
بيئية مشروع وادي عتير  زراعية  منظومة 
مستدام  صحراوي  جملتمع  منوذج 



يُعتبر مشروع وادي عتير مبثابة مبادرة طالئعية للسكان 
البدو وللنقب، ويهدف إلى إنشاء منظومة زراعية ذات 

بيئة صحراوية تعتمد في عملها على أسس التخطيط 
املستدام مع األخذ بعني االعتبار اجلوانب االجتماعية، 

البيئية التكنولوجية واالقتصادية.

يرمي املشروع إلى النهوض باملعرفة واخلبرة املتوارثة، وكذلك 
بالتقاليد املتعارف عليها، من خالل تطبيق أسس العمل 
املستدام وفي الوقت ذاته االستفادة من التقدم العلمي 

املعاصر.

كما يشكل مشروع وادي عتير طرازاً ومنوذجاً مميزاً للتطوير 
املستدام في البيئة الصحراوية بحيث ُيكن محاكاة 

أسلوب العمل فيه ضمن مشاريع مشابهة في منطقة 
النقب وفي بيئات قاحلة أخرى.

ال ضير في التأكيد على أن املشروع يرّكز في مرحلتي 
التخطيط وتطبيق العمل على األوجه والقيم االجتماعية 

التقليدية، إلى جانب التكافل املتبادل بني اإلنسان وأخيه 
اإلنسان، وبني االنسان والبيئة، وذلك من خالل االلتزام 

املتواصل للمشروع بروح هذه املبادئ واألسس.

كما يهدف هذا املشروع الذي يكن وصفه بـ )صديق 
للبيئة ( إلى تطوير النواحي االقتصادية، والقدرات الذاتية، 

وكذلك النهوض باحلياة االجتماعية ورفاهية اجملموعة 
السكانية املبادرة إليه، إذ يؤّمل أن تعمل هذه املنظومة 

البيئية، مستقبالً، على إيجاد احملفز املالئم إلحداث التطوير 
االقتصادي على املستوى احمللي من خالل التعاون وتوطيد 

العالقات االقتصادية واالجتماعية على املستوى االقليمي 
في منطقة النقب، وذلك بواسطة العالقات التجارية 

املتبادلة، وتبادل املعلومات واالرشاد واملرافقة املهنية.

 إن مشروع وادي عتير لم يكن ليرى النور لوال التعاون 
املشترك بني اجمللس احمللي في حورة واخملتبر الدولي للتنمية 
املستدامة. كما يشمل التعاون أجساماً محلية، إقليمية 

ودولية أخرى، من بينها جامعة بن غوريون، معهد النقب 
الستراتيجيات السالم والتطوير، الصندوق الدائم 

إلسرائيل، وشركاء آخرين.

 أهداف املشروع العامة:

االستفادة من القدرات والطاقات التقليدية القدية في   
  سبيل حتقيق التطوير االقتصادي واالجتماعي، والتحول  

من طراز ومثال للضائقة والعوز االقتصادي إلى منوذج  
مختلف للنجاح واإلزدهار.  

تدعيم وتقوية الدراية واخلبرة املهنية للمشاركني في  
املشروع، وبالتالي انسحاب ذلك على اجملتمع البدوي    

ككل.  

احلفاظ على جودة البيئة وترسيخ مبادئ العمل  
املستدام خالل التخطيط للمشروع وتنفيذه على أرض  

الواقع.  

خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع االستقالل  
االقتصادي مبا في ذلك حتفيز القطاع النسوي على  

اإلنخراط في أطر العمل اخملتلفة.  

تطوير منوذج متميز ملشاريع قادرة على إحداث  
التغيير املنشود.  

مشروع وادي عتير 





تدير مشروع وادي عتير جمعية تعاونية زراعية، مت إنشاؤها 
مؤخراً من قبل اجمللس التأسيسي املكّون من اثني عشر عضواً 

من الرجال والنساء. هذه اجملموعة انبثقت من خالل املنتدى 
التأسيسي الذي يرعى املشروع منذ رؤيته النور كفكرة خاّلقة 

وخالل التخطيط األولي أيضاً.

إن اجلمعية التعاونية اآلنفة الذكر، ترتكز في علمها على قيم 
املسؤولية الشخصية، االبداع، اإلدارة الديقراطية، املساواة، 
النزاهة والتعاون املتبادل، كما يظهر ذلك جلياً في الوثيقة 

التأسيسية للمشروع.

أضف إلى ذلك أن العضوية في اجلمعية التعاونية تُلزم 
األعضاء بالعمل باستقامة وشفافية تامة، مع األخذ بعني 

االعتبار حاجات اآلخر ومن منطلق املسؤولية جتاه اجملتمع 
ككل.

وتتواءم اجلمعية التعاونية مع أهداف املشروع كهيكل 
تنظيمي، من خالل طرحها ألسلوب متميز وخاص، وطريقة 
إدارة جديدة بالنسبة للمجتمع البدوي، تسمح بالدمج بني 

اإلدارة االقتصادية واملسؤولية جتاه اجملتمع بصورة عامة.
وهكذا يكن حتقيق عدة أهداف منها: تقوية ومتكني قدرات 

العنصر البشري وتوفير فرصة إلدارة ذاتية من خالل استقاللية 
كاملة، حتمل املسؤولية، صون القيم التقليدية، واإلحساس 

بالتساوي.

في املرحلة األولى يؤّمل أن يتمكن املشروع من توفير )30( فرصة 
عمل، وفي املستقبل ستعمل اجلمعية على تشجيع انضمام 

أناس آخرين، وكذلك مجموعات سكانية أخرى تستطيع 
التواصل مع املشروع من خالل عالقات عمل كمزّودين 

للخدمات واملنتوجات وكمستهلكني، أو كأعضاء في اجلمعية.
االنضمام للجمعية سيكون متاحاً أمام كل من يؤمن، كأفراد 

أو مجموعات بفكرة املشروع، ويلتزم بالقيم الواردة في النظام 
الداخلي للجمعية، ويستطيع في الوقت نفسه اإلسهام في 

العمل اجلماهيري، االقتصادي والتربوي.

خصوصية
املشروع

إن مشروع وادي عتير يشكل مبادرة طالئعية ال تطمح، 
عند جناحها، إلى مساعدة اجملموعة السكانية املبادرة 

إليها فحسب، بل إلى النهوض بكافة قطاعات الوسط 
البدوي واملنطقة بأسرها. الهدف - إيجاد منوذج تطوير 

يشكل انطالقة في التوجه اجلديد للتخطيط املستدام 
في بيئة صحراوية.

إن املشروع الذي جادت بفكرته قريحة الدكتور ميخائيل 
بن-ايلي يدمج بني عدة مستويات مستحدثة تصبغ 

املشروع بلونه اخلاص، وعلى رأس ذلك يتم التركيز على 
التفكير كنظام متكامل يأخذ في الوقت ذاته بعني 
االعتبار مجمل العناصر الرئيسية واحليوية وعالقة 

التوافق بني هذه املركبات الهامة.

ضمن هذا املشروع يتم التشديد على اخلطوط واملبادئ 
االساسية التالية:

تطبيق توجه عام لتخطيط مشاريع وبلورة صيرورات  
التطوير.  

اشتراك اجملتمع في جميع مراحل العمل وااللتزام به.  
ترسيخ مبادئ التمنية املستدامة في كل جزئيات  

املشروع.  
اشتراك شبكة واسعة قدر االمكان من األفراد  

واالستفادة من مهاراتهم وقدراتهم.  

في املراحل األولية للمشروع نشأت عالقات وطيدة 
وخاصة بني أفراد، وكذلك بني جماعات وأجسام متنوعة 

والتي تشمل أفراد ومزارعني من الوسط البدوي، قرى 
تعاونية )كيبوتسات(، مؤسسات تربوية وفاعلة في 

مجال البحوث، جمعيات أهلية، مكاتب حكومية، جهات 
مهنية، وأرباب صناعة من القطاع اخلاص. 

الهيكل التنظيمي
واجملتمع

نظرة عامة

يبلغ عدد السكان البدو في النقب نحو 180,000 نسمة 
ويشكلون حوالي 28% من سكان املنطقة.

حوالي نصف السكان البدو يعيشون في التجمعات 
السكنية السبعة الثابتة التي تقدم السلطات احمللية 

فيها خدمات متنوعة: مثل املياه، السكن الثابت، 
التعليم واخلدمات الصحية وغيرها. أما غالبية السكان 

في القرى غير املعترف بها رسمياً فإنهم يعيشون 
في مساكن مؤقتة وال يتلقون اخلدمات األساسية في 

الغالب. كما يتميز اجملتمع البدوي في النقب بنسبة 
تكاثر طبيعية عالية جداً، وبخلفية اجتماعية - 

اقتصادية ضعيفة على املستوى القطري: فحوالي %60 
من األسر البدوية تعيش حتت خط الفقر. كما تعتمد 

العديد من األسر البدوية على تربية املواشي.
إن الضائقة االقتصادية التي يعيشها الوسط البدوي 

في النقب من جهة، ووجود مصادر التطوير والعلم في 
منطقة النقب من جهة أخرى، إضافة إلى نشوء قيادة 

جديدة ذات طموح ورؤيا في هذا الوسط تشكل في 
حد ذاتها حتدياً أمام املبادرين إلى هذا املشروع، وفرصة 

سانحة إلنفاذ توجه خاّلق ومعاصر للتطوير االجتماعي 
االقتصادي.

في الوقت الذي يزداد فيه اإلقرار بفشل سياسة التطوير 
من قبل املؤسسات احلكومية، وكذلك بوجود إخفاقات 
أساسية داخل اجملتمع البدوي نفسه، فإن مشروع وادي 

عتير جاء ليقول: "هناك طريق آخر!".





* www.sustainabilitylabs.org

مشروع وادي عتير - وثيقة مبادئ

إن مشروع وادي عتير يلتزم بالرؤيا االنسانية العامة، التي يعيش فيها أبناء البشر بســالم، من خالل استخدام سليم ملوارد 

العالم، وكذلك االمتناع عن املساس بأمناط حياتية أخرى، دون التنازل عن اإلثراء املتواصل جلودة احليـاة، والعمل على تطوير 

مجتمعات تشجع االبداع وحتقيق الذات على مستوى الفرد واملجتمع، ويثير فيها الكشف عن مكنونات احلياة األمل املتجدد في 

وحدة وقدسية الكون برمته. 
 

يرتكز مشروع وادي عتير على املبادئ اخلمسة التي متثل صميم النهج املستدام التي مت وصفها من قبل املختبر الدولي للتنمية 

املستدامة* ومنها يستمد خطوط عمله الرئيسية. كما يعمل املشروع على جتسيد هذه املبادئ، ويحتويها من خالل طريقة 

تخطيطه، تنفيذه وإدارته. كما يتطلع املشروع إلى تشكيل  منوذج من الرعيل األول الجناز العمل املستدام، بحيث تبرز في هذا 

النموذج رفاهية املجتمع ويتم التركيز على قيمه األصيلة التي حتترم الطبيعة وتقدر اآلخر، وكذلك من خالل االلتزام باالثراء 

والتعلم من قبل الفرد واملجموعة وبنهج حياة منتج، مبدع وعصري، وااللتزام كذلك مببادئ التناغم االجتماعي، اجلمال، السعادة، 

االستقامة واألخوة.

التطلعات املنبثقة عن املشروع الذي هو مبثابة مبادرة تعتمد على مجتمع متعايش بشكل تقليدي وطبيعي مع احمليط الصحراوي 

القاحل، ويدير حياة زراعية عضوية تتناسب مع هذا احمليط، هي كاآلتي:

أن يصبح منوذجًا الدارة اقتصاد منتج، عادل، مستقل ومستقر من الناحية املالية، ويتم إدارته بشكل تنظيمي بغية تدعيم  

العنصر األساسي للمقدرات املختلفة: الطبيعية، االنسانية، االجتماعية، املُنتجة وكذلك املالية. جميعها من خالل تخطيط  

موجه وواع.  

مضاعفة استغالل املوارد املتجددة، تقليص نفث املواد الضارة بالبيئة وتقليص استخدامها، التطلع إلى خفض كمية  

النفايات إلى حد أدنى وإلى استغالل كامل للمواد اخلام، تطبيق تواصل دائم من إعادة منتوجات ثانوية إلى أنظمة  

االنتاج، وتوحيد وظائف مركزية من خالل االعتماد على طاقة متجددة ونظيفة.  

إبراز االهتمام، االكتراث، واحترام البيئة احليوانية والنباتية في كل مرحلة من مراحل عيشها، والتطلع إلى زيادة تشكيلة  

األصناف واألنواع التي تعيش في منطقة املشروع.  

العمل معًا وبشكل متساِوٍ وعادل كجسم اجتماعي، مع التركيز على التعاون املشترك، املساعدة املتبادلة، النزاهـة،  

واإلجماع في عملية إتخاذ القرارات، والعمل على تدعيم األفراد واملجتمع ككل، النهوض بالتعليم، وتقاسم جميع  

املسؤوليات واملنافع.  

يتم تنفيذ مشروع وادي عتير من قبل مجموعة نواة أولية ملتزمة متثل املجموعة التأسيسية، ويحدواجلميع األمل، مع مرور الزمن، 

أن يتمكن املشروع من توسيع دائرة الداعمني له، واملنتسبني إليه، بحيث تنضم مجموعات سكانية مجاورة إلى منظومته التعاونية، 

كما أن أحد األهداف الرئيسية في تخطيط املشروع هو املرونة التنظيمية وإمكانيات التطور وكذلك تطوير املشروع كنموذج ميكن 

مواءمته ملجتمعات في املنطقة وألماكن أخرى في العالم. 



إن تطبيق مبادئ التطوير املستدام يعود إلى الفهم املبدئي بأن 
التدخل املرّكز واالنفرادي هو أمر غير كاٍف. وعليه ستكون هناك 
عالقات تبادلية بني كل واحد من األنشطة اخملطط لها في إطار 

املشروع مثل: الزراعة، البناء، السياحة وغيرها، بينها وبني بعضها 
البعض، وبينها وبني املوقع واحمليط البيئي.

لقد مت تخطيط مشروع وادي عتير بحيث يتم حتقيق مبادئ 
االستدامة من خالل تعامله مع موارد الطبيعة، املوارد البشرية، 

املوارد االجتماعية، املوارد الواقعية املتوفرة واملوارد املالية.

وهذا يعني أن املشروع ملتزم باجناز نتائج اقتصادية ايجابية، وباثراء 
حياة السكان، وبضمان مستوى عال من الترشيد في استخدام 

املوارد، واحليلولة دون إحداث تأثير هدام على البيئة.

سيعمل املشروع على حتييد نفث الكربون، وتقليص نفث مكاره 
بيئية أخرى، خفض كمية النفايات وإعادة تصنيعها، وكذلك 

استغالل أقصى حد ممكن من  املواد الثانوية، زيادة نسبة و كمية 
النيتروجني في التربة من خالل مستنبتات مناسبة، اثراء التنويعة 

احليوية احمللية، وإعادة  خصوبة األرض في املوقع، استخدام متفرد 
ملصادر الطاقة املتجددة، احلرص على إعادة استخدام املياه، وإدارة 

سليمة للمياه.

بغية تقليص األثر السلبي على البيئة، وترشيد استخدام املوارد 
بأقصى قدر ممكن، فإن النهج املوّجه ملشروع وادي عتير هو أن 

النفايات الناجتة عن نشاط ما، تستخدم كمورد لصالح نشاط 
آخر من خالل نظام متشابك من االستخدام وإعادة االستخدام 

والتصنيع.

أنظمة مدمجة وتطبيق 
مبادئ التطوير املستدام



موقع املشروع
األرض اخملصصة للمشروع تقع في منطقة عامة على  بعد 

حوالي 15 كيلو متراً شرق مدينة بئر السبع مبحاذاة طريق رقم 
31 الذي ير في اجلهة اجلنوبية لقرية حورة ويربط بني مفترق 

شوكت )السقاطي( ومدينة عراد والبحر امليت. سيكون هناك 
طريق موصل إلى موقع املشروع ومتفرع من طريق 31 من خالل 

مفترق مت التخطيط له من قبل دائرة األشغال العامة. أما 
توفير املياه للمشروع سيتم من خالل خط املياه التابع لشركة 

مكوروت املار مبحاذاة طريق رقم 31.

املساحة اإلجمالية للموقع حوالي 400 دومناً، وهي مالصقة 
في طرفها اجلنوبي الشرقي لوادي عتير، ويسود املنطقة مناخ 

صحراوي.

منطقة األرض مقسمة إلى جزئني رئيسيني: اجلزء األول يبلغ 
مساحته 222 دومناً منها حوالي 72 دومناً هي عبارة عن أرض 

زراعية مروية ومفلوحة، مخصصة لزراعة األعشاب الطبية 
واخلضروات الصحراوية، و150 دومناً هي عبارة عن منطقة 

مروّية للرعي، مقسمة إلى ثالث قطع ثانوية متساوية. اجلزء 
الثاني تبلغ مساحته حوالي 128 دومناً مخصص ألغراض البناء 
ويحتوي على مباني اإلدارة، معمل األلبان، مركز الزائرين، مركز 
إرشاد، مركز للبحوث والتطوير، مركز بحوث لطالب الثانويات، 

حظائر، منطقة ملعاجلة السماد العضوي، منشآت النتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنشآت مختلفة إلعادة 

التصنيع. وهناك قطعة أرض احتياطية اضافية مبساحة 50 
دومناً ستكون مخصصة للرعي "البري". 

مشروع وادي عتير 

ميتار

حورة

بئر السبع
عومر

تل السبع

اللقية



النشاطات املتنوعة في موقع املشروع
من منطلق االلتفات إلى املناخ الصحراوي في املنطقة، وعلى 

ضوء اخلبرة الطويلة للسكان البدو في مجال الزراعة الصحراوية، 
مت اختيار ثالثة آفاق ومجاالت زراعية لتكون مبثابة العمود الفقري 

للمشروع:

األول: تربية األغنام وتطوير منتوجات اللحوم واحلليب، والثاني: 
زراعة األعشاب الطبية الصحراوية وتطوير منتوجات ثانوية، أمـا 
اجملال الثالث فهـو: زراعة اخلضروات التي تنبت في الصحراء والتي 

تعتمد على البذور املتوطنة.

هذه اجملاالت قريبة من طريقة العيش التقليدية للمجتمع البدوي، 
كما أنها تستفيد من اخلبرة والدراية الواسعة التي اكتسبها هذا 

اجملتمع على مدى مئات السنني.

وغنـي عـن البيان، االشارة إلى أن الزراعة في املشروع سوف تعتمد 
على األصناف العضوية. كما سيشكل املوقع، إضافة إلى كل ذلك 

موئالً للنشاط التربوي والعلمي والسياحة البيئية.

األغنام
إن املنتوج األهم في تربية املواشي في الوسط البدوي حالياً هو 

اللحوم لذا فإن هذا املشروع ينوي العودة إلـى املاضي واالستفادة 
من احلد األقصـى من تربية األغنام، مبا في ذلك اللحوم، مشتقات 

احلليب، الصوف واخمللفات العضوية.

سيتم كذلك تطوير جميع منتوجات اللحوم واحلليب كمنتوجات 
عضوية وذلك من أجل ترسيخ مبادئ املشروع، واالستفادة من 

منتوجات إضافية بغية عدم منافسة مربي املواشي احملليني، وقد 
مت  حتديد كمية األغنام وحجم القطيع وفقاً لعناصر متعددة 

من بينها املساحة املتاحة لتربيتها، إنتاج القطيع، ظروف رعاية 
األغنـام وسرعة تربيتها، كذلك حجم اجملموعة املؤسسة 

للمشروع.

يشمل برنامج املشروع تربية قطيع مكون من 600 رأس، من 
ضمنها 200 رأس من الضأن من نوع "األوسي"، و 400 رأس من املاعز 

النوبية املناسبة للمناخ الصحراوي في النقب. قسم األغنام 

في املوقع سيشمل ثــالث حظائر واسعة سيتم بناؤها بغية 
خلق ظروف تربية مثالية، نظام حلب متكامل يسمح بحركة 

مريحة لألغنام، معمل ألبان، متبنة، ثالث قطع من األراضي للرعي، 
مساحة كل واحدة 50 دومناً إضافة إلـى قطعة أرض اخرى مبساحـة 

50 دومناً للرعي البري، للسماح لألغنام مبمارسة الرعي احلر. 

األعشاب الطبية
كثير من األعشاب الصحراوية حتتوي على مميزات وخصائص

عالجية خاصة لشفاء ومعاجلة العديد من املشاكل الصحية، جزء 
كبير من موقع املشروع سوف يخصص الستنبات وزراعة األعشاب 

الطبية الصحراوية التي اعتاد السكان البدو على استخدامها 
على مدى سنوات طوال.

سوف يركز برنامج زراعة األعشاب الطبية في املوقع على
صون اخلبرة البدوية التقليدية فيما يتعلق بالطب الطبيعي 

وترسيخ هذه اخلبرة. نحو 15 صنفاً من األعشاب املعروفة سيتم 
استنباتها في املوقع بحيث ستوفر املواد اخلام املطلوبة لتطوير 

خط النتاج عالجات للجسم، من بينها مغلي الشاي، ومنتوجات 
للتجميل لعالج اجللد وأنواع من الصابون. في مرحلة قادمة يتم 

التخطيط لعمل اضافي يشتمل على عزل العناصر النشطة 
في األعشاب الطبية وبيعها. وسيتم تخصيص 72 دومناً لزراعة 

واستنبات األعشاب الطبية، وستشمل منشآت وأدوات للفصل، 
التجفيف، العزل واالنتاج.

اخلضروات التقليدية
لقد أدت الزراعة املصنعة إلى تالشي اخلبرة البدوية القدية إلى حد 
بعيد في مجال زراعة اخلضروات. بحيث مت اخضاع األصناف احلديثة 
إلى جملة من التجارب واملعاجلة الوراثية بهدف منحها قدرة على 
الصمود ألطول فترة ممكنة على رفوف املتاجر، ومقاومة األمراض، 
كذلك من أجل توفير ظروف أسهل لقطفها بكميات كبيرة. كل 

هذه اإلجراءات أوجدت عوارض جانبية هدامة، وأضرت بالتنويعة 
الوراثية، وكذلك باحلصانة الطبيعية للنباتات.



ثمة نظام متكامل ومتطور للبنى التحتية، حتت التطوير، 
وفق مبادئ التخطيط املستدام، الذي سيشكل أساساً 

لدمج النشاطات املتنوعة في املوقع. هذا النظام سيشمل 
العناصر الرئيسية التالية:

انتاج الطاقة: ميزة واضحة للمنطقة هي توفر طاقة 
شمسية مشعة بشكل قوي، ومن أجل استغالل هذه امليزة 

البيئية سيتم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في 
املوقع. الطاقة الكهربائية التي يتم انتاجها من خالل هذه 
األنظمة سيتم حتوليها إلى شبكة الكهرباء العامة، ومن 

ثم االستفادة من األموال املستردة في متويل جزء هام من 
استهالك الطاقة الكهربائية في املشروع، بحيث توفر دخالً 

ثابتاًُ نسبياً. أما املياه الساخنـة الناجتة عـن تبريد األلواح 
الالقطة للطاقة الشمسية  فسوف تكون أساسية في 

معاجلة صوف األغنام الذي يؤدي إلى انتاج الـ ) النولني(. هذه 
املادة سوف تستخدم كمادة خام في انتاج مستحضرات 

التجميل التي سيتم انتاجها من األعشاب الطبية. املياه 
الساخنة سيتم استخدامها في عمليات التبريد األخرى في 

املوقع.

املياه، واملياه العادمة: املاء هو مورد نادر وباهظ الثمن في 
املنطقة، لذلك فإن التوفير في املياه سيبرز من خالل وجود 
إدارة سليمة للمياه في املوقع. فري املرعى واألرض الزراعية 
سيعتمد على استخدام املياه املكررة التي تتم معاجلتها 

حتـى املرحلة الثالثة في محطة تكرير املياه العادمة التي مت 
انشاؤها مؤخراًُ قريبا من حورة. أما املياه التي تأتي من نظام 

احللب )احلالبات(، ومعمل األلبان فسيتم استخدامها في 
مجاالت مختلفة: بسبب جودتها الغذائية، فإن مياه األجبان 

سيتم اعادتها للحظائر كمياه لسقي احليوانات، والبقية 
يتم استخدامها في عملية انتاج السماد العضوي وانتاج 

غاز امليثان الذي يستخدم كوقود. أما املياه العادمة اآلتية 
من مركز الزائرين فسيتم معاجلتها بواسطة نظام حيوي 

مفتوح، واستخدامها في احلديقة اجملاورة للمنشآت واملباني 
اخملتلفة.

النفايات الصلبة: اخمللفات والنفايات الصلبة التي حتتوي 
بصورة رئيسية على النفايات العضوية من احلظائر ومن 

املنتوجات الزراعية سيتم حتويلها إلى منشأة انتاج السماد 
العضوي، أمـا السماد العضوي ذاته فسوف يستخدم 

كسماد ألرض املرعى وللمزروعات ورمبا يتم بيعه. أما 
الفضالت الصلبة التي ال يكن إعادة تكريرها فسيتم حتويلها 

ألنظمة أخرى في املنطقة و اخضاعها لعمليات محلية 
مناسبة.

حتسني التربة: التربة احمللية فقيرة باملواد العضوية، لذلك ثمة 
حاجة لتطبيق برنامج لتحسينها، باالعتماد على إضافة 

فضالت عضوية إليها، غرس أشجار وزراعة العشب، سيتم 
تطوير برنامج مناسب لزيادة كمية النيتروجني واملواد النافعة 

للتربة، وكذلك كمية الكائنات احلية الدقيقة، وكذلك زيادة 
احتياطي البذور في التربة. كما يتم فحص نسبة وجود املادة 
العضوية بشكل متواصل من أجل ضمان جودة ثابتة للتربة 

ولفترة طويلة. 
الهدف من البرنامج حتسني نوعية التربة وزيادة كمية الكأل 

اخملصص للرعي في املوقع. سوف يعتمد البرنامج على 
التسييج وإضافة اخمللفات العضوية، غرس األشجار لتوفير 

مادة عضوية، مثل مخلفات أوراق الشجر، زراعة البرسيم 
والعشب وإضافة كميات قليلة من روث احليوانات بعد أمطار 

الوسم األولى. التجارب في قطع األراضي الصغيرة تتيح 
الفرص للدراسة وزيادة االنتاج . 

مباِن خضراء: املباني في املشروع مصممة حسب مبادئ 
البناء األخضر )الصديق للبئية(، ووفق األساليب التكنولوجية 

املتبعة فيهـا، مع دمج موضوع احلفاظ على الطاقة، تبريد 
وتسخني تلقائيني، إضاءة طبيعية، نظام كهربائي وأدوات 
كهربائية موفرة للطاقة. قد يتم أيضا استخدام أنظمة 

بديلة مثل التبريد عن طريق التبخير، فروقات عزل الطاقة 
في املباني اخملتلفة، بناء مدمج في األرض، مبادالت حرارية 

مرتبطة بالهواء والتربة، والتدفئة بالطاقة الشمسية 
اخلاملة واملوّلدة. هذه األنظمة التي مت تطوريها في قسم 

هندسة املعمار الصحراوية في جامعة بن غوريون في النقب 
ومت استخدامها في أشكال معينة من البناء، سيتم اختبارها 

فيما يتعلق باملباني واملنشآت في املوقع. 

البنية التحتية وتخطيط املباني
يشمل برنامج زراعة اخلضروات في موقع املشروع ما يلي:

  العثور على بذور وتقاوي ألنواع تقليدية مت اإلحتفاظ بها من
  قبل بعض العائالت البدوية.

  جتديد البذور والتقاوي بهدف إعادة زراعة منتوجات زراعية
  تقليدية.

  تأسيس بنك للتقاوي بهدف احلفاظ على هذا النوع من
  املواد الوراثية الهامة. 

  تطوير برنامج لتأهيل نساء، يهدف إلى العودة إلى زراعة
  خضروات تقليدية في املوقع والتشجيع على زراعة هذه

  األصناف في احلدائق املنزلية.

حوالي 6 دومنات مروية سيتم تخصيصها لزراعة هذه
األنواع من اخلضروات.

مركز اإلرشاد ومركز الزائرين 
موقع املشروع سيكون عبارة عن مركز لتطوير برامج تعليمية، 

وإجراء بحوث ودراسات ونشاطات إرشادية، لصالح طالب املدارس 
في املنطقة، بحيث يشكل أيضاً مصدراً هاماً لتعميق العلم 

واملعرفة للتجمعات السكانية اجملاورة.

كما يشكل برنامج السياحة البيئية والسياحة اإلثنوغرافية، وهما 
نوعان متزايدان للسياحة في العالم والبالد، مصدراً هاماً للدخل 

بالنسبة للمشروع.

سوف تعمل السياحة البيئية على تعريف الزائر على مواضيع 
بيئية وعلى أساليب عمل تعتمد على التوجه البيئي مثل: 

االستخدام السليم للموارد، إعادة انتاج وفصل املنتوجات الثانوية، 
استخدام الطاقة البديلة، وتشجيع استخدام املنتوجات احمللية.

السياحة االثنوغرافية سوف تركز على اجلوانب االنسانية ، 
االجتماعية والثقافية. هذا االطار سوف يعّرف الزائرين على 

شخصية االنسان البدوي ومنط حياته، وأسلوب معيشته وثقافته 
بواسطة محاضرات، لقاءات وحكايات من السير الذاتية.

سوف يتم تشييد مركز الزائرين على مراحل وسيشمل صفوف 
دراسية، مختبرات للبحوث والتجارب، قسم للمعارض، مطعم، 

حانوت لبيع منتوجات املوقع، وبعض املكاتب. 





مراحل املشروع
العمل على املشروع بدأ في مطلع عام 2008 ويشتمل 

املشروع على اربعة مراحل رئيسية: 

بلورة الفكرة، التنظيم، والتخطيط األولي-   املرحلة األولى: 
انتهـى في آب / اغسطس 2008.  

تخطيط جميع أوجه وجوانب املشروع املرحلة الثانية: 
والتخطيط القانوني- ينتهـي فـي كانون    

االول / ديسمبر 2009.  

الفترة االنتقالية والتحضير لإلنشاء: املرحلة الثالثة: 
تخطيط يسبق االنشاء، االستعداد  

لتجنيد االموال لبدء العمل الفعلي،  
تسييج املوقع، أعمال تطوير وحفريات،    

حتضير األرض وغرس األشجار - يتوقع    
انتهاؤها في مارس - /آذار 2010.  

بناء املشروع على مراحل - بدًء من املرحلة الرابعة: 
أبريل / نيسان 2010 وعلى مدى ثالث أو  

أربع سنوات قادمة.  

نحن اآلن في أوائل شتاء 2009، يجتاز املشروع مرحلة 
التخطيط املتقدمة التي تهدف إلى إعداد وثيقة املشروع 

والتخطيط لكل األنظمة الالزمة للمشروع. التخطيط 
القانوني والرسمي يتم التركيز عليه بشكل مكثف وقد مت 
فعالً مناقشة برنامج املشروع وإيداعه في اللجنة اللوائية 
للتخطيط والبناء وفي اجمللس القطري للتخطيط والبناء. 

ومن املتوقع أن يتم إنهاء إجراءات التخطيط حتى نهاية 
عام 2009، وأن يتم البدء في عملية البناء في املوقع ُقبيل 

منتصف عام 2010.

عملية اإلنشاء سوف تتواصل في مراحلها اخملتلفة على 
مدى ثالث إلى أربع سنوات. في املرحلة األولى سيتم بناء 

احلظائر، نظام احللب ومعمل األلبان، واإلنتهاء من حتديد نوع 
وكمية األغنام. وسيتم بشكل متواز تطبيق برنامج زراعة 
األعشاب الطبية واخلضروات الصحراوية. أما مركز الزائرين 

فسيتم تشييده على ثالث مراحل، وعلى نحو يسمح 
بإحداث توسعٍة فيه وفقاً التساع حاجات املشروع. 



انظمة مدمجة ومتكاملة - رسم توضيحي 

مختبر

مركز أبحاث

مركز إرشاد

مطعم

إدارة

مقصف

سماد عضوي

غاز حيوي

أحواض خضراء

حمأة

مرعى

أعشاب طبية

منشآت معاجلة

أشجار
رعاية األرض 

تثبيت النيتروجني
علف احليوانات 

شركة 
الكهرباء

نظام النتاج 
الكهرباء 
بالطاقة 

الشمسية

مياه
غسيل

مياه 
ساخنة

مياه:
منشأة تكرير
املياه العادمة،

حورة

مياه
عادمة آتية 
من املباني

معمل ألبان

نظام احللب
)حالبات(

حظائر:
ماعز وضأن

معاجلة الصوف

خضروات
صحراوية

فضالت 
عضوية 

حدائق
وتشجير

ئة
ردي

دة 
جو



000
575

575
200

575
400

575
600

575
800

000
576

576
200

000
194

194
200

194
400

193
800

193
600

193
400

193
400

193
600

800
193

194
400

200
194

000
194

200
576

576
000

575
800

575
600

575
400

200
575

194
600

194
800

194
800

194
600

000
575

38
036
0

360

360
360

380

380

36
0

38
0

380

0            100          200

(m)

تقديرات التكلفة 
األولية

تقدر تكلفة تنفيذ مشروع وادي عتير األولية 
بحوالي 17.5 مليون شيكل وفق التفاصيل 

التـاليــة:

قســم األغنام: 
3 حظائر، نظام حلب )حالبات(، معمل ألبان،

متبنة، أغنام، مبنى بيطري.
إجمالي قسم األغنام: 5 مليون  شيكل.

أعشاب طبية وخضروات صحراوية: 
معمل انتاج، عريشة جتفيف، غرفة حافظة، 

مستودع، معدات تقنية وأدوات أخرى.
إجمالي األعشاب الطبية واخلضروات

الصحراوية: 1.5 مليون شيكل.

مركز زائرين:
مبنى مكون من ثالثة فروع ويشمل: قاعة دخول 

ومعارض، قاعة محاضرات، مختبرات، غرف 
دراسية، مكتبة، مطبخ، مطعم، حانوت للموقع، 

غرفة اجتماعات، ومكاتب إدارية. 
إجمالي مركز الزائرين: 3.3 مليون شيكل.

تكاليف إضافية: 
تسييج املوقع، قياسات هندسية وبنية حتتية، 

حتسني التربة، معدات للطاقة الشمسية، 
شبكة ري، معدات ملعاجلة املياه العادمـة وميـاه 

الغسيل، الغاز احليوي، انتاج السماد العضوي، 
معدات مختلفة لتدوير االنتاج، نباتات، أشجار 

وغرس، تخطيط، رسوم ومصاريف غير متوقعة. 
إجمـالي التكـاليف اإلضافيـة: 7.7 مليون 

شيكل. 

إجمالي متوقع: 17.5 مليون شيكل.

مرعى

مرعى

مرعى

أعشاب طبية

أعشاب طبية

1. أحواض خضراء
2. مركز زائرين

3. نظام حلب ومعمل ألبان
4. حظائر

5. مبنى بيطري
6. أجهزة ومعدات
7. أعشاب طبية

8. متبنة
9. سماد عضوي

1
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4
4

4

5
6

7
8
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األشخاص واألجسام الداعمون للمشروع 
اللجنة التوجيهية

البروفيسور جيمي فاينبليت،
عميد جامعة بن غوريون في النقب،

رئيس اللجنة 

د. ميخائيل بن - إيلي، اخملتبر الدولي 
للتنمية املستدامة، نيويورك

د.محمد النباري، رئيس مجلس
حورة احمللي

إيال حيون، دائرة أراضي إسرائيل
أمل الصانع احلجوج، مديرة عامة 

شريكة، معهد النقب

إبراهيم األطرش، مزارع مستقل

مبادرة وإدارة عـامة
د.ميخائيل بن - إيلي، اخملتبر الدولي 

للتنمية املستدامة، نيويورك

د.محمد النباري، رئيس مجلس
حورة احمللي

.مركزو اجملاالت واإلدارة 
يونس النباري، ُمركز املشروع 

وُمركز مجال األغنام

عاطف أبو عجاج، ُمركز املبنى 
التنظيمي

علي الهواشلة، ُمركز مجال 
األعشاب الطبية 

محمد )شحدة( أبو سبيت
ُمركز اجلمهور، مركز الزائرين وبرامج

التعليم

غدير هاني، سكرتيرة
علي احملذي، تنظيم وثيقة املشروع

إياد أحمد، إدارة حسابات معهد
النقب

معاهد بحوث الصحراء
علـى إسم يعكوف بالوشتني 
جامعة بن غوريون في النقب 

البرفسور يتسحاك مئير، تخطيط
تنفيذي، تركيز طاقم سديه بوكير في املشروع

البرفسور دافيد فاين، طاقة شمسية 
البروفسور دافيد بيرملوتير،

مهندس معماري 

د.ستيفان لويس، حتسني التربة 
د.عميت غروس، استرجاع املياه العادمة

والغاز احليوي 

مايكل ترافيس، استرجاع املياه العادمة
والغاز احليوي 

د.يعكوف غارب، تطبيق أساليب
تكنولوجية وبحوث متابعة 

عدي عنبار، بحوث متابعة 
د.سراب أبو ربيعة –أبو قويدر،

بحوث متابعة 

د.حنوخ فريدمان، طاقة شمسية 

استشارة مهنيـة
د.ميكي ملول، خطة عمـل 

د.موسي روزنبومي، خطـة عمـل
احملاسب إحلنان يائير، خطة عمل 

مجدي العصيبي، اقتصاد
يوئيل سيغال، اقتصاد

د.حيزي كسيف، باحث تسويق
بيني يحزكيئيل، باحث تسويق

تومر كهانا، سياحة
د.شلومو كمحي، استرجاع املياه العادمة 

غاز حيوي، انتاج السماد العضوي
املهندس داني كولومبوس، أنظمة ري

املهندس افرهام بخر، أنظمة طاقة شمسية

املنتــدى التأسيسي 
د. ميخائيل بن - إيلي، اخملتبر الدولي

للتنمية املستدامة، نيويورك 

د.محمد النباري، رئيس مجلس حورة احمللي
خير الدين الباز، مدير قسم الرفاه االجتماعي 

في شقيب السالم 

شحدة اجلبور، مدير قسم الرفاه االجتماعي 
في حورة 

أمل الصانع احلجوج، مديرة عامة شريكة، 
معهد النقب

أريئيل دلومي، مركز مشاريع - أجيك
نايفة النباري، رئيسة اجمللس االستشاري

النسائي في حورة

علي أبو القيعان، مدير املركز اجلماهيري
في حـورة 

فهد العصيبي، مدير مركز معابر للتشغيل
في حورة وشقيب السالم

يوفال كرابلوس، جامعة بن غوريون في النقب
تسفيكا غرينبيرغ، مهندس اجمللس احمللي

في حـورة 

يونس النباري، ُمركز املشروع
عاطف أبو عجاج، ُمركز املبنى التنظيمي 

علي الهواشلة، ُمركز مجال األعشاب الطبية 
غدير هاني، سكرتيرة

سلطان أبو عبيد، شتيل بئر السبع 
تومير كهانا، مواقع سياحية صحراوية 

مرمي أبو رقيق، بنت البادية
نوعم أورن، مزرعة يتير 

د.شاهر املكاوي، املركز اإلقليمي لبحوث
وتطوير اجملتمع البدوي في النقب

فارس أبو عبيد، مبكوم بئر السبع

املنتــدى اجلمـاهيـري
خير الدين الباز، مدير قسم الرفاه 

االجتماعي في شقيب السالم 

شحدة اجلبور، مدير قسم الرفاه االجتماعي 
في حورة 

أمل الصانع-احلجوج، مديرة عامة
شريكة، معهد النقب 

أريئيل دلومي، مركز مشاريع - أجيك
يوفال كرابلوس، جامعة بن غوريون في 

النقب

فهد العصيبي، مدير مركز معابر للتشغيل 
في حورة وشقيب السالم

علي أبو القيعان، مدير املركز اجلماهيري 
في حـورة 

التخطيط القانوني والرسمي 
املهندس تسفيكا غرينبيرغ، مهندس 

اجمللس احمللي في حـورة 

يوآف أفريئيل، مراش هندسة معمارية 
أمير أفيشاي، مياه عادمة، اجملال الهندسي 

منرود حلميش، مياه عادمة، اجملال الهندسي 

تصميم وغرافيكا: شاي تساودرر - تصوير: ولفغانغ موتسبي هيلر - ترجمة وتدقيق لغوي: نواف النباري - طباعة: مطبعة ديونا

.متبرعون ملرحلة التخطيط
جوان وروبرت أرنو 

كاتي وبيتر أرنو 
أليسا ويهوشوع أرنو

روت أرنو 
ديان أرتشير وستيفان برسر

مارتن بالكمان
ميخائيل بن إيلي
الورنس بننسون

رون غومتان
بيل فينير

ميخائيل فاينشتني
ميخائيل زوننفيلد

توني اليختر
صندوق عائلة روبرت سيلينس

روي تسوكربيرغ
جوانا كوريغان

جوزيف روزنبالت
سوزان ورندي ريتشردسون

شكــــــــراً لـِ
JNF راسيل روبنسون، مدير عام
د.يهودا باز، رئيس معهد النقب

فيفيان سيلبير، مديرة عامة شريكة، 
معهـد النقب

ناتي براك، مدير أحرائيوت جمعيـة 
عامليـة، نيتافيم

د. رونيت أشكنازي، نائبة املدير العـام 
ومديـرة الـدائـرة التربوية في شبكة 

“عمــال” 

شكـر خـــاص للسيد بوب آرنو 
و أفراد أسرتـه علـــى جهدهـم 

لضمــان التمويــل ملرحلة 
التخطيط، وليهوشوع آرنو على 

دعمـه للمشروع منــذ البدايــة. 



مشروع وادي عتـير هـو ثمـرة مبادرة مشتركـة
للمجلس احمللي في حورة، واخملتبر الدولي للتنمية املستدامة في نيويورك 

wadi.attir@gmail.com :جميعة زراعية تعاونية وادي عتير - ص.ب 860 حورة ميكود 85730 - هاتف: 6519321-08 - بريد الكتروني
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קיבוץ כרמים

املؤسسات املشاركـة:
،Jewish National Fund ،جامعة بن غوريون في النقب، معهد النقب الستراتيجيات السالم والتطوير

الصندوق الدائم إلسرائيل، املركز اإلقليمي لبحوث وتطوير اجملتمع البدوي في النقب، عمـال - شبكة كليـات 
ومدارس للعلوم والتكنولوجيا والفنون، نيتافيم، زنيت - سوالر، القرية التعاونية كرميم 


