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حول بحث الخّطة الخمسيّة )2017-2021( للسكّان البدو يف النقب 
أُجِرَي بحث الخطّة الخمسيّة بتمويل مشرتَك من ِقبل شعبة التطوير االقتصادّي - االجتامعّي يف املجتمع البدوّي يف النقب ومعهد مايرس 
– جوينت -بروكديل. استغرق البحث مّدة ثالث سنوات ونصف السنة، وشمل أبحاثًا فرعيّة حول تشكيلة من املواضيع، كالرتبية والتعليم، 
واألطفال ذوي اإلعاقات، والتشغيل، والسلطات املحلّيّة. شمل البحث كذلك أبحاثًا فرعيّة بشأن مواضيع َعرْضية كمنظومة برامج العمل 
التي رافقت الخطّة الخمسيّة، والقيم، والقوى، والتحّديات يف صفوف السّكان البدو يف النقب وقياداتهم، وصورة الوضع يف صفوف السّكان 

البدو يف النقب -مؤرّّشات منتقاة. عالوة عىل ذلك، يشمل البحث تقيياًم شاماًل للخطّة الخمسيّة.

قاد  -بروكديل.  مايرس -جوينت  النقب، ومعهد  البدوّي يف  املجتمع  االجتامعّي يف  االقتصادّي  التطوير  بني شعبة  بالتعاون  البحث  أُجِرَي 
أفراد الشعبة عمليّة تحديد مواضيع البحث، وقّدموا ردودهم التقييميّة عىل األبحاث نفسها. قام معهد بروكدايل بعمليّات توحيد وإدماج 

ل املسؤوليّة املهنيّة عىل تنفيذه. مواضيع البحث وتحمُّ

 מאיירס ג׳וינט
ברוקדייל
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ملّخص

خلفيّة
الخطّة  2397 بشأن  الحكومة  -االقتصادّي يف دولة إرسائيل، وعليه يسعى قرار  التدريج االجتامعّي  قاع  النقب يف  البدو يف  السّكان  يقبع 
الخمسيّة للتطوير االقتصادّي-االجتامعّي يف صفوف السّكان البدو يف النقب للسنوات 2017-2022 إىل تقليص الفجوات بني السّكان البدو 
وسائر سّكان الدولة، وإىل تعزيز اندماج هذه الرشيحة السّكانيّة يف املجتمع واالقتصاد يف إرسائيل. الجهة املسؤولة عن تطبيق القرار هي 
الزراعة  الشعبة تحت سقف وزارة  البداية كانت هذه  النقب )يف  البدوّي يف  للمجتمع  للتطوير االقتصادّي -االجتامعّي  املرموقة  الشعبة 
وتطوير الريف، ويف العام 2020 يف وزارة الصناعة واالقتصاد، وابتداء من منتصف 2021 أصبحت يف وزارة الرفاه -يف ما ييل: الشعبة(. تجري 
خة يف القرار ببحث يديره معهد مايرس -جوينت -بروكديل، ويتناول هذا البحث فحص ومراجعة تطبيق  مرافَقة الخطّة الخمسيّة املرسَّ
الخطّة الخمسيّة، وإسهامها -كّل قسم من أقسامها، وكخطّة شاملة، وتقديم توصيات تتعلّق باإلجراءات املطلوبة من أجل املحافظة عىل 

إنجازاتها، أو تحسني وتغيري تخطيط وتطبيق الخطّة الخمسيّة القادمة )للسنوات 2026-2022(.  

لخصائص  مشابهة  بخصائص  تتّصف  العامل  يف  سّكانيّة  فئات  بشأن  معّمقة  دراسة  يُجري  أن  املعهد  من  الشعبة  طلبت  البحث،  إطار  يف 
السّكان البدو يف النقب، وبشأن الفجوات بينها وبني األغلبيّة السّكانيّة يف البالد التي يسكنون فيها. ستتناول هذه الدراسة صعوبات تطبيق 
خطط مشابهة للخطّة الخمسيّة للتطوير االقتصادّي - االجتامعّي لدى السّكان البدو يف شتّى مجاالت الحياة. الفرضيّة التي انطلقت منها 
هذه الدراسة هي أّن هذه الصعوبات تتأثّر -يف ما تتأثّر-بالفروق يف الثقافة والقيم بني مجموعاٍت أقلّيّة تقليديّة قبليّة وقادتها، من جهة، 
وسائِر السّكان يف الدولة، من جهة أخرى، عىل غرار تأثُّر إرسائيل من هذه الفروق ومن املواقف تجاه الحكم وتجاه مسارات التغيري التي 

تسعى الحكومة إىل إحداثها يف صفوف السّكان البدو.

األهداف
جاءت أهداف املراجعة عىل النحو التايل: )1( التعلُّم ماّم يدور يف دول العامل بشأن طرائق العمل والتعامل مع العوائق التي تقف أمام 
تطبيق برامج لتقليص الفجوات االجتامعيّة - الثقافيّة بني مجموعاِت األقلّيّة التقليديّة - القبليّة )التي تحمل خصائص مشابهة لتلك التي 
يحملها السّكان البدو يف النقب(، وسائِر السّكان؛ )2( إجراء مسح ألفضل املامرَسات )مبا يشمل األدوات واألنشطة( التي تديرها الدول، تلك 
التي تالئم ثقافة مجموعات األقلّيّة، بغية مساعدة أصحاب الوظائف املكتبيّني وامليدانينّي عىل تطبيق سياسة تسعى إىل تقليص الفجوات 
االجتامعيّة - االقتصاديّة. ستوفّر املراَجعة قاعدة لتحسني تطوير الخدمات وتوفريها للسّكان البدو يف النقب َوفق الخصائص التي يتفرّدون 

قات التي تعرتضهم بعني االعتبار. بها، واحتياجاتهم، مع أخذ التحّديات واملعوِّ

المنهج
ترتكز املراَجعة عىل تشكيلة من َمصادر املعلومات، كاملقاالت األكادمييّة التي استُِقيَت من األدبيّات املهنيّة الدوليّة، وأبحاث التقييم حول 
برامج حكوميّة جرى تنفيذها يف صفوف مجموعات األقلّيّة التي وقع عليها االختيار )أبناء الروما )الغجر( يف أوروبا، والسامي يف الدول 
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ومواقع  حكوميّة،  إلكرتونيّة  ومواقع  أسرتاليا(،  يف  تورس  مضائق  وأبناء  واألبورجني  كندا،  يف  األبورجني  والسّكان  الشامل(،  )دول  النورديّة 
منظَّامت وجمعيّات تُْعنى بتطوير خدمات وحقوق لهذه الفئات السّكانيّة. جرى تجميع املعلومات يف الفرتة الواقعة بني آذار وآب من 

العام 2021.

الخوض يف مسار تحديد معايري لخصائص  البحث، وبعد  التي طلبت إجراء  الجهة  بالتعاون مع  املذكورة جرى  األقلّيّة  اختيار مجموعات 
املجموعات السّكانيّة، والدول التي تقطن فيها، وخصائص الربامج.

نتائج
األقلّيّة  مجموعات  بني  -االجتامعيّة  االقتصاديّة  الفجوات  تقليص  يف  فاعليّتُها  ثبَتْت  مركزيّة  طرق  أربع  الحكومات   استخدمت 
التقليديّة -القبليّة، وكذلك بني مجموعات األغلبيّة يف دولها: )1( تعميق وترسيخ العالقات بني مجموعات األقلّيّة والحكومة؛ )2( مشاَركة 
الرقابة(؛ )3( خلق  التطبيق،  التطوير؛  الـُمَعّدة لها )يف جميع املراحل: التخطيط؛  فّعالة ونشطة من ِقبل مجموعة األقلّيّة يف بناء الربامج 

حلول محلّيّة مالَءمة للقيم والثقافة السائدة؛ )4( مالَءمة ثقافيّة للخدمات والربامج.

استنتاجات وتوصيات
َ من املراجعة أّن تعميق الرشاكة مع السّكان البدو يف النقب بشتّى أطيافهم )الرجال، والنساء، والفتْية، والكبار، وسّكان املدن والقرى  تبنيَّ
وغريهم(، إىل جانب التطرّق إىل قيم هذه املجموعة واحتياجاتها املتفرّدة، كّل هذه األمور قد تساعد عىل ترسيخ عالقات الثقة والتعاون 
بني الحكومة والسّكان البدو يف النقب وممثّليهم؛ وعىل تطوير حلول محلّيّة تجري مالَءمتها للثقافة؛ وعىل العمل املشرتَك من أجل التغيري 
التطوير  ملخطّطات  أفضل  تطبيق  وعىل  العاّمة؛  الجامهرييّة  للخدمات  الثقافيّة  اإلتاحة  وعىل  املحلّيّة؛  القيادات  بتعزيز  أسوة  والتطوير 
َ من املراجعة التي أُجِريَْت يف الدول املذكورة أنّها بذلت  االقتصادّي واالجتامعّي يف صفوف السّكان البدو يف النقب. عالوة عىل ذلك، تَبنيَّ
جهًدا مربَمًجا وبنيويًّا ومتواصاًل من أجل تحقيق التغيري املنشود. هذا الجهد يستوجب رصد موارد كبرية عىل امتداد الوقت، يف التخطيط 

ويف التفكري ويف التمويل.

النهوض   )2( والحكومة؛  البدو  السكّان  بين  الروابط  تعزيز  على  العمل   )1( تطبيقيّة وهي:  توصيات  أربع  إىل  االستنتاجات  تُْفيض هذه 
بمشاركة نشطة من ِقبل السكّان يف جميع مراحل بناء الخطط لصالحهم، وتطبيقها، وتقييمها؛ )3( العمل على ابتكار حلول محلّّية مالَءمة 
لثقافة وقيم أبناء املكان بواسطة االعتامد عىل خصائص محلّيّة متّكن من خلق ِبًنى تحتيّة لرثوة ثقافيّة واجتامعيّة وبيئيّة، ودعمها؛ والقيام 
؛ )4( وكذلك العمل عىل مالَءمة الخدمات لثقافة أبناء  يف هذه األثناء برعاية وتطوير روح املبادرة واالبتكار يف صفوف ِقطاع األعامل املحيّلّ

المكان يف تنويعة من املجاالت الحياتيّة، نحو: الرتبية والتعليم؛ الصّحة؛ التعليم العايل؛ الرفاه؛ ِقطاع األموال؛ التشغيل.


