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النساء على تعرقل التي الرئیسة العقبات الورقة هذه          ستناقش
مجمل العمل. سوق في االندماج النقب في         العربیات-البدویات
النتائج تؤِت لم منها النابعة والمخططات الحكومة         قرارات
من بالرغم النقب. في العربیات النساء وسط في منها           المرجوة
عام في المشاریع، وتطویر الواسعة الحكومیة        االستثمارات
الالتي العربیات-البدویات النساء توظیف نسبة بلغت 2016       
االلتزام في فقط. %19.2 سنة و64 25 بین أعمارهن 1          تتراوح

في ینعكس الذي والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة مع          المحدد
توظیف یصل بأن الغایة تحدید تم ،1994 برقم الحكومة 2          قرار

یوجد ال ولكن ،2020 عام بحلول %41 إلى العربیات           النساء
ثانویة أهداف أیة البدوي للمجتمع المحددة المشاریع من أي           في
یبدو ما وعلى الخطة، تنفیذ أجل من المرجوة التوظیف           لنسبة
توظیف نسبة لزیادة خاصة محددة خطة توجد ال بأنه           أیًضا
لمحة لتوفیر مختص یوجد ال لذلك، باإلضافة البدویات. 3         النساء

العمل سوق دخول عند النساء لها تتعرض محددة عقبات           عن
 وتحدید المقاییس وتتبع تنفیذها.

مدقع. وفقر اقتصادیة ضائقة من النقب في البدو المجتمع           یعاني
یعاني حیث العمل، سوق في تتجسد المركزیة العقبات          إحدى
على المنافسة في الدونیة من المجتمع هذا أبناء من           الكثیر
ضدهم والتمییز اإلقصاء یبرز حیث العمل، سوق في          األماكن
من كنساء البدویات، النساء أخرى. أسباب مجموعة بین          من
مما مضاعف، بشكل واإلقصاء التمییز یواجهن إثنیة،         أقلیة
وظروف األدنى باألجر بالعمل القبول أو والبطالة للفقر          یدفعهن
بدأت التي النقب، في البدوي المجتمع تمدین عملیة مالئمة.           غیر
من جبریة عملیة هي الماضي، القرن من السبعینات سنوات           في
مركبات الحسبان في تأخذ لم التي اإلسرائیلیة الحكومة          قبل
في البدویات النساء على السلبي والتأثیر التقلیدیة البدویة          الثقافة
البنیة في االستثمار ضعف من البدویة البلدات تعاني          النقب.
نقص إلى یؤدي مما والتعلیم المهني والتدریب للتوظیف          التحتیة
إلى أدت الحقیقة هذه البلدات. داخل في التوظیف موارد في            حاد
للعمل الرجال خرج االقتصادیة- األدوار في جندري         استقطاب
لم أغلبهن أن وبسبب البیت، في النساء وبقیت بلداتهم           خارج
االعتماد وبسبب العبریة اللغة یتقنَّ ولم والكتابة القراءة          یعرفن
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البدویات العربیات- النساء فقدت الیهودي القطاع اقتصاد         على
4 أغلب فرص العمل.

التي البدویة البلدات لسبعة عصریة تحتیة بنیة اقتراح یتم           لم
إلى التقلیدي المجتمع من االنتقال لتسهیل الدولة قبل من           أقیمت
رمز هي البلدات فهذه تماًما، بالعكس العصري،         المجتمع
احتیاجات من أیة بالحسبان یأخذ ال الذي الفاشل المدني           للتخطیط
لقصر یرمز أنه كما البلدات تبنى أجله من الذي           المجتمع
وبالتالي، المیزانیات. في والتمییز التحتیة الُبنى في 5        االستثمار

التصنیف أسفل في البلدات هذه تكون أن المستغرب من           فلیس
6 االجتماعي-االقتصادي في إسرائیل.

في في أراضیهم على یسكنون الذین السكان آالف عشرات           یبقى
من تحدًیا أكثر وضع في بها االعتراف الدولة ترفض           قرى
الدولة اعتراف عدم بسبب بها. المعترف البلدات في الذین           أولئك
هذه وساكنات سكان فإن النقب، في البدویة القرى          بعشرات
أمام وتوجد والسیاسیة االجتماعیة الحقوق من محرومون         القرى
العقبات هذه اإلضافیة. العقبات من الكثیر العمل لسوق          اندماجهم
وفقدان یأس إلى یؤدي قد مما العمل عن البحث زمن مدة             تطیل

7 األمل بوجود عمل والبدء فیه أو حتى العودة إلى العمل.

على "نظرة تقریر في جاءت التي البحث نتائج من           یظهر
منتدى نشره الذي النقب" في العربیات-البدویات النساء 8        توظیف

النساء مشاركة بأن 2018 آذار/مارس في السلمي         التعایش
بمجتمعات مقارنة بكثیر أقل العمل سوق في البدویات          العربیات
في النقب في البدویات النساء من %16 ،2015 عام في            أخرى.
العمل، سوق في مشاركات ُكنَّ سنة عشر الخمسة فوق           عمر
64 و إسرائیل في العربیات النساء كل وسط في بـ%27ِ           مقارنة
السنوات مدار على النقب. في الیهودیات النساء وسط في %          

4 Sarab Abu-Rabia-Queder, 2006. Between tradition 
and modernization: understanding the problem of 
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 البدوي في النقب.
  انظروا: مالحظة 1، صفحة 8، تخطیط 7.6
  لمراجعة التقریر الكامل:8

https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/05
/Bedouin-Women-Employment-Report-Arb-Web-1.p

df 

 



 
 

في الیهودیات النساء عمل نسب في دائم ارتفاع یظهر           السابقة
في لكن البالد، في المناطق باقي في العربیات والنساء           النقب
الماضي، العقد في األقل على النقب، في البدویات النساء           وسط

9 فإن النسب ترتفع وتنخفض بدون اتجاه واضح.

وحسب المراكز أولى النقب في العربیة البلدات في البطالة           تحتل
ما الفجوات العمل. طالبي أغلب یشكلن النساء فإن 10         المعطیات

النساء وبین بینهن وما البدو والرجال البدویات النساء          بین
التي العمل، أجر یخص فیما أیًضا واضحة النقب في           الیهودیات
یظهر المئویة. النسب عشرات إلى األحیان بعض في 11         تصل

بأنهن العربیات-البدویات النساء فیها تعمل التي الفروع         تحلیل
منخفض فیها األجر معدل یكون التي الفروع في          یتركزّن
النور نقطة االجتماعي. والرفاه الصحیة والخدمات        كالتعلیم
النساء أجر ارتفاع بنسب هي األبحاث من تظهر التي           الوحیدة
في ارتفاع نسب السنوات في ُسجلت وقد         العربیات-البدویات
أجر ارتفاع نسب من أكثر البدویات العربیات النساء لدى           األجر
الرجال أجر ارتفاع نسب من وأكثر النقب في الیهودیات           النساء
زالت ال والفجوات الفروق بأن نتذكر أن یجب هذا ومع            البدو.

 واسعة.

 

 تصویر: أمل أبو القیعان، عتیر.
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  كل الحق.  األجر األدنى . (باللغة العبریة)11

 العقبات أمام دمج النساء العربیات-البدویات في سوق العمل

العربیات النساء لمشاركة وثقافیة مؤسساتیة تفسیرات        یوجد
علیه، تحصل التي األدنى واألجر العمل سوق في          الضعیفة
مؤسسات توفیر في الحكومة اهمال إن اآلخر. أحدهما          ویغذي
بها، المعترف غیر القرى في سیما ال عالیة، جودة ذات            تربویة

12 إنما یعزز قیم الماضي التي لم ُتعرالخروج للعمل أهمیة كافیة.

ضمن من ،2017-2016 الدراسیة السنة حتى والتعلیم:         التربیة
مدارس 10 هناك كان ثانویة، مدرسة 41 و ابتدائیة مدرسة 94           
أیة هناك یكن لم بینما بها معترف غیر قرى في تقع             ابتدائیة
بها المعترف غیر القرى سكان أن برغم وذلك ثانویة.           مدرسة
في الفتیات تسرب نسب النقب. في البدوي المجتمع ثلث           یشكلون
العقد بدایة حتى %60 فوق ما تصل بها المعترف غیر            القرى
سدرة جمعیة بها قامت التي االستقصائیة الدراسة في 13         السابق.

بها، المعترف غیر القرى من جزء في 2004 عام النقب            في
إلى تصل فوق وما 30 سن في النساء لدى األمیة نسبة بأن              ُوجد
تربویة مؤسسات إقامة ترفض إسرائیل دولة زالت ال .%80         14

صف من جزء وهذا بها المعترف غیر القرى في الئقة            تعلیمیة
المعترف غیر القرى سكان یواجهها التي الضغوطات من          طویل
على بملكیتهم المطالبة بشأن المحاكمات عن یتخلوا لكي          بها

15 أرضهم ولكي یننتقلوا إلى البلدات الحكومیة الثابتة.

الموجودة التعلیمیة المؤسسات منها تعاني التي الرئیسیة         المشاكل
بجروت معدالت التسرب، ظاهرة تشمل البدویة البلدات         في
1200 یقارب لما حاد ونقص ناقصة تحتیة ُبنى          منخفضة،
تربوي إطار أي في یتعلمون ال الذین عام 17 أبناء نسبة             صف.
والتعلیم التربیة وزارة .2016 سنة %29.3 إلى وصلت          للبدو
ورغم األطفال، وریاض الصفوف في الحاد بالنقص         تعترف
الوزارة قبل من میزانیة لها ُوضعت التي الصفوف عدد           ذلك،
بها اعترفت التي االحتیاجات من %60 حتى %20          یلبي

16  الوزارة بنفسها.
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آخر مضمار یشكل النقب لبدو السیاسي التاریخ بأن بالذكر           یجدر
الحكم فرض حیث والتعلیم، التربیة في التاریخیة الفجوات          لشرح
الحكم هذا ومنع 1966-1948 األعوام بین البدو على          العسكري
الحصول أن أي والعمل. التعلیم إلى الوصول من السكان           جمیع
إسرائیل. دولة قیام بعد سنة 20 من أكثر بعد به سمح العلم              على
نسب یشرح مركزي سبب التعلیم في التاریخیة الفجوات          تشكل
في العربیات-البدویات النساء وسط في حالیا المتدنیة         التوظیف

17 النقب.

النساء اندماج من تصعب إضافیة عقبة المبكرة: الطفولة          أطر
نظام المبكرة. الطفولة أطر في الحاد النقص هي العمل سوق            في
أطر ومثله متداٍع ُمهلهل نظام هو البدویة البلدات في           التربیة
رعایة مراكز 6 عملت ،2015 عام حتى المبكرة.          الطفولة
وفیها البدویة البلدات كل في الحكومة قبل من مراقبة           نهاریة
السنة في سیكوي، جمعیة من المعطیات حسب فقط. طفل 384          18

البلدات من طفل 4843 تسجیل یتم لم 2016-2015          الدراسیة
من %20.8 نسبة یشكل ما وهو األطفال ریاض في           البدویة
دولة ُتتم ال األطفال. ریاض جیل في البدو األطفال           مجموع
ریاض بناء في أیضا البدوي المجتمع تجاه واجباتها          إسرائیل
األطفال خمس یقرب ما حیث سنوات، 6-3 عمر في           األطفال
هكذا في للریاض. مسجلین غیر العمر هذا في البدو 19          العرب

سوق في المشاركة عن للتخلي األمهات من الكثیر تضطر           وضع
والعنایة للبقاء یضطررن ألنهن لذلك، حاجتهن رغم         العمل

 بأطفالهن.

مواصالت هناك تكن لم ،2009 عام حتى العامة:          المواصالت
زالت فال الیوم وحتى النقب، في البدویة البلدات من أي في             عامة
ألن أساسي بشكل بالنساء یضر الذي األمر بالنقص، 20          مصابة

الرئیسیات المستخدمات هن فالنساء إسرائیل في الوضع         بحسب
فیها توجد التي العربي المجتمع في وخاصة العامة          للمواصالت
المواصالت وضع حین في القیادة. رخصة یمتلكن ممن 21         قلة

في فالوضع طفیف، بشكل تحسن قد المخططة البلدات في           العامة
یقارب ما یقطنها التي بها المعترف، غیر القرى وفي القرى            هذه

  انظروا: مالحظة 17.13
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 المجتمع البدوي في النقب- صورة الوضع.
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  مركز أبحاث ومعلومات الكنیست، 2015. مواصالت عامة للسكان21
 العرب- صورة عن الوضع في عدة بلدات.

حقیقیة تلبیة أیة یوجد ال النقب، في البدوي المجتمع           نصف
في الباصات تتوقف البلدات أغلب في السكان.         الحتیاجات
السكان من الكثیر یضطر مما الرئیسي الشارع على          محطات
عن ناهیك المحطة إلى للوصول طویلة لمسافات 22        المشي

النقص إن الرئیسیة. الشوارع عبور عند للخطر حیاتهم          تعریض
العامة للمواصالت المالئمة المعبدة للشوارع التحتیة البنیة         في
من تمنعها األحیان بعض وفي القرى دخول من الباصات           تمنع

23 دخول مناطق معینة في البلدات.

السیارات مالكي نسبة ففیها البدویة، البلدات في النظر          حین
عائق ینتج هنا من متهالك، العامة المواصالت ووضع          منخفضة
خروجهن حین النساء أمام اإلمكانیات یقلص الذي         إضافي

 للعمل.

تعرقل أخرى مركزیة عقبة الصناعیة: والمناطق العمل         مراكز
فرص انخفاض هي النقب في البدویات العربیات النساء          اندماج
ُبنى بدون البدویة البلدات أقیمت البدویة. البلدات في          العمل
مما صناعیة، مناطق أو تجاریة مناطق مثًال للتوظیف،          مناسبة
نطاق خارج عمل مصادر على یعتمدون سكانها أغلبیة          جعل
العربیات النساء من %73 2014،عملت عام في         بلداتهم.
الیهودیات من %50 بـِ مقارنة سكنهن، مناطق خارج          البدویات
أماكن نقص سكنهن. نطاق خارج یعملن الالتي النقب 24         في

العامة المواصالت قلة إلى یضاف البدویة، البلدات داخل          العمل
من النساء یمنع لألطفال، التربویة المؤسسات في         والنقص
التي العوامل من جزء وهذه بلداتهن، خارج للعمل          الخروج
في البدویات العربیات النساء لعمل منخفضة نسب في          سببت
النساء من الكثیر بأن المعطیات تظهر أخرى، جهة من           النقب.
ولو بلداتهن، خارج عملهن یقع یعملن الالتي البدویات          العربیات
النساء عدد یزداد فقد لخروجهن مسهلة شروط هناك          كانت

 المنخرطات في سوق العمل.

 الخطط الُخمسّیة  كحل حكومي - حقا؟

تغییر إلى واستراتیجیة اقتصادیة عوامل أدت األخیر، العقد          في
للسكان االقتصادیة-االجتماعیة التنمیة بشأن الحكومة سیاسة        في
النساء وسط في زائد ضعف تشخیص وتم إسرائیل في           العرب

 العربیات الالتي لم یكن یشتركن في سوق العمل.

  انظروا: مالحظة 18 صفحة 22.74
   انظروا: مالحظة 18 صفحة 23.78
  عمود "العرب البدو في النقب" - مایرس-جوینت-بروكدیل، قرار24

 الحكومة 3708: التقریر األول، تخطیط 32، عمود "یهود" و "غیر
 یهود"- المكتب المركزي لإلحصاء، دراسة استقصائیة عن الموارد

 البشریة 2015، تخطیط 2.43.



 
 

االجتماعیة للتنمیة الخمسیة الخطة في السیاسة تغییر انعكس          وقد
من جزًءا كانت التي ،2016 و 2012 عامي بین 25          االقتصادیة

األراضي ملكیة نزاع حل جملتها ومن وضعها، تم أوسع           خطة
و 2017 األعوام بین الخمسیة والخطة والدولة؛ البدو          بین
القرار في النقب في البدو السكان جزء إلى باإلضافة ،2021          26

العربي المجتمع في االقتصادیة للتنمیة المخصص 922 27        رقم

اآلن حتى توفر ال الخطط هذه أن یبدو ذلك، ومع عام.             بشكل
یمكن ال بحیث واضحة غیر وأهدافها جزئیة استجابة          سوى
بأن بالذكر یجدر السكان. احتیاجات تلبي كانت إذا ما           معرفة
في یعیشون الذین البدو السكان تتجاهل متعمد وبشكل          الخطط

 القرى غیر المعترف بها.

لرفع خطط من عنها ینتج وما الحكومیة القرارات عموم           إن
المرجوة النتائج تؤِت لم العربي المجتمع في العمالة          معدالت
المشاریع بعض والیوم النقب. في البدویات النساء وسط في           منها
التوظیف معدل رفع أجل من ولكن معینة، أفضلیة للمرأة           تعطي
نظام وتوفیر النساء لتلك محددة برامج تخصیص الضروري          من
تواجه التي العوائق تخفیف على یعمل حیث التوظیف          لدعم
حول الحكومة قرار من الرغم على ذلك، إلى وباإلضافة           المرأة.
ُیعطى أن على واضح بشكل تنص التي الجدیدة الُخمسیة           الخطة
یبدو ما الخطة، لمتابعة العامة اللجنة في للمرأة المناسب           التمثیل
من رجال الحاالت معظم في البدوي المجتمع یمثل من أن            هو
احتیاجات تهمیش یتم الوضع هذه في قلیل. وعددهم          المجتمع
المعترف غیر القرى لسكان والمتعمد الظاهر التجاهل إن          النساء.
للخطة الضخمة االستثمارات على أیًضا ظاللها تلقي         بها

 الخمسیة.

وبحث تقریر كل في وتكراًرا مراًرا تأتي األراضي ملكیة           قضیة
حل الیجاد الدولة رفض إن وجیه. لسبب وذلك النقب، بدو            عن
الوضع یرسخ الموضوع هذا في البدو السكان بمشاركة          عادل
على بآثاره ویلقي البدوي المجتمع في یعیش الذي          الصعب
والرعایة والتعلیم التوظیف من الحیاة مجاالت جمیع         تطویر
غیر القرى في یوجد ال تقریبا وغیرها. والسكن          الصحیة
سیاسة هذه حكومیة. خدمات أیة وال تحتیة ُبنى أیة بها            المعترف
القرى وساكنات سكان عاتق على الصعوبات لتكدیس         متعمدة
التخلي على إلجبارهم مصممة سیاسة وهي بها المعترف          غیر

  قرار حكومي رقم 3708 بتأریخ 11.09.2011. خطة التنمیة25
 والتطویر االقتصادي للمجتمع البدوي في النقب.

  قرار حكومي رقم 2397 بتأریخ 12.02.2017. خطة التنمیة26
 والتطویر االقتصادي للمجتمع البدوي في النقب ألعوام 2021-2017.

  قرار حكومي رقم 922 بتأریخ 29.12.2015. فعالیات الحكومة27
 للتطویر االقتصادي لألقلیات في سنوات 2020-2016.

مدنیة بلدات إلى واالنتقال األراضي بملكیة المطالبات         عن
 مكتظة.

العربیات النساء لجمیع واحدة التوظیف حلول تكون أن یمكن           ال
باالختالفات تعترف أن الدولة على یجب النقب. في          البدویات
وفي البلدات في المرأة فیها تعمل التي والظروف القیود           بین
مسؤولیة تقع بها. المعترف غیر والقرى بها المعترف          القرى
على العمل عالم إلى الدخول من النساء تمنع التي العقبات            تفكیك
نظام في االستثمار عاتقها على یقع خاص وبشكل الحكومة           عاتق
المدارس حتى األطفال ریاض من البدویة، البلدات في          التعلیم
للجیل حقیقي بشكل الفرص وتكافؤ األمل إلعطاء وذلك          الثانویة،
في التدمیریة سیاستها توقف أن إسرائیل دولة على یجب           الشاب.
والموارد األراضي موارد تخصیص على تعمل وأن البیوت          هدم
تدفق إن النقب. في المجتمعات مختلف بین العادلة          االقتصادیة
ملكیة لقضایا علیه متفق حل إلى التوصل دون          المیزانیات
الذي الحل فقط التطور. من البدوي المجتمع سیمنع          األراضي
والرغبات الطموحات وتقدیر العامة المشاركة أساس على         یقوم
بحیاة یسمح بشكل العام الحیز لتنظیم یؤدي سوف الحیاة           ونمط

 كریمة لكل من یعیش فیه، عرًبا ویهوًدا على حد سواء.

 تصویر: رضا أبو القیعان، أم الحیران.
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