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موَجز
خلفّية

ثانية يف  2397 مرجعيّتها( هي خطّة خمسيّة  الحكومة  )التي يشّكل قرار   2021-2017 للسنوات  النقب  البدو يف  للسّكان  الخمسيّة  الخطّة 
تسلُسل يرمي إىل مساعدة هذه الفئة السّكانيّة. يقبع الجمهور البدوّي يف النقب يف أسفل التدريج االجتامعّي -االقتصادّي يف دولة إرسائيل، 
املجتمع واالقتصاد يف  البدوّي يف  الجمهور  انخراط  الدولة، وتعزيز  بينه وبني عموم سّكان  الفجوات  تقليص  الخمسيّة عىل  الخطّة  وتعمل 
إرسائيل. للمرّة األوىل أُدرِجت يف الخطّة الخمسيّة خطّة )خطة متكني السلطات البدويّة يف النقب -فيام ييل: خطّة التمكني( لتعزيز السلطات 
املحلّيّة البدويّة التسع، وتقويتها يف األبعاد اإلداريّة والتنظيميّة، ورفع مستوى الخدمات التي تقّدمها للسّكان. جرى تعيني وزارة الداخليّة 
يك تنّفذ خطّة التمكني، ورصدت الحكومة لهذا الغرض ميزانيّة خاّصة بقيمة 525 مليون شيكل، وخّصصت معظمها للتوزيع عىل السلطات 
البدويّة لغرض تنفيذ خطّة عمل تسعى إىل تحسني البنى التحتيّة يف إطارها، وتحسني الخدمات التي تقّدمها للسّكان. الجهة املسؤولة عن 
الرفاه  النقب يف وزارة  البدوّي يف  املجتمع  االقتصادّي -االجتامعّي يف  للتطوير  املرموقة  الشعبة  بأكملها هي  الخمسيّة  الخطّة  ربط خيوط 
واألمن االجتامعّي )كانت تابعة يف البداية لوزارة الزراعة وتطوير األرياف، ثّم لوزارة االقتصاد والصناعة، قبل نقلها إىل وزارة الرفاه واألمن 
االجتامعّي(. هذه الشعبة هي التي استقدمت من معهد ˝مايرس-جوينت-بروكديل˝ بحثًا شاماًل حول الخطّة الخمسيّة بأكملها، ويف إطاره 

أُجِرَي البحث التقييمّي لخطّة التمكني. يعرض التقرير املرحيّل الحايّل النتائج حتّى أواخر العام 2020 يف كّل ما يتعلّق بخطّة التمكني.

أهداف البحث
سعى البحث إىل تحليل األساس الفكرّي لخطّة التمكني، وتوصيف طريقة تطبيقها، وفحص املعّوقات التي قد تَُحول دون االستفادة منها 
عىل أحسن وجه، والوقوف قدر اإلمكان عند تأثرياتها، واملساعدة بالتايل عىل استخالص الِعَب من الخطّة، وعرض سبل لتحسينها يف املراحل 

املتقّدمة من تطبيقها، يك تشّكل قاعدة ملخطّطات وإجراءات تكميليّة مدروسة.

منهجّية البحث
2020، وكان ذاك يف األساس بواسطة منهجيّات بحث نوعيّة )نوعانيّة(، عىل أساس مقابالت  العام  العظمى خالل  بغالبيّته  البحث  نُّفذ 
السلطات  أم عىل مستوى  القيادة  الخطّة وتطبيقها، إن كان عىل مستوى مقّر  بإعداد  قة شبه مبنيّة مع شخصيّات مركزيّة قامت  معمَّ
أُجِريَت  ذلك،  إىل  إضافة  الصلة.  ذات  الوظائف  أصحاب  من  شخًصا   44 مع  مقابالت  املْجَمل  يف  أُجِريت  بها.  املعرتَف  التسع  البدويّة 
صلة  ذات  مستندات  تحليل  وجرى  السلطات،  يف  متهيديّة  دراسيّة  جوالت  وُعِقدت  املعلومات،  استكامل  بغية  كثرية  خلفيٍّة  محادثاِت 

وبيانات كّميّة إداريّة.

البنامج. جرى  قاعدة  التي شّكلت  التغيري  نظريّة  فّك رموز  )النوعانيّة(، وتضّمن ذلك  النوعيّة  التحليل  بواسطة منهجيّة  البيانات  ُحلِّلت 
تحليل  مفتوح؛  تشفري  أساسيّة:  مراحل  ثالث  عىل  يرتكز  متكّرر  تحليل  بواسطة  وُحلِّلت  مكتوبة،  نصوص  إىل  الصوتيّة  املقابالت  تحويل 

مسحّي؛ تحليل بؤرّي. أتاح التحليل بناَء موضوعات وفئات تصنيفيّة فرعيّة، والعثوَر عىل عالقات بينها.
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النتائج األساسّية
النهوض بخدمات مرموقة للسّكان وتنفيذ املشاريع عىل وجه  الرغبِة يف  التوتّر املستمّر بني  التمكني، برز  من خالل تحليل تطبيق خطّة 
الحال مساًرا متواصاًل. هذا  املحلّيّة، وهذا األمر يشّكل بطبيعة  السلطات  الرسعة، والسعِي لرتسيخ قدرات تخطيطيّة وتنفيذيّة أفضل يف 

التوتّر يطفو عىل السطح مراًرا وتكراًرا يف الكثري من السياقات. 

ع يف تطبيق ما ال يزيد عن %61 من ُمْجَمل امليزانيّات التي ُخّصصت  َم تطبيق امليزانيّات بوترية بطيئة نسبيًّا، وحتّى أيلول عام 2020 ُشِ تَقدَّ
ذلك  حتّى  املحلّيّة(.  للسلطات  للتحويل  املَعّدة  التمكني  ميزانيّة  نصف  )نحو  التمكني  برنامج  إطار  يف  للسلطات   2019 عام  نهاية  حتّى 
التاريخ، انتهى تنفيذ %20 فقط من ُمْجَمل هذه امليزانيّات. من بني املجاالت الجوهريّة التي وضعتها الخطّة نصب أعينها، جرى النهوض 
تقديم  العاّم؛  الحيّز  املحلّيّة؛  واملجتمعات  املجتمع  )الَحوْكَمة؛  األخرى  املجاالت  من  أقّل  التنظيمّي  والتفّوق  االقتصادّي  التطوير  مبجايَلِ 

الخدمات للمواطن(.

إىل  املحلّيّة  السلطات  من  جزء  يف  مقابالت  معهم  أُجِريَت  الذين  األشخاص  بعض  أشار  التقرير،  هذا  كتابة  وعند  ذلك،  من  الرغم  عىل 
املساهمة امللحوظة لخطّة التمكني يف جودة الخدمات التي توفّرها السلطات لسّكانها، وأشاروا إىل بوادر مساهمة الخطّة يف تعزيز قدرة 
هذه السلطات عىل العمل بطريقة ناجعة ومنظّمة أكرث من السابق يف مجاالت شتّى، ومن بينها الصمود إزاء أنظمة عمل ملتزمة. عىل 

الرغم من ذلك، ليس يف اإلمكان مالحظة تغيري حقيقّي وفعيّل يف جميع السلطات يف هذه املرحلة.

تلك  نذكر  املعّوقات  بني  كاماًل. ومن  استنفاًدا  الخطّة  الكامنة يف  القدرة  استنفاد  إىل عدم  أّدت  التي  املعّوقات  من  عدًدا  البحث  شّخص 
تعاين  الذي  العاملة  القوى  يف  بالنقص  وكذلك  للخطّة،  التابعة  الرقابة  منظومة  متطلّبات  من  تنبع  التي  البريوقراطيّة  بالضغوط  املتعلّقة 
منه السلطات املحلّيّة. كّل ذلك إىل جانب تعريف غري كاٍف لجدوى الخطّة، وتهيُّؤ غري كاٍف من ِقبل وزارة الداخليّة لتقديم حلول مالمئة 
للسلطات املحلّيّة وإرشادها. يشار كذلك أّن مثّة معّوقات أخرى تتعلّق بحالة السّكان البدو يف النقب وعالقاتهم مع الدولة، وبالعالقات بني 

شائح سّكانيّة مختلفة. هذه املعّوقات ال متّكن من الوصول إىل وترية ُمرِْضية يف تطبيق الخطّة.

توصيات
م األّويّل، وملواصلة االتّجاه اإليجايّب يف تطوير  يُستَشّف عىل نحٍو جيّل من البحث أّن مثّة حاجة إىل خطّة مكّملة من أجل تعزيز وتقوية التقدُّ
الذي يشّكل قاعدة  التوصيات يف مجاالت تتعلّق باملفهوم  التي تستطيع توفريها للسّكان. تتمحور  البدويّة والخدمات  السلطات املحلّيّة 
للخطّة، ومبنظومة الرقابة، وباملوارد املطلوبة من أّي متكني استنفاد قدراتها الكامنة. يقرتح البحث ˝تفصيل ثوب˝ تدخُّل يالئم كّل واحدة 
د مسبًقا. يشمل هذا ˝الثوب˝ مالَءمة فرديّة  من السلطات املحلّيّة، َوفق احتياجاتها ووضعها وأدائها، عىل أساس تشخيصات ومؤّشات تُحدَّ
املحلّيّة؛  للسلطة  تنظيمّي  تطوير  االنغامس؛ وخطّة  االقتصادّي وشكل هذا  التطوير  يف  االنغامس  لدرجة  وكذلك  الرقابة،  وآليّة  ملتطلّبات 
واتّخاذ قرار حول تشغيل منّفذ أو جهة أخرى من داخل السلطة املحلّيّة لقيادة املسار يف تلك السلطة؛ ويف النهاية خلق التوازن املالئم يف 
تلك السلطة بني الهدفني املركزينّي للخطّة: التشديد عىل تطبيق رسيع للمشاريع مقابل التشديد عىل متكني وتعزيز قدرات السلطة املحلّيّة 
للعمل مبزيد من التنظيم واالستقالليّة. سيكون من املمكن تنفيذ مالَءمات َدْوريّة لهذا ˝الثوب˝ خالل تطبيق الخطّة، َوفق التغيريات التي 

ستطرأ يف السلطات املحلّيّة.


