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ملخص تنفيذي 

قرية  إعداد خطط إلنشاء  اإلسرائيلية على  املدنية  اإلدارة  تعمل   
بدوية مركزية في املنطقة جيم في الضفة الغربية. وتعد القرية 
واحداً من عدة خيارات اقترحتها السلطات اإلسرائيلية ملستقبل 
البدو  غالبية  الغربية.  الضفة  في  املتنقل  الرعوي  البدو  مجتمع 
فلسطينيون  الجئون  هم  اليوم  الغربية  الضفة  في  املوجودين 
تعرف  التي  املنطقة  في  القبلية  األراضي  إلى  منشأهم  يعود 
على  معيشتهم  في  يعتمدون  وهم  النقب.  صحراء  باسم  اآلن 
مركزية  بيئات  إلى  ترحيلهم1   خطر  يواجهون  أنهم  إال  املاشية. 
الالجئني  من  األخيرة  الفئة  يكونون  قد  وبالتالي  حضرية،  شبه 
عملية  إلى  وضحاها  ليلة  في  يخضعون  الذين  الفلسطينيني 
حتول من مجتمع ريفي تقليدي إلى مجتمع حضري البيئة يعتمد 
الفلسطينيني  الالجئني  يواجه  الذي  التهديد  إن  املأجور.  العمل 
العظمى  الغالبية  ملأساة  مصغرة  صورة  يعكس  اليوم  البدو 
مت  حينما  سنة   60 قبل  وقعت  التي  الفلسطينيني  الالجئني  من 
فلسطني  في  واملدن  والبلدات  القرى  مئات  من  بالقوة  إخراجهم 
مكتظة. مخيمات  في  اإلقامة  عليهم  وفرضت  التاريخية 

 قامت برامج إعادة التوطني احلكومية بإنشاء البلدات البدوية في 
االحتالل  سلطات  قامت  اآلن  وحتى  اإلقليم،  من  مختلفة  أنحاء 
الفلسطينيني  الالجئني  مستهدفة  كهذا  واحد  مشروع  بتنفيذ 
يركز  التي   – اجلهالني  عرب  قرية  إن  الغربية.  الضفة  في  البدو 
عليها هذا التقرير – تتكون من 150 أسرة الجئة بدوية مت نقلهم 
القدس  القرابة في محيط  الريفية املعتمدة على  من جتمعاتهم 

www.unrwa.org

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

الشرقية وترحيلهم إلى موقع مركزي على ثالث مراحل بني سنة 
1997 وسنة 2007. وفيما تسير السلطات اإلسرائيلية قُُدماً في 
تخطيطها للقرية البدوية الثانية في الضفة الغربية، فإن الالجئني 
الفلسطينيني من جتمعات البدو الريفية املتبقية يتوجهون اليوم 
إلى قرية عرب اجلهالني طلباً للمشورة ولتعلم العبر من جتربتها، 
تهجير  أي  لرفض  الدولية  باحلماية  املطالبة  مع  جنب  إلى  جنباً 
كهذا ودعم إعادتهم إلى أراضيهم القبلية التقليدية في النقب.

أنحاء  مختلف  وفي  النقب  في  القروية  البلدات  خضعت  لقد   
عرب  قرية  أن  إال  متعددة،  زوايا  من  متعمقة  لدراسات  اإلقليم 
اآلن على  الوحيد حتى  املثال  – وهي  الغربية  الضفة  اجلهالني في 
الرعوية  الفلسطينيني  الالجئني  جملموعات  املركزي  التجميع 
للبحث.  أخضعت  أن  يسبق  لم   – الغربية  الضفة  في  املتنقلة 
الراغبة  املعنية  األطراف  منها  تستفيد  أدبيات  أية  توجد  فال  لذا 
على  حضرية  بيئة  في  املركزي  والتجميع  الترحيل  أثر  تقييم  في 
لهذه  إدراكاً  الفلسطينيني.  الالجئني  من  البدوية  اجملموعات 
دراسة  واألونروا  مبكوم  مؤسسة  أجرت  األدبيات،  في  الفجوة 
استعراض  أجل  من  اجلهالني  عرب  لقرية  مشتركة  أنثروبولوجية 
إليها.  ترحيلهم  بعد  البدو  الالجئني  لسكانها  اليومي  الواقع 
وضع  على  الضوء  تسليط  إلى  املشترك  التقرير  هذا  ويرمي 
التقرير يستخلص عدداً  أن هذا  التي مت ترحيلها. ومع  التجمعات 
توصيات.  يطرح  ال  أنه  إال  امليداني،  البحث  من  االستنتاجات  من 
الفلسطينيني  الالجئني  جلماعات  احلالي  للوضع  سجالً  يقدم  بل 
ضد  حضرية،  إلى  ريفية  بيئة  من  السريع  حتولهم  في  الرعوية 
اإلسرائيلية. السلطات  وممارسات  لسياسات  نتيجة  إرادتهم، 
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عن األونروا : تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام 1949، ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني من الجئي فلسطني املسجلني 
لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية 

وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل حملنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير.
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 يتكون التقرير من ثالثة أجزاء رئيسية. يعرض اجلزء األول خلفية عن 
اليوم،  القدس  املقيمني في محيط  البدو  الفلسطينيني  الالجئني 
االحتالل.  ظل  في  اجلهالني  عرب  قرية  تكوين  عملية  ذلك  في  مبا 
ويقدم اجلزء الثاني ست دراسات حالة استناداً إلى خمسة أشهر 
عند  التقرير.  في  املوضحة  للمنهجية  وفقاً  امليداني  البحث  من 
الترحيل على  أثر  بالتفصيل، يتضح كيف  تفحص دراسات احلالة 
حياة مختلف سكان قرية عرب اجلهالني بطرق متنوعة. أما اجلزء 
الدراسة. أهم استنتاجني خرج بهما  الثالث فيعرض استنتاجات 
حتليل دراسات احلالة هما أن التجميع املركزي للتجمعات الريفية 
ضد إرادتهم قد أدى إلى وضع )1( غير قابل للبقاء اجتماعياً )2( وغير 
قادر على االستمرار اقتصادياً. إن ترحيل التجمعات البدوية الريفية 
قد  من سنة 1997  بدءاً  ثالث موجات  اجلهالني في  قرية عرب  إلى 
جردهم من األصول االجتماعية املتاحة لهم وحرمهم من أية أصول 
اقتصادية مستدامة تساعدهم في إعادة بناء حياتهم في البيئة 
اجلديدة. وها هم سكان القرية اليوم، بعد خمس عشر سنة على بدء 
الترحيل، ال يزالون يكافحون للحفاظ على العناصر األساسية في 
نظامهم االجتماعي التقليدي وسبل معيشتهم الرعوية. ويظهر 
التقرير بوضوح أن التعويض املالي الذي مت تأمينه من خالل احملاكم 
لم يكفل األمن االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي لالجئني البدو 
في قرية عرب اجلهالني. ويبني أيضاً أنه في ظل هذه الظروف وفي 
انتظار حل دائم ملشكلة الالجئني، يظل اخليار األجنع لسكان القرية 

يتمثل في اتباع ممارسات إقامة مزدوجة، بحيث يعيشون جزئياً في 
القرية ويحافظون جزئياً على سبل معيشتهم التقليدية املتنقلة 
ما  وهو  جيم،  املنطقة  في  الريفية  املواقع  إلى  العودة  طريق  عن 
تعتبره السلطات اإلسرائيلية ممارسة غير قانونية. وفيما أن ممارسة 
اإلقامة املزدوجة ستمكّن األسر من التحكم بشكل أفضل في نسق 
حياتهم ووجهتها في مرحلة ما بعد الترحيل، إال أنها تبقيهم في 
وضع هش ألنها تفترض من البدو أن يرجعوا إلى املناطق التي يكونون 
على  عالوة  باإلكراه.  واإلخالء  املساكن  بهدم  التهديد  حتت  فيها 
ذلك، إن ممارسة اإلقامة املزدوجة تفتت الوحدات األسرية، مما يترتب 
عليه حدوث تغيرات أساسية في أدوار األسرة واملمارسات اليومية.

واألونروا  مبكوم  مؤسسة  بني  املشتركة  الدراسة  هذه  إن   
التجمعات  وفي  اجلهالني  عرب  قرية  من  كل  في  أنه  تستخلص 
بالنسبة  األجنع  احلل  يظل  حالياً،  بالترحيل  املهددة  الريفية 
القدس  محيط  في  البدوية  الفلسطينيني  الالجئني  لتجمعات 
املوارد  إلى  وصولهم  وتأمني  املستدامة  الريفية  التنمية  حتقيق  هو 
يصونوا  أن  لهم  أريَد  إذا  الراهنة  الريفية  مواقعهم  في  الطبيعية 
قوية  اقتصادية  قاعدة  ويبنوا  والثقافي  االجتماعي  نسيجهم 
لتمكني  منها  بد  ال  التي  الشروط  هي  هذه  والتطور.  للتقدم 
مبسار  التحكم  من  البدوية  الفلسطينيني  الالجئني  جتمعات 
عملية التحديث حسب التوقيت والنسق والوجهة التي يرغبونها.

الورقة على األثر االجتماعي-االقتصادي واإلنساني لهذا االنتقال املقترح في ضوء العواقب االجتماعية- 1 _ ينصب تركيز 
االقتصادية واإلنسانية املعروفة في أعقاب الترحيل الذي جرى سنة 1997 وليس على ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.


