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مدخل
امليادين  في  التحول  سيرورات  في  تباطؤًا  الثانية  األلفية  من  األول  العقد  شهد 
االجتماعية املختلفة مقارنة باملاضي، حيث سلك املجتمع اإلسرائيلي سلوك مجتمع 
مهاجرين كالسيكي، لعبت موجات الهجرة اجلماعية املتتالية، حتى منتصف سنوات 
القرن  تسعينيات  منذ  هويته.  صياغة  في  مركزيا   دورا  املاضي،  القرن  من  التسعني 
املنصرم، اتضح ان إسرائيل لن تضطر إلى مواجهة عبء سيل من املقتضيات تتطلبه 
منها هجرة جماعية كبيرة أخرى، حيث ان املجموعة السكانية اليهودية الكبيرة الوحيدة 
التي بقيت خارج اسرائيل هي تلك التي تعيش في الواليات املتحدة، وليس من املتوقع، 
في املدى املنظور على األقل، ان تضطر هذه املجموعة إلى هجرة جماعية أو ان تختار 
ذلك طواعية. في املقابل، تواصلت هجرة اليهود إلى إسرائيل ولكن بأعداد صغيرة 

سنويا، ليس من شأنها ان تترك أثرا على شكل املجتمع اآلخذ في االستقرار. 
غير  مهاجرين  مجتمع  من  التحول  إلى  األوضاع،  هذه  ظل  في  إسرائيل  تسعى 
متجانس، على جميع األصعدة، إلى مجتمع تغلب عليه صفات املجتمع »األصالني« 
فيه  تشكل  ال  حداثي،  اجتماعيا،  متكافل  مجتمع  ثقافاته،  تعدد  رغم  املتجانس 
االنتماءات االثنية والدينية العصب األهم واألبرز في صياغة هويته، مجتمع يسعى 
إلى التمّثل باملجتمعات الغربية ويحسب نفسه عليها كي ينأى عن املجتمعات العربية 
باجتاه  ويدفع  استعماري  كواقع  األساسية  تشكله  ظروف  يتجاوز  املجاورة، مجتمع 
تصالح مواطنيه مع املاضي للتمكن من التطور بشكل  طبيعي قدر االمكان، مجتمع 

يتمتع بدرجة عالية من االستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي.

»6«
املشهد االجتماعي

املناعة االجتماعية والتصّدعات
 في املجتمع اإلسرائيلي

بقلم: نبيل الصالح

تسعى إسرائيل في ظل 
هذه األوضاع، إلى التحول 
من مجتمع مهاجرين غير 

متجانس، على جميع األصعدة، 
إلى مجتمع تغلب عليه صفات 
املجتمع »األصالني« املتجانس
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من ناحية ثانية ميكن ان جنزم بأن عدم اضطرار اسرائيل إلى استيعاب موجات كبيرة من 
هجرة اليهود، الذين يأتون عادة في أعقاب أزمات سياسية واقتصادية في البلدان التي 
أتوا منها ما يتطلب من الدولة إنفاقا كبيرا لضمان رفاهيتهم، يتيح للنخب االسرائيلية 
اجلديدة ان تسرع وتيرة انتقالها بعيدا عن سياسات الرفاه نحو النيوليبرالية في السياسات 
االقتصادية واالجتماعية، ونحو تقليص االنفاق احلكومي ومسؤولية الدولة جتاه الفئات 

الفقيرة، إضافة إلى تراجع اخلدمات االجتماعية األساسية.
وإذ تعتبر احلكومة االسرائيلية األخيرة ان سياستها االقتصادية قد حمت االقتصاد 
االسرائيلي من كوارث األزمة االقتصادية األخيرة على األقل، ال بد ان ننتبه إلى أن 
هذه السياسة حتاول التستر على حالة من الثبات النسبي في املستوى املرتفع من الفوارق 
بني الفئات االجتماعية املختلفة في مجاالت مختلفة مثل الدخل، خدمات الصحة، 

التعليم، كما أنها تؤدي إلى العجز في محاوالت تقليص الفقر.
ويترك تباطؤ سيرورات التحول األساسية املذكورة آنفا أثره على مظاهر اجتماعية 
مهمة عديدة مثل استقرار مصادر التغيير في امليزان الدميغرافي وعلى خارطة التصدعات 
االجتماعية في املجتمع. ومن الطبيعي أن تؤثر هذه التغييرات واآلثار على النقالت 
الفجائية في مستوى املناعة االجتماعية للمواطنني ، فاالستقرار النسبي في التغيرات 
االجتماعية يضفي نوعا من اإلطمئنان والثقة جتاه املستقبل الفردي واجلماعي، وهما 

شأنان مركزيان في قياس مستوى املناعة االجتماعية، كما سنرى الحقا.
في فصل املشهد االجتماعي من هذا التقرير االستراتيجي سنحاول فهم انعكاس 
املناعة االجتماعية  اجتماعية مهمة هي  التغيير على ثالثة مجاالت  تباطؤ سيرورات 
وضائقة  االجتماعية  التصدعات  طبيعة  على  احلاصل  والتغيير  االسرائيلي  للمجتمع 

الفقر.

الثابت واملتغير في مستوى املناعة االجتماعية في إسرائيل
ينطلق بحث املناعة االجتماعية من الفرضية القائلة ان املجتمع عامة هو الوحدة التي 
يجب ان تبحث عند مجابهة الصعوبات االجتماعية الطارئة، واملجتمع الذي يتمتع 
مبناعة عالية هو ذلك الذي يبدي قدرة على الصمود وعلى التعافي بسرعة والتخلص 
من آثار األزمة التي واجهته. يتطرق قياس املناعة االجتماعية اجلماعية عادة إلى ثالثة 
مركبات أساسية: املقاومة، التعافي والقدرة على العمل اخلاّلق للخروج من األزمات 

والعودة إلى احلياة الطبيعية، على الرغم من التهديدات والتبعات القاسية. 
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اسرائيل  في  القومي  األمن  مبفهوم  وثيقا  ارتباطا  االجتماعية  املناعة  مفهوم  يرتبط 
وهذا ما يبقيه شأنا جاذبا لالهتمام. وليس غريبا ان تكتسب دراسة املناعة االجتماعية 
للمجتمع االسرائيلي أهمية كبيرة وتستدعي اجراء استطالعات دورية وتقارير سنوية، 
يخصص ألحدها مؤمتر سنوي دوري يحمل اسم مدينة »سديروت« اجلنوبية. ويالحظ 
ان املصطلحني »مناعة اجتماعية« و »مناعة وطنية« أصبحا شائعني في اخلطاب اليومي 
على  آني  برهان  أبرز  ولعل  األزمات.  فترات  في  خاصة  كبير،  بشكل  اإلسرائيلي 
الشعبي  املستويني  »انتحاب جماعي«، على  بسلوك  املصحوب  ذلك هو جو احلداد 
من  الكثير  الفترة  هذه  شهدت  فقد  األخير،  الكرمل  حريق  أعقاب  في  والرسمي، 
النقاشات في وسائل االعالم حول املناعة، إذ أعاد هذا احلريق إلى الذاكرة اجلماعية 
أجواء حرب لبنان األخيرة )متوز- آب 2006( من باب السؤال: ماذا كان سيكون 

مصير مناطق شاسعة في اسرائيل لو أن الصواريخ أدت إلى حرائق شبيهة؟ 
املناعة االجتماعية ان الرتفاع درجات  املعروف في أوساط باحثي موضوع  ومن 
واجلماعي،  الفردي  الصعيدين  على  املجتمع،  مناعة  على  بالغ  أثر  احلياتي  التهديد 
بحيث ان استمرار ظروف اخلطر العيني من ناحية، أو تواصل الشعور باخلطر وانعدام 
املناعة.1 ومن  انخفاض ملحوظ في مستوى هذه  إلى  يقودان  املستقبل،  اليقني جتاه 
املعروف ان فترة حرب لبنان األخيرة واألشهر التي تلتها شهدت انخفاضا جدًيا في 
مستوى املناعة االجتماعية االسرائيلية حيث دّلت مؤشرات املناعة على تدهور حاد.2 
أضف إلى ذلك إلى انه من الطبيعي أن تؤثر عوامل طارئة، تقل في دراماتيكيتها عن 
احلرب أو الكوارث الطبيعية، على مستوى املناعة االجتماعية ألي مجتمع كان، ال 
سيما وان مقياس املناعة االجتماعية ليس مفصوال عن املناعة الشخصية لألفراد، على 

مركباتها املختلفة.3 
 أجري استطالع فحص مستوى املناعة االجتماعية في اسرائيل لسنة 2010 4،على 
خلفية أحداث مهمة مثل تعّثر املفاوضات مع الفلسطينيني وانتهاء فترة جتميد بناء املزيد 
من املستوطنات، وما نتج سياسيا عن ممارسات العنف ضد أسطول احلرية.5 كما تزامن 
االستطالع مع الكشف عن عدد من قضايا الفساد الرسمي مثل قضية »هولي الند«6 
في قضايا  لتورطه  السابق  احلكومة  رئيس  أوملرت  إيهود  وبداية محاكمة  القدس  في 
فساد،7 ووثيقة غاالنت،8 رئيس هيئة األركان العسكرية اإلسرائيلية »املنتظر«. ولو 
أجري االستطالع في وقت متأخر من السنة، في أعقاب حريق أحراش الكرمل وادانة 
رئيس دولة اسرائيل السابق موشيه قصاب بعدد من حاالت االغتصاب والتحرش، 
لكان ممكًنا ان تأتي النتائج مختلفة إلى حّد ما بسبب األثر الذي خلفه احلدثان على 

يرتبط مفهوم املناعة االجتماعية 
ارتباطا وثيقا مبفهوم األمن 
القومي في اسرائيل وهذا ما 
يبقيه شأنا جاذبا لالهتمام

ان املصطلحني »مناعة 
اجتماعية« و »مناعة وطنية« 
أصبحا شائعني في اخلطاب 

اليومي اإلسرائيلي بشكل كبير، 
خاصة في فترات األزمات
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الروح اجلماعية في اسرائيل، كما انعكس ذلك في مقاالت أبرز احملللني واملختصني، 
وفي احتجاج أوساط واسعة على الفشل في التغلب على احلريق املذكور، الذي حصد 

أرواح 44 شخصا.
يفحص استطالع مقياس املناعة االجتماعية للمجتمع االسرائيلي، املناعة االجتماعية 
باالعتماد على املعطيات التي يتم استقصاؤها بشأن9 عدد من من العناصر أو األبعاد 

املختلفة مثل:
باالنتماء لدولتهم. ويفحص ذلك •  املواطنني  االنتماء والتكتل. ويتناول شعور 

بواسطة رصد التصرفات التي تتراوح بني االعتزاز القومي من ناحية وبني الرغبة في 
الهجرة من ناحية ثانية مرورا مبشاعر التضامن والتطوع والشعور باألمان وغيرها.

البعد االقتصادي للحياة اليومية، وهو يتناول قضايا تتعلق بالفقر والقدرة على • 
العيش مبستوى حياة الئق، واألمن الغذائي وما إلى ذلك.

احلقوق االجتماعية وامكانية التمتع بها. مثل احلق في شروط عمل الئقة وعادلة، • 
احلق في السكن بظروف إنسانية، احلق في العالج وحق األوالد في التعليم.

ضمان التشغيل. ويتعلق مبكان العمل املضمون والدائم. واخلوف من البطالة • 
أو االنتقال إلى العمل اجلزئي نتيجة الظروف االقتصادية.

الثقة باملؤسسات العامة التي تدير حياة املجتمع مثل القضاء، التأمني الوطني، • 
الشرطة الخ...

الفساد املؤسساتي، ويتناول شعور اجلمهور ازاء أداء املؤسسات العامة ونقاوة • 
أصحاب املناصب احلكومية وشفافيتهم.

وفي سياق متصل، يعتقد أبرز باحثي موضوع املناعة االجتماعية والوطنية في • 
اسرائيل، البروفسور جابي بن دور، من جامعة حيفا، أن أهم مركبات املناعة 
منسوب  هي  الضرورة،  حسب  تختلف  مؤشرات  عبر  فحصها،  يجدر  التي 
االنتماء الوطني، ومستوى التفاؤل ودرجة االنخراط االجتماعي ومستوى الثقة 
باملؤسسات السياسية واجلماهيرية، وجميعها تشكل االطار االجتماعي الواسع 
الذي يفترض به أن يضمن األمن والشعور باالنتماء والهوية اجلماعية. هذا مع 
العلم ان التغييرات التي طرأت على ميول املواطنني االسرائيليني من حيث التأكيد 
على الفردانية والنجاح االقتصادي الفردي واالبتعاد عن القيم اجلماعية والوطنية 
قد غّيرت إلى حّد ما مفاهيم املناعة االجتماعية، لكنها لم تلغ االهتمام بالشأن 

العام،10  ولم تغّيب مركزية القضايا الوطنية اجلماعية في مقاييس املناعة.
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في مضمار االنتماء والتكتل، الذي يفحص عبر املواقف من عدة معايير أهمها • 
املواطن  عن  الدولة  دفاع  مستوى  وتقييم  بالدولة  واالعتزاز  الفخر  مستوى 
املنصرمة  السنة  بنتائج  مقارنة  تراجعا  ثمة  ان  النتائج  من  يستدل  وعائلته، 
2009، حيث ان 55% من املستجوبني عّبروا عن فخرهم واعتزازهم بالدولة 
في 2010 مقابل 62% في 2009. كذلك األمر بالنسبة ملعيار دفاع الدولة عن 
املواطن وعائلته إذ أن النسبة في العام احلالي 50% مقابل 53% في 2009. أما 
عن عالقة الوضع االقتصادي االجتماعي مبستوى االعتزاز بالدولة، فيبدو ان 
العامل االقتصادي ما زال أحد العوامل املقلقة التي تقلص من درجة االعتزاز، 
في  املشاركني  من  فقط   %39 أجاب  الشأن  هذ  في  سابقة.  سنوات  في  كما 
االستطالع ان الدولة تضمن ألبنائهم مستقبال أفضل، في حني اعتبر الباقون 
ان الدولة غير قادرة على ذلك أو ان مبقدورها ذلك بدرجة محدودة فقط. ولم 
يأت مقياس املناعة األخير بأي جديد بالنسبة لرغبة االسرائيليني في مواصلة 
حياتهم في إسرائيل فيما لو توفرت لهم القدرة على العيش في بلد آخر، على 
الرغم من األوضاع السائدة في املجاالت السياسية، االقتصادية واالجتماعية. 
للعيش  املكان األفضل  اعتبار اسرائيل  أيضا في موضوع  النتائج  وال تختلف 

بالنسبة لليهود )%69(.
أما بالنسبة للمواضيع التي تقّلص من مستوى االعتزاز بالدولة أو تصّعب على • 

املواطنني االعتزاز بها فيظهرها اجلدول رقم 1، حسب درجة التأثير.
املواطنني االعتزاز بدولة إسرائيل ودرجة  التي تصعب على  املواضيع  جدول رقم 1:  

تأثيرها 11 

املواضيع
إلى أية درجة يصّعب عليك هذا املوضوع االعتزاز 

باسرائيل

يصّعب ال يصّعب
إلى 

حّد ما

اجابات يصّعب
أخرى

املجموع

100%2%81%8%9%1( العنف في املجتمع

100%2%72%12%14%2( فساد قادة النظام

الفقراء  بني  والفجوات  الفقر   )3
واألغنياء

%14%14%70%2%100

55% من املستجوبني عّبروا عن 
فخرهم واعتزازهم بالدولة في 

2010 مقابل 62% في 2009

أجاب 39% فقط من املشاركني 
في االستطالع ان الدولة تضمن 

ألبنائهم مستقبال أفضل، في 
حني اعتبر الباقون ان الدولة 

غير قادرة على ذلك أو ان 
مبقدورها ذلك بدرجة محدودة 

فقط
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4( الصراع املتواصل ضد 
الفلسطينيني

%14%15%69%2%100

5( فقدان األمن في مجال املستقبل 
املهني

%16%23%57%4%100

العسكرية  اخلدمة  من  التهرب   )6
االلزامية

%21%19%57%3%100

100%2%56%24%18%7( العالقات بني املتدينني والعلمانيني

والتقاليد  القيم  مع  القطيعة   )8
اليهودية

%25%18%52%5%100

100%4%51%13%32%9( فك االرتباط مع قطاع غزة

داخل  العرب  مع  العالقة   )10
اسرائيل

%30%28%37%5%100

والثاني من حيث  األول  املوقع  احتال  اللذين  املوضوعني  ان  اجلدول  هذا  لنا  يبني 
العوامل التي تقلق املواطنني االسرائيليني وتقلص من مستوى اعتزازهم بالدولة هما 
املوضوعان نفسهما اللذان احتال األهمية نفسها في استطالع مقياس املناعة في السنوات 
األربع األخيرة، وهما العنف في املجتمع وفساد قادة النظام. ويأتي في املكان الثالث 
موضوع الفقر والفجوات بني الشرائح االجتماعية املختلفة. وليس غريبا ان تواصل 
هذه املواضيع جذب االهتمام في ظل املعطيات االحصائية الرسمية بشأن تفاقم هذه 
الظواهر ومدى انتشارها جغرافيا، ما يجعل منها أمرا يهدد األمن الشخصي جلميع 

املواطنني، اضافة إلى آثارها على املجتمع برّمته )انظروا الحقا عن ضائقة الفقر(.
ويبدو من مقارنة نتائج تقرير سنة 2010 مبعطيات السنة املاضية انه على الرغم من 
مواصلة احتالل موضوع الفساد للدرجة الثانية من حيث التأثير على انخفاض مستوى 
االعتزاز بالدولة ااّل ان ثمة انخفاضا في نسبة الذين يعتبرونه أمرا يصعب االعتزاز، 
من )80% في 2009 إلى 72% في 2010(. كذلك، لوحظ انخفاض أيضا في مجال 
اعتبار فقدان األمن املهني )6%-( والتهرب من اخلدمة العسكرية االلزامية )%3-(،12 
واملعاملة الرسمية للعرب داخل إسرائيل )10%-( عوامل تصعب االعتزاز بالدولة. 
من ناحية ثانية طرأ ارتفاع على اعتبار املواضيع التالية تثقل على اعتزاز اإلسرائيليني 
بدولتهم: عالقة املتدينني بالعلمانيني )7%+(، الفقر والفجوات )1%+(، القطيعة مع 
اليهودية )5%+(، وموضوع فك االرتباط مع قطاع غزة )%14+(.  القيم والتقاليد 

املوضوعان اللذان احتال 
املوقع األول والثاني من حيث 
العوامل التي تقلق املواطنني 

االسرائيليني وتقلص من 
مستوى اعتزازهم بالدولة هما 

املوضوعان نفسهما اللذان احتال 
األهمية نفسها في استطالع 
مقياس املناعة في السنوات 

األربع األخيرة، وهما العنف في 
املجتمع وفساد قادة النظام
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ويقدر التقرير ان االرتفاع الكبير في املوضوع األخير نابع من حقيقة جتميد البناء في 
املستوطنات والعودة إلى املباحثات مع الفلسطينيني قبل فترة اجراء االستطالع.

أما بخصوص االرتفاع في اعتبار موضوع العالقات بني املتدينني والعلمانيني كمؤثر 
سلبي على االعتزاز بالدولة مقارنة بالسنة املاضية 2009 )7%+(، فيبدو انه ناجت عن بعض 
احلاالت التي شهدت توترا مباشرا بني اجلمهورين على خلفيات ال تنفك توتر العالقات 
بينهما على نحو دوري، مثل موقف املتدينني املعادي حملكمة العدل العليا االسرائيلية،13 
اليهود املتزمتني )احلريدمي(،14 أو التشدد في ما  والنقاشات املتعلقة بتجنيد الشبان من 
يخص النساء وقضايا األحوال الشخصية،15 وانتهاء باخلالفات التي حصلت بعد تنازل 
احلكومة بشأن مخصصات تدفع لطالب املعاهد الدينية املتزمتة، نزوال عند الضغوط التي 

مارستها األحزاب املتدينة الشريكة في االئتالف،16  وقضايا أخرى عديدة.
أما فيما يتعلق بالبعد االقتصادي للحياة اليومية كأحد مركبات املناعة االجتماعية 
فقد تبنّي من معطيات سنة 2010 ان 60% من املستجوبني صرحوا بأن دخل عائلتهم 
يضمن لهم جودة حياة مبستوى مقبول، في حني قال 26% منهم ان دخل عائالتهم 
ميكنهم من مستوى حياة يقل بكثير عن مستوى احلياة املقبول. ومن اجلدير بالذكر ان 
هناك ارتفاعًا بنسبة 6% في هذه الفئة مقارنة بتقرير املناعة االجتماعية في سنة 2009.

جدول رقم 2: الشعور حول تأثير وضعك االقتصادي على مستوى حياتك اليوم )حسب 
السنة(

استطالع
هل، حسب رأيك، يوفر لك دخل عائلتك ظروف حياة صعبة أم مريحة

مواصلة 
العيش 
بصعوبة

العيش بصورة 
مقبولة

العيش حياة 
مرفهة 

اجابات 
أخرى

املجموع

2010%28%50%18%4%100

2009%21%48%24%7%100

2008%27%49%22%2%100

2007%25%54%19%2%100

2006%27%46%21%6%100

عدا عن بعض الفروق البسيطة بني النتائج في تقرير املناعة 2010 مقارنة بالسنوات 
الباقية، ميكن القول ان هناك تشابها كبيرا في النتائج من ناحية، كما ان النتائج تدل 
على حالة من الرضى عن تأمني احلاجات الضرورية والعيش مبستوى حياة مقبول، 

االرتفاع في اعتبار موضوع 
العالقات بني املتدينني 

والعلمانيني كمؤثر سلبي على 
االعتزاز بالدولة 

 صرح 60% من املستجوبني بأن 
دخل عائلتهم يضمن لهم جودة 

حياة مبستوى مقبول
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وال شك ان هذا يرفع مستوى املناعة االجتماعية بشكل ملحوظ.
أما الشؤون التي تقلق املواطنني كثيرا في موضوع البعد االقتصادي للحياة اليومية 

واألمن الغذائي فهي، كما في السنة املاضية، تقريبا:
عدم القدرة على توفير مبلغ من املال للمستقبل – 48% قلقون أو قلقون جدا.• 
أو •  قلقون  املستقبل- %47  الدعم والعون لألبناء في  القدرة على تقدمي  عدم 

قلقون جدا.
عدم التمكن من عيش كرمي في الشيخوخة – 43% قلقون أو قلقون جدا.• 
االعتماد على اآلخرين من الناحية االقتصادية – 43% قلقون أو قلقون جدا.• 
عدم القدرة على اعالة العائلة في املستقبل – 42% قلقون أو قلقون جدا.• 

بقيت هذه النسب على حالها تقريبا في استطالعات السنوات األخيرة، ما يدل على 
ارتفاع منسوب القلق وفقدان الثقة بشأن املستقبل، وهو ما يجعل الفرد يعيش في جو 

من التهديد والقلق ويؤثر سلبا على مستوى املناعة االجتماعية.
أما تدريج العوامل من حيث تأثيرها على احلياة، حسب رأي املستجوبني فجاءت 

كالتالي:
1. العامل االقتصادي             %36
2. العامل األمني                    23 %
3. العامل االجتماعي            %14

4. الفساد                               %9
5. العامل السياسي الدولي   %5

ال يوافق ربع حتى ثلث املستطلعني على االدعاء بأن دولة اسرائيل تضمن ملواطنيها 
مستوى تعليم جيدا )29%(، العيش حياة كرمية في سن التقاعد )26%(، ضمان العمل 

في عمل ثابت )27%(، توفير ظروف سكن مقبولة وجيدة )%30(.
تدل هذه املعطيات على ان الدولة توفر ملواطنيها قدرة على حتقيق مستوى الئق من 
احلصول على احلقوق االجتماعية التي باتت تتساوى في أهميتها مع احلقوق الطبيعية، 
ال بل انه قد طرأ حتسن على غالبية املعطيات األساسية حول الشعور بقدرة احلصول 

على هذه احلقوق واخلدمات.17
ويشكل موضوع الثقة باملؤسسات العامة في اسرائيل أبرز مركبات مقياس املناعة 
املناصب الرسمية والعامة في  االجتماعية جّراء تسارع وتيرة كشف تورط أصحاب 
القضايا  هذه  حجم  وجّراء  ناحية،  من  الصالحيات  استعمال  واساءة  فساد  قضايا 
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وتوزيعها جغرافيا، إذ تكاد ال تخلو منها مدينة أو حتى قرية صغيرة.18 أضف إلى ذلك 
انضمام إسرائيل إلى منظمة OECD في سنة 2010 وارتفاع مستوى اهتمام اجلهات 
الرسمية مبحاربة ظواهر الفساد املستشري، ال سيما بعد ان شكل هذا األمر اعتبارا مهما 
لدى قبول إسرائيل لهذه املنظمة، كما هو احلال بالنسبة لواقع الفقر في الدولة. وقد 
احتلت اسرائيل، في هذه السنة، املوقع 22 من حيث مستوى الفساد بني دول منظمة 
OECD الـ 33، عند اجراء التقييم )وقد انضمت أستونيا مؤخرا إلى دول املنظمة(، 

كما احتلت املوقع الـ 30 من بني 178 دولة على مقياس الفساد السلطوي الذي تعده 
سنويا منظمة الشفافية العاملية.19  ومن اجلدير بالذكر انها احتلت املوقع 32 في سنة 
2009 واملوقع 33 في 2008. ويتضح من مقياس املناعة االجتماعية لسنة 2010 
شملتها  التي  األخرى  وباألوساط  املؤسسات  بغالبية  الثقة  درجة  في  ارتفاعا  ثمة  ان 
األسئلة، ولكن ليس بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، كما ان تدريج األجسام 

من حيث مستوى الثقة لم يتغير أيضا.
مبعطيات  مقارنة  باملؤسسات  الثقة  بشأن   2010 استطالع  نتائج   :3 رقم  جدول 

استطالعات سنوات سابقة منذ 2006 )حسب التسلسل(.20

املؤسسات
الزيادة أو 
النقصان 

مقارنة بسنة 
2009

نسبة املصرحني عن ثقة عالية وعالية جدا
20102009200820072006

74%76%81%82%83%1%+1.العائلة واألصدقاء
40%45%56%60%66%6%+2. اجليش وأجهزة األمن

38%33%46%41%46%5%+3. جهاز الصحة
21%21%29%19%34%15%+4. التأمني الوطني

27%28%32%31%32%1%+5. منظمات اجتماعية
25%28%29%27%30%3%+6. اجلهاز القضائي

21%20%26%21%27%6%+7. جهاز التعليم
25%28%30%29%26%3%-8. البنك

16%21%17%18%23%5%+9. الشرطة
16%14%21%19%23%4%+10. السلطة احمللية

17%22%20%20%19%1%-11. وسائل االعالم
13%12%16%9%18%9%+12. احلزب الذي انتمي اليه

بة  نقا ( ت  و ر لهستد ا  .1 3
العمال العامة(

+%5%16%11%13%11%11

احتلت اسرائيل، في هذه 
السنة، املوقع 22 من حيث 

مستوى الفساد بني دول منظمة 
OECD الـ 33، عند اجراء 
التقييم احتلت املوقع الـ 30 

من بني 178 دولة على مقياس 
الفساد السلطوي الذي تعده 

سنويا منظمة الشفافية العاملية
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ويفيد مقياس املناعة األخير أيضا ان 69% من املستجوبني أجابوا بأنهم يعتقدون ان 
مستوى الفساد العام في اسرائيل مرتفع حتى مرتفع جدا مقارنة بنسبة 67% في سنة 
2009، وان 22% أجابوا بأن مستوى الفساد في اسرائيل متوسط مقارنة بنسبة %18 
في السنة املاضية. كما ان 59% من املستجوبني عّبروا عن اعتقادهم بأن مستوى الفساد 

في اسرائيل اآلن أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة.21
عالية من جانب  بثقة  يحظى  اجليش  ادارة  زال منط  ما  السابقة،  السنوات  في  وكما 
اجلمهور، حيث اعتقد 9% فقط من املستجوبني ان اجليش وأجهزة األمن يتصرفون بصورة 
يعتريها الفساد. يأتي في الدرجة الثانية من حيث سالمة االدارة والسلوك اجلهاز الطبي، 
ثم مؤسسة التأمني الوطني ثم اجلهاز القضائي ثم الشرطة. أما في املواقع األدنى في هذا 
التدريج فتأتي وزارات احلكومة والكنيست والسلطات احمللية واألحزاب السياسية، في 
املكان األخير. ويدل تدريج هذه املؤسسات في الدرجات الدنيا من حيث نزاهة االدارة 
والتصرف على نظرة املجتمع االسرائيلي على نحو سلبي جدا إلى األحزاب، وإلى احللبة 
الرئيسية التي تلعب فيها هذه األحزاب مثل الكنيست والسلطات احمللية. وال يبدو من 

هذه النتائج ان هناك تغييرا ملموسا في املوقف من هذه املؤسسات.22
وفي ما يتعلق مبركب الشعور باألمان ازاء مواصلة العمل وامكانيات ايجاد مكان 
على  اخلصوص،  بهذا  العام  االرتياح  مستوى  ارتفاع  على  النتائج  دلت  فقد  عمل، 
سبيل املثال، لوحظ انخفاض في نسبة الذين عّبروا عن انهم غير واثقني بشأن امكانية 
االستمرار في عملهم في مكان العمل نفسه في املستقبل. كذلك هناك ارتفاع في عدد 
األجيرين الذين عبروا عن درجة رضى عالية عن شروط عملهم. ولعل هذه النتائج 

تعكس جتاوز آثار األزمة االقتصادية والعودة إلى نسبة بطالة أقل.23

الثابت واملتغير في تصدعات مجتمع املهاجرين
كان من السهل أن نالحظ، في هذه السنة أيضا، ان املجتمع اإلسرائيلي ما يزال 
يواجه تبعات كونه مجتمع مهاجرين، وانه لم يصل درجة من التجانس الذي يضمن 
حّدا أدنى من الهدوء الداخلي املستدمي، فعلى صعيد التضامن الداخلي بني الفئات 
قيام  منذ  دائما،  احلديث  جرى  االسرائيلي،  املجتمع  نسيج  تشكل  التي  والشرائح 
السوفييتي سابقا، في  الهجرة من دول االحتاد  إسرائيل، وبالطبع في أعقاب موجة 
مستهل تسعينيات القرن املاضي، عن عدد من التصدعات االجتماعية التي مّيزت هذا 
املجتمع، وما زالت حتى اآلن، هذا على الرغم من التغييرات التي تطرأ على الفئات 

التي حتتل شقي كل تصدع، وعلى احلّدة املتغيرة لكل تصدع.

 69% من املستجوبني أجابوا 
بأنهم يعتقدون ان مستوى 
الفساد العام في اسرائيل 
مرتفع حتى مرتفع جدا

 منط ادارة اجليش يحظى 
بثقة عالية من جانب 
اجلمهور، حيث اعتقد 

9% فقط من املستجوبني 
ان اجليش وأجهزة األمن 
يتصرفون بصورة يعتريها 

الفساد
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جرى التطرق، على نحو دائم، إلى التصدع القومي بني اليهود وبني سكان البالد 
بسبب  ثباتا  التصدعات  أكثر  وهو  مواطنني،  باتوا  الذين  الفلسطينيني  من  األصليني 
تأثره بعوامل كثيرة سياسية واجتماعية، داخلية وخارجية. اضافة إلى ذلك، هناك 
عدد من التصدعات اخلاصة باملجتمع اليهودي، نالحظ تغيرات في حّدتها بني الفينة 
الفئات  وبني  )احلريدمي(  دينًيا  املتزمتني  اليهود  بني  الديني  التصدع  مثل  واألخرى، 
اليهودية العلمانية. وهناك التصدع الطائفي بني املهاجرين اليهود من أصول مختلفة، 
اعتباره  التصدع  منها، وقد غلب على هذا  التي هاجروا  املجتمعات  مميزات  حسب 
تصدعا بني اليهود الشرقيني وبني اليهود الغربيني )األشكناز(، ولكنه شهد تغيرا جديا 
أصحاب  أو  الفقراء  فئات  بني  الطبقي   التصدع  هو  آخر  تصدع  الحقا.  سنرى  كما 
الدخل املنخفض وبني الطبقات الغنية. وهناك تصدع سياسي أيديولوجي بني يسار 
اسرائيلي متخّيل )يتمثل في تيار حركة العمل واألحزاب التي دارت في فلكها( وبني 
اليمني االسرائيلي الذي لم يعد يتمّيز بالسعي إلى حتقيق سيطرة يهودية على ما يسمونه 
»أرض إسرائيل الكاملة« )كامل التراب الفلسطيني( فقط، بل انتقل إلى مرحلة الصراع 

على ترسيم مالمح املجتمع اإلسرائيلي بالكامل وفق رؤيته اليمينية املنغلقة.
أشغلت هذه التصدعات السياسيني والباحثني األكادمييني في إسرائيل طيلة عقود 
شكلت حقبة الصراع على مالمح املجتمع األسرائيلي وفترة اجلهود املبذولة للتغلب 
على التصدعات التي هّددت سيرورة »بناء الشعب« من مجموعات مهاجرين يهود ذوي 
أصول اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة. وما زال هناك اتفاق واسع في األوساط 
األكادميية )واإلعالمية( في إسرائيل على دوام هذه التصدعات األساسية، على الرغم 
من ان اسرائيل قطعت شوطا جدًيا  في مسعى حتقيق األهداف األساسية التي تواجه كل 
مجتمع مهاجرين، وأقصد: امتام سيرورة »بناء الشعب« من مهاجرين متباعدين في 
جميع مميزاتهم الثقافية واالقتصادية؛ تثبيت املالمح األساسية لوجه املجتمع، واألهم 
من هذا وذاك حتقيق تقدم في االنتقال من مجتمع مهاجرين إلى مجتمع عادي وكأنه نشأ 
وترّسخ في هذا املكان،24 وذلك لتعزيز التصور الذاتي لالسرائيليني ولتغييب االسئلة 
األساسية املرتبطة مبالبسات قيام الدولة ونكبة الفلسطينيني وظروف الهجرة من بالد 

املنبت وما القاه املهاجرون في اسرائيل.
على الرغم من ان املجتمع اإلسرائيلي ما زال يتأثر من عدد من التصدعات التي تترك 
بصماتها على جوانب اجتماعية وسياسية مختلفة، إال انه قد طرأ تغيير جذري على 
بعضها، ال سيما التصدعات األساسية ذات الطابع الديني والطائفي واأليديولوجي. 
وسعيا إلى توخي الدقة ال بد من اإلشارة إلى ان التغيير الذي طرأ على هذه التصدعات 

 التصدع القومي بني اليهود 
وبني سكان البالد األصليني 

من الفلسطينيني الذين باتوا 
مواطنني، وهو أكثر التصدعات 

ثباتا

على الرغم من ان املجتمع 
اإلسرائيلي ما زال يتأثر 
من عدد من التصدعات 

التي تترك بصماتها على 
جوانب اجتماعية وسياسية 

مختلفة، إال انه قد طرأ 
تغيير جذري على بعضها، ال 
سيما التصدعات األساسية 

ذات الطابع الديني 
والطائفي واأليديولوجي



246

ليس وليد السنة األخيرة أو التي سبقتها بل هو نتيجة سيرورات مختلفة، بدأ بعضها قبل 
عقدين وما يزيد، وبعضها اآلخر خالل العقد األخير. يشهد التصدع القومي احتداما 
متواصال منذ قيام الدولة، ولكن سنة 2000 بأحداثها املفصلية، إن كان ذلك على صعيد 
الشعب الفلسطيني مبجمله أو الدائرة األضيق التي تشمل الفلسطينيني داخل إسرائيل 
فقط، تشكل )سنة 2000( نقطة انحدرت بعدها سياسة الدولة واملجتمع اإلسرائيليني 
ل مثاال على ذروة االحتدام  جتاه العرب إلى درك أسفل جديد. ولعل سنة 2010 تشكِّ
الذي آلت إليه العالقة )حول مظاهر تدهور هذه العالقة، سياسات االستعداء والعمل 

اجلماعي السياسي العربي في فصل »الفلسطينيون في إسرائيل« في هذا التقرير(.

التصدع الديني 
فيما يتعلق بالتصدع الديني، حظي موضوع اليهود املتزمتني )احلريدمي( في السنة 
شرائح  وبني  بينهم  العالقات  وشهدت  االعالم  وسائل  في  كبير  باهتمام  األخيرة 
التوتر. ال يكون صحيحا ان نقصر جميع  مختلفة في املجتمع االسرائيلي كثيرا من 
أسباب اخلالف مع احلريدمي على قضية فصل الدين عن الدولة أو اصرار األوساط 
اليهودية املتدينة على احترام أحكام الشريعة في الشؤون االجتماعية، وعلى املوقف 
الفلسطينية  األراضي  عودة  الفلسطينيني،  مع  املفاوضات  مثل  السياسية  القضايا  من 
والتصدي إلقامة  السبت  احترام قدسية  أو على  االستيطان،  إلى أصحابها  وجتميد 
أبنية وشق شوارع بسبب وجود جثامني قدمية لليهود مدفونة حتت األرض املعدة للبناء 

وقضايا دينية أخرى.25
أبرز األحداث التي أثارت غضب فئات عديدة من االسرائيليني من املتدينني املتزمتني 
هو سلوكهم في احلياة السياسية العامة الذي ال يخلو من االستقواء، واحتقارهم ألحد 
قرار  تشكل قضية  العليا.26 وال  العدل  – محكمة  االسرائيلي  االجماع  ثوابت  أبرز 
احملكمة العليا بشأن قضية الفتيات املتدينات في املدرسة في مستوطنة عمانوئيل احلدث 
الوحيد الذي دفع إلى احتدام املواجهة بني املتدينني املتزمتني واجلهاز القضائي في سنة 
2010، حيث كانت هناك، خالل السنة، بعض القضايا األخرى التي أثارت أصداء 
غاضبة من تعامل املتدينني مع احملكمة العليا ومن موقفهم جتاه قضاتها. من هذه القضايا 
موقف احملكمة من قضية الفصل بني الرجال والنساء في احلافالت العامة التي تقل 
مسافرين من األحياء املتدينة في القدس، وقضية إلزام جهاز التعليم اخلاص باملتدينني 
املتزمتني تدريس املواضيع التي تعتبر أساسية ملزمة حسب وزارة التعليم االسرائيلية، 

وهي اللغة االنكليزية والعلوم واملدنيات وتاريخ اليهود.27

وال تشكل قضية قرار احملكمة 
العليا بشأن قضية الفتيات 

املتدينات في املدرسة في 
مستوطنة عمانوئيل احلدث 

الوحيد الذي دفع إلى احتدام 
املواجهة بني املتدينني املتزمتني 
واجلهاز القضائي في سنة 2010
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ويبرز التوتر في العالقات بني اليهود املتزمتني والفئات األخرى في سياق املشاركة 
في سوق العمل، وهو شأن قدمي اكتسب اهتماما متجددا بعد انضمام اسرائيل إلى 
منظمة الـ OECD ، حيث جرى بحث جدي في أسباب ارتفاع نسب الفقر في اسرائيل 
مقارنة بباقي دول الـ OECD )كما بينا في موقع آخر من فصل املشهد االجتماعي(، 
واعتبرت نسب مشاركة اليهود املتدينني والنساء العربيات في اسرائيل في قوى العمل 
من أبرز معوقات تقليص الفقر. وتظهر املعطيات التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة 
واالستخدام في سنة 2010 ان نسبة مشاركة املتدينني املتزمتني في قوى العمل هي 
48٫5% في حني تصل هذه النسبة في صفوف غير املتدينني في اسرائيل إلى %79. 
تعادل نسبة العمل في أوساط احلريدمي )الرجال والنساء( 43٫2% فقط ، وهي نسبة 
متدنية جدا مقارنة بالنسبة نفسها في صفوف الرجال غير املتدينني في اسرائيل، وهي 
تعادل 80%. نسبة البطالة بني الرجال املتدينني املتزمتني تعادل 10% )مقارنة مع %7، 
نسبة البطالة بني الرجال غير املتدينني(. وتصل نسبة العاطالت عن العمل بني النساء 
9% نسبة العاطالت عن العمل في صفوف  املتدينات املتزمتات إلى 13% مقارنة ب 

النساء غير املتدينات.
يصرح 65% من العاطلني عن العمل من املتدينني املتزمتني  بأنهم غير معنيني بالعمل 
غالبية  ان  أو  اجلمهورين  بني  فصل  دون  والرجال  للنساء  مختلطة  عمل  أماكن  في 
املستخدمني فيها ليسوا من املتدينني املتزمتني. وتؤدي هذه املميزات إلى ارتفاع نسبة 
العائلة احلريدية نحو  يتجاوز معدل دخل  الفقر، حيث ال  الذين يعيشون حتت خط 
6٫100 شيكل في الشهر، أي حوالي نصف معدل الدخل الشهري لعائلة يهودية عادية 
)12٫000 شيكل في الشهر(.28 وتصل نسبة املتدينني املتزمتني الذين يعيشون حتت 
خط الفقر إلى 56% وهم يشكلون نحو 20% ممن يعيش حتت خط الفقر في اسرائيل. 
كذلك ال يشارك الشبان املتدينون املتزمتون في حتمل أعباء اخلدمة العسكرية االلزامية. 
وعلى الرغم من االرتفاع في أعداد الشبان املتزمتني الذين ينخرطون في صفوف اجليش 
ااّل ان عددهم ما زال محدودا جدا.29  متتع احلريديون باالعفاء الرسمي من اخلدمة 
العسكرية من ناحية، وحصول طالب املعاهد الدينية على مخصصات حكومية خاصة 
يعيشون على  املتدينني احلريديني  ان  اعتبار  إلى  يقودان  العمل،  إلى  دون االضطرار 

حساب اآلخرين.30
يتضح مما سبق ذكره ان التصدع الديني  ما زال أحد التصدعات األساسية في املجتمع 
االسرائيلي، ولكن تغييرات عميقة طرأت عليه من حيث مسبباته، فخالفا ملا يظن 
عن أن هذه املسببات ترتبط على نحو وثيق مبسائل الدين والدولة وبأحكام الشريعة 

يصرح 65% من العاطلني عن 
العمل من املتدينني املتزمتني  

بأنهم غير معنيني بالعمل 
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املستخدمني فيها ليسوا من 

املتدينني املتزمتني
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اليهودية، وجدنا ان لهذا التصدع أوجها اجتماعية اقتصادية تدخل في خانة مستحقات 
املواطنة حسب مفهومها عند اليهود املتزمتني وعند سائر الفئات في املجتمع االسرائيلي 
التي تعتبر سلوك املتدينني احلريدمي ال يتوافق مع مالمح الدولة احلديثة من الطراز الغربي 

الدميقراطي الليبرالي العلماني.

التصدع الطائفي 
على  اعتبر،  الذي  الطائفي  التصدع  هو  جذريا  تغييرا  شهد  الذي  اآلخر  التصدع 
املهاجرين  )اليهود  واالشكناز  الشرقيني  اليهود  بني  تصدعا  السنني،  عشرات  امتداد 
من دول الغرب(. لسنا هنا بصدد بحث أسباب التغيير الذي حصل في هذا املجال 
من  واألشكناز(  الشرقيني  اليهود  )بني  القدمي  بشكله  التصدع  هذا  غياب  نحو  فدفع 
األدبيات السياسية واالجتماعية اإلسرائيلية باعتباره عامال أساسيا في الساحة السياسية 
االسرائيلية، ولن نبذل جهدا لكي نبرهن ان الفوارق االجتماعية واالقتصادية الشاسعة 
التي نتجت عن اقصاء اليهود الشرقيني واستغاللهم على امتداد عقود وتركيزهم في 
القرى واملدن البعيدة عن املركز، ما زالت ملموسة، وان كان ثمة تغيير في حّدتها.31

منذ موجة الهجرة من دول االحتاد السوفييتي سابقا إلى إسرائيل في تسعينيات القرن 
املاضي، ثم هجرة اليهود من اثيوبيا بعد ذلك بسنوات، جند ان هاتني الفئتني تشكالن، 
ولو بتفاوت في حدة االقصاء، طرًفا في التصدع الطائفي بصيغته اجلديدة، في حني 
يشكل املهاجرون القدامى، على اختالف انتماءاتهم، طرف التصدع اآلخر. ويقاس 
املهاجرين وإقصائهم من  القدمي مع  املجتمع االسرائيلي  تعامل  التصدع حسب  هذا 

ناحية وحسب عزل املهاجرين ألنفسهم وعدم سعيهم إلى االندماج الكامل. 
يقترب عدد املهاجرين من دول االحتاد السوفييتي سابقا، منذ سنة 1989 من 1٫2 
مليون نسمة، وليس هناك أي معطيات دقيقة جدا في هذا اخلصوص إذ إن هناك اختالفًا 
طفيفًا في التعريفات بني دائرة االحصاء الرسمية ووزارة استيعاب املهاجرين.32 على 
الرغم من اعتبار هؤالء املهاجرين ذوي مؤهالت مهنية وعلمية عالية ااّل ان اندماجهم 
في االقتصاد االسرائيلي واجه بعض الصعوبات التي لم تضمحل على الرغم من انقضاء 
نحو عقدين على مكوثهم في اسرائيل. وتدل دراسات أجريت في اسرائيل لبحث 
للمهاجرين  االجتماعية  املكانة  ان  على  »الروس«  للمهاجرين  االقتصادي  االندماج 
ذوي املؤهالت العلمية الذين فضلوا الهجرة إلى دول غرب أوروبا والواليات املتحدة 
كانت أفضل قياسا إلى تدهور مكانتهم في اسرائيل، كما ان مؤشر النجاح االقتصادي 
ملجمل املهاجرين »الروس« الذين وصلوا إلى الواليات املتحدة، على سبيل املثال، دل 
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على نتائج أفضل، وقد استطاعوا ان يندمجوا في أوساط الطبقة الوسطى هناك بسرعة 
نسبيا.33 للصعوبات االقتصادية التي واجهها املهاجرون أسباب متعددة أهمها عدم 
قدرة السوق االسرائيلية على استيعاب عدد هائل نسبيا من أصحاب املؤهالت العلمية 
واملهنية، ولكن على الرغم من ذلك، تفاوتت الصعوبات التي واجهتها الفئات العمرية 

املختلفة بحيث ان الفئات الشابة كانت أوفر حظا، وهذا أمر طبيعي.
املهاجرين  املنبت يعزز شعور  املاضي في دول  إلى  قياسا  املكانة االجتماعية  تدني 
باالغتراب ويزيد من امكانيات هجرتهم مجددا إلى دول غربية أو العودة إلى بالدهم، 
ويؤثر على فرص احلراك االجتماعي في املستقبل.34 ليس من الغريب ان يؤثر الوضع 
االقتصادي لهؤالء املهاجرين على اندماجهم، وهو اندماج يفترض به ان يحصل بعد 
الوضع األولي الصعب، بطبيعة احلال، الناجت عن وصول مهاجرين جدد يختلفون في 
مميزاتهم وثقافتهم، وال بد أنهم سوف ينافسون القدامى على مصادر رزقهم وأماكن 
نحو  تعادل  كبيرة  زيادة  عن  احلديث  يدور  »الروس«  املهاجرين  حالة  وفي  عملهم، 
االجتماعي هو  االندماج  يزيد من صعوبة  ما  ان  ناهيك عن  السكان. هذا  20%من 
اختالف املهاجرين من حيث كونهم »علمانيني« في سلوكهم اليومي، وبعضهم ليسوا 
يهودا أصال، وصلوا من مجتمعات املدن،  كانوا منخرطني بقوة في املجتمع الذي أتوا 
منه ويتبنون ثقافته ولم يتنازلوا عنها، لم يهاجروا إلى إسرائيل ألسباب أيديولوجية- 
سياسية بل ألنها كانت مكانا سهال ليس كما هو احلال بالنسبة لدول أوروبا والواليات 
املتحدة. أضف إلى ذلك أن املهاجرين واصلوا استخدام اللغة الروسية في حياتهم 
واسعة  اجتماعية  شبكات  أقاموا  انهم  كما  بينهم،  األساسية  التواصل  كلغة  اليومية 
للحفاظ على استمرار العالقات بينهم في أماكن تواجدهم املختلفة، هذا اضافة إلى 
دعمهم حلركات وأحزاب سياسية أسسها مهاجرون منهم مثل حزب »إسرائيل بيتنا« 
)يسرائيل بيتينو( وقبله »يسرائيل بعلياه«، ولهم أيضا وسائل اعالم تتحدث بالروسية. 
يضاف إلى هذه املميزات التي ساهمت في عدم اندماجهم الكامل جملة من اآلراء 
املسبقة الشائعة في صفوف املجتمع االسرائيلي حول االجرام والعصابات واالدمان 

على الكحول واالنحدار األخالقي بني املهاجرين.
وكان اليهود الشرقيون من أبرز الفئات التي عارضت هجرة الروس، حيث شعروا 
بالتهديد، وخافوا من امكانية رصد املوارد الوطنية للدولة الستيعاب األعداد الهائلة من 
املهاجرين على حساب سياسة التفضيل املصحح التي كانت الدولة تنتهجها جتاه اليهود 
الشرقيني الذين أهملوا في السابق. وقد ساد توتر شديد في العالقات بني الطرفني في 
مدن األطراف مثل بيت شيمش، أشدود وبئر السبع وغيرها. كذلك كان للمواطنني 
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واقتصادية  سياسية  ألسباب  الروسية  الهجرة  من  سلبي  موقف  اسرائيل  في  العرب 
وأخرى تتعلق باخلوف من موجة جديدة من مصادرة األراضي. ولكن هذه املعارضة 

لم تتعد بعض املقاالت الصحافية ولم تتبلور على شكل نشاط سياسي.
مجموعة أخرى من املهاجرين اليهود اجلدد نسبيا الذين يشكلون هدفا للعداء وحتى 
االحتقار هم اليهود األثيوبيني، الذين واجهوا منذ وصولهم صعوبات جّمة والقوا 

تعامال مذال من املجتمع والدولة في اسرائيل، على حّد سواء.
عدد اليهود األثيوبيني صغير نسبيا وصل في سنة 2010، حسب معطيات دائرة 
والباقون  اسرائيل  في  ولدوا  منهم   %30 نسمة،  ألف   116 إلى  املركزية،  االحصاء 
هاجروا إليها في مرحلتني: عملية موشي 85-1984 وعملية شلومو 1991. وما 
تزال تبذل جهود لتهجير ما تبقى من يهود في اثيوبيا. يعتبر املهاجرون االثيوبيون ذوي 
مؤهالت متدنية وقدرات ضعيفة ال تالئم سوق العمل االسرائيلية مما يعرقل فرض 

تطور وتقدم هذه الفئة الفقيرة.
لم يشكل املهاجرون االثيوبيون تهديدا ملكانة أحد في املجتمع االسرائيلي القدمي، 
بعض  في  دفعهم  مهينا،35  تعامال  زالوا  وما  واجهوا  فقد  لهم،  يشفع  لم  ولكن هذا 
األحيان إلى التعبير السياسي اجلماعي عن رغبة في ترك الدولة والعودة إلى أثيوبيا. 
ويرجح ان السبب األساسي في رفضهم، إلى حدّ بعيد، هو لون بشرتهم الذي عجزت 
التعددية االسرائيلية عن استيعابه.36 لم يعترف زعماء التيارات الدينية املتزمتة بانتمائهم 
للدين اليهودي حسب املعايير االرثوذوكسية، وعلى الرغم من صدور فتاوى دينية من 
مراجع فقهية أساسية تعترف بيهوديتهم، ما زال األفراد األثيوبيون مطالبني بطقوس دينية 
وغير ذلك من حتكم املراجع الدينية املتشددة بكل ما يتعلق بقضايا األحوال الشخصية.37

املجتمع  في  االندماج  إلى  الروس،  للمهاجرين  خالفا  األثيوبيون،  يسعى 
انتمائهم  في  والتشكيك  بشرتهم،  لون  بسبب  بعيدًا  يقصون  ولكنهم  اإلسرائيلي، 
اليهودي، وضعفهم من حيث القدرات واملؤهالت التي ال متكنهم حتى من تشكيل 
مجموعة ضغط سياسية، األمر الذي لم يتغير إلى حّد بعيد رغم انقضاء نحو عقدين 
على هجرتهم.38 فما زالت املدارس املختلطة التي يدرس فيها ابناؤهم تخصص لهم 
صفوفا خاصة البعادهم عن اآلخرين »البيض«، وما زالوا يتعرضون الهانات يومية 
على خلفية لون بشرتهم. من ناحية ثانية قامت بعض اجلمعيات األهلية التي تعمل 
بعض  على  القضاء  مجال  في  النجاحات  بعض  حققت  وقد  أوضاعهم،  لتحسني 
الظواهر السلبية مثل التسرب من املدارس، كما ساهمت في رفع نسبة احلصول على 

كان اليهود الشرقيون من أبرز 
الفئات التي عارضت هجرة 

الروس، حيث شعروا بالتهديد، 
وخافوا من امكانية رصد املوارد 

الوطنية للدولة الستيعاب 
األعداد الهائلة من املهاجرين 
على حساب سياسة التفضيل 

املصحح التي كانت الدولة 
تنتهجها جتاههم

عدد اليهود األثيوبيني صغير 
نسبيا وصل في سنة 2010، 

حسب معطيات دائرة االحصاء 
املركزية، إلى 116 ألف نسمة
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شهادة انهاء املدرسة الثانوية )البجروت( في صفوف اليهود االثيوبيني مقارنة باملعدل 
العام في اسرائيل وغير ذلك من امناط السلوك، ال سيما بني أبناء اجليل الناشئ الذين 

ولدوا في اسرائيل.39
على  أثرا  ترك  ما  االسرائيلي  املجتمع  هوامش  في  األثيوبيني  اليهود  استيعاب  مت 
املتعالية  النظرة  وتواصلت  مستمر.  متييز  ضحايا  وبأنهم  إليه،  باالنتماء  شعورهم 

جتاههم، التي لم تراع مشاعرهم، ما أعاق اندماجهم في مجتمع بقي غريبا عنهم. 
السلم  درجات  أدنى  حتتالن  اللتني  السكانيتني  املجموعتني  هاتني  إلى  اضافة 
االجتماعي االسرائيلي، هناك أيضا العمال األجانب الذين بدأ استجالبهم إلى إسرائيل 
بعد استبعاد العمال الفلسطينيني.40   ولكننا لن نتناول هنا أوضاع العمال األغراب 
على الرغم من صعوبتها ومن املالحقة التي يعاني منها هؤالء، ال سيما في السنوات 

األخيرة، ان كان ذلك من قبل مؤسسات الدولة أم من قبل املجتمع.41

التصدع الطبقي وثبات معطيات الفقر
كان النضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية OECD، والفترة التمهيدية التي 
تبّوء عدد من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية مكانا مهما في  أثر كبير عن  سبقته 
اخلطاب العام والرسمي في اسرائيل خالل سنة 2010، كما كان له أثر مشابه على 
أمناط العمل الرسمي لتحسني وضع الكثير من املؤشرات التي أشارت إلى أن تدني وضع 
إسرائيل مقارنة بالدول الشريكة في الـ OECD، ال سيما الدول األوروبية الغربية، التي 
ترغب اسرائيل في التشّبه بها. وكان تقرير الـ OECD الذي صدر عند انضمام اسرائيل 
إلى املنظمة أشار إلى عدم جناعة السياسة التي تنتهجها اسرائيل ملجابهة الفقر وتقليص  
الفوارق االجتماعية بني الشرائح االجتماعية املختلفة. وقد تبني في حينه انه مقارنة 
بالدول األخرى األعضاء في املنظمة، فإن مستوى الفقر، يعادل ضعفي معدله في دول 
املنظمة، وان فروق الدخل بني العشر التاسع والعشر األدنى على السلم العشري لتوزيع 
الدخل يزيد في اسرائيل عن معدله في دول املنظمة مبرة ونصف املرة، هذا اضافة إلى 
الفرق بني مستوى املعيشة العام في اسرائيل وبني مستوى حياة شريحة العشر األدنى 
 .OECD من ناحية الدخل، أي الفئات الفقيرة، وهو فرق يزيد بكثير عنه في دول الـ
صفوف  في  مالحظتها  املمكن  من  كان  التي  االستنفار  حالة  من  الرغم  وعلى 
الفروق ومجابهة  تقليص  العمل من أجل  التي توجب عليها  املؤسسات والوزارات 
املتكاتفة للعمل في قطاعات  الرغم من اجلهود  إليها، وعلى  السلبية املشار  الظواهر 

مت استيعاب اليهود األثيوبيني 
في هوامش املجتمع االسرائيلي 

ما ترك أثرا على شعورهم 
باالنتماء إليه، وبأنهم ضحايا 

متييز مستمر. وتواصلت النظرة 
املتعالية جتاههم، التي لم تراع 
مشاعرهم، ما أعاق اندماجهم 
في مجتمع بقي غريبا عنهم. 

 وكان تقرير الـ OECD الذي 
صدر عند انضمام اسرائيل إلى 
املنظمة أشار إلى عدم جناعة 

السياسة التي تنتهجها اسرائيل 
ملجابهة الفقر وتقليص  الفوارق 

االجتماعية بني الشرائح 
االجتماعية املختلفة
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عديدة لتحقيق املهمة املرجوة، ااّل أن النتائج على أرض الواقع، لم تتحقق، هذا مع 
العلم ان اسرائيل التي تفاخرت بنجاحها في تفادي األزمة االقتصادية العاملية، إذ تعتبر 

نفسها اليوم جتاوزت األزمة نهائيا وعادت إلى حتقيق منو اقتصادي.
حتسني  من  مستقبال  تتمكن  لن  التي  املنتهجة،  السياسة  عجز  على  فعال  هذا  يدل 
احلال، كما يبدو، ااّل اذا تضمنت خطة استراتيجية شاملة تقوم على أساس خلق أماكن 
عمل، في املناطق البعيدة عن املركز خاصة، وتشجيع االنضمام إلى قوة العمل بواسطة 
ولكن  املرافقة.  االجتماعية  والشروط  األجور  مستوى  رفع  أولها  حقيقية  محفزات 
على الرغم من االجماع على أهمية هذه اخلطوات لتحقيق هذه األهداف امللحة، ااّل 
ان اخلطوات التي يبادر اليها في هذا االجتاه كثيرا ما تلقى معارضة من جانب احلكومة 
عامة، ال سيما من جانب وزير املالية الذي يحظى بدعم كامل من رئيس احلكومة أيضا.

ويستدل من التقرير السنوي بشأن مستوى الفقر، الصادر عن مؤسسة التأمني الوطني 
 ،OECD أنه على الرغم من اجلهود املبذولة لالفالت من براثن الفقر بضغط من منظمة الـ
ااّل ان هناك ارتفاعًا في معدله العام. وهو ارتفاع زعزع وجهة التطور في هذا الشأن في 

السنوات األخيرة، وهو تطور متيز بالثبات، كما يتبني من جدول رقم 1.

جدول رقم 4:  معدل الفقر في صفوف العائالت واألفراد بني السنوات 2009 – 2003 

)يشار إلى أن هذا هو املعدل النهائي بعد التحويالت واملساعدات من الدولة(

20032004200520062007200820092010الفئة
بني  الفقر  معدل 

العائالت
%19٫3%20٫3%20٫6%20٫0%19٫9%19٫9%20٫5

في  الفقر  معدل 
صفوف األفراد

%22٫4%23٫6%24٫7%24٫5%23٫8%23٫7%25٫0

في  الفقر  معدل 
صفوف األوالد

%30٫8%33٫2%35٫2%35٫8%34٫2%34٫0%36٫3

هذا  يعني ان 15٫000 عائلة جديدة انضمت إلى فئة العائالت التي تعيش حتت 
خط الفقر،42 في السنة األخيرة، منها 14٫300 عائلة عربية، حيث بلغ عدد العائالت 
الفقيرة 435٫100 عائلة تشكل 1٫774٫800 نسمة وتضم 850٫300 من األوالد 
الذين يعيشون حتت خط الفقر على كل ما يعني ذلك من صعوبات، وسنأتي على تبيان 
بعضها الحقا. هذا في حني كان عدد العائالت الفقيرة في 2008  420٫100 عائلة 

ضمت 1٫651٫300 نسمة منهم 783٫000 من األوالد.

 15٫000 عائلة جديدة انضمت 
إلى فئة العائالت التي تعيش 

حتت خط الفقر
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ويستدل من حتليل توزيع الفقراء حسب االنتماء القومي واجلهوي وحسب املناطق 
إسرائيل،  في  األساسية  اجلغرافية  املناطق  بعض  في  ارتفع  الفقر  معدل  ان  اجلغرافية 
وليس في جميعها متاما. ففي الشمال ارتفع معدل الفقر من 30٫9% إلى %32٫3، 
13٫0%. وفي حني بقي معدل الفقر في  وفي منطقة املركز ارتفع من 11٫3% إلى 
اجلنوب على ما هو، حيث يعادل 23٫6%، وطرأ انخفاض طفيف جديد على هذا 
هذا املعدل في منطقة تل أبيب حيث انخفض من 13٫7% إلى 13٫1%. وفي منطقة 
القدس طرأ انخفاض على معدل الفقر بني اليهود، حيث انخفض من 23٫7% إلى 
22٫7%، لوحظ ارتفاع من 59% إلى 71٫2% في صفوف العرب. وتصل نسبة األفراد 
العرب الذين يعيشون حتت خط الفقر في منطقة القدس إلى 75٫3% ونسبة األطفال 
التوالي.  42٫4% على  و   %29٫2 تعادل  اليهود، وهي  بني  مقابل هذه   ،%83٫1
وتواصل منطقة القدس احتالل املكان األول بني املناطق الفقيرة، ان كان ذلك بالنسبة 
للعرب أو لليهود. ويشار إلى ان نسبة األطفال الذين يعيشون حتت خط الفقر ارتفعت 

بشكل ملحوظ في جميع املناطق.43
أما من حيث توزيع املجموعات السكانية الفقيرة فما زال املواطنون العرب واليهود 
منذ  مستمرة  حالة  وهي  اسرائيل،  في  الفقر  ضحايا  أبرز  )احلريدمي(  دينيا  املتزمتون 

سنني طويلة.
ويفيد تقرير الفقر األخير أن ثمة ارتفاع في نسبة العائالت العربية التي تعيش حتت 
خط الفقر من 49٫4% في 2008 إلى 53٫5% في 2009. كذلك، ارتفعت حصة 
إلى   2008 سنة  في   %33٫8 من  اسرائيل  في  الفقراء  مجمل  من  العرب  املواطنني 
2009. ويشير التقرير، اضافة إلى هذه املعطيات الصعبة إلى أن  35٫9% في سنة 
األمر ال يقتصر على ازدياد عدد العرب الذين يعيشون حتت خط الفقر، بل يتجاوزه 
بحث  في  املتبعة  العلمية  املعايير  بعض  وفق  اآلخر،  هو  زاد  الذي  الفقر  عمق  إلى 
موضوعة الفقر.44 وما يزيد من صعوبة خروج املواطنني العرب من صفوف الفقراء، 
حسب معطيات التقرير واجلهات القائمة عليه، هو التركيبة اجليلية لهم مقابل أنواع 
تنجح  حني  ففي  للمستحقني،  الدولة  تدفعها  التي  االجتماعية  املخصصات  ومبالغ 
التحويالت والضرائب املباشرة )وبضمنها املخصصات( من تقليص الفقر في أوساط 
اليهود بنسبة 47% )الفرق بني نسبة الذين يعيشون حتت خط الفقر قبل التحويالت وفي 
أعقابها( باملعدل، جندها في صفوف العرب، تنجح في تقليص الفقر بنسبة %11٫4 
الشيخوخة واأليتام  املرصودة ملخصصات  املبالغ  ان  إلى  في سنة 2009. يعود هذا 
هي األكبر،وهذا ما يعود بالفائدة على السكان اليهود بسبب ارتفاع معدل األعمار 

ما زال املواطنون العرب واليهود 
املتزمتون دينيا )احلريدمي( أبرز 
ضحايا الفقر في اسرائيل، وهي 
حالة مستمرة منذ سنني طويلة.
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فيه مقابل انخفاض معدل األعمار في املجتمع العربي وارتفاع عدد األنفار في العائلة. 
على كل حال، ليس لهذه املعطيات أية قيمة حياتية يومية بالنسبة للفقراء أنفسهم مثل 

قيمتها بالنسبة للفقر في التقارير االحصائية. 
اليهود  الفقر أكثر من غيرها، أي  التي تعاني من  السكانية  بالنسبة للمجموعة  أما 
املتزمتني دينيا )احلريدمي( فيستنتج من التقرير، أن نسبة الفقراء في صفوفها ارتفعت 
بالنسبة نفسها التي ارتفعت بها نسبة الفقر في أوساط العائالت كثيرة األوالد، ومن 
نسبة  وتقدر  األوالد،  كثيرة  عائالت  عادة  هي  اليهود  املتدينني  عائالت  ان  املعروف 
2008/2009، وهي  العام  في  بنحو %56٫9،  املتدينني  اليهود  الفقر في صفوف 

نسبة مرتفعة جدا مقارنة بجميع الفئات األخرى.
ولكن  األخيرة،  السنة  في  املسنني،  صفوف  في  الفقر  انتشار  على  انخفاض  طرأ 
الفقر من  يعيشون حتت خط  الذين  نسبة  انخفضت  فقد  ارتفع،  الفقر  مستوى عمق 
التقرير األخير، إلى 20٫1%، وهي تقل عن املعدل العام النتشار  املسنني، حسب 
الفقر في اسرائيل. يعود هذا التحسن في حالة املسنني، كما اسلفنا، إلى ارتفاع مبالغ 
مخصصات الشيخوخة واأليتام وإلى زيادة في استيعاب املسنني في سوق العمل. من 
ناحية ثانية يبني التقرير أن أوضاع املسنني الذين بقوا حتت خط الفقر قد ازدادت سوءا 

بسبب ارتفاع مستوى عمق الفقر واالبتعاد نحو األسفل عن خط الفقر.
كذلك الوضع بالنسبة للمهاجرين اليهود الذين انخفضت نسبة الفقرفي صفوفهم 
من 18٫8% في سنة 2007، إلى 18٫0% في 2008، وها هي تصل، حسب التقرير 
املهاجرين  أوضاع  أن  إلى  أيضا  الفقر  عمق  مقاييس  وتشير   ،%17٫4 إلى  األخير، 
اليهود حتسنت. هذا بشكل عام، لكن التقرير ال يوّزع املهاجرين حسب دول األصل 
التي هاجروا منها، وهذا نقص يعتري التقرير واملعطيات الصادرة عن جهات رسمية 
كثيرة، منها مؤسسة التأمني الوطني، وزارة استيعاب الهجرة، دائرة اإلحصاء وغيرها. 
ويرجح ان يكون سبب االمتناع عن هذه التوزيعات سياسيا اجتماعيا وليس نابعا من 

صعوبة احلصول عن معلومات مفصلة عن قطاع بعينه.
أما عن معدل الفقر بني العائالت حسب عدد األوالد واملعيلني، فيشير التقرير إلى ارتفاع 
ملحوظ في نسب الفقر في صفوف العائالت التي تضم أطفاال – من 24٫5% في 2008 
إلى 26٫8% في 2009، وان االرتفاع األبرز كان في العائالت التي تضم 1-3 أطفال. 
أما من حيث عدد املعيلني في العائلة )معيل واحد أو معيلني( فقد تبني ان االرتفاع كان أكبر 
في العائالت ذات املعيل الواحد )من 28٫8% في 2008 إلى 32٫3% في سنة 2009(.

 انخفضت نسبة الذين يعيشون 
حتت خط الفقر من املسنني، 
حسب التقرير األخير، إلى 

20٫1%، وهي تقل عن املعدل العام 
النتشار الفقر في اسرائيل
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كذلك طرأ ارتفاع على نسب الفقر بني العائالت التي يعمل معيلوها. وقد ارتفعت 
الفقراء عامة في اسرائيل )من  العمل من مجموع  املنخرطة في قوى  العائالت  نسبة 
46٫3% في سنة 2008 إلى نحو 49٫0% في 2009. كما طرأ ارتفاع عن نسب الفقر 
في العائالت التي يعيلها أشخاص يتراوح عدد سنوات دراستهم بني 9 و 12 سنة.45

مجمل  ومن  عامة  السكان  من  مختلفة  مواصفات  ذات  عائالت  نسبة    :2 رقم  جدول 
العائالت الفقيرة 

حسب مواصفات دميغرافية ومهنية، في السنوات 2008 و 462009. مستخرج من معطيات جدول 
رقم 7 في تقرير الفقر )ص. 25(

من السكان عامة
من السكان الفقراء )بعد 

دفع التحويالت والضرائب 
املباشرة(

2008200920082009

86٫486٫266٫264٫1يهود

13٫613٫833٫835٫9عرب

19٫619٫722٫335٫9مسنون

19٫019٫117٫216٫3مهاجرون يهود

4٫74٫813٫112٫8متزمتون دينيا )حريدمي(

46٫046٫056٫760٫2عائالت مع أطفال )املجموع(

138٫338٫334٫237٫8-3 أطفال

47٫87٫722٫522٫4 أطفال وأكثر

53٫73٫712٫812٫5 أوالد وأكثر

5٫35٫77٫78٫9عائالت أحادية املعيل

عمل معيل العائلة

75٫475٫046٫349٫0يعمل

66٫065٫640٫343٫2أجير

9٫09٫632٫332٫2ال يعمل رغم كونه في جيل العمل

34٫634٫040٫141٫5معيل وحيد

40٫841٫06٫27٫5معيالن وأكثر

الفئة العمرية للمعيل

طرأ ارتفاع على نسب الفقر بني 
العائالت التي يعمل معيلوها. 

وقد ارتفعت نسبة العائالت 
املنخرطة في قوى العمل من 

مجموع الفقراء عامة في 
اسرائيل )من 46٫3% في سنة 
2008 إلى نحو 49٫0% في 2009
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17٫917٫221٫922٫0حتى 30 سة

3134٫635٫135٫939٫0 حتى 45 سنة

30٫230٫222٫021٫4من 46 حتى سن التقاعد

17٫417٫520٫217٫6في سن التقاعد القانوني

سنوات دراسة  معيل العائلة

11٫411٫125٫522٫7حتى 8 سنوات دراسة
937٫937٫941٫944٫8-12 سنة

1350٫851٫032٫632٫5 سنة وما يزيد

جدول رقم 3: نسب الفقر حسب املنطقة واالنتماء في السنوات 2008 و 2009 )نسب مئوية(
مستخرج من معطيات تقرير الفقر 2010 )يشمل اليهود في املستوطنات في الضفة الغربية(

20082009

معدل الفقر في صفوف:معدل الفقر في صفوف:

أطفالأفرادعائالتأطفالأفرادعائالت

19٫923٫734٫020٫525٫036٫3املجموع

32٫241٫154٫933٫743٫156٫5القدس

30٫933٫742٫832٫335٫947٫0الشمال

18٫321٫131٫518٫922٫333٫5حيفا

11٫312٫217٫013٫014٫219٫4املركز

13٫715٫223٫413٫115٫124٫7تل أبيب

23٫625٫835٫223٫628٫240٫8اجلنوب

15٫316٫423٫615٫216٫925٫1يهود

23٫730٫944٫822٫729٫242٫4القدس

18٫516٫619٫317٫416٫523٫2الشمال

13٫312٫917٫913٫614٫120٫5حيفا

9٫08٫711٫510٫310٫213٫3املركز

13٫514٫622٫113٫014٫924٫5تل أبيب

21٫320٫225٫621٫222٫030٫3اجلنوب
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49٫453٫162٫153٫557٫466٫8عرب

59٫063٫272٫771٫275٫383٫1القدس

45٫747٫656٫248٫951٫160٫1الشمال

43٫246٫556٫245٫747٫657٫1حيفا

وكنا  قد أشرنا في تقرير مدار االستراتيجي 2009 إلى أن منظمات املجتمع األهلي 
واألوساط األكادميية التي تعنى بدراسة ظاهرة الفقر والتغيرات التي تطرأ عليها سنويا 
أو  الرسمية  السياسات  جناح  تقييم  باب  من  الفقر  معدالت  قضية  مع  تتعامل  عادت 
فشلها في مجابهة الظاهرة مركزة اهتمامها على التقارير االحصائية الرسمية التي حتول 
الفقر إلى أرقام ونسب صّماء، ما يحول دون االحساس بصعوبة الفقر للمحصورين 
بني فكيه أو للتعرف على خطورة الظاهرة للمجتمع ككل وملستقبل أبنائه.47  ولعل 
التقرير البديل عن التقرير الذي تصدره سنويا جمعية »لتيت« )العطاء( التي تعمل في 
جميع أرجاء اسرائيل بالتعاون مع 150 جمعية أهلية تعنى بتقدمي احلاجات األساسية 
بالتحليل السوسيولوجي  الذي بات يهتم  التغيير  البرهان على هذا  للمحتاجني48هو 
التعمق  الفقراء، ويحاول  منه  يعاني  الذي  والعوز واحلرمان  املعاناة  للفقر، ويصف 
في فهم اآلثار االجتماعية السلبية لهذا الوضع على املناعة االجتماعية وعلى متاسك 

النسيج االجتماعي بني الفئات املختلفة. 
يعكس التقرير البديل عن الفقر للسنة األخيرة صورة تزيد قساوتها مقارنة بالسنوات 
السابقة. ويستند التقرير في هذه السنة األخيرة، إلى عدد من األبحاث التي أجريت 
لفحص أوضاع احملتاجني )الفقراء( في عدد املجاالت األساسية لضمان مستوى حياة 
الئق منها التعليم، الصحة، العمل، األمن الغذائي، السكن، جودة احلياة والعوائق 

االقتصادية التي حتول دون االفالت من دائرة الفقر.
في مجال التعليم تبني ان :

تنظمها •  التي  االجتماعية  األنشطة  في  يشاركوا  لم  احملتاجني  أبناء  من   %70
النسبة  تتجاوز هذه  لم  مدارسهم بسبب ضائقتهم االقتصادية. هذا في حني 

في سنة 2006 الـ %53.
21% من أبناء احملتاجني تسّربوا من املدرسة.• 
العمل •  إلى  اضطروا  الرسمي(  التعريف  )حسب  القاصرين  األبناء  من   %18

للمساعدة في اعالة العائلة. 

يعكس التقرير البديل عن 
الفقر للسنة األخيرة صورة 

تزيد قساوتها مقارنة بالسنوات 
السابقة

70% من أبناء احملتاجني 
لم يشاركوا في األنشطة 

االجتماعية التي تنظمها 
مدارسهم بسبب ضائقتهم 

االقتصادية. هذا في حني لم 
تتجاوز هذه النسبة في سنة 

2006 الـ %53
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21% من األهالي اضطروا إلى إخراج أوالدهم من بيت العائلة إلى إطار داخلي • 
بسبب الضائقة.

الكتب •  إلى  يفتقدون  أوالدهم  بأن  أفادوا  احملتاجني  األهالي  من   %30
والقرطاسية.

52% منهم قالوا ان أوالدهم يفتقدون إلى أطر وفعاليات األثراء.• 
أما في مجال العمل فقد تبنّي ان:

ثالث •  من  أكثر  منذ  يعملون  ال  منهم   %60 يعملون،  ال  احملتاجني  من   %67
سنوات.

العمل ال يعملون ألسباب صحية، وتفيد •  العاطلني عن  45% من احملتاجني 
جمعيات الدعم للمحتاجني ان 34% من بني الذين يحصلون على الدعم هم 

مرضى مزمنون أو معاقون.
28% من احملتاجني ال ينجحون في ايجاد عمل.• 
33% من بني احملتاجني يعملون، 94% منهم عمال أجيرون و 4% مستقلون. • 

ما يبني ان العمل لم يعد ضمانا للخروج من دائرة الفقر.
71% من الفقراء احملتاجني يفضلون اخلروج إلى العمل على تلقي مخصصات • 

العون، حتى لو كان الّراتب مساويا لقيمة املخصص. هذا املعطى يتكرر سنويا 
ويدحض الرأي املسبق الذي مييل إلى الربط بني الفقر وبني الكسل واالعتماد 

على مصادر الدعم احلكومي أو األهلي.
وفي مجال العوائق االقتصادية للخروج من دائرة الفقر تبني ان:

20% من بني احملتاجني ال ميلكون حسابا بنكيا، وان احلساب البنكي لـ %41 • 
ممن ميلكون مثل هذا احلساب مقّيد.

56% من احملتاجني تلقوا ردا سلبيا على طلب قرض بنكي.• 
باألداء •  الضرر  إحلاق  إلى  نقصه  يؤدي  الذي  الضروري  الغذاء  مجال  وفي 

السلوكي اليومي السليم تبني ان:
69% من احملتاجني يعانون من انعدام األمن الغذائي، أي انه لم يكن لديهم أو • 

لدى أبناء عائالتهم الغذاء الضروري للعيش.
33% من احملتاجني جّربوا اجلوع.• 
7% يخافون املوت جوعا.• 

20% من بني احملتاجني ال 
ميلكون حسابا بنكيا، وان 

احلساب البنكي لـ 41% ممن 
ميلكون مثل هذا احلساب مقّيد.

69% من احملتاجني يعانون من 
انعدام األمن الغذائي، أي انه 
لم يكن لديهم أو لدى أبناء 
عائالتهم الغذاء الضروري 

للعيش
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الضائقة •  بسبب  وجبات  عن  التنازل  إلى  يضطرون  احملتاجني  من   %75
االقتصادية، وفي هذا املعطى ارتفاع مقارنة بسنة 2009.

5% من احملتاجني يضطرون إلى التسّول لضرورة العيش.• 
الغذاء لسد حاجتهم، وفي هذا •  أبناء احملتاجني يضطرون إلى سرقة  8% من 

املعطى ارتفاع مقارنة بسنة 2009.
12% من بني األهالي احملتاجني أفادوا بأن أحد أبنائهم أعتقل من قبل الشرطة.• 
36% من األهالي احملتاجني يخشون تدهور أبنائهم نحو اجلنوح بسبب الضائقة • 

االقتصادية.
ومكونات •  اخلبز  من  تتكون  الفقراء  أبناء  يستهلكها  التي  املأكوالت  من   %48

تدهن على اخلبز .
7% من أبناء الفقراء يلتقطون بقايا املأكوالت عن األرض ومن احلاويات.• 
املأكوالت •  هو  أبناءهم  ينقص  ما  أشد  ان  قالوا  احملتاجني  األهالي  من   %58

املغذية.
اخلدمات •  قانون  يضمنها  مواطن  لكل  أساسي  حق  وهي  الصحة  مجال  وفي 

الصحية الذي يزعم توخي املساواة والعدل، فقد تبني ان:
واخلدمات •  األدوية  مقابل  الدفع  على  القدرة  ميلكون  ال  احملتاجني  من   %71

الصحية التي يستهلكونها. ويدل هذا املعطى على ارتفاع كبير في هذه السنة 
في   %33 و   2008 في   %57  ،2009 في   %63( املاضية  بالسنوات  مقارنة 

.)2007
واخلدمات •  األدوية  مقابل  دفع  يستطيعون  ال  احملتاجني  األهالي  من   %70

الطبية التي يحتاجها أبناؤهم، ما يحول دون تلقي ابنائهم لألدوية والعالجات 
الضرورية، ولهذا أثر بالغ على مستقبلهم.

89% من احملتاجني ال يستطيعون دفع مقابل عالج أسنانهم، ما يعني أن غالبية • 
الفقراء يهملون أسنانهم بسبب الضائقة االقتصادية.

في 6% من عائالت احملتاجني توفي خالل السنة األخيرة شخص جّراء انعدام • 
القدرة على تأمني عالج مناسب. هذا ناهيك عن اآلثار السلبية األخرى على 

احلالة الصحية للفقراء.
18% من بني احملتاجني يعانون من أمراض مزمنة و 16% منهم معاقون.• 

36% من األهالي احملتاجني 
يخشون تدهور أبنائهم نحو 

اجلنوح بسبب الضائقة 
االقتصادية.
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وفي مجال السكن الذي يشكل هو اآلخر حقا اجتماعيا أساسيا، كانت الصورة • 
قامتة جدا، حيث تبني ان:

29% من احملتاجني قالوا أن األمر األول الذي كانوا سيغيرونه لو توفر لديهم املال • 
الكافي هو شروط السكن، وبضمن ذلك االنتقال إلى بيت آخر أو إلى حي آخر.

52% يخشون امكانية اخالء بيوتهم لعدم القدرة على دفع األجرة الشهرية.• 
24% من احملتاجني أفادوا أن أشد ما يخشونه هو االضطرار للعيش في الشارع • 

دون مأوى.
وفي ما يتعلق مبستوى احلياة:

احلالة •  جّراء  حلياتهم  حّد  وضع  في  فكروا  بأنهم  احملتاجني  من   %22 اعترف 
االقتصادية.

67% من املسنني احملتاجني ال يبرحون منازلهم جّراء الضائقة، 62% من هؤالء • 
يعيشون وحدهم.

71% من األهالي أفادوا بأن خوفهم األكبر هو من عدم القدرة على االهتمام • 
بأبنائهم، فيتحولوا إلى جيل ثان من الفقراء احملتاجني.

34% من احملتاجني حتّدثوا عن شعور باليأس والكآبة.• 
في •  االنخفاض  ان  ويبدو  االقتصادية.  أوضاعهم  عّبروا عن خجل جّراء   %26

شائعة  أصبحت  الفقر  حالة  ان  على  تدل  السابقة  بالسنوات  مقارنة  النسبة  هذه 
ومتواصلة.

55% من األوالد الفقراء ال ميلكون فراشا خاصا.• 
الطعام عن •  التقاط  التسول وإلى  إلى  أنهم اضطروا  10% من احملتاجني قالوا 

األرض ومن حاويات القمامة.
56% من احملتاجني اضطروا إلى تلقي املساعدات من األهل واألصدقاء.• 
60% من احملتاجني عانوا من انقطاع التيار الكهربائي أو املاء أو التزويد بالغاز • 

للطهي جّراء الضائقة االقتصادية.
التعليم اجليد ألبنائهم على رأس •  36% من األهالي احملتاجني يضعون تأمني 

أولوياتهم لو كان ذلك مبقدورهم.
48% من احملتاجني ال يتوقعون االفالت من براثن الفقر، في حني يؤمن %48 • 

منهم بهذه االمكانية.



261

أما فيما يتعلق باملسؤولية عن اخلروج من الفقر، وهو أمر يعيدنا إلى موضوع • 
الثقة  باب  ومن  املستقبل،  جتاه  باألمان  الشعور  باب  من  االجتماعية  املناعة 

باملؤسسات التي تدير احلياة العامة، فان:
34% من اجلمهور االسرائيلي، حسب تقرير »لتيت«، يظنون ان السبب الرئيس • 

الذي يؤدي باحلكومة إلى عدم معاجلة قضية الفقر هو سلم أولوياتها الذي ال 
يعطي هذه الظاهرة اهتماما كافيا.

31% يظنون ان ذلك نابع من مصالح سياسية.• 
12% يظنون أن احلكومة منقطعة عن الشعب.• 
12% يظنون ان احلكومة غير مبالية.• 
65% من اجلمهور يظن ان احلكومة هي املسؤولة عن املساعدة للخروج من دائرة • 

الفقر، ويعلقون اآلمال على رئيس احلكومة والوزراء الذين لهم عالقة بهذا 
الشأن، وعلى رأسهم وزير الرفاه. وفي تقييمهم لعمل هذه األوساط اآلن على 

مجابهة املشكلة، أفاد اجلمهور بأن مستوى العمل متدن جدا.

التصّدع األيديولوجي
لم يشهد العام 2010 غياب أي من السجاالت األيديولوجية احملتدمة في إسرائيل 
اخلالفات  أبرز  حّدة  على  تغيرات  تطرأ  أن  الطبيعي  من  كان  طويلة.  فترات  منذ 
األيديولوجية على الساحة، مثل قضية الدين والدولة في إسرائيل، أو مسألة األرض 
مقابل السالم في ظل تأكيد االلتزام مبا تنّص عليه اتفاقيات »السالم«، التي التزمت 
بها إسرائيل جتاه السلطة الفلسطينية أمام العالم. لم تعكس التغيرات في احلدة واقعا 
جديدا أو أحداثا حقيقية على األرض ، بل هي ناجمة أسباب سياسية براغماتية متيز 
سلوك اجلهات التي تشكل أطراًفا في اخلالفات األيديولوجية، مثل  مشاركة األحزاب 
تة في االئتالف احلاكم ما يدفعها إلى اتخاذ مواقف معتدلة في كل ما يتعلق  املتديِّنة املتزمِّ
بشؤون الدين والدولة في إسرائيل فيضمن بذلك شيًئا من الهدوء الداخلي، أو رفض 
احلزب احلاكم جميع مطالب مواصلة جتميد البناء في املستوطنات إلتاحة الفرصة أمام 

مواصلة املفاوضات. 
التصدع  خارطة  في  بارز  مكاٍن  احتالل  الذكر  آنفة  القضايا  مواصلة  جانب  إلى 
اإلسرائيليني   األكادمييني  بعض  بني  نقاش  ثار  األخيرة،  السنة  في  األيديولوجي، 
البارزين املختصني بالشأن السياسي حول طبيعة النظام واملجتمع اإلسرائيليني. وقد 
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رأى بعض هؤالء أن من شأن مواقف بعض التيارات السياسية اآلخذة في تعزيز هيمنتها 
ض مستقبل إسرائيل للخطر أكثر من أي تهديد خارجي ألنها  على السياسة أن  تعرِّ
تهدد إمكانية احلفاظ على دميقراطية املجتمع. ويستطيع املراقب للنقاشات التي دارت 
بني هؤالء األكادمييني واحملللني السياسيني، في وسائل اإلعالم، أن يجد عدًدا من 
املقاالت التي بدأت تطرح أسئلة صادمة، من وجهة نظر اإلسرائيليني، حول طبيعة 
النظام وشكل املجتمع في السنة األخيرة، أسئلة كان يصعب في املاضي أن تثار في 
هذه  ترّكزت  منهم.  اليساريني  وحتى  اإلسرائيليني،  والسياسيني  املفكرين  صفوف 
إذا كان  بها املجتمع اإلسرائيلي، وحول ما  التي مير  األسئلة حول األزمة األخالقية 
هذا املجتمع قد حتّول إلى مجتمع فاشي أو انه يسلك طريًقا تؤدي إلى ذلك49. كان 
من الطبيعي أن جند مفكرين وأكادمييني ممن نفوا هذا االنتقال واعتبروه غير متحقق في 

إسرائيل، ولكن مجرد طرح األسئلة يعكس وجود أزمة.50 
كانت األسباب التي فرضت ضرورة اخلوض في هذا النقاش كثيرة ومتنوعة، منها 
التعامل  العرب وانحدار  املواطنني  اليهودي والسلطة من  املجتمع  يتعّلق مبوقف  ما 
معهم إلى مستوى غير معهود من العداء والتهديد مبصادرة احلقوق وإقصائهم عن 
اليهود في عملية توزيع املوارد،  املشاركة السياسية والدعوة الصريحة إلى تفضيل 
وتقدمي سيل من اقتراحات القوانني الهادفة إلى املالحقة والتضييق عليهم، وحتى 
موافقة نسبة كبيرة من اليهود اإلسرائيليني على احتجازهم في معسكرات اعتقال في 
فترات احلرب.51كما ساهم التوّجه »املكارثي« ضد محاضرين جامعيني  وكلّيات 
جامعية بكاملها، الذي بدأت تشيعه وتقوده جمعيات أهلية وحركات سياسية ميينية 
متشّددة، مدعومة من قبل أوساط حاكمة، مثل حركة زو أرتسينو )هذه بالدنا أو 
هذه أرضنا(، ساهم في إثارة املخاوف من التدهور نحو مجتمع يحمل مالمح فاشية 
في إسرائيل.52 وقد يكون مّما زاد جّدية هذه املخاوف هو كونها جاءت على خلفية 
البيئة االقتصادية والسياسية السائدة التي تكّونت في السنوات األخيرة بتأثير التوّجه  
النيو- ليبرالي وعمليات اخلصخصة الشرسة وتركيز الثروات في قبضة عدد صغير 
واضمحالل  وأخالقياته،  الفساد  مستويات  وارتفاع  اإلسرائيليني  املال  أباطرة  من 
قوة اليسار واختفاء النخب القدمية ذات األهداف واالعتبارات املختلفة نهائًيا. كل 
ل الدفيئة التي تنمو  هذه العوامل اعُتبرت في نظر البعض جزًءا من العوامل التي تشكِّ
داخلها توجهات اجتماعية وسياسية ال تتوّرع عن املبادرة إلى سيل من التشريعات 
املعادية حلقوق اإلنسان واألقليات وللقيم الليبرالية وعن اللجوء الى العنف واملالحقة 

وكم األفواه.

ويستطيع املراقب للنقاشات 
التي دارت بني هؤالء األكادمييني 

واحملللني السياسيني، في 
وسائل اإلعالم، أن يجد عدًدا 
من املقاالت التي بدأت تطرح 
أسئلة صادمة، من وجهة نظر 

اإلسرائيليني، حول طبيعة 
النظام وشكل املجتمع في 
السنة األخيرة، أسئلة كان 

يصعب في املاضي أن تثار في 
صفوف املفكرين والسياسيني 

اإلسرائيليني، وحتى اليساريني 
منهم



263

 إجمال
العام  في  إسرائيل،  في  االجتماعي  املشهد  مركبات  أهم  بعض  تطور  رصد  يدل 
2010، على أن وتيرة التغيير في هذا العام ال تختلف عنها في األعوام األخيرة من حيث 
تسارعها البطيء. ال يعني هذا، في حال من األحوال، استقرار الواقع االجتماعي على 
حاله، فثّمة حراك على بعض األصعدة يغّير شكل املجتمع اإلسرائيلي. فمثاًل، على 
صعيد التصدعات األساسية واملساعي املبذولة للتخلص من صورة مجتمع املهاجرين، 
واالنتقال إلى مجتمع تغلب عليه صفات املجتمع املتجانس املستقر اجتماعيا، سياسًيا 
واقتصادًيا، إلى مجتمع متكافل اجتماعيا، حداثي ال تشكل فيه االنتماءات االثنية 
التمّثل  إلى  يسعى  مجتمع  إلى  هويته،  صياغة  في  واألبرز  األهم  العصب  والدينية 
باملجتمعات الغربية ويحسب نفسه عليها كي ينأى عن املجتمعات العربية املجاورة، 
مجتمع يتجاوز ظروف تشكله األساسية كواقع استعماري ويدفع باجتاه تصالح مواطنيه 
مع املاضي للتمكن من التطور بشكل  طبيعي قدر االمكان. ما زال هذا املجتمع يتأثر 
جّراء عدد من التصدعات التي تشهد هي األخرى تغييرات بطيئة ولكنها جذرية، ال 

سّيما األساسية منها: التصدع الديني، التصدع الطائفي والتصدع األيديولوجي. 
رأينا أيًضا مواصلة االنتقال إلى النيو ليبرالية واخلصخصة بخطى حثيثة رغم نتائج 
هذا االنتقال  على الفئات الفقيرة التي يزداد فقرها عمًقا واتساًعا، في حني يزداد تركيز 
الثروة في يد عدد صغير من أباطرة املال اإلسرائيليني الذين زاد تأثيرهم على احليز العام، 
حتى بات ذلك التحالف بني السلطة والثروة يقلق الكثيرين في املجتمع ، كما تقلقهم 

مظاهر الفساد املستشري وتغلغله في مجاالت شّتى.
إزاء هذه التطّورات االجتماعية املتراكمة ُتثار أسئلة حول مستوى املناعة االجتماعية 
في إسرائيل في السنوات القريبة القادمة. ويبدو أن مستوى املناعة االجتماعية، الذي 
حافظ في السنة األخيرة على استقرار معني مقارنة بالسنة التي سبقتها، لن يصمد أمام 
فها تراكم الفقر والفساد واالنقسامات االجتماعية التي تأبى  اآلثار السلبية التي يخلِّ
الزوال. هذا ناهيك عن أثر التغييرات اجلذرية التي متر بها الدول العربية املجاورة على 
شعور املجتمع اإلسرائيلي باألمان، وهو مركب أساسي في مؤشر املناعة االجتماعية.    

وتيرة التغيير في هذا العام ال 
تختلف عنها في األعوام األخيرة 

من حيث تسارعها البطيء.

مواصلة االنتقال إلى النيو 
ليبرالية واخلصخصة بخطى 

حثيثة رغم نتائج هذا االنتقال  
على الفئات الفقيرة التي يزداد 
فقرها عمًقا واتساًعا، في حني 
يزداد تركيز الثروة في يد عدد 

صغير من أباطرة املال
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