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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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موَجز
يتناول قرار الحكومة 2397 الخطّة الخمسيّة للتطوير االقتصادّي _ االجتامعّي يف صفوف السّكان البدو يف النقب لألعوام 2017-2021، 
جوهريّة:  مجاالت  أربعة  يف  القرار  يتمحور  إرسائيل.  يف  السّكان  وعموم  النقب  يف  البدو  السّكان  بني  الفجوات  تقليص  إىل  ويسعى 
اتّخاذ  يف  يشارك   . املحيّّلّ الحكم  ومتكني  تعزيز  التحتيّة؛  الهياكل  تطوير  والتشغيل؛  االقتصاد  االجتامعيّة؛  والخدمات  والتعليم  الرتبية 
للتطوير  املرموقة  الشعبة  عىل  القرار  تطبيق  مسؤوليّة  تقع  الحكوميّة.  الرشكات  من  وعدٌد  وزارة،   )12( عرشة  اثنتا  وتطبيقه  القرار 
ببحث  القرار  املْدَرجة يف  الخمسيّة  الخطّة  مرافقة  تجري  الشعبة(.  ييّل:  ما  )يف  النقب  البدوّي يف  املجتمع  -االجتامعّي يف  االقتصادّي 
عنها  تتمّخض  التي  واإلنجازات  الخمسيّة،  الخطّة  تطبيق  فحص  األساس  يف  ويتناول  بروكديل"،   - جوينت   - مايرس  "معهد  يديره 
املحافظة عىل ما تجب  املطلوبة يف سبيل  للمسارات واإلجراءات  الخطّة )عن كّل جزء منها، وعنها كوحدة كاملة(، والتوصيات  هذه 
للخطّة  الـُمراِفق  البحث  يرتكز   .)2022-2026 )للسنوات  القادمة  الخمسيّة  الخطّة  وتطبيق  تخطيط  وتحسني  وتغيري  عليه،  املحافظة 
مبا  التطبيقيّة،  هات  التوجُّ عىل  والتشديد  البحث،  منهجيّات  من  تنويعة  واستخدام  املصادر،  من  كبري  عدد  من  املعارف  تكديس  عىل 

يشمل عرض اتّجاهات عمل من أجل تصميم السياسات. 

شاملة  صورة  عرض  إىل  ويرمي   ،2022-2026 للسنوات  الخمسيّة  الخطّة  انطالق  قُبَيْل  املعرفيّة  التحتيّة  البْنية  الحايّل  التقرير  يتناول 
يشمل  القادمة.  الخمسيّة  الخطّة  لتطوير  ركيزة  توفري  وبالتايل   ،2397 الحكومة  قرار  يعالجها  التي  الجوهريّة  للمجاالت  ثة  ومحدَّ
2021, ويجري  ق التي ترافق الخطّة الخمسيّة الحاليّة. يتم تحديث النواتج حتى منتصف العام  التقرير نواتج ُمـَمْركَزة ألبحاث التعمُّ

تقسيمها وفًقا إىل مجموعات من املواضيع:

النقب،  البدو يف  للسّكان  الحياة  )1( بحث مؤرّّشات جودة  النقب:  البدو يف  السكّان  املجموعة األوىل صورة وضع شاملة حول  توّفر 
والتعليم؛  الرتبية  املنتقاة:  الحياتيّة  املجاالت  من  عدد  يف  الهدف  جمهور  بحالة  يتعلّق  ما  كّل  يف  إشارات"  "لوحة  تطوير  وموضوُعُه 
تكنولوجيّات  واالجتامعّي؛  الشخيّص  الرفاه  التحتيّة؛  والبنى  اإلسكان  والحكم؛  املدنيّة  املشاركة  الشخيّص؛  األمن  الصّحة؛  التشغيل؛ 
سّكانيّة  مقارَنًة مبجموعات  الحياتيّة  املجاالت  هذه  تعكس  مؤرّّشات  يف  فروق  فحص  البحث  من خالل  واالتّصاالت. جرى  املعلومات 
العرش  السنوات  يف  زمنّي  محور  عىل  تغيري  نزعات  وكذلك  السّكان(،  عموم  العرب؛  سائر  اليهود؛  سائر  الجنوب؛  يف  )اليهود  أخرى 
ترّضرت  قد  السّكانيّة  الرشيحة  هذه  أّن  علاًم  النقب،  يف  البدو  السّكان  عىل  الكورونا  جائحة  تأثريات  بفحص  قام  بحث   )2( األخرية؛ 
ا بسبب الفجوات التي كانت قامئة بينها وبني عموم السّكان حتّى قبل انتشار الجائحة. أجرى البحث عمليّة فحص  عىل نحٍو بالغ جدًّ
َص اتّجاهات التأثري وقّوتها يف كّل واحد من هذه املجاالت، وعرََثَ عىل عوامل  ملجاالت الحياة األساسيّة التي أثّرت عليها الكورونا، وشخَّ
أجل  اتّجاهات عمل من  واقرتَح  النقب،  البدو يف  للسّكان  العينّي  االجتامعّي   _ االقتصادّي  السياق  األزمة يف  مواجهة  م  تقدِّ أو  ر  تؤخِّ

توفري استجابات وحلول للمشاكل التي نجمت عن األزمة.

أبعاد  أَم يف  والتخطيط  التطبيق  أبعاد  أكان ذاك يف  الخمسّية، سواء  للخطّة  البنيويّة  لألبعاد  الثانية فحًصا عرْضيًّا  املجموعة  تناولت 
وللمجاالت  شاملة،  كَوحدٍة  للخطّة  مسح  عمليّة  أجرى  حيث  الخمسيّة،  للخطّة  العاّم  النموذج  تناَوَل  بْحث   )1( والتقييم:  النتائج 
وإيجاد  الخطّة،  قاعدة  يف  تقع  التي  العمل  آلليّات  وإضاءة  بينها،  التبادليّة  للعالقات  تحليل  عمليّة  وأجرى  فيها،  املْدَرجة  الفرعيّة 
كتاٍب  يف  تجميعها  جرى  والتي  العمل،  ملخطّطات  والتطبيق  البَلَْورة  ملسارات  بنيوّي  فْحص   )2( عليها؛  ترتكز  التي  املركزيّة  الـَمحاور 
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ويُجري  لة،  مكمِّ نظر  نقطة  عرض  ابتغى  بُْعد   )3( القرارات؛  بصنع  الصلة  ذات  الوزارات  ِقبل  من  صياغته  وجرت  الشعبة،  نرَشتْه 
الرتبية  املجاالت:  املخطَّطات يف عدد من  التي جرى تعريفها يف كتاب  العمل، والغايات، واملؤرّّشات  لنواتج مخطَّطات  فحًصا تفصيليًّا 
والتعليم؛ التعليم العايل؛ التشغيل؛ خدمات الرفاه االجتامعّي؛ تعزيز السلطات املحلّيّة. جرت عمليّة مسح وتحليل للمؤرّّشات بحسب 
مدى اتّصالها مبجاالت العمل التي يُفرتض أن متثّلها، وَوفْق درجة دقّتها ووضوحها وشّفافيّتها. وُعرَِضت سبٌل لتحسني املؤرّّشات القامئة 
السلطات  تعزيز  لخطّة  التقييم  لبحث  مرحليّة  نواتج  تُْعرَض  النهاية  يف   )4( التحليل؛  نتائج  أساس  عىل  جديدة  مؤرّّشات  وصياغة 
املحلّيّة البدويّة يف النقب، الذي يشّدد عىل حقيقة أّن السلطات املحلّيّة تُعترََب محوًرا مركزيًّا يف الخطّة الخمسيّة، ويقف )أي البحث( 
الذاتيّة  القدرات  وتعزيز  ناحية،  من  للسّكان  الخدمة  وتحسني  امليزانيّات  استغالل  الرئيسيَّنْي:  الخطّة  هديَفِ  بني  القائم  التوتّر  عند 

للسلطة من ناحية أخرى.

تتناول املجموعة الثالثة جهاز الرتبية والتعليم يف البلدات البدويّة يف النقب واألطفال الذين يف سّن املدرسة من ذوي اإلعاقة: )1( 
البحث  النقب. فَحص  البدو يف  الواسعة االنتشار يف صفوف السّكان  العلنّي والخفّي من املدرسة -بْحث حول هذه الظاهرة  الترّسب 
أحجامها؛  تقليص  أجل  املحتَملة من  والتداخالت  متيّزها،  التي  الجندريّة  والتباينات  بالترّسب،  املرتبطة  واملجتمعيّة  الشخصيّة  األسباب 
الطلبة  تحصيل  بني  الفجوات  البحث  استعرض   - النقب  يف  البدو  الطلبة  صفوف  يف  بـچـروت  شهادة  عىل  الحصول  استحقاق   )2(
نسبة  رفع  أجل  من  تعمل  التي  للرَبامج  مسح  عمليّة  وأجرى  إرسائيل،  يف  أخرى  سّكانيّة  مقارَنًة مبجموعات  البـچـروت  امتحانات  يف 
قات التي تعرتض طريقهم من أجل تحسنِي التحصيل يف امتحانات البـچـروت،  استحقاق شهادة البـچـروت يف صفوفهم، وفَحَص املعوِّ
وشقِّ طريقهم إىل مؤّسسات التعليم العايل؛ )3( جودة التدريس يف املدارس البدويّة يف النقب – وهي أحد العوامل املركزيّة التي تؤثّر 
األّولنَْي يف هذه املجموعة-  البحثنَْي  الترسُّب وكذلك عىل استحقاق الحصول عىل شهادة بـچـروت، ويجري استعراضها يف  عىل ظاهرة 
شّدد البحث عىل بناء منوذج )لتقييم جودة التدريس يف صفوف السّكان البدو يف النقب، وفحص جودة التدريس يف عدد من املدارس 
املنتقاة؛ )4( أطفال من ذوي اإلعاقة يف صفوف السّكان البدو يف النقب - تناول البحث تقييم االحتياجات واالستجابات والنواقص يف 
مجاالت الصّحة والرتبية والتعليم والرفاه، سواء أكان ذلك يف األوقات العاديّة أم من خالل وجهة النظر الخاّصة بفرتة انتشار الكورونا. 

وعوائق  التشغيل  أمناط   )1( الفقر:  من  التخلّص  ومبادرات  النقب  يف  البدو  السكّان  لدى  التشغيل  أوضاع  الرابعة  املجموعة  تتناول 
أمام التشغيل يف صفوف البدو يف النقب - متحور البحث يف فرص وتحّديات النهوض بتشغيل نوعّي يف صفوف البدو يف النقب حيال 
العمل،  سوق  يف  االنخراط  يتطلّبها  التي  األساسيّة  املوارد  ويف  األجور،  ويف  التشغيل،  نَِسب  يف  السّكان:  عموم  وبني  بينهم  الفجوات 
وألقى الضوَء عىل عوائق بنيويّة وثقافيّة متيّز الرجال البدو والنساء البدويّات؛ )2( بحث تقييم لرَبنامج "أنفاق الغذاء"، وهو برنامٌج 
الشؤون  أقسام  رعاية  )وتقع ضمن  اقتصاديّة  تعاين ضائقة  التي  العائالت  لتمكني  ُمَعدٌّ  الزراعة  التشغيليّة يف مجال  املباَدرات  لتطوير 
التعلّم من  أُجِرَي البحث بصيغة  االجتامعيّة( من أن تحّسن أوضاعها االقتصاديّة االجتامعيّة وتقلّص من عمق الفقر الذي تقبع فيه. 

شة وضعيفة، وال سيّام يف صفوف السّكان البدو يف النقب.  نجاح برامَج مركَّبٍة أكرَث وُمَعّدٍة هي كذلك ملساَعدة فئات سّكانيّة مهمَّ

يعرض الفصل التلخييّص يف هذا التقرير توصيات واتّجاهات عمل عىل أساس القضايا التي تتشارك فيها املجموعات وتقارير البحث 
التشغيل واالقتصاد؛ األطفال ذوي اإلعاقة؛  العايل؛  التعليم  الرتبية والتعليم؛ جهاز  التالية: جهاز  املْدَرجة فيه، وهي تتعلّق باملجاالت 
والشبّان  االتّصال،  لشبكات  التحتيّة  والبنى  الشخيّص،  األمن  )مثل  للتطوير  محتويات  مجاالت  املحلّيّة؛  السلطات  تعزيز  برنامج 
وتعزيز  واملؤرّّشات،  والغايات  العمل،  برامج  نظام  تطوير  سيّام  وال  الخمسيّة،  الخطّة  بتطبيق  تتعلّق  َعرْضيّة  وقضايا  املتبطّلني(؛ 
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التنسيق بني األطراف املتداخلة يف الخطّة الخمسيّة، وإرّشاك الجمهور البدوّي يف مسارات بلورة الخطّة وتطبيقها؛ ومواضيع إضافيّة 
وبعمليّة  بفحص جذرّي  تطبيقها  يقرتن  الخمسيّة،  الخطّة  أبحاث  ترتكز عىل  التوصيات  أّن  الرغم من  الخمسيّة. عىل  بالخطّة  تُلَحق 
صقل مبشاركة الشعبة وجهات تطبيقيّة مختلفة. يعتقد ُمِعّدو هذا التقرير أّن عرض صورة رحبة بكل ما يتعلق باملجاالت الجوهرية 
من  مجموعة  مع  حولها  عميق  نقاش  وإجراء  عمليّة  توصيات  بلورة  جانب  إىل   ،2017-2021 لألعوام  الخمسية  الخطة  تتناولها  التي 
هؤالء،  ويعتقد  ستليها.  التي  الخمسية  الخطة  تخطيط  عند  مضافة  قيمة  يحمالن  البلورة  وهذه  العرض  هذا  املتداخلة،  األطراف 
من  أكرَب  حد  تحقيق  عىل  كامنة  قدرة  طياتها  يف  تحمل  هذه  العمل  واتجاهات  التوصيات  أن  التعمق  ألبحاث  الباحثون  وكذلك 

والتأثري. التطبيق 


