
מ-22-217

 مايرس جوينت 
بروكديل

الِقيَم وَمكامن القّوة 
والتحّديات لدى السكّان 
البدو يف النقب وقادتهم

زُوَهر أور َشْربيط     وعيريت آيزيك

يشّكل البحث جزًءا من سلسلة أبحاث الخطّة الخمسيّة للتطوير االقتصادّي -االجتامعّي 
يف صفوف السّكان البدو يف النقب يف فرتة األعوام 2021-2017، والتي جرى تنفيذها 
بالتعاون مع شعبة التطوير االقتصادّي-االجتامعّي يف املجتمع البدوّي يف النقب



تدقيق لغوي )عربيّة(: رونيت بن-نون

الرتجمة إىل العربية )موجز(: جالل حسن

الرتجمة إىل اإلنجليزية )موجز(: حاين مانور

تصميم جرافيك: عنات باركو-طوليدانو

معهد مايرس -جوينت - بروكديل

ص.ب 3886 القدس 9103702

هاتف: 02-6557400
brook@jdc.org | brookdale.jdc.org.il

القدس | كانون األّول 2022 

املجتمع  -االجتامعّي يف  االقتصادّي  للتطوير  املرموقة  الشعبة  بطلب ومتويل  املراجعة  كُِتبت هذه 
البدوّي يف النقب معهد مايرس -جيونت -بروكديل



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
عىل ضوء الصعوبات التي تواجه تطبيق برامج تسعى إىل املساعدة يف التطوير االقتصادّي _ االجتامعّي للبدو يف النقب، توجّهت شعبة 
الفرضيّة  الصعوبات.  النقب إىل معهد بروكديل بطلب إجراء بحث معّمق يقوم بفحص هذه  البدوّي يف  التطوير االقتصادّي يف املجتمع 
النقب، وسائر  البدو يف  تتأثّر-من فجوات اجتامعيّة وِقيَميّة بني  تتأثّر -يف ما  الصعوبات  أّن هذه  البحث هي  انطلق منها  التي  األساسيّة 
السّكان يف إرسائيل، ومن مواقفهم تجاه الدولة وتجاه مسارات التغيري التي يخوضها املجتمع البدوّي، تلك التي تسعى الحكومة إىل امليّض 

بها قُُدًما نحو األمام.

األهداف
متانتهم . 	 ولخصائص  املعيشيّة،  املجاالت  شتّى  يف  أولويّاتهم  ولسلّم  النقب،  يف  البدو  السّكان  لدى  الِقيَم  لسلّم  مسح  عمليّة  إجراء 

االجتامعيّة، وملواقفهم تجاه السلطة املحلّيّة وتجاه الدولة.

فحص الفروق يف القيم والقوى والتحديات بني مجموعات السكان البدو املختلفة، بغرض إجراء أفضل املالءمات لربامج معّدة لهم. . 	

لهذه . 	 استجابات  فيه  تتوافر  الذي  النحو  من  واملواقف  للسّكان،  املتفرّدة  واالحتياجات  الِقيَم  إزاء  املحلّيّة  القيادة  تصوُّرات  فهم 
ذ لصالح السّكان هناك. االحتياجات يف إطار خدمات وبرامج تنفَّ

النقب، . 	 للبدو يف  االجتامعّي   _ االقتصادّي  التطوير  املساَعدة عىل  إىل  ترمي  التي  الربامج  تطبيق  أمام  تقف  التي  التحّديات  تشخيص 
كالخطّة الخمسيّة -عىل سبيل املثال، وبلورة توصيات تطبيقية بغرض التطبيق األمثل للخطة.

المنهجيّة 
ضّم البحث منهجيّات بحث نوعيّة )نوعانيّة( وكّميّة، وشمل:

إجراء 18 مقابلة عميقة شبه مبنيّة مع قادة مجتمعيّني وأصحاب وظائف يف السلطة املحلّيّة، وقادة اجتامعيّني، وباحثني يف املؤّسسات . 	
األكادمييّة.

استطالًعا يف صفوف 331 مستطلًَعا ينتمون إىل فئتنَْي عمريّتنَْي: أبناء 34-19 )شبّان(، وأبناء 64-35 )كبار(، ميثّلون السّكان البدو يف النقب . 	
البلدة )رهط وبلدات؛ قرى(، والتحصيل األكادميّي )مثّة تحصيل علمّي أكادميّي؛ ال يتوافر تحصيل علمّي  عىل مستوى الجندر، ونوع 

أكادميّي(. أُجِريَْت يف إطار البحث 164 مقابلة وجاهيّة، َو 167 مقابلة هاتفيّة. 
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النتائج
المشاكل األساسّية التي يعاين منها البدو يف النقب هي: )1( األمن الشخيّص والحامية من االنكشاف عىل الجرمية؛ )2( املسكن؛ )3(  	

البنى التحتيّة العاّمة )املواصالت وتطوير مناطق السكن(؛ )4( الدخل والحالة االقتصاديّة. يربز موضوع األمن الشخيّص والحامية من 
االنكشاف عىل الجرمية كمشكلة مركزيّة تواجه السّكان.

مستوى المتانة المجتمعّية لدى البدو يف النقب أدىن من نظريه لدى سائر السّكان يف إرسائيل، ومن املستوى الذي يف صفوف اليهود يف  	
غالف غزّة، ويشبه مستوى املتانة االجتامعيّة لدى العرب يف منطقة املثلّث.

يرتبط مركَّب املتانة يف مستواه األعىل مبكان السكن الذي يعكس إحساًسا عاليًا باالنتامء إىل مكان السكن واعتزازًا بهذا االنتامء.  	

مركّب املتانة يف مستواه األدىن هو الثقة بالقيادات. ال تتوافر ثقة لدى غالبيّة السّكان بصّناع القرار، إذ يعتقد %52 من البدو يف  	
النقب أّن السلطة املحلّيّة ال تعمل عىل تطوير السّكان البدو يف النقب، أو أنّها ال تعمل سوى القليل يف هذا الصدد، ويعتقد 67% 

من املستطلَعة آراؤهم أّن الدولة ال تعمل إطالقًا عىل تطوير البدو يف النقب، أو أنّها ال تعمل سوى القليل يف هذا الصدد.

عرث عىل فروق يف مركبات املتانة املختلفة يف صفوف مجموعات سكانية مختلفة، والتي تشري إىل القوى والتحديات العينية التي  	
تواجه كل واحدة من هذه املجموعات. 

يتعلّق  	 ما  كّل  يف  الحكومة  ِقبل  من  التعاون  وغياب  بالتمييز  يرتبط  ما  كّل  يف  قاسية  أحاسيس  وجود  عن  النقاب  املقابالت  كشفت 
البدو  السكان  بني  العالقة  لتحسني  محتملة  عمل  اتجاهات  املقابالت  يف  عرضت  النقب.  يف  البدو  السّكان  بحياة  املتعلّقة  بالقرارات 

والحكومة.

المجاالت المعيشّية األكثر أهّمّية بالنسبة للبدو في النقب هي: )1( الصّحة؛ )2( الرتبية والتعليم؛ )3( األمن الشخيّص والحامية من  	
االنكشاف عىل الجرمية؛ )4( الدخل والحالة االقتصاديّة.

الِقَيم: الِقيَم املركزيّة السائدة يف صفوف البدو يف النقب هي املحافَظة عىل اآلَخر وتطويره. الِقيَم التحفيزيّة املركزيّة فيها هي: األمن؛  	
َ أّن البدو يثّمنون الوفاق أكرث، بينام يثّمن اليهود النزعة التحصيليّة أكرث. مّكن فهُم الفروق يف سلم  الكرم، الوفاق؛ النزعة العموميّة. تَبنيَّ
القيم لدى مجموعات سكانية مختلفة يف فهم اتجاهات ومسارات تغيري يخوض غامرها السكان البدو، وكذلك فهم احتياجاٍت ومحاور 

عينية متّكن من توفري مالَءمة أفضل للربامج املعّدة ملجموعات مختلفة يف صفوف السكان. 

الـپـروفيالت: عمليّة املسح لثامنية پـروفيالت )مجموعات( يف صفوف السّكان البدو، بحسب خصائص املشاركني يف االستطالع: الجندر؛  	
الفئة العْمريّة؛ نوع بلد املسكن، كشفت عن صورة مجتمع يخوض غامر التغيري والتحوُّل، وتَسوده نزعة املحافَظة عىل ما هو قائم، 
الرجال والنساء.  األجيال، وكذلك بني  توتُّرات بني  أن تخلق  توليفة كهذه  التغيري. ومن شأن  االنفتاح عىل  التقاليد إىل جانب  واحرتام 
عالوة عىل ذلك وفر املسح فرصة استثنائية للتعمق يف انعدام التجانس الذي  مييز السكان، وفهم أفضل للقوى القامئة لدى املجموعات 

املختلفة والتحديات التي تقف أمامها.
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  توصيات
خاّصة . 	 احتياجات  إىل  التطرّق  وأولويّاتهم.  والحتياجاتهم  النقب،  في  البدو  لِقَيم  مالَءمة  والبرامج  الخدمات  تكون  أن  على  العمل 

)كاألمن الشخيّص، والحامية من االنكشاف عىل الجرمية -عىل سبيل املثال( قد يساعد يف ترسيخ عالقات ثقة وتعاون مع الحكومة.

االعتماد على القوى القائمة في صفوف السكّان من أجل تحقيق أهداف مشتركة. اإلحساس العايل باالنتامء إىل مكان السكن لدى . 	
فضاًل  السكن.  ومحيط  البلدات  وتنمية  لرعاية  تسعى  وبرامج  ومخطّطات  مبادرات  تطوير  من  وميّكن  للمتانة،  َمْصدًرا  يشّكل  البدو 
عن ذلك، تشّكل ِقيَم املحافَظة عىل اآلَخر وتطويره مورًدا إضافيًّا للمتانة املجتمعيّة، ومن شأن هذا املورد أن يساعد يف املحافَظة عىل 
الثقافة املحلّيّة والتطوير االجتامعّي _ االقتصادّي للعائلة واملجتمع القريب، وذلك من خالل تقوية املصالح التجاريّة العائليّة املحلّيّة، 
وإقامة مصالح تجاريّة اجتامعيّة، وتطوير منتَجات ثقافيّة وفّن أصيل، وإقامة مصالح تجاريّة للنساء، وتعزيز السياحة، وبيع األغذية 

املحلّيّة وغري ذلك. 

العمل على إدماج آلّيات لتعزيز العالقات والثقة بين السكّان والحكومة والقيادة الرسمّية المحلّّية. تُظِهر النتائج وجود حالة خطرية . 	
من عدم الثقة بالقيادة الرسميّة يف السلطة املحلّيّة ويف الدولة. نويص أن يجري تبّني أفضل املامرَسات من أجل تعزيز الثقة، كام أظهر 
السياسات  الجمهور يف تحديد  ثابتة إلرّشاك  آليّات  بينها تطوير ومتويل  البحث، ومن  أُجِرَي يف إطار  الذي  املهنيّة  األدبيّات  استعراض 
واتّخاذ قرارات تتعلّق بحياتهم وتؤثّر عليهم؛ وتعزيز مشاَركة السّكان يف جميع مراحل تطوير الربامج واالستجابات لصالحها: تعريف 

االحتياجات؛ التخطيط؛ التطوير؛ التطبيق؛ الرقابة؛ التقييم.

مواصلة العمل على إجراء عملّيات مسح أكثر شمواًل وعمًقا للمجموعات السكّانّية، بهدف مالَءمة الخدمات الحتياجاتهم وخصائصهم. . 	
استناًدا إىل تحليل الـپـروفيالت يف البحث، نويص أن يجري توفري استجابة يف إطار الخطّة الخمسيّة الحتياجات املجموعات السّكانيّة 
املحّددة. عىل سبيل املثال: تطويُر برامج لتعزيز الثقة بالقيادة املحلّيّة يف صفوف الرجال الشبّان يف القرى، وتعزيز الثقة االجتامعيّة 
يف صفوف النساء يف رهط ويف البلدات لغرض تعزيز اإلحساس املجتمعّي يف صفوف النساء يف القرى؛ تضمنُي مركّبات املحافَظة عىل 
هة للرجال أو الكبار؛ توفرُي استجابات يف الربامج الحتياجات الشبّان والشابّات يف القرى للتغيري والتطوير الذايتّ. الثقافة يف الربامج املوجَّ


