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  النقب في بها المعترف غير بالقرى لإلعترافالمخطط التوجيهي 
 

  البروفيسور أورن يفتاحئيل، نيلي باروخ، سعيد أبو سمور: مركّزو الفريق

  ملخّص

 مخططون ألجل –بمكوم "وجمعية ) المجلس: فيما بعد (المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها بذل

مخطط إلعداد جهودا  "جمعية نساء عربيات بدويات في النقب -ة سدر" مع جمعية بالتعاون" حقوق التخطيط

 ستّة فصول ومئات الصفحات مخططالشمل ي.  لإلعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقبتوجيهي 

ا  هذظهريخالفًا للمخطّطات الحكومية، . تستعرض الخلفية والتحليل وتقارير الخبراء واقتراحات عينية

 عرب النقب . فعل ذلكمفروضال االعتراف بجميع القرى غير المعترف بها ال بل ومن نباالمكا أنه المخطط

ليسوا غزاة تعدوا على األرض، كما هم ومئات السنين في المنطقة منذ عيشوا ي اصحاب االرض الحقيقيين فهم

  .وقهم المساواة التّامة واحترام جميع حقيحق لهم ،وكمواطني دولة. لجنة غولدبيرغتشهد على ذلك 

 لالعتراف بالقرى الخطوط العريضة المتّفق عليهاالمبادئ الموجهه وإلى عرض مخطط  الاسعى هذي

 بحيث تعتبر قاعدة لتطوير مستدام ،ومن ثم تخطيطها بشكل مهني وتطويرها غير المعترف بهاالعربية 

كما  .حقوق اإلنسانبوم بهم وبتجمعاتهتحقيق مبادئ المساواة واالعتراف بتزام للمنطقة بئر السبع مع اال

 نسمة المقيمين بها، في 90,000وسكّانها الـ القرى سعى إلى تأمين مستقبل يقوم على احترام ومساواة هذه يو

بلوغ هذا يمكن .  عنها التطويرغياب و، الفقر، عدم تقديم الخدماتاإلهمال من  حالياقرىهذه الاني حين تع

 لصالح المجتمع يهمستقبلرؤية بلورة : أال وهو األسمى لمهنة التخطيط  عبر االستناد إلى المبدأ المهنيالهدف

االعتراف بأكبر عدد ممكن من  "التي أشارت إلى ضرورة بتوصيات لجنة غولدبيرغ اسوة ،ي وبمشاركتهالمحلّ

  ".البلدات

 التي 46  طيفًا كبيرا لسبل مهنية وواقعية بغية االعتراف بجميع القرى البدوية الـا المخططقترح هذي

وضمن هذه القائمة للقرى غير .  وتطويرها بروية وبصورة مدروسة1999أشار إليها المجلس في العام 

. مخطط الا هذقوم عليهيمعترف بها حاليا، وهي األساس الذي  قرية غير 35  هنالكالمعترف بها، ال تزال

 نسمة من أصل 234,000 نحو )2030عام  (الهدف لهذا المخططسيبلغ عدد سكّان هذه القرى حتّى سنة 

  .يتوقع أن يقيموا في منطقة بئر السبع  نسمة440,000

إلقامة   كبيرة حاليا أكثر بكثير من الحجم السكاني األدنىيشملها هذا المخططالتي القرى إن عدد سكان 

 العديد من أنوفي هذا السياق، من الجدير اإلشارة إلى .  وفق معايير جهاز التنظيم اإلسرائيليبلدة/قريه

، أصغر  الخاصةاليهودية التي أقيمت حديثًا في النقب، ومن ضمنها عشرات المزارع العائليةالمستوطنات 

  .القرى العربيةبكثير من 
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.  مجتمعات محلّية تبلورت سوية خالل سنين طويلة من الحياة المشتركةالقرى العربيهفي هذه  تقيم

والتي ال تمس مواقعها باالحتياجات  قرىالالعتراف بجميع هذه ال مانع جوهري من اأنه مخطط وضح الي

المجال القروي اإلسرائيلي، وذلك  تخطيطية معتمدة في معايير وفق يعمل المخطط.  للدولةالعامةالجماهيرية 

  .قرية وقريةبغية استحداث خطوط تطويرية عريضة مالئمة لكل 

باستثناء  (ليفي أماكن تواجدها الحا رى العربيةبالق بداية عملية تهدف إلى االعتراف مخططعرض الي

ات وفير البنى التحتية والخدموي) العودة الى اماكن موطنهم االصلي  يفضل- قُرى مهجري الداخل-عدد قليل

 هو الحل االمثل أماكن تواجدها الحالي ضمن بالقرى العربية االعتراف  إن.لها أسوة بجميع مواطني الدولة

تكمن أفضلية هذا التخطيط في . االقتالع والتركيز إلى والتي تستند ا الحكومية القائمة حاليطات المخطّوليست

تأمين وبهذا يمكن القرى هذه في  هم هؤالء السكان تربطهم عالقات تاريخية قوية مع أراضيأنب كونه يرى

لتطوير اللّازمة هائلة مالية وبشرية  موارد مخطط الا هذعرضي كذلك، .ةمدروسبصورة استدامتها وتطويرها 

جيرانهم ترك أثرا إيجابيا على ي؛ وعرب في النقبضع حدا لتفاقم الصراع بين الدولة والسكان الي؛ والمنطقة

  .المنطقةالنهوض باليهود في النقب من خالل 

. إداريةو، ومحلّية، إقليمية: ثالثة أصعدةتتوزع إلى  توصيات بشأن مستقبل المنطقة  يطرح المخطط

إدارياً لقرى ، وذلك من خالل ضمها قريةمعقوالً لكل  محلياًحال إداريا  يقترح المخطط، اإلقليميعلى الصعيد 

ستعرض ي. مستقلة في إطار مجالس إقليميةكقرية ، أو قروية مترابطةمجاورة، أو استحداث تجمعات عربية 

 شمالي، وشرقي، وجنوبي، توصل فيما –رافية  استراتيجيات لتطوير مناطقي على ثالث محاور جغالمخطط

 بأن تكون مساحة أقسام المخططوصي ي و.بينها خطوط مواصالت عامة ومناطق تشغيل ومؤسسات عامة

القرى شبيهة بتلك المعتمدة في تخصيص األراضي في القطاع القروي اليهودي، األمر الي يستدعي تنظيم 

غالبية هذه األراضي . 2030عام الهدف حتى سنة ة في النقب العربي دونم إضافية لصالح القرى 250,000

.  تخصيص أراض جديدة حولتنظيم وليس، من هنا فالحديث يدور حول عرب النقبموجودة حاليا لدى 

ل منظومة تشكّوالتي تُضم القرى إلى مجالس إقليمية . األراضي للزراعة والمناطق المفتوحةمعظم تُخصص و

  .رى تقوم بتوفير الخدمات والبنى التحتيةلهذه القسلطات محلية 

 يتم استيعابه في كنموذج" العربية البدويةبالقرية "االعتراف  إلى المخططسعى يعلى الصعيد المحلّي، 

 يستند هذا االعتراف إلى اعتراف . أسوة بالموشاب أو الكيبوتسجهاز التنظيم اإلسرائيلي واإلشراف عليه

. 21لقرية البدوية ووضع السبل لمالءمتها الحتياجات وضروريات القرن الـبالمنطق التاريخي والتنظيمي ل

يعتمد على . عربية البدويةلقرية اللتطوير ا نموذجا وللمرة األولى المخطط اضع هذيلبلوغ هذا الهدف، 

وفق مل عال وعلى استمرار المعيشية، حيزاتهاسياقات تبلورت تاريخيا تربط فيما بين المجتمعات المحلّية وبين 

 بين العائالت والعشائر وعلى موقع هذه األراضي ووظيفتها ودور الطرق المتوزعة األرض تقاليد تقسيم

  .والمؤسسات العامة
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 األراضي وتصنيفات مثاالً لكيفية تطوير القرى وفق معايير الكثافة السكانية المخطط اشكّل هذي

النتيجة تكون  و."العربي في النقبلخصوصية الحيز "المعتمدة في المخطّطات الهيكلية القطرية ومالءمتها 

التطوير وتنظيم  تكثيفويسعى إلى كنقطة انطالق له تنظيم قروي يستخدم أنماط التطوير القائمة حينها 

 يعرض هذا ،كذلك. دخال الخدمات المدنية إليهاوإالمطلوبة االحتياجات األساسية تلبية المستقبلي بغية 

ضع يو كما.  ومنعزلةمتباعدةوتنظيم تجمعات بدوية القرى في المستقبلية  للتوسعة أحياء النموذج إمكانية بناء

  .قرىفي هذه ال رسما ألنماط تطوير الطرق والمؤسسات العامة والمناطق المفتوحة المرغوب بهاالمخطط 

 عملية تتمحور حول منظومة تخطيطية خاصةبإقامة المخطط وصي يأما على الصعيد اإلداري، 

بإقامة وصي ي و.مشروعا وطنيا من الدرجة األولى البدوية وتنظيمها، تشكل بدورها قرىبالالسريع العتراف ا

ممثلين نسبة كبيرة من  وتحوي ،برعاية اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" عربية في النقب القرىلجنة تنظيم ال"

 مسلكًا المخططقترح ي . عن السلطات الحكوميةخبراء مهنيين وأكاديميين وممثلينكذلك  ووقادة عرب النقب

 باإلهمال والتهميش وتتجه نحو االعتراف  من الحالة القائمة التي تتسمتنطلقيتضمن ثمانية مراحل مركزية 

 لجنة تنظيم القرى العربية في النقبتقوم .  وازدهارهاالقرى العربية في النقبالكامل وفتح مسار لتطوير 

يقوم هؤالء .  للتصديق التنظيمي السريع على صيغة المخطّطات الهيكليةصالحياتمع بتعيين فرقاء تنظيم 

الفرقاء بالعمل مع المجتمعات المحلّية في البلدات بغية وضع مخطّطات هيكلية وبلورة مسار تنظيمي واضح 

المعمول البنى التحتية  والكثافة السكانية وتوفير التطوير استنادا إلى مبادئ قرىالمعالم ومتّفق عليه لتنظيم ال

فإن  ،ا المخطط وفق هذ.البدويةالعربية لقرية القروي اإلسرائيلي واالعتراف بخصائص تطوير ا الحيز في بها

مما يجلب الرفاه ، عربي في النقبمن شأن هذه الخطوط العريضة أن تجلب التطوير واالزدهار إلى الحيز ال

  .د سواءلجميع سكان المنطقة عربا ويهودا على ح


