
والقرى الیھودیة: البدویة العربیة بین القرى مقارنة

بئر السبع1 منطقة في القرى عرب بدویھودمواصفات سكان

القرویة البلدات 11246عدد

القرویة السكان في البلدات عدد 34,500مجمل 80,600حوالي حوالي

األصغر البلدة في السكان 50عدد 450حوالي حوالي

األكبر البلدة في السكان 1,300عدد 4,800حوالي حوالي

كل بلدة في السكان 3091,740معدل عدد

11210عدد البلدات المعترف بھا

تطویرھا. في بتاتًا تستثمر تخطیطًا, ولم لم تجري لھا الدولة معناه أن بالقرى الدولة اعتراف عدم

البلدة إذ أن قانوني, یكون أن یمكن وال قانوني موجود في القرى ھو غیر ھو ما أن كل معناه بالقرى الدولة اعتراف عدم
القانون. من وجھة نظر موجودة غیر

للسقف الحق ضمنھا ومن القرى, تلك لسكان األساسیة بالحقوق  كبیرًا ومتواصًال  مسًا یسبب بالقرى  االعتراف عدم 
الالئق للتخطیط الحق الرزق, كسب الصحة, التعلیم, – األساسیة والخدمات التحتیة حق التمتع بالبنى الالئق, وللمسكن

المستقبلیة. بلدتھم طبیعة حول القرارات اتخاذ في واإلشراك

ولھذا رخصة, دون البناء اعتماد یضطرون أبناء عائلتھم, والملزمون باالعتناء باحتیاجات الدولة, القرى, مواطنو سكان
بھدم بیوتھم. المتواصل التھدید یقعون تحت فھم

سكانھا كمواطنین مع وللتعامل وتخطیطھا تنظیمھا سكانھا في إلشراك البدویة, لالعتراف بالقرى األوان آن
متساوین في الحقوق

اإلحصاء, وزارة من دائرة الجدول مأخوذة في الواردة إیالت. المعطیات شماًال ولغایة مدینة بلدة نتیفوت من یمتد السبع بئر لواء فإن المركزیة, اإلحصاء دائرة 1. حسب
النقب. بھا في المعترف غیر للقرى اإلقلیمي والمجلس الداخلیة,

التخطیط. ومؤسسات الحكومة قبل على اإلعتراف من منھا حصلت 10 بدویة, فقط 46 قریة النقب توجد في

مساحة النقب. 2.7% من حوالي تشكل القرى تقع علیھا المساحة التي

مكانھ من االنتقال على أجبرتھ الدولة القرى ھذه من قسم الدولة. قیام قبل منذ قائمة المعترف بھا غیر 36 ال القرى جمیع
مكانھ. في بقیي اّالخر والقسم االصلي

الى 5,000 األكبر القریة عدد سكان یصل بینما شخص, 400 من أكثر تعد األصغر حجمًا بھا المعترف غیر القریة

شخص.

تعتمد واحدة بلدیة كوحدة تتصرف القریة خاصة. وھویة داخلي تخطیطي ومنطق واجتماعیًا, مادیًا مبلور مبنى قریة لكل
داخلیة. توافقات على باألساس

ھي فالبلدة الدائرة, بحسب بلدة: لتعریف المركزیة اإلحصاء دائرة بمعاییر تفي ال-36 بھا المعترف القرى غیر كافة
النفوذ مسطح غیر موجودة ضمن وھي مستقلة, إدارة بھا توجد بالغ, 40 من أكثر بصورة ثابتة, یقطنھ مأھول مكان

ھو بلدة. المكان الداخلیة أن وزیر إعالن الوحید الناقص ھو المعیار ُأخرى. لبلدة التابع البلدي

النقب: في بھا المعترف غیر وأرقامالقرى حقائق
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