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  جتمعات العرب يف فلسطين احملتلة
  إبراهيم عبد الكريم

  صفحة. ٢٨٤. ١٩٩٩دمشق: احتاد الكتّاب العرب، 
  

شــكّل العامل الديموغرايف، وال يزال، ركناً أســاســياً من أركان جناح أو فشــل جتارب 
 لكيان ســـياســـي اســـتيطاين مل تســـتكمل اإلســـرائيليالكيانات االســـتيطانية. ويف النموذج 

بعد وبصـــــورة كاملة عملية جتســـــيده جلهة تهويد فلســـــطين أرضـــــاً وشـــــعباً وســـــوقاً، ينظر 
ءاتهم احلزبيــة الصـــــــــــهيونيــة، إىل مســـــــــــــألــة االزديــاد ون، على اختالف انتمــااإلســـــــــــرائيلي

" إســـــــــــرائيلالديموغرايف، ملن يســـــــــــمونهم "عرب  "، على أنها تشـــــــــــكل خطراً أو "شـــــــــــيطاناً
  "عقب آخيل" يف البنية الديموغرافية للكيان الصهيوين. ديموغرافياً أشبه ما يكون بـ

يف حــال اختاللــه وعلى الرغم من أنــه ال يمكن الركون إىل أن امليزان الــديموغرايف 
يُعتبر  يمكن أن -  على قاعدة ارتفاع معدالت الوالدة الطبيعية -  ينالفلسطينيملصلحة 

العامل الرئيســي يف حســم الصــراع يف فلســطين وبشــأنها، فإنه ال بد من رؤية تضــاريس 
يف  الفلســـــــــــطيني. وهــذا مــا يقــدمــه البــاحــث ١٩٤٨ي لفلســـــــــــطينياخلريطــة الــديموغرافيــة 

اهنة، التحليلية الر - ، إبراهيم عبد الكريم، يف دراســــــــته التوثيقيةةاإلســــــــرائيليالشــــــــؤون 
التي تتكون من أربعة فصـــــــــــول حتمل العناوين التالية: الســـــــــــكان العرب وجتمعاتهم يف 

اإلداري لتجمعــــات العرب يف  -  وبعــــده؛ التوزع اجلغرايف ١٩٤٨فلســـــــــــطين قبــــل عــــام 
بلدانية جتمعات العرب الباقية  فلســــــــــطين؛ جتمعات العرب غير املُعترف بها يف الداخل؛

  يف فلسطين احملتلة.
يف الفصل األول رجع املؤلف إىل عهود ما قبل التاريخ، إذ عرض ألشكال جتمعات 

جتمعاً كنعانياً،  ٢١٧الكنعانية يف فلســـــــــــطين، وقام بذكر أســـــــــــماء  - القبائل األمورية
تغيرات أســـــماؤه  بعضـــــها ال يزال يحمل أســـــماءه األصـــــلية حتى الوقت الراهن، وبعضـــــها

  األصلية أو حُرفت حتريفاً ظاهراً، وبعضها صار اليوم جمرد خربات.
وعرض املؤلف للتغيرات الكمية والنوعية التي تعرضـــــــت لها التجمعات الســـــــكانية 
يف فلســـــــــــطين يف العصـــــــــــور الالحقــة، واملمتــدة من الفتح اإلســـــــــــالمي إىل نهــايــة العهــد 

اين الذي خصـــه املؤلف ببحث تفصـــيلي كشـــف فيه العثماين، وتالياً عهد االنتداب البريط
قرية  ٦٣النقاب عن أن عدد القرى العربية املندثرة يف فلســــــــطين بلغ يف هذا العهد نحو 
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التالية: حيفا؛ الناصــــــــــرة؛ عكا؛ صــــــــــفد؛ طبرية؛  الفلســــــــــطينيةتتوزع على أقضــــــــــية املدن 
  بيسان؛ طولكرم؛ يافا.

رب التي شـــــــــــنتهــا العصـــــــــــــابــات نتيجــة احل ١٩٤٨وقــد ازداد هــذا العــدد بعــد ســـــــــــنــة 
قرية، وبلغ عدد ســــكانها بحســــب  ٤٧٢الصــــهيونية، إذ بلغ عدد القرى التي جرى هدمها 

هو الرقم األقرب  -  قرية ٤٧٢ -  نسمة. وهذا الرقم ٣٣٨٬٤٢٤نحو  ١٩٤٥إحصاء سنة 
قرية الذي أورده العالمة مصـطفى مراد  ٣٩١إىل الواقع بحسـب اعتقاد املؤلف، ال الرقم 

قريــة الــذي أورده املؤرخ عــارف العــارف، أو أيــة أرقــام وردت يف  ٣٩٩الــدبــاغ، أو الرقم 
يـــة؛ إذ وردت أرقـــام للقرى التي هـــدمـــت إســـــــــــرائيلأبحـــاث عربيـــة الحقـــة، أو يف أبحـــاث 

قرية أورد عبد الكريم  ٤٧٢قرية. ولتأكيد صــــــــــــدقية الرقم  ٤١٨و ٣٨٣ين تراوحت ما ب
  قائمة بأسماء هذه القرى وتعداد سكانها.

وميَّز  ١٩٤٨وانتقل املؤلف، بعد ذلك، إىل عرض تطور التجمعات الســــــــــكانية لعرب 
بين املــدن والقرى الكبرى. كمــا عرض لتطور األطر التنظيميــة احملليــة لهــذه التجمعــات 

الســـــــلطات احمللية،  انتخاباتالتي شـــــــهدت إجراء  ١٩٩٨ولغاية ســـــــنة  ١٩٤٨ة منذ ســـــــن
. ويمثل  ٥٢بلدات و ٨ســـــــــــلطة حملية يف  ٦٠التي بلغ عددها نحو  جملســـــــــــاً حملياً قروياً

 ةاإلســــرائيليهذا العدد نصــــف التجمعات العربية املُعترف به رســــمياً من قِبَل الســــلطات 
  أي سلطة حملية.اخملتصة، بينما النصف اآلخر ال تمثله 

اإلداري لتجمعات العرب  -  ويف الفصـــــــــــل الثاين بحث املؤلف يف التوزع اجلغرايف
يف فلســــطين احملتلة، اســــتناداً إىل حتليل أصــــول وأنماط واعتبارات هذا التوزع، إضــــافة 
إىل عرض تــــــأثيرات االحتالل يف بنيــــــة ووظيفــــــة القريــــــة العربيــــــة وآفــــــاق تطور عــــــدد 

املُرجح، وفق دراســــــــــات ديموغرافية، أن يصــــــــــل يف ســــــــــنة  ، الذي من١٩٤٨فلســــــــــطينيي 
مليون نسمة على التوايل، وذلك استنادًا  ١٬٦مليون و ١٬٣إىل نحو  ٢٠٠٥وسنة  ٢٠٠٠

. %٤إىل الزيادة السنوية يف معدل الوالدات البالغ    تقريباً
وتنـاول الفصــــــــــــل الثـالـث التجمعـات الســـــــــــكـانيـة العربيـة غير املُعترف بهـا من قبـل 

، إذ كشــــف الباحث إبراهيم عبد الكريم النقاب عن الغطاء القانوين اإلســــرائيلية الســــلطات
املُصــــــــــطنع ملشــــــــــكلة القرى العربية غير املُعترف بها، ومنها: البناء على أراض زراعية؛ 
عـــدد الســـــــــــكـــان؛ ملكيـــة األرض؛ ذريعـــة املوقع العـــام. وكشـــــــــــف أيضـــــــــــــاً عن اخملططـــات 

، ين الذين مل يغادروا وطنهمالفلســـــــطينيتالع واملشـــــــاريع الصـــــــهيونية التي هدفت إىل اق
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والذين قادتهم ومثلتهم نســـــــبياً تشـــــــكيالت ســـــــياســـــــية وغير ســـــــياســـــــية من أبرزها: جلنة 
قرية يف  ٤٠، ملشـــكلة اإلســـرائيليةاألربعين التي طرحت حالً شـــامالً، جتاهلته الســـلطات 

خالء والهدم جماالت اإلســـكان واألراضـــي واخلدمات، يشـــكل بديالً حقيقياً لســـياســـتي اإل
  الصهيونيتين.

، الذين بلغ ١٩٤٨كما عرض املؤلف لواقع "املهجرين يف وطنهم" من فلســــــــــطينيي 
نســــــــمة، أي نحو ربع عدد  ٢٥٠٬٠٠٠عددهم يف أواخر تســــــــعينات القرن العشــــــــرين، نحو 

قرية شردوا منها  ٤٤. وهؤالء ينتسبون إىل نحو ١٩٤٨العرب يف فلسطين احملتلة سنة 
قرية بقي معظم ســـــــــــكانها يف البلد، ويقيم هؤالء، يف معظمهم،  ١١ ، منها١٩٤٨ســـــــــــنة 

بقرى اجلليل، ويتوزع الباقون على وســـــــــــط البلد وجنوبه، ويعانون ظلماً مزدوجاً؛ فمن 
جهـــة هم جزء من "األقليـــة" العربيـــة يف فلســـــــــــطين احملتلـــة التي تعـــاين التمييز القومي 

عانون جراء رفض حقهم الثابت واالضطهاد العنصري، ومن جهة أُخرى هم مهجرون ي
  يف العيش على أراضيهم التي طُردوا منها.

وخصص املؤلف الفصل الرابع لسرد معطيات وافية عن بلدانية التجمعات العربية 
الباقية يف فلسطين احملتلة املتوزعة على قضاء صفد، وطبرية، ومرج ابن عامر، وعكا، 

ايل. وقدم صــــــورة للتجمعات العربية يف: وهي األقضــــــية التابعة ملا يُســــــمى اللواء الشــــــم
لواء حيفا؛ اللواء األوســـــط؛ لواء تل أبيب/يافا؛ لواء القدس؛ اللواء اجلنوبي. حيث أوضـــــح 
املؤلف بالتفصــــيل صــــورة التجمعات املُعترف بها، وتلك غير املُعترف بها، ومنها قرى 

نـــذكر منهـــا: أبو وجتمعـــات عربيـــة (قبليـــة) يف النقـــب أبرزهـــا القرى أو التجمعـــات التي 
قويـــدر؛ أم بطين؛ بئر احلمـــام؛ بئر الســـــــــــبع؛ بئر هـــداج؛ البقيعـــة؛ خربـــة الوطن؛ تـــل عراد؛ 

  الطرشان؛ وادي احليطان.
وزود املؤلف بحثــه التوثيقي رســـــــــــومــاً توضـــــــــــيحيــة وخرائط ديموغرافيــة وجــداول 
إحصــائية، وبذلك أرســى أســاســاً صــاحلاً لدراســات الحقة شــاملة منشــودة تتناول جميع 

، وتستشرف آفاق مستقبلهم السياسي ودورهم العام يف ١٩٤٨أوجه نشاط فلسطينيي 
  يف فلسطين. اليهوديعملية التفكيك احملتملة لنموذج االستيطان 

  مأمون كيوان
  كاتب فلسطيني
 مقيم بسورية



 

 
 

  

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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