �آنيًا 

بال�سوت و�ل�سورة. وهذ� ما حدث في عملية تدمير 

قرية �لعر�قيب و�سرقة �أر�سها.

ولذلك ل بد من �لخطو�ت �لتالية:

1( تدبير �لدعم �لمادي )�أوًل( و�لمعنوي لأهلنا 

في بئر �ل�سبع كي ي�ستطيعو� �ل�سمود على �لأر�ش، 

و�إعادة بناء م�ساكنهم وتوفير �سبل �لمعي�سة لهم، 

وتقوية قدرتهم على �لدفاع عن �أنف�سهم، وح�سد قوى 

�لفل�سطينيين في �لد�خل معهم.

2( تفعيل جمعيات حقوق �لإن�سان و�لمد�فعة عن 

�لعد�لة، و�لم�ساركة في جهودها في �أنحاء �لعالم 

كافة. وهذ� طبعًا ي�سمل �لجمعيات �لفل�سطينية 

و�لعربية و�لإ�سالمية.

3( �لم�ساركة في حملة �لمقاطعة و�سحب 

�ل�ستثمار�ت من �إ�سر�ئيل وفر�ش �لعقوبات عليها 

)BDS(، و�لتي تتنامى في �لعالم �لغربي.

4( �لم�ساركة في جميع محافل �لأمم �لمتحدة، في 

�لجمعية �لعامة، �أو في لجانها �لمتعددة للمطالبة 

بالحقوق �لعربية في فل�سطين، ب�سكل و�قعي ومبا�سر.

5( ي�ستح�سن �إر�سال وفود من �أهالي بئر �ل�سبع، 

رجاًل ون�ساء و�أطفاًل، �إلى �لخارج، ل�سرح ق�سيتهم 

ب�سكل �سخ�سي، �لأمر �لذي �سيكون له �أبلغ �لأثر لدى 

�لغرب.

6( في �لمقابل، يمكن ��ستقبال وفود و�سخ�سيات 

ذ�ت م�ستوى عاٍل في بئر �ل�سبع كي ترى باأم �لعين 

ماذ� يعانيه �أهلنا هناك. ولي�ش هذ� �سعبًا، �إذ من 

�لممكن �إ�سافة هذه �لزيارة �إلى جدول �أعمال زو�ر 

ر�م �للـه، وهم كثر، وكذلك �إلى �أجندة �لمت�سامنين  

مع �لفل�سطينيين في ق�سية جد�ر �لف�سل �لعن�سري. 

وهكذ� فاإن �لحق و��سح، و�لعمل قليل. ولن يعود 

n .لحق �إّل با�ستعمال �لأ�سلحة �لتي تجلب �لعد�لة�

�لمطالبات و�لدعاوى �إلى محكمة �إ�سر�ئيل �لعليا من 

  
)15(

�أجل تقديم تف�سير مغاير للقانون �لإ�سر�ئيلي.

وهذ� معناه �لعتر�ف بهذه �لقو�نين، لكن بتف�سيرها 

لم�سلحة �ساحب �لأر�ش.

م 
ّ
ا �لقو�نين �لدولية، فال �سك في �أنها تحر

ّ
�أم

�ل�ستيالء على �لأر��سي بهذه �لطريقة. وقد �أ�سار 

  �إلى �أن قر�ر�ت �لأمم �لمتحدة، 
)16(

د�فيد كريتزمر

وخ�سو�سًا قر�ر �لجمعية �لعامة رقم 62/52 

�ل�سادر في 1997/12/10، تعني ''�أن �ل�سهيونية 

نجحت في ب�سط �سيادتها على 78% من م�ساحة 

فل�سطين، لكنها لم تح�سل على حجة ملكية هذه 

�لأر��سي.''

ا قر�ر �لجمعية �لعامة هذ�، �لذي تكرر �سدوره، 
ّ
�أم

فين�ش على ما يلي:

تطلب �إلى �لأمين �لعام �أن يتخذ كل �لخطو�ت 

�لمنا�سبة، بالت�ساور مع لجنة �لتوفيق �لتابعة 

لالأمم �لمتحدة و�لخا�سة بفل�سطين، لحماية 

�لممتلكات و�لموجود�ت وحقوق �لملكية �لعربية 

في �إ�سر�ئيل و�أن يحفظ �ل�سجالت �لموجودة 

ويعمل على تحديثها؛ تطلب �إلى جميع �لأطر�ف 

�لمعنية �أن تزود �لأمين �لعام باأي معلومات ذ�ت 

�سلة تكون في حوزتها ب�ساأن �لممتلكات 

و�لموجود�ت وحقوق �لملكية �لعربية في �إ�سر�ئيل 

ويكون من �ساأنها �أن ت�ساعده في تنفيذ هذ� �لقر�ر.

لكن هذ� �لقر�ر لم تتم �ل�ستفادة منه، كما لم تتم 

�ل�ستفادة من �لقر�ر �ل�ست�ساري لمحكمة �لعدل 

�لدولية �ل�سادر في تموز/يوليو 2004 ب�ساأن جد�ر 

�لف�سل �لعن�سري، و�لذي يحتوي مو�د مهمة تدعم 

�لق�سية �لفل�سطينية منذ وعد بلفور.

ويبقى �لعمل �ل�سعبي مفتوحًا، وله �ليوم دور 

كبير بف�سل �لت�سالت �ل�سريعة )مثل �لإنترنت( 
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ال�سكل رقم 1

قرار ت�سر�سل، وزير الم�ستعمرات، في �سنة 1921 بالعتراف بحقوق اأهالي بئر ال�سبع بح�سب العرف والعادة

تقرير ر�سمي*

وفد من م�سايخ بئر �ل�سبع �إلى وزير �لم�ستعمر�ت ]�لبريطاني[ في 29 

�آذ�ر/مار�ش 1921، في مقر �لحكومة، �لقد�ش.

نهار �لثالثاء بعد �لظهر ��ستقبل وزير �لم�ستعمر�ت وفد�ً من م�سايخ بدو 

بئر �ل�سبع، �لذي �أعرب �أمامه عن ولئه لحكومة �ساحب �لجاللة ولالإد�رة 

�لبريطانية في فل�سطين، وكذلك عن رف�سه �لعتر�ف بحق موؤتمر حيفا في 

�لتكلم با�سم �لم�سايخ.

وقد �أعاد وزير �لم�ستعمر�ت تاأكيد �لوعود �لتي �أُعطيت في بئر �ل�سبع من 

جانب �لمندوب �ل�سامي للم�سايخ باأن �لحقوق �لخا�سة وعاد�ت �لقبائل 

�لبدوية في بئر �ل�سبع لن يجري �لتعر�ش لها.

ترجمة هيئة التحرير.  )*(

الم�سدر: هيئة �أر�ش فل�سطين ــ لندن
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الم�سدر: ''�أطل�ش فل�سطين )1917 – 1966(''، هيئة �أر�ش فل�سطين ــ لندن

ال�سكل رقم 2

خريطة قانون انتقال الأرا�سي ل�سنة 1940، التي تحرّم اأن يتملّك اليهود الأرا�سي في المنطقة اأ

)وت�سمل ق�ساء بئر ال�سبع(
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الم�سدر: ''�أطل�ش فل�سطين )1917 – 1966(''، هيئة �أر�ش فل�سطين ــ لندن

ال�سكل رقم 3

خريطة اأملك دولة (State Domain) عامة ل�سنة 1947
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الم�سدر: م�ساحة فل�سطين )مقيا�ش 1: 250.000( ل�سنة 1947؛

N. Levin et al, Journal of Historical Geography, vol. XXX (2009), pp. 1-21

ال�سكل رقم 4

مناطق م�سارب القبائل العربية في ق�ساء بئر ال�سبع
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الم�سادر

انظر التقرير المف�سل المقدم للبعثة الدولية لتق�سي الحقائق عن اأرا�سي بئر ال�سبع في الموقع الإلكتروني   )1(

التالي:

http://www.plands.org/store/pdf/BS%20Cte%20Paper.pdf  

 W.D. Hutteroth and Kamal Abdulfattah, Historical Geography of Palestine: Transjordan and Southern  )2(

Syria in the Late 16th Century (Erlangen: Erlanger Geographische Arbeiten, 1977).

''تقرير البعثة الع�سكرية التركية''، ''الأر�سيف العثماني''، وثيقة رقم MUS 122/5229، بتاريخ 1891/5/4.  )3(
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 Legal Secretary, August 19, 1920, and the Commission’s report dated May 31, 1921, PRO CO 733/18,

174761.

لمزيد من التف�سيلت عن تطوير القانون الإ�سرائيلي لل�ستيلء على الأملك الفل�سطينية، انظر الموقع الإلكتروني:  )5(

http://www.plands.org/store/pdf/Selling%20Refugees%20Land.pdf

انظر: �سلمان اأبو �ستة، ''ن�سف فل�سطين المن�سي: ق�ساء بئر ال�سبع حيث النكبة ل زالت م�ستمرة''، ''مجلة   )6(

الدرا�سات الفل�سطينية'' )بيروت(، العدد 73 )�ستاء 2008(، �س 37 – 50،

http://www.palestine-studies.org/ar_journals.aspx?id=9929&jid=3&href=abstract  

 Arab Association of Human Rights, ''By All Means :هذا المو�سوع تطرق اإليه كثير من الباحثين، انظر  )7(

 Possible: A Report on the Destruction by the State of Crops of Bedouin Citizens in the Naqab by

 Aerial Spraying with Chemicals'' (Nazareth, July 2004): www.arabhra.org/NaqabReport_English.pdf.;

 Human Rights Watch, ''Off the Map: Land and Housing Rights Violations in Israel’s Unrecognized

Bedouin Villages'', vol. 20, no. 5 (March 2008).

 Public Records Office, CO 733/2/21698/folio 77, March 29, 1921; Michael McDonnell, The Law Reports  )8(

of Palestine, 1920-1933 (London: Waterlow & Sons, 1934-1937), vol. 1, p. 458.

ب�ساأن الرد على طلب الوكالة اليهودية، انظر ملف CO 733/345/11-009630, p. 3؛ تقرير الخبير الزراعي   )9(

.Co 70371/61868-14578 المائي دوغل�س هاري�س اآخرها بتاريخ 1947/1/14، ملف

 ''Fortnightly Reports of Gaza District Commissioner, dated December 4, 1941 and September 9, 1947''  )10(

 (particularly the latter), in Political Diaries of the Arab World: Palestine and Jordan, edited by Robert

L. Jarman, vol. 9, Archive Editions, Reading, UK, 2001.

وقدمت حكومة النتداب البريطانية تراكتورات وعلفًا اإلى المزارعين الفل�سطينيين، بالإ�سافة اإلى تاأمين مفت�سين   
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vol. 30, no. 2 (1996), pp. 231-257.
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Palestinian Landholder 1948, 1967'', International Law and Politics, vol. 33, pp. 923-1000.
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grammes/insidestory/2009/06/2009623142649311.  

دافيد كريت�سمر، ''المكانة القانونية للعرب في اإ�سرائيل'' ترجمة ن�سرين مغربي، تحرير وتقديم عادل مناع   )16(

)القد�س: مركز درا�سات المجتمع العربي في اإ�سرائيل، 2002(.


