
 

 

اإلنترنت للطالب البدو كجزء ال   لتوفيرإليجاد حلول  ماّسة حاجة 

 يتجزأ من ممارسة حقهم في التعليم 

 

 2021حسين أبو القيعان  

 

بعد االنتقال إلى التعليم عبر اإلنترنت خالل أشهر الكورونا، ازدادت الحاجة الفورية  

لالتصال بشبكة اإلنترنت لجميع الطالب في البالد. من ناحية أخرى، لم تتوفر امكانية  

االتصال ببنية االنترنت التحتية ووسائل التعلم عن بُعد، لعشرات اآلالف من الطالب  

نشر منتدى التعايش في النقب،  ى غير المعترف بها في النقب.  العرب البدو في القر

بالتعاون مع جمعية سدرة، واتحاد االنترنت، وعيادة حقوق اإلنسان الدولية في الجامعة  

العبرية في القدس، نشر ورقة موقف حول هذا الموضوع، تتضمن الورقة متطلبات  

 التصاالت تنفيذها. ونشاطاتها يجب على وزارة التربية والتعليم ووزارة ا 



 

 المصيريةكورونا خسر أطفالنا أكثر من عام كامل من الدراسات ال فترة "خالل

٪  20لنموهم بسبب نقص الوسائل الرقمية. اآلن، تعلن وزارة التربية والتعليم أن 

من الدراسات في الدولة ستكون دراسات تكنولوجية. بدون البنية التحتية األساسية 

وفي باقي القرى البدوية سواء المعترف أو غير المعترف  لإلنترنت في منطقتنا،

هذا القرار المهم الذي سيساعد جيل المستقبل إشراك أطفالنا في من  بها، لن نتمكن

من السلطات تجاه هذه المشكلة   واضحعلى التقدم أكاديمياً ومهنياً. نطالب بموقف 

شملنا  تال  والتيالتي ستزداد سوءاً مع تطور الدراسات في جميع أنحاء البالد، 

 حاليًا ".

 ار من سكان قرية تل عراد غير المعترف بهابعدنان الن

 

 تعكس   لفجوات في الوصول إلى اإلنترنت والبنية التحتية الشاملة على مر السنينا  ان

 ناحيةالمجتمع اإلسرائيلي. يقع طالب المجتمع البدوي في النقب في أسفل القائمة من  

ويعانون منذ سنوات من نقص المعرفة الرقمية األساسية.  ، كما  هذه الوسائل  توفير

البدو في النقب بشكل كبير خلف الطالب اإلسرائيليين تضع هذه الفجوات الطالب  

 اآلخرين في استعدادهم للقرن الحادي والعشرين. 

أشهر   كوروناخالل  لطالب جائحة  باإلنترنت  لالتصال  الفورية  الحاجة  اشتدت   ،  

التي يتم جمعها المجتمعات البدوية في النقب. يُظهر العمل الميداني، واألدلة    وطالبات

التي بدأت    توفير الوسائل التعليميةأن عدم    بحاثنتائج األ  األضافة الى ب،  من المجتمع

كجزء من التعلم عن بعد للتعامل مع فيروس كورونا بعيد كل البعد عن إنهاء تأثيره  

فيروس  تفشي  أدى  الدراسي،  العام  بداية  منذ  البدو.  الطالب  من  كامل  جيل  على 

ض عقوبات وإغالق وعودة إلى  كورونا في أكثر من خمسة مجتمعات بدوية إلى فر

البنية التحتية لإلنترنت في توفير  االفتقار    فإنالتعليم. بعبارة أخرى،    توقفروتين  

والمنازل المدارس  في  السرعة  نظام    يمنع  عالي  في  المشاركة  من  البدو  الطالب 

 الطالب في مناطق أخرى في إسرائيل. ب مقارنةالتعليم 

٪ من أبنائهم 79.6فقر في إسرائيل،  ة السكانية األالمجموعالسكان البدو في النقب هم  

ألف طفل في    24(، منهم  2018يعيشون تحت خط الفقر )مؤسسة التأمين الوطني، 

في المدارس االبتدائية والثانوية )وزارة التربية والتعليم،    96300رياض األطفال و  

الوصول إلى   نيةفي امكا(. أجبر الوباء العالمي الذي أدى إلى العزلة والقيود 2021

للتعلم عن بعد وغيّر طبيعة  التكنولوجية  الحلول  اعتماد  التعليمية على  المؤسسات 



 

التي كانت موجودة من قبل، مما وحل عدم المساواة  بشكل كاف   نظام التعليم. لم يتم

إلى استمرار الفجوة الرقمية وعدم المساواة بين مجموعات المتعلمين المختلفة   أدى

 صادر التعلم عبر اإلنترنت. فيما يتعلق بم

األمور ومد )أولياء  الميدانية  لألدلة  الطالب  راءوفقًا  لم يحضر معظم    المدارس(، 

اإلنترنت،    والطالبات عبر  دروًسا  أو وذلك  البدو  الكمبيوتر  أجهزة  نقص  بسبب 

عدم    -، أو في كثير من الحاالت  عدم توفر التغطية المالئمة للهواتفالهواتف، أو  

عداد المدرسة للتعلم  ستإ  عدم  باإلضافة الى   للمعلمين والمعلمات أنفسهم  اإلنترنت  توفر

 عن بعد. 

  الحواسيب العديد من التحركات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، مثل توزيع    هناك

الرقمية، ومع ٪ فقط من الطالب البدو( للتغلب على الفجوة  13إلى    توصل  التي)

 هذا لم يكن كافيًا لمعظم الطالب.  ينص على أنذلك، فإن الواقع 

لتقرير كتبه دهان وأبو ربيعة ( حول تأثير وباء كورونا على 2020)  قويدر-وفقًا 

إمكانية ليس لديهم  مئات اآلالف من الطالب في إسرائيل  فإن  نظام التعليم اإلسرائيلي،  

 لبيئة المطلوبة للتعلم عن بعد.  االى  وأالوصول إلى التكنولوجيا 

، يترك االنتقال القرى المعترف وغير المعترف بهااألطفال البدو من  ب  يتعلق  مافي

أقل.   تعليمية  خيارات  اإلنترنت  عبر  التعلم  األبحاثإلى  معظم   توصلت  أن  إلى 

المؤسسات التعليمية التي تضم نسبة عالية من الطالب من أدنى الفئات االجتماعية  

على   القدرة  إلى  تفتقر  عبر   توفيرواالقتصادية  للتعلم  مناسب  تعليمي  محتوى 

اإلنترنت. فيما يتعلق بالسكان البدو في النقب، فإن عدم وجود بيانات صادقة، كما 

، يحد من تحديد السياسة العامة المناسبة  2021قرير عام  حددها مراقب الدولة في ت

 لتطوير التخطيط االستراتيجي. 

، فإن معظم البنية 2018وفقًا لتقرير صادر عن جمعية اإلنترنت اإلسرائيلية لعام  

التحتية لإلنترنت في القطاع العربي غير مستقرة. وفقًا الستبيان مستخدمي اإلنترنت  

٪ من  31ية التحتية لإلنترنت في القطاع العربي، فإن  حول جودة البن  2020لعام  

جودة   اإلطالق" عن  على  راضين  "غير  أو  تماًما"  راضين  "غير  العرب  السكان 

٪ 22اإلنترنت في المنزل )من حيث سرعة التصفح وعدم وجود انقطاع(؛ مقارنة بـ  

للغاية ٪ من السكان تجربة إيجابية أو إيجابية 45فقط من مجموع السكان. كما شهد 

٪ من السكان العرب. أفاد  30باستخدام اإلنترنت للعمل أو التعلم من المنزل؛ مقابل  



 

٪ من إجمالي  10٪ من القطاع العربي بتجربة سلبية أو سلبية للغاية مقارنة بـ  15

 السكان. 

 المجتمعاتالبنية التحتية لإلنترنت ليست متطورة في بلدات البدو في النقب كما في  

في   تحتية 51الواقع،  اليهودية.  بنية  لديها  ليس  إسرائيل  في  العربية  األسر  من   ٪

٪ من األسر اليهودية )دهان وأبو ربيعة قويدر، 21.7واتصال باإلنترنت، مقارنة بـ  

أجهزة  2020 بملكية  يتعلق  فيما  مماثلة  فجوات  على  العثور  تم  كما    الحاسوب(. 

الةالمنزلي ة هو ضعف ما هو مستخدم  المتحدثين بالعبري  لدى  حواسيب، واستخدام 

المتحدثين باللغة العربية. وفقًا لتقرير صادر عن المجلس القومي لألطفال في   لدى

( فإن  2020إسرائيل  لديهم  52(،  يتوفر  ال  العربية  باللغة  الناطقين  الطالب  من   ٪

  من٪  56٪ من الطالب الناطقين بالعبرية. وحوالي  35، على عكس  حاسوبجهاز  

ومستقر،  لي  العربية  المدارس قوي  إنترنت  اتصال  لديها  بس  من  30  مقارنة   ٪

 العبرية.  متحدثي اللغة الطالب

بالنسبة للمجتمعات البدوية في النقب، ال توجد بيانات أو بحث محدد بقيادة وزارة 

" السكان. بعدّ "   يقوم عادة  ال  والذيالتربية والتعليم أو المكتب المركزي لإلحصاء،  

ترف وغير  ، المعسيئ في جميع البلدان أن الوضع    الميدانيةومع ذلك، تظهر األدلة  

 في النقب. المعترف بها

، طلب منتدى التعايش وجمعية اإلنترنت والعيادة القانونية في  2021سبتمبر    2في  

ووزارة   االقتصاد  ووزارة  والتعليم  التربية  من وزارة  القدس  في  العبرية  الجامعة 

ااإلنترنت    لتوفيرتصاالت إيجاد حلول  اال النقب. حتى لدى  البدو في قرى  لطالب 

 اآلن لم تتلق المنظمات أي رد. 

 لذلك، تطلب المنظمات ما يلي:

وزارة االتصاالت ووزارة التربية والتعليم على الفور في إطالق خطة    بدأ .1

وتوسيع   السريع  للربط  للمدارس    الحواسيبأجهزة    توفيرإستراتيجية 

لمجتمعات البدوية من أجل الحد من مشكلة الوصول إلى اإلنترنت على  وا

 المدى القصير والمتوسط.

ظاهرة ترك التعليم نطالب وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات للحد من   .2

آالف الطالب البدو من السكان البدو في النقب، وتقديم حلول مالئمة   لدى

لم عبر اإلنترنت في المنازل الخاصة من  ثقافيًا باللغة العربية لتمكين التع

 أجل استمرار التعلم، وكذلك هو الحال في مؤسسات تدريب المعلمين.



 

الوصول إلى اإلنترنت هو جزء من الحق في التعليم في القانون الدولي واإلسرائيلي 

وهو مدرج في جميع برامج وزارة التربية والتعليم وأهداف الوزارة. يجب أن تسمح 

البنية مؤسسات ا لدولة بحلول مؤقتة فورية للوصول إلى اإلنترنت حتى يتم تنظيم 

 التحتية للقضية التي تعمل عليها الدولة. 

 

 مصادر 

( اإلسرائيلية  اإلنترنت  من  2018جمعية  مأخوذ  السنوي  التقرير   .)

-https://www.isoc.org.il/files/docs/general

2018.pdf-report-annual-il-meetings/2019/isoc 

( اإلسرائيلية  اإلنترنت  المتصفح  (.  2020جمعية  تخدام  اس  -اإلسرائيلي  استطالع 

)تموز   كورونا  فترة  على  التركيز  مع  إسرائيل  في  من  2020اإلنترنت  مأخوذ   .)

https://www.isoc.org.il/sts-data/israeli-internet-usage-survey-

2020 

مأخوذ    (. معطيات خالل أزمة كورونا.2020المجلس القومي لألطفال في إسرائيل )

 https://tinyurl.com/8w2v4a3zمن 

التعايش في  التربية والتعليم بناء على طلب حرية التعبير نيابة عن منتدى  وزارة 

 . 2020النقب من أجل المساواة المدنية ، 

المعلومات   وتكنولوجيا  الميزانية  وإدارة  واالقتصاد  والتعليم  التربية  وزارة 

( المعلومات  نظم  وإدارة  من (.  2021واالتصاالت  مأخوذ 

https://shkifut.education.gov.il/district/6   

.  2018التقرير السنوي    -مؤسسة التأمين الوطني. أبعاد الفقر والتفاوتات االجتماعية  

 https://tinyurl.com/6jve9ckzمأخوذ من 

 . أزمة كورونا وأثرها على جهاز التعليم اإلسرائيلي. 2020دهان وأبو ربيعة قويدر  

الدولة   السنوي لمراقب  الحكم في 2021الجزء األول ،    -أ    72التقرير  . جوانب 

 85zr6d95/https://tinyurl.comالنقب. متاح على 

https://www.isoc.org.il/files/docs/general-meetings/2019/isoc-il-annual-report-2018.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/general-meetings/2019/isoc-il-annual-report-2018.pdf
https://tinyurl.com/8w2v4a3z
https://shkifut.education.gov.il/district/6
https://tinyurl.com/6jve9ckz
https://tinyurl.com/85zr6d95
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النقب   الجهد في توثيق  ألكثير من  ألسلمي  ألتعايش  من خالل مشاريع يبذل منتدى 

الكاميرا  في هذا التقرير هي جزء من مشروع "   بصرية مختلفه. ألصور الواردة  
كاميرات   المنتدى  يوفر  حيث  القرية،  الطفال  التصوير  مشروع  اليد"  متناول  في 
المشاريع  استخدمت منتجات  اليومية.  لتوثيق حياتهم  البدو  العرب  مساعدة الطفال 

ا لوضع  الوعي  لرفع  االفالم المختلفة  مهرجانات  خالل  من  بالنقب.  البدو  لسكان 
 هذهوالمعارض في إسرائيل وحول العالم، البومات صور، تقارير ووثائق _ مثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفقًا لما يقتضيه القانون، يفخر منتدى التعايش في النقب من أجل المساواة المدنية أنه نتيجة للتعاون مع الدول

 التمويل ألنشطتنا يأتي من "كيانات السياسة الصديقة والمنظمات الدولية التي تعزز حقوق اإلنسان، فإن معظم  

 الخارجية". 



 

النقب   الجهد في توثيق  ألكثير من  ألسلمي  ألتعايش  من خالل مشاريع يبذل منتدى 
الكاميرا  في هذا التقرير هي جزء من مشروع "   بصرية مختلفه. ألصور الواردة  

كاميرات   المنتدى  يوفر  حيث  القرية،  الطفال  التصوير  مشروع  اليد"  متناول  في 
المشاريع  استخدمت منتجات  اليومية.  لتوثيق حياتهم  البدو  العرب  مساعدة الطفال 

ا لوضع  الوعي  لرفع  االفالم المختلفة  مهرجانات  خالل  من  بالنقب.  البدو  لسكان 
 هذهوالمعارض في إسرائيل وحول العالم، البومات صور، تقارير ووثائق _ مثل 
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