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 الفلسطينيون املنسيون

  ١٩٨٦ – ١٩٠٦عرب النقب 
 :الطيبة. غازي فالح. بقلم د

 .١٩٨٩إصدار مركز إحياء التراث العربي، تشرين الثاين 

 

يصدر هذا الكتاب بعد زهاء خمسة عقود ونصف العقد من صدور كتابي عارف   
، ليضع )١٩٣٤" (تاريخ بير السبع وقبائلها"، و)١٩٣٣" (القضاء بين البدو: "العارف

واقع شريحة من الشعب الفلسطيني كادت تطمس وتنسى، يف إطار علمي وتوثيق 
ولهذا فقد يجد هذا الكتاب مكانًا خاصًا يف املكتبة الفلسطينية واملكتبة . منهجي
 .العربية

جدوًال  ٢١حلجم الكبير، ويحتوي على صفحة من ا ٢٢٢يقع الكتاب يف   
ويف ذيل الكتاب يضيف املؤلف خمسة أنواع من . ملحقات ٦خرائط و ٨إحصائيًا و

مصادر أولية، جرائد وجمالت، مصادر وتقارير غير منشورة، كتب منشورة، : املراجع
يضم الكتاب ثمانية فصول باإلضافة إىل مقدمة طويلة يعرض . مقاالت منشورة

ا معاجلة ودراسة موضوع البدو والبداوة من قبل باحثين سابقين، ويورد املؤلف فيه
ويف الفصل األول .  آراء ومناظير خمتلفة ومنها املنظار اإلسرائيلي السلبي نحو البدو

يحاول املؤلف أنْ يشير إىل مقومات االستقرار يف الشرق األوسط ليضع الدوافع 
ويف الفصلين الثاين . القسري واحلقيقيواملقومات املتبعة يف إسرائيل يف إطارها 

منطقة البحث  –والثالث يتطرق الباحث إىل تعريف منطقة اجلزء اجلنوبي  الفلسطيني 
جغرافيًا، ويشير إىل وجود كيان عربي أصلي انتشر يف جميع أنحاء النقب وبنى  –

املؤلف لنفسه نسقًا متكامالً يف استغالل املكان الذي سكن فيه زراعيًا، حيث يعتمد 
بمساحة تفوق  ١٩٤٨على إحصاءات  أرشيفية ليثبت أنَّه استغل زراعيًا قبل سنة 

وهكذا، فهو يفند القول اإلسرائيلي السائد يف حتويل . ١٩٤٨مساحة ما استغل بعد سنة 
ثم يأتي الفصل اخلامس ويتحدث عن استقرار عائالت . الصحراء إىل جنة خضراء

ر الذي قامت هذه املدينة به يف حياة البدو سياسًيا بدوية يف مدينة بئر السبع والدو
واجتماعيًا واقتصاديًا، ويؤكد أهمية نمط االستقرار الثابت الذي واكب حياة عرب 
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؛ وبهذا فهو يفند نتائج الدراسات اإلسرائيلية ١٩٤٨النقب خالل الفترة ما قبل سنة 
لألرض ويربون  السابقة التي وصفت عرب النقب بأنَّهم أناس رحل غير مالكين

 .املواشي فقط
ويأتي الفصل اخلامس ليبحث يف بداية فترة احلكم اإلسرائيلي يف اجلنوب 
الفلسطيني، ويتحدث عن نزوح بدو النقب، ويورد شهادات عينية للنزوح القسري، ثم 

ويستمر التحليل يف الفصل . يؤكد املقاومة البدوية للصهيونية قبل احلرب ويف أثنائها
عندما وضع البدو يف النقب حتت نظام احلكم العسكري  ١٩٦٧سنة  اخلامس حتى

  .وحوصروا يف منطقة ضيقة أشبه بمحميات الهنود احلمر يف أميركا
أما الفصل السادس فهو تكملة للفصل اخلامس؛ إذ إنَّه على الرغم من إلغاء 
احلكم العسكري نظريًا، فإنَّ ممارسات الضغط االقتصادي ومصادرة األرض ظلت 
مستمرة وتبعها تدمير منهجي ومستمر للقاعدة االقتصادية التقليدية للبدو من 
استغالل األرض وتربية املواشي، حيث يورد املؤلف أمثلة وحاالت عديدة مشيرًا إىل 

  .البعد القسري الذي يجابهه الفلسطينيون يف النقب يف حياتهم اليومية
ميع البدو فيما يسمى يدور احلديث يف الفصل السابع حول استراتيجية جت

وتأتي هذه االستراتيجية كاستمرارية حلصر البدو يف ". مشروعات التوطين املبرجمة"
جممعات سكنية حمددة بعد تدمير القاعدة االقتصادية من أجل حتويلهم إىل عمال 
أُجراء يف سوق العمل اإلسرائيلي الرخيص، ويف الوقت نفسه تسن القوانين وتعقد 

، حيث يؤكد "املشروعات املبرجمة"ألرض منهم عند حتويلهم إىل هذه صفقات ابتياع ا
املؤلف أنَّه يرفض االدِّعاء اإلسرائيلي السائد والقائل إنَّ هذه االستراتيجية عبارة عن 

  .جزء من تقديم خدمات وحتضير البدو
خالصة الكتاب تقع يف الفصل الثامن، ويشير املؤلف إىل أنَّ حياة البدو يف 
النقب تسير من سيىء إىل أسوأ، إذ إنَّ اإلحصاءات الرسمية تشير إىل أنَّه توجد على 

لسنة ( ٥٩٤٤وأنَّ هنالك ) ١٩٧٩لسنة (قضية نزاع يف شأن األرض  ٣٣٣٠األقل 
جوهرية ال يمكن أنْ حتل عن طريق عقد بيتًا مهددًا بالهدم؛ وهذه قضايا ) ١٩٨٦

، وال سيما أنَّ استمرار الضغط على "مشروعات التوطين املبرجمة"صفقات االنتقال إىل 
 .البدو يف النقب يقود إىل هجرة مستمرة إىل خارجه
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يرى املؤلف أنَّ وجود السكان البدو يف منطقة النقب يف عزل جغرايف نسبي 
، يساعد السلطة اإلسرائيلية يف تهيئة األوضاع لعزلهم عن بقية القطاعات الفلسطينية

سياسيًا واجتماعيًا عن إخوانهم العرب يف بقية مناطق فلسطين، وهي يف الوقت نفسه 
  .ال تريد دجمهم مع بقية سكان إسرائيل من اليهود



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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