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بمبادرة املجلس االقليمي بني شمعون وبشراكة مع معهد ريمون ونجوم الصحراء ،دعت مجموعه متنوعة من
املجتمعات البدوية واملتاحف املهنية إلى اجتماع للتفكير اإلستراتيجي بشأن تطوير متحف للثقافة البدوية في
مركز جو-ألون.
تم تأسيس متحف الثقافة البدوية مند أكثر من  40عاما ،ويعرض مجموعه فريدة من
عناصر الثقافة البدوية في إسرائيل وسيناء .املتحف معترف به من قبل مديرية الثقافة ووزارة التربية والتعليم
ويستقبل ما يقارب  30,000زائر سنويا.
معظم املعروضات في املتحف هي تحف وجولة في املتحف يقودها دليل بدوي أو من قبل جهاز اإلرشاد
الصوتي .حاليا بإمكان الزوار زيارة "متحف الحياة" في شكل خيمة بدويه تشمل محرم ،أو خيمة للنساء،
والجلوس مع شيخ بدوي لسماع القصص وشرب املشروبات البدوية االصليه الساخنة.
بالرغم من ذلك ،فإن متحف الثقافة البدوية لم يتغير منذ سنوات عديدة ،واإلتجاه الحالي في املتاحف هو
تحويل تجربة الزوار ،بحيث تكون تفاعليه وخلق مساحة في املتحف حيث يمكن للزائر أن يكون مشاركا نشطا
في املعرض.
الهدف األساسي لإلجتماع هو التفكير اإلستراتيجي الذي سيكون بمثابة نقطة انطالق
إلتجاهات جديدة لبحث كيفية رفع مستوى املتحف .الضيوف املدعوين تضمنوا ممثلني عن مختلف
الوزارات الحكومية ،األعضاء مختصني بالتمويل وخبراء الثقافة البدوية ،واملستشارين البدو وقادة املجتمع
البدوي ،ومديري صناديق ورجال أعمال وممثلي السفارات األجنبية وغيرها من مديري املتاحف.

جدول االجتماع
تضمن االجتماع جولة قصيرة في املتحف الحالي ،تلتها رؤية للمستقبل وصفتها سيغال موران رئيسة مجلس
بني شمعون اإلقليمي ورئيسة معهد ريمون ،والدكتور محمد النباري ،رئيس املجلس املحلي حورة ورئيس
مجلس إدارة مؤسسة نجوم الصحراء .ثم انقسم  40مشاركا إلى مجموعات ملناقشة األفكار املمكنة لتطوير
املتحف ،ومن ثم اجتمعوا ثانية لتقديم اقتراحاتهم ومواصلة مناقشتها .واختتم اللقاء بوجبة غداء خفيفة والشاي
في خيمة بدويه في الهواء الطلق في املتحف.

شراكة استراتيجيه مع نجوم الصحراء
من املقرر أن تبدأ في سبتمبر  2016شراكة إستراتيجيه بني مركز الدراسات جو-ألون
لتعليم القيادة االجتماعية وبني نجوم الصحراء .تم تأسيس نجوم الصحراء لتنشئة جيل جديد من القياديني في
املجتمع البدوي في النقب .هذه القيادة تسعى لتحقيق املزيد من العدل االجتماعي لخلق مجتمع إسرائيلي
أفضل.
مركز جو ألون تأسس من قبل معهد ريمون وهو مكان للتفاعل بني املواطنني وهو يتناسب بشكل
طبيعي للشراكة مع نجوم الصحراء .هذه الشراكة ستساعد
على النفوذ وتوسيع أنشطة متحف الثقافة البدوية وغيرها من األنشطة لتعزيز اللقاءات بني
الجاليات اليهودية والبدو في النقب ،ومعا سيخلقون مساحة مشتركة من األنشطة الثقافية والتعليمية.
تحدثت سيغال موران حول إمكانات غير محدودة في مركز جو-ألون .وشددت على أهمية أن يكون للمجتمع
البدوي جزء كبير من املتحف والشعور بامللكية.
تحدث الدكتور محمد النباري عن هذه الفرصة العظيمة من هذه الشراكة ،اذ أكد أنه سوف تكون هنالك
مدرسة إقليميه فضال عن أماكن داخلية لطالب الصفوف  12 -9في برنامج نجوم الصحراء .سيتم ترميم املباني
لتناسب احتياجاتهم وسيتم تحسني املتحف وتوحيده مع صفوف الطالب.

التقت املجموعات ملناقشة نقاط القوه والضعف في املتحف:

نقاط القوة:
• عدد هائل من الزوار ملتحف بعيد عن املركز.
• معترف به من قبل إدارة املتاحف الثقافية.
• موقع محايد لنقطة التقاء الثقافات.
• مركز للتربية الثقافية ألكثر من  30عاما.
• معرض الصور واملعارض املؤقتة.
• التعاون مع مختلف املنظمات مثل معهد ادم.

نقاط الضعف:
• زيادة الرغبة في تقديم البدو األصليني دون جعلهم عرضة للسخرية.
• الحاجة لجعل املعروضات أكثر تفاعليه.
• القطع االثريه معظمها من سيناء وهي غير مرتبطة باملجتمع الحالي.
• جو-ألون ليس له عالقة بالبدو ،فهل يجب علينا تغيير االسم؟
• ال شيء يفسر مبنى املجتمع البدوي  -مقر القبائل ،والزراعة ،وماذا يعني أن تكون بدوي اليوم وأمس.
• جرت املناقشة حول املوقع وأهميته وهو ميزة وعيب على حد سواء ،كونه غير متواجد في إحدى البلدات البدوية.

طرح اقتراحات:
• من املهم أن تحدد رؤية للمتحف الجديد ،ويجب أن نرى كيف يكمل ،وتوفير القيمة املضافة أو مراكز سياحية.
• دمج املوظفني البدو واإلداريني وتعزيز اللقاءات والندوات حول املعروضات ذات الصلة.
• رفع مستوى صيانة املتحف واملركز ككل ،وقد تم اقتراح إنشاء مساحات للمعارض املؤقتة.
• منح حق الوصول إلى املتحف ملجموعات خاصة من املجتمع.
• طرح القضايا السياسية ،ومعروضات امللتيميديا التي تشمل قضايا سياسة.
• إحياء املعروضات وتجربة الزوار ,وجعل كل شيء فعال.
• يقترح إضافة األفالم الصوتية ،صور إيضاحيه تزيينيه ،وإعطاء جو للمتحف.
• االقتداء بمثالني من املتاحف الناجحة لدراستها :املتحف اإلسالمي في القدس ومتحف
أشدود للثقافة الفلسطينية.
• الحفاظ على التراث و إحياء الحرف القديمة ،إلفساح املجال ملواضيع مثل الزراعة ,العشائرية ,القانون
البدوي والحياة البدوية والفخر في كونها مصدر ثقافي لالكتفاء الذاتي.
• اقترح تكريس الوقت واملوارد لعملية التسمية.

تدابير للمواصلة:
• بناء برنامج مفصل لرفع مستوى املتحف .ولهذه الغاية تم اقتراح التدابير التالية :
 -1اختيار خبير عروض ليعمل مع مدير ثقافي وشركاء آخرين لبناء البرنامج املهني للمتحف.
 -2صياغة فريق فني بقيادة خبير العروض ،ملواصلة التفكير في تطوير معروضات املتحف.
 -3بعد ان تمت كتابة النقاط الرئيسية في البرنامج تم إقتراح تنظيم إجتماع أخر إلشراك الجمهور واملجتمع
البدوي.
• لقاء مع رؤساء البلديات البدو والجمعيات النسائية واألكاديمني.
• جولة في القرى البدوية املختلفة وربطها بطرق مختلفة إلى املتحف واملركز.

إتفق جميع املشاركني على مواصلة التفكير في السبل املمكنة لرفع مستوى املتحف وسوف
تستمر الحتلنة وإبالغهم عن التقدم.

