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يف مواجهة تهويد األرض

ثابت أبو راس*
فلسطينيو النقب يف مواجهة
"خمطط برافِ ر"
توضح هذه المقالة فصول المواجهة بين فلسطينيي النقب العربي وإسرائيل ،بشأن
مساعي التهويد المتواصلة منذ ما بعد نكبة  ،1948وخصوص ًا ما يعرف بـ "مخطط
عمت فلسطين كلها ،وتع ّدتها إلى أكثر من 40
برافِ ر" الذي أشعل موجة من التظاهرات ّ
دولة عربية وأجنبية .ويتحدث عن تاريخ من التنسيق بين الفلسطينيين في النقب
والجليل والمثلث في مواجهة سياسات التهويد ،وعن النجاحات التي يحققها الحراك
الشبابي في قيادة تلك المواجهة ،ويدعو إلى إعطاء الشباب دورهم في تقرير الشكل
ال من الشكل النضالي التقليدي الذي اختاره الجيل السابق.
النضالي الذي يختارونه بدي ً

ُتعتبر

ال من فصول االستيطان الصهيوين
قضية عرب النقب وأراضيهم فص ً
وحماوالت إسرائيل املستمرة لالستيالء على كل فلسطين .فاحلركة
الصهيونية ،منذ نشأتها ،جندت مقوالت دينيه وعلمانيه من أجل إقناع اليهود والعامل
بأسره بحقها يف فلسطين التاريخيه ،وقد امتزجت مصطلحات توراتيه مثل "األرض
املقدسه" و"أرض إسرائيل" مع مقوالت علمانيه مثل "أرض بال شعب لشعب بال أرض"
ووحد "يهود الشتات" ،وربط
حرك عربة الصهيونيه،
ّ
التي كانت بمثابة الوقود الذي ّ
مستقبلهم بفلسطين.
كذلك استعملت احلركة الصهيونية ،ومن بعدها إسرائيل ،كذبة أن النقب صحراء
قاحلة وأرض "موات" إلقناع العامل وشعبهم بأن بدو النقب مل يفلحوها بسبب كونهم
ال .وللحقيقة التاريخية ،فقد د ّلت عدة مصادر ،ومنها مصادر صهيونية ،على أن
بدواً ُر ّح ً
أكثر من ثالثة ماليين دونم من أراضي النقب كانت قد اس ُتغلت للزراعة قبل سنة .1948
رحل مثل باقي البدو يف منطقة الشرق األوسط أمر يجايف
واعتبار أن بدو النقب ّ
* مدير مركز "عدالة" يف النقب.

امللف

احلقيقة ،ألن مساحة النقب صغيرة ،وهي أرض سكنها أهلها باستمرار ومن دون انقطاع
على مر العصور .كما أن قرب النقب من املدن الفلسطينية :غزة واخلليل والقدس والرملة واللد
ترحلٍ يف املنطقة.
ويافا ،يمنع إمكان أي ُّ
وكثيراً ما سعت إسرائيل لالستيالء على ما تبقّى لعرب النقب من أراضٍ  .ففي بداية
سبعينيات القرن املاضي طالبت إسرائيل عرب النقب الباقين على أرضهم بتسجيل ملكية
أراضيهم يف النقب ،فطالبوا ،وهم املتجذرون يف وطنهم ،بأكثر من مليون دونم من مساحة
النقب البالغة  12,8مليون دونم .ومل تعترف إسرائيل آنذاك إ ّ
ال بـ  800,000دونم "قابلة
للتفاوض والتسوية" ،أي بنحو  %6من أراضي النقب فقط.

"السياج" ..سياسة التركيز
تساوي أرض النقب  %48تقريب ًا من املساحة اجلغرافية ألراضي فلسطين التاريخية،
و %60من مساحة أراضي  .48وألهمية النقب ،عملت احلركة الصهيونية على احتالله يف
نهاية سنة  ،1948فاحتلت مدينة بئر السبع يف  21تشرين األول  /أكتوبر  ،1948ومنذ
البداية جرى تهجير عرب النقب البالغ عددهم حتى النكبة  90,000نسمة تقريب ًا ،وبقي منهم
يف صحراء النقب نحو  11,000نسمة فقط.
ومباشرة بعد احتالل النقب انتهجت إسرائيل سياسة تركيز عرب النقب يف منطقة حمصورة
ُسميت منطقة "السياج" يف املثلث الواقع اليوم بين مدن بئر السبع وديمونا وعراد ،وحددت
حركتهم من خالل فرض احلكم العسكري بشكل متواصل حتى سنة .1970
ال عن سياسة التركيز ،فإن احلكومة اإلسرائيلية خططت لتمدين عرب النقب من خالل
وفض ً
إسكانهم يف بلدات غير بلداتهم ،ونقلهم من مكان إىل آخر إلضعاف عالقتهم باألرض .وأقيمت
البلدة األوىل ،وهي تل السبع ،يف سنة  ،1969وتبعتها راهط ـ أكبر التجمعات البدوية اليوم ـ
يف سنة  .1972وأقيمت كل من كسيفة وعرعرة النقب يف سنة  1982بعد تهجير سكان منطقة
تل امللح ،وإقامة مطار "نفاطيم" على أراضيهم يف أعقاب اتفاق كامب ديفيد يف سنة ،1979
ثم أقيمت بحلول سنة  ،1990وعلى فترات ،كل من شقيب السالم وحورة واللقية.
واليوم يسكن البلدات السبع نحو  %60من عرب النقب البالغ عددهم  210,000نسمة
تقريب ًا.
واجلدير بالذكر أن أغلبية سكان البلدات هم من مهجري الداخل الذين ُه ّجروا من أراضيهم
أما الـ  %40املتبقين فهم
منذ خمسينيات القرن املاضي وال يعيشون على أراضيهم التاريخيةّ .
سكان القرى غير املعترف بها ،وهم يسكنون يف قراهم التاريخية (يف منطقة "السياج") التي
كانت أقيمت قبل ظهور احلركة الصهيونية.

مواجهة مبكرة للتهويد
مثلما كان اهتمام الصهيونيين بتهويد النقب مبكراً ،فإن مواجهة هذا املشروع كانت
مبكرة أيض ًا .فمنذ ثالثينيات القرن املاضي ،ومع بداية اهتمام احلركة الصهيونية بالنقب
وحماولة شراء األراضي يف املنطقة ،أجمع مشايخ بدو النقب على حتريم بيع األرض لليهود.
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ويشهد على ذلك وثيقة تاريخية وقّعها مشايخ عشائر القديرات يف سنة  ،1934وبعثوا بها
إىل سلطات االنتداب البريطاين.
وخالل النكبة حدثت عدة جمازر يف النقب بسبب معارضة عرب النقب ترحيلهم ،ومنها
جمزرة "العراقيب" التي راح ضحيتها  18شخص ًا.
ويف إبان احلكم العسكري يف أول سنوات اخلمسينيات ،عارض عرب النقب ترحيلهم
بالقوة ،غير أن سلطات احلكم العسكري اإلسرائيلي استطاعت التعتيم على هذه املواجهات.
أما الشرارة األوىل للمواجهات والنشاطات ضد مصادرة أراضي عرب النقب حديث ًا ،فكانت
ّ
يف أعقاب يوم األرض يف سنة  1976يف أراضي البطوف يف اجلليل ،والتي سرعان ما وصلت
إىل احلرم اجلامعي يف مدينة بئر السبع ،ومنه إىل املضارب والقرى البدوية .وقد داوم منذ ذلك
ال عن ناشطين حمليين ،على إحياء ذكرى
الوقت طالب فلسطينيون من اجلليل واملثلث ،فض ً
يوم األرض سنوي ًا يف النقب.
و ُتع ّد مواجهات  1979 / 9 / 9قي قرية اللقية يف أعقاب حماولة مصادرة أراضي عائلة
أبو قرن ،عالمة فارقة ربطت احلركة الطالبية الفلسطينية يف اجلامعة مع ناشطين حمليين
بمن فيهم عناصر من الشرطة اإلسرائيلية،
وأهايل القرية .ويف هذه املواجهات ُجرح كثيرون َ
وتم اعتقال العشرات من أبناء النقب.
وعززت زيارة القائد الفلسطيني املرحوم توفيق زياد ملنطقة تل امللح يف النقب يف سنة
 ،1981وتكثيف نشاط جلنة الدفاع عن األراضي بقيادة املرحوم صليبا خميس واحملامي
حممد ميعاري وزياراتهم املتكررة للنقب ،التواصل بين أجزاء الشعب الواحد ،كما أنها حفّزت
عرب النقب على ضرورة الدفاع عن أراضيهم.

تظاهرة أمام الكنيست يف سنة  1980احتجاج ًا على تشريد  5000بدوي من تل امللح إلنشاء
مطار نفاطيم عقب االنسحاب من سيناء (أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية)

فلسطينيو النقب يف مواجهة "خمطط برافِ ر"

امللف

وفود من اجلليل واملثلث شاركت يف التظاهرة أمام الكنيست يف سنة 1980

ِ
برافر
شارون صاحب خمطط
يواجه عرب النقب منذ تشرين األول  /أكتوبر  ،2000تصعيداً جديداً يف السياسة
اإلسرائيلية جتاههم .وتمثلت هذه السياسة يف عملية حصار وتطويق وتضييق اخلناق عليهم،
تزامن ًا مع تشديد حصار غزة وإغالق احلدود معها ،ثم بناء "اجلدار األمني" على طول احلدود
مع الضفة الغربية.
هذان اإلجراءان اإلسرائيليان قطعا شريان احلياة االقتصادي عن عرب النقب الذين مثّلت
وغني عن القول
أسواق غزة واخلليل لهم شريان التواصل مع أبناء شعبهم يف القطاع والضفة.
ّ
أن عالقات اجتماعية متينة ربطت وتربط عرب النقب بأهلهم يف هاتين املنطقتين منذ ما
قبل نكبة .1948
وقد أوىل أريئيل شارون ـ الذي كان يسكن يف النقب ،وتقوم مزرعته "شكميم" على أراضي
عشيرة العطاونة ،بعد صعوده إىل سدة احلكم يف إسرائيل يف شباط  /فبراير  2002ـ اهتمام ًا
خاص ًا بمنطقة النقب ،وأوعز إىل جملس األمن القومي اإلسرائيلي بضرورة حتضير خطة
"لوقف غزو البدو ألراضي الدولة ".وأُوكلت هذه املهمة الحق ًا إىل إيهود برافر ،نائب رئيس
ّ
خلطته يف مؤتمر
جملس األمن القومي اإلسرائيلي آنذاك ،والذي عرض اخلطوط األوىل
هيرتسليا يف شباط  /فبراير .2006
واليوم تعمل حكومة إسرائيل على توجيه ضربة هي األعنف ضد األقلية الفلسطينية يف
الداخل ،وهذه الضربة تتمثل يف حماولة السيطرة على أغلبية أراضيهم من خالل قانون يدعى
قانون "توطين عرب النقب" أو "قانون برافر".
وبموجب هذا القانون حتاول حكومة إسرائيل السيطرة على أكثر من  600,000دونم من
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أراضي عرب النقب .وهذا األمر احتاج إىل وضع خطة عمل ُكلفت بإعدادها جمموعة من اخلبراء
وفق إرشادات من جملس األمن القومي وعلى رأسها إيهود برافر ،وراجعها وأع ّد تعديالت
عليها اجلنرال يعقوب عميدرور رئيس اجمللس احلايل ،قبل أن حت َّول إىل احلكومة اإلسرائيلية
يف أيلول  /سبتمبر  2011وإقرارها.
ال من أرض ،واآلخر
وتنص اخلطة على منح عرب النقب تعويضات جزء منها أرض بد ً
مادي تقرر احلكومة اإلسرائيلية قيمته .وإذا ما ُن ِّفذت اخلطة فسيتم هدم أكثر من  25قرية
بدوية ،وترحيل أكثر من  40,000مواطن عنوة إىل مدن التركيز .وزار الوزير السابق بِني بيغن
النقب بهدف استطالع آراء ممثلين عن عرب النقب ،إلضفاء توجه ديمقراطي على اخلطة التي
أكد هؤالء رفضها برمتها.
ولو تم سن قانون "برافر" يف الكنيست اإلسرائيلي ،فإن املواطن العربي النقباوي الذي
يسكن على أرضه ويف قريته منذ ما قبل سنة  ،1984سيصبح خمالف ًا للقانون اإلسرائيلي
وجتب معاقبته.
وأخطر ما يف اخملطط أنه يغلق أمام عرب النقب ،مناطق واسعة يف شمال غرب النقب،
ويحرمهم من العيش فيها ،أي يف املنطقة الواقعة بين مدينة بئر السبع وقطاع غزة.
كذلك ينص اخملطط على تب ّني معايير خاصة لالعتراف بالقرى العربية البدوية غير
املعترف بها منذ سنة  ،1948والتي ال حتصل على أي خدمات ،وتعيش من دون ماء أو كهرباء.
ال لتصفية قضية أراضي وأمالك
كما أن إقرار مثل هذا القانون يف الكنيست ُيع ّد مدخ ً
مهجري الداخل من خالل التعويض املايل فقط ،ويسمح أيضا بهدم قرى عربية وإقامة
قرى يهودية على أنقاضها ،تمام ًا مثلما تخطط احلكومة اإلسرائيلية لهدم القرية العربية "أم
احليران" وإقامة بلدة "حيران" اليهودية مكانها.
ممن تربطهم
لقد أُعد خمطط برافر بشكل سري ،وعمل على إعداده طاقم من  8خبراء ج ّلهم ّ
تمكن الناشطون النقباويون يف آذار  /مارس
عالقة باملؤسسة األمنية اإلسرائيلية .وبعد أن
ّ
 2011من الوصول إىل نسخة من اخلطة ونشروها يف وسائل اإلعالم وأرسلوها إىل منظمات
وهيئات اجملتمع املدين واألحزاب السياسية العربية ،بادر مركز "عدالة" احلقوقي الذي يدافع
عن حقوق األقلية الفلسطينية يف البلد إىل التحرك .ويف هذا السياق ،كتبت أنا وزمالء آخرون
عدة حتليالت سياسية وقانونية عن اخملطط للفت نظر جماهير شعبنا إىل اخلطر الذي يمثله.
وأطلق مركز عدالة احلملة اإلعالمية األوىل ضد اخملطط من تل أبيب يف نهاية حزيران  /يونيو
 ،2013األمر الذي أربك احلكومة اإلسرائيلية التي طرحت اخملطط على أنه فقط "مسوده رقم
 "16للخطة ،وأنه ليس نهائي ًا ،و ُأرسل بالتايل إلقراره يف احلكومة بتاريخ 2011 / 9 / 11
وعرف بقرار .3707
ُ

احلراك الشبابي يف مواجهة اخملطط
يف  ،2011 / 9 / 18أي بعد إقرار احلكومة اخملطط بأسبوع ،عقدت جلنة املتابعة العليا
للمواطنين العرب جلستها يف مدينة راهط ،فأكدت رفض اخملطط واستنكرته وأعلنت إقامة
"جلنة التوجيه العليا لعرب النقب" لقيادة النضال ضد اخملطط.

فلسطينيو النقب يف مواجهة "خمطط برافِ ر"

امللف

ملصق دعوة للتظاهر ضد خمطط برافر يف سنة 2011

وتتكون هذه اللجنة من ممثلي األحزاب واحلركات السياسية العاملة يف النقب إىل جانب
ال عن شخصيات نقباوية تمثيلية.
ممثلي بعض مؤسسات اجملتمع املدين ،فض ً
جتمع
وكان النشاط اجلماهيري األول ضد اخملطط أمام مقر "سلطة توطين البدو" حيث
ّ
أكثر من  15,000مواطن طالبوا بوقف اخملطط وإبطاله.
وإىل جانب تنظيم التظاهرات الكبرى والوقفات االحتجاجية على مفارق الطرق ،نشطت
اللجنة يف الدفاع عن املعتقلين يف التظاهرات ،وأولت اهتمام ًا لطرح بديل تخطيطي من
خمطط برافر عمل على إجنازه جمموعة من مؤسسات اجملتمع املدين ،وعلى رأسها اجمللس
اإلقليمي للقرى غير املعترف بها الذي يمثل سكان القرى غير املعترف بها ،كما عملت على
مقارعة اخملطط قضائي ًا.
وتويل اللجنة اهتمام ًا أكثر الستراتيجيتين يف مواجهة اخملطط هما :دعم صمود األهل
على أراضيهم ،واملرافعة الدولية .فهدم بيوت عرب النقب بحجج البناء غير القانوين أصبح
حالة يومية ،ولذلك فإن املؤازرة من املؤسسات واحلركات واألحزاب السياسية ،تصبح أمراً
ضروري ًا.
كما تعمل اللجنة على حشد الرأي العام العاملي من خالل تنظيم زيارات لسفراء الدول
األجنبية والقناصل لالطالع على أوضاع القرى غير املعترف بها ،والتحدث مع سكانها.
وقد تمكّنا من الوصول إىل حكومات أجنبية وبرملانات يف دول عدة :ففي الواليات املتحدة
أوصلنا األمر إىل البيت األبيض والكونغرس ،ويف بريطانيا إىل وزارة اخلارجية ،وكذلك إىل
دول ُأخرى عديدة صديقة إلسرائيل .وربما كان من أهم اإلجنازات على املستوى الدويل
قرار يف جملس حقوق اإلنسان يف هيئة األمم املتحدة يف  25آذار  /مارس  ،2012وآخر
اتخذه برملان االحتاد األوروبي يف  5تموز  /يوليو  2012ضد اخملطط الذي تم وصفه بأنه
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"عنصري" و"تمييزي" ويجب وقفه.
ويف موازاة التصعيد اإلسرائيلي ضد عرب النقب من خالل إقامة وحدة شرطية ـ عسكرية
اسمها وحدة "يوآب" تستعمل التهديد والبطش يف حمالت املداهمة وهدم البيوت ،كان ال بد من
تصعيد املقاومة ،وذلك عبر احلراك الشبابي الذي أقام نشاطات يف طول البلد وعرضه رفعت
الصوت ضد سياسة العنف واالقتالع .ويف سنة  2013أعلن احلراك "أيام غضب" يف البلد كان
آخرها يف  30تشرين الثاين  /نوفمبر ،وقد اصطدمت املتظاهرات واملتظاهرون يف حينه مع
الشرطة يف كل من مدينة حيفا وبلدة حورة يف النقب .وكانت حصيلة هذه الصدامات 60
ال بعضهم ال يزال يقبع يف املعتقالت اإلسرائيلية.
معتق ً
وبينما سعت إسرائيل لإليحاء بأن اخملطط تم جتميده بعد وقف مناقشته برملاني ًا عقب
إقراره يف قراءة أوىل أمام الكنيست ،فإن احلقيقة ُتظهر أنه ال يزال قائم ًا من خالل مواصلة
أما إسرائيلي ًا
هدم املنازل ومالحقة مربي املواشي ومصادرة قطعانهم وتلف املزروعاتّ .
فكان الوزير بني يبغن الضحية ،إذ ق ّدم استقالته واعترف أمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
بأنه مل يقل إن عرب النقب يوافقون على اخملطط ألنه مل يعرض عليهم أي خمطط قط.
واألمر الذي ال بد من تأكيده هو أن استقالة الوزير بيغن جاءت عقب الصدامات التي حدثت
يف بلدة حورة ،وأظهرت استعداد عرب النقب ـ غير املتوقعة يف نظر املؤسسة اإلسرائيلية ـ
للدفاع عن أرضهم .كما أن التراجع جاء أيض ًا نتيجة الضغط على احلكومة اإلسرائيلية من قبل
حكومات صديقة لها رأت يف اخملطط انتهاك ًا حلقوق املواطنين يف دولة ت ّدعي الديمقراطية.
وتنشط يف الضغط على إسرائيل ،يف هذا السياق ،وزارتا اخلارجية األميركية والبريطانية
اللتان ع ّبرتا عن خماوفهما من إمكان اندالع انتفاضة كبرى يف إسرائيل واملناطق الفلسطينية
قد جتهض املفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية.
وليس خافي ًا على أحد أن هناك نقاش ًا حامي ًا داخل احلكومة والبرملان اإلسرائيليين ـ
وخصوص ًا بين الليكود وأحزاب اليمين ـ يتمحور على حجم التعويضات عن األرض ،التي
س ُتمنح للبدو والتي يعتبرها بعض النواب من أحزاب اليمين "تعويضات كبيرة" ،وكذلك على
إمكان تطبيق اخملطط حتى لو ُسن كقانون .ومن الواضح أن الكنيست انقسم بشأن اخملطط ،إذ
صوت يف القراءة األوىل على اقتراح قانون "برافر"  46عضواً ملصلحته ،يف مقابل معارضة
ّ
 43عضواً .وواصل اخملطط طريقه يف مساره التشريعي ،ففي نهاية كانون األول  /ديسمبر
ال من الوزير
 2013تم تعيين وزير الزراعة يائير شمير ،املعروف بمواقفه الشديدة التطرف ،بد ً
السابق بني بيغن ،كمسؤول عن خمطط برافر ،اجملمد فقط.
وبكل األحوال ،فإن جتميد تشريع القانون يمكن أن ُيع ّد إجنازاً كبيراً وثمرة لنضال
فلسطينيي الداخل ،فهذه أول مرة يتم فيها تعطيل تشريع قانون يخص عرب الداخل يف إحدى
أهم القضايا ،هي األرض .فها هي إسرائيل التي تنتهج سياسة عنصرية بحق الفلسطينيين
يف كل مكان ،وخصوص ًا يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،تفشل ولو موقت ًا يف تمرير تشريع
خمطط برافر على الرغم من أن احلكومة اليمينية املتطرفة تتمتع بأغلبية واضحة يف الكنيست
اإلسرائيلي.
إن ع ّدة أسباب يمكن إدراجها يف سياق النجاح يف مواجهة تهويد النقب ،أهمها :تمسك
األهل بأرضهم وصمودهم فيها على الرغم من هدم بيوتهم ،وتالحم الناس هناك مع
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مؤسسات اجملتمع املدين واحلركات واألحزاب السياسية .وصمود أهايل قرية العراقيب التي
ال ُيحتذى .وقد
هدمتها الشرطة اإلسرائيلية  66مرة ،ثم أعيد بناؤها يف كل مرة ،أصبح مثا ً
زاد هذا األمر من ثقة املواطنين بالقدرة على هزم آلة الهدم اإلسرائيلية .كذلك فإن إدراك
فلسطينيي الداخل أن حجم التحدي وشراسته بحاجة إىل وحدة صف وقيادة جماعية للنضال
يف كل مكان :يف الكنيست اإلسرائيلي عندما م ّزق أعضاء الكنيست العرب اقتراح مشروع
قانون برافر ،وعلى األرض عندما وقفت العشائر ،يف معظمها ،صف ًا واحداً يف مواجهة اخملطط
على الرغم من اعتقال العشرات من أبنائها.
وال شك يف أن للثورات العربية ـ وخصوص ًا لدور الشباب يف تلك الثورات ـ تأثيراً يف شباب
النقب الغاضب ،والذي صورته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وبعض وسائل اإلعالم العربية على
أنه جيل خنوع "يخدم يف اجليش اإلسرائيلي" ...فهذا اجليل ُيظهر اليوم استعداداً مل يسبق له
مثيل يف النقب للدفاع عن كرامته وهويته الفلسطينية.
لقد أحدث احلراك الشبابي النقباوي اختراق ًا على املستوى العاملي وحال دون التعتيم
عما يحدث يف صحراء النقب ،فنقلت وسائل اإلعالم العاملية أخبار وصور األحداث يف النقب
ّ
قبل أن تنقلها وسائل اإلعالم اإلسرائيلي التي تواطأت مع املؤسسة الرسمية اإلسرائيلية يف
املساعي الهادفة إىل طرد أهل النقب من قراهم وبلداتهم.
كما ساهمت النشاطات التي ُنظمت والعنف الذي واجهت به إسرائيل تلك النشطات ،يف
إيصال الرسالة إىل مؤسسات حقوقية عاملية ،وإىل خمتلف دول العامل ،فأصدر برملان
اإلحتاد االوروبي قراراً ،وألول مرة ،يخص األقلية الفلسطينية يف إسرائيل ،دان فيه دولة
إسرائيل ،وطالبها بالتراجع عن القرار العنصري بشأن النقب.
وما من شك يف أن لشبكات التواصل االجتماعي دوراً كبيراً يف احلراك العاملي ضد برافر،

تظاهرة أمام الكنيست ضد خمطط برافر يف سنة ( 2011أرشيف ثابت أبو راس)
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إذ استخدمها احلراك الشبابي للدعوة إىل التظاهرات ضد هذا اخملطط يف يوم الغضب يف 30
تشرين الثاين  /نوفمبر ،وتم التجاوب معها يف  40دولة تقريب ًا يف العامل.

يف اجلليل واملثلث" ..هنا النقب"
إن مشاركة اجلليل واملثلث واملدن الساحلية يف التظاهرات ليس أمراً مفاجئ ًا أو غير
متوقع ،فمنذ االنتفاضة الثانية يف تشرين األول  /أكتوبر  ،2000تعززت عالقة سكان اجلليل
واملثلث بفلسطينيي النقب ،وكان إلغالق قطاع غزة وحماصرته وبناء جدار الفصل العنصري
على طول اخلط األخضر األثر الكبير يف ذلك .فعرب النقب رأوا يف قطاع غزة ومنطقة اخلليل
حتى سنة  ،2000امتدادهم الطبيعي وشريان نشاطهم االقتصادي األهم الذي تعطل إىل حد
كبير .كذلك فإن نشاط احلركة اإلسالمية يف أراضي  48عزز من هذا التواصل.
وتمكنت مؤسسات اجملتمع املدين من نشر وعي خطر خمططات تهويد النقب يف قرى اجلليل
واملثلث ،عبر اإلضاءة على اخلطر الداهم املتمثل يف خمطط برافر وانعكاساته على فلسطينيي
الشمال أيض ًا .وإن الربط واملقارنة مع أحداث يوم األرض األول يف أرض البطوف يف اجلليل
يف سنة  ،1976حيث سقط ستة شهداء عند حماولة مصادرة  20,000دونم ،ساهما يف فهم
حجم الكارثة التي يتعرض لها عرب النقب .لقد أدرك فلسطينيو اجلليل واملثلث أن برافر يسعى
ملصادرة كمية من األرض تساوي كل ما يملكه عرب اجلليل واملثلث تقريب ًا ،أي 680,000
دونم .وبناء عليه تم رفع شعار "هنا النقب" يف كل قرى اجلليل واملثلث.
إن أكثر ما يقلق السلطات اإلسرائيلية هو رؤية شبان وشابات نقباويين يرفعون العلم

صدامات مع الشرطة اإلسرائيلية خالل تظاهرات مناهضة خملطط برافر يف تموز  /يوليو 2013

فلسطينيو النقب يف مواجهة "خمطط برافِ ر"

امللف

الفلسطيني يف النقب .فقد استحالت قضية نقباوية حملية قضية فلسطينية شاملة من الدرجة
األوىل ،وأصبح رفع العلم الفلسطيني أمراً طبيعي ًا يف جميع التظاهرات واألعمال االحتجاجية
يف النقب.
أمام هذا االمر ،تنشط املؤسسة اإلسرائيلية يف العمل على شرذمة النضال املوحد
لفلسطيني الداخل ،ولذلك مل يكن مصادفة أن تسعى املؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها اخملتلفة
إللهاء فلسطينيي الشمال يف قضايا تتعلق بهم وبأماكن سكناهم .فقد أعلنت عن خمطط
جديد لتهويد منطقة اجلليل ،كما أن نائب رئيس احلكومة أفيغدور ليبرمان عاد ليطرح قضية
نقل منطقة املثلث إىل السلطة الفلسطينية .وتطرح أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية مشروع ًا
ال لسلخ الطائفة املسيحية عن باقي شعبها يف الداخل من خالل جتنيد الشباب املسيحي
متكام ً
"للدفاع عن نفسه" وإعطائه حمفزات اقتصادية كبيرة ،ووضع خانة على بطاقات الهوية
تقسم الفلسطينيين يف أراضي  48إىل مسلمين ومسيحيين بعدما كانت خصصت الدروز بهذه
اخلانة.
إن قضية األرض هي عنوان املرحلة بالنسبة إىل فلسطينيي الداخل الذين يشكلون اليوم
 %20من سكان إسرائيل ،لكن مل يتبقّ لهم من األرض سوى ما نسبته  %3,5من مساحة الوطن
يف الداخل ،بينما  %93,5من املساحة اجلغرافية يف إسرائيل مسجلة "أراضي دولة" .وتعمل
املؤسسات اإلسرائيلية على تكثيف االستيطان وتثبيت "يهودية الدولة" على حساب ما تبقّى
للمواطن العربي .وتستعمل احلكومة اإلسرائيلية املؤسسات املوجلة بالتخطيط لوضع خطط
تشد اخلناق على املواطنين العرب ،فهم اليوم ال يستطيعون البناء إ ّ
ال يف مناطق حمدودة جداً
يف بلداتهم ،ولذلك ارتفع سعر قسائم البناء وبات يكلف مئات آالف الدوالرات .وهذه املبالغ
ال يمكن أن تدفعها األغلبية الساحقة من العائالت الفلسطينية.
والتحدي الكبير أمام األقلية الفلسطينية اليوم هو العودة إىل تفعيل "جلنة الدفاع عن
األراضي" ،وبناء استراتيجيا شاملة واحترافية لفلسطينيي الداخل من أجل الدفاع عن الوجود
الفلسطيني وعودة مهجري الداخل إىل قراهم ،وهو حت ٍّد بات يعزز العالقات بين أبناء اجليل
الشاب الفلسطيني يف مناطق اجلليل واملثلث ومدن الساحل والنقب .ومن املهم بمكان إفساح
اجملال أمام اجليل الشاب الذي نما وترعرع يف ظل القوانين العنصرية اإلسرائيلية كي يأخذ
دوره ويؤسس لشكل جديد من أشكال النضال يحل مكان النشاط والنضال التقليدي الذي
تعودنا عليه حتى اآلن.
إن تهويد النقب هو أحد أهم االستراتيجيات إلسرائيل يف العقد املقبل ،وهي ماضية يف
تطبيقه من دون أن تطرح أي بدائل سوى الهدم والتهجير ،ولذلك يلجأ عرب النقب إىل حتصين
أنفسهم عن طريق العرف والتقاليد البدوية التي تمنع تنقّل البدوي للعيش على أرض غيره.
و ُتنشر اليوم يف الصحف احمللية العربية يف النقب عشرات اإلعالنات التي حتذر من مغبة
ذلك.
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