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 واالستيطانيةطالما ظلّت األجندة الوطنية خاضعة لمئويّتَين ع ل يتَين: المالية لن ينحسر عدم المساواة  .1

 مئويّة تدير، مئويّة عليا اقتصادية خاصةً بهاثّمة كذلك في السنوات األخيرة شيئًا فشيئًا حقيقة أن في إسرائيل  تنكشف
ثّمة في إسرائيل مئويّة إضافية، خالف الواليات المتحدة، وب لكن،فخمة تناطح السحاب في تل أبيب. أعمالها في بنايات 

لسامرة ا: تتمثّل هذه في المستوطنين الذين يُدَرج على تسميتهم بالـ"أيديولوجيّين"، أولئك الذين يقيمون على جبال سياسية
 فرض الڤيتو على أي نيّة إلخالء إسرائيليويهودا. تشّكل قيادة تلك الفئة مجموعة ذات نفوذ سياسي جّم، وهي قادرة على 

ما يساهم في إطالة عمر النزاع، مع كل اآلثار  –اف بدولة فلسطينية مستقلة ، بل على أي تسوية تشمل االعترعلى األرض
          السلبية التي يسقطه ذلك على المجتمع واالقتصاد اإلسرائيليَّين. 

حول ، ال بد من التوقّف عند هاتَين المئويتَين. اإلجابة عن السؤال اإن كنا نرغب في فهم عدم المساواة في إسرائيل فهًما عميقً 
ي ن، االقتصادية تَ قدرة المئويتَين العُلي من فيتك  الستارت أَپ" وسائر اإلسرائيليين  ّمةأُ سبب الفجوة العمالقة القائمة بين "

التدابير التي يمكن أن تقود إلى الحدّ من عدم العام في البالد والوقوف في وجه  جدول األعمالوالسياسية، على صياغة 
ل مجَمل سكان إسرائيل في كنف تلك "األّمة". إحداها تجد في  المساواة بعدم  اتصديقًا لزعمه ةالفلسطيني االنتفاضةوَشم 
الطريق الذي تختاره الحكومة لمواجهة األزمات االقتصادية الناشئة عن فيما تستفيد ثانيهما من  ,شريك للحواروجود 

     الليبيرالية الجديدة. فات  وص   مقتبَسة من كتاب  االنتفاضة، وهو الطريق القائم على أدوات 

ن. فهي تنّمي إحداهما باالئتمان المالي الّرخيص، بقوة العمل اتّع بهما هاتان المئويتَ الدولة، من جهتها، تدعم الحظوة التي تتم
شاماًل ويوميًّا على  حماية   من خالل منحها غطاءَ  الرخيصة، بالضريبة المنخفضة وبأنظمة قانون متراخية؛ فيما تنّمي الثانيةَ 

لراية النمو، فيما تعانق األخرى باعتبارها  حاملةً  ألنها ترى فيهاإحداها  الحكومةُ يد الجيش األقوى في الشرق األوسط؛ تجلّ ل 
   تجسيدًا معاصًرا للطالئعيّة الصهيونية.

ن .2   النمو وبمستوى الحياةِحق الضرر بل  كلّف ثمنًا باهًظا ي  ياالحتالل  َصو 

يرى الكثير من اإلسرائيليين أن االحتالل والمقاومة الفلسطينية قضيةٌ أمنية أو سياسية ال عالقة لها بالشأن االقتصادي 
ق الضرر بالنمو االقتصادي، بقُ و ل ف جدا يُل ح  ُن االحتالل" أمر مك  درة الدولة على االجتماعي. إنهم مخطئون: "َصو 

  اإلسرائيليين: عموماالستثمار في تطوير المناطق البعيدة عن المركز وبمستوى حياة 

 
النزاعات  أزمات، ال سيما في قفّاًزا جدا مساَر نمو ّ  اأحيانً ينشئ هو مسَّ االحتالل، وال يزال، باالستتباب االقتصادي ولقد 

ر البيان أدناه  االنتفاضتَين وعمليّة "الّجرف الّصلب".العنيفة المتواصلة، كما كان الحال في فترة  ّر مسارُ النتيجةيُظه   : يذك 
النمو في إسرائيل بالطريق الذي يشقّه القطار الجبلي. في حين يتأثّر النمو في سائر البلدان من األزمات العالمية كما كان 

  .     في آن  معًامية ومن المواجهات مع الفلسطينيين ، فإن النمو في إسرائيل يتأثّر من األزمات العال2008األمر عاَم 
 

 قطار الجبليالثل مِ  – إسرائيلمسار النمّو في 

 

حدث كهذا أن ة، يمكن لالسياسيبغياب التسوية لكن، لعّل االنتفاضة واألزمة االقتصادية التي واكبت ها تبدوان اليوَم حدثًا بعيدًا. 
منذ االنتفاضة صدامات عنيفة واسعة إضافية ومنها "عمود السحاب" و"الّجرف الّصلب"  وقعت –يتكّرر. للتذكير مثال 

 عن إلحاق الضرر باالقتصاد. االلذان أسفر

ألعمال الحربية. في الفترة ما بين عام كنتيجة  للميزانية األمن الممنوحة : اإلضافات الكثيرة الثمن العسكري –الضرر األكبر 
ل ًما بأن حّصة كبيرة من االرتفاع في  55.6ة حوالي بلغت اإلضافات المذكور 2015-و 1988 على اإلنفاق مليار شيكل، ع 

 لَصون االحتالل.    كثيرةاألمن مردُّها توجيه وزارة األمن مواردَ 
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ًضا آلثار النزاع هو السياحة يؤدّي إلى تملك إسرائيل طاقات سياحية ضخمة، لكن كل حدث أمني كبير . القطاع األكثر تعرُّ
 انخفاض حاد في حجم السياحة الوافدة إليها.

ل ًما بأنه منخفض على أي حالالبنكي الذي تملكه إسرائيل االئتمانيمّس االحتالل بتدريج   ،قياًسا باالقتصادات النامية ،، ع 
فائدة بنكية عالية.  االئتماني المنخفض يعني جاألمني على استقرارها االقتصادي. التدريالذي يشّكله الوضع نتيجة التهديد 

اإلعالن عن حالة حرب في بعض النزاعات التي تنشب، "الجرف الصلب"  تتجنّبتجدر اإلشارة إلى أن حكومة إسرائيل 
    ي إلسرائيل.لمثل هكذا إعالن في التدريج االئتمان على سبيل المثال، خشية التأثير السيّئ
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شريّات الثالث المنصرمة، وهو يحتّل اليوم أحد المستويات األعلى في العالم لقد تفاقم عدم المساواة تفاقًما شديًدا في الع  
، لكن فترة االنتفاضة الثانية، التي تميّزت بأزمة اقتصادية من أطول 1985 اعتماد السياسة النيوليبرالية عامَ  بدأ. الغربي

     .بالغة التطّرفاقتصادية  إجراءاتإسرائيل، شهدت  عرفتها دولةاألزمات التي 

  من بين التدابير األساسية:

بشكل عام واإلنفاق على الخدمات االجتماعية بشكل وازني أسفر عن خفض حجم اإلنفاق العام م   سياسة تقّشف   .أ 
وازنيّة بلغ أجرت حكومة إسرائيل سلسلة من ثمانية تقليصات مُ  2004وأيلول  2001خاص. في الفترة بين أيلول 

التقليصات في هذه فُرَضت (. 2016سعار أل امليار شيكل طبقً  73ل قرابة مليار شيكل )تعاد   60مجموعها حوالي 
  ل على شبكة األمن االجتماعي وعلى خدمات التربية والتعليم، الصحة، الرفاهية واإلسكان.المقام األو

 في % منه. سياسة التقّشف35بلغت  2016% من إجمالي الناتج المحلي؛ وفي 44زهاء  2001شّكلت موازنة الدولة عاَم 
 جديرة بإقامة الصفقات معهابّث صورة عن دولة مستقرة ومسؤولة إلى  ترميالموازنة التي تعتمدها حكومات إسرائيل 

حكومة  تصرفهي ذاالجتماعي ال اإلنفاقبالرغم من عدم االستقرار االقتصادي والسياسي الناجم عن االحتالل. النتائج: 
 األقل حجًما بين بلدان أحدوم الي والرئيسية التي تملكها الدولة لتحقيق األهداف االجتماعية، هاالقتصادية إسرائيل، أي األداة 

محلي إجمالي  ناتج   مقارنةً بمتوسط   % من الناتج المحلي اإلجمالي16.1 – (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 .OECD-% بين بلدان ال21.0يضاهي 

بالطبقة تخفيضات مفرطة في مخّصصات التأمين الوطني أّدت إلى ارتفاع نسبة الفقراء وألحقت الضرر  .ب 
  :المتوسطة

 ّ وظلّت في مستواها شيكل،  700بحوالي  2004-و 2001في الفترة بين مخّصصات تأمين الدخل َصت قُل 
  هذا حتى يومنا هذا؛ 

في  شيكل للطفل بغض النظر عن عدد األوالد 144على مستوى  2003عاَم مخّصصات األوالد  ثُبّ تت
 إلى النصف في غضون أربع سنوات؛، وانخفض اإلنفاق السنوي على المخّصصات األسرة

 277,418 يانخفض عدد متلقّي المخّصصات من حوال 2008-و 2002: في الفترة بين مخصصات البطالة
مليار  4.4 . في المقابل، انخفض متوسط اإلنفاق السنوي على مخّصصات البطالة من156,450إلى قرابة 
 مليار شيكل، وانخفض عدد متلقّي المخّصصات على نحو مشابه.  2.1شيكل إلى 

، بل وبالشركات الكبيرة وبأصحاب الدخل فقط فقدان االستقرار االقتصادي يضّر ليس باإلسرائيليين ذوي الدخل المنخفض
التي تبذل قصارى جهدها لحمايتهم، بواسطة يتمتّعون بحماية سخيّة من حكومات إسرائيل  األخيرينالعالي أيضا. غير أن 

البنكي وبواسطة انتهاج سياسة ثابتة في خفض  االئتمانضرائب شخصية وضرائب شركات منخفضة، بواسطة خفض تكلفة 
إذن، ال بد من الذكر هنا إلى أن الشريحة الميسورة لم تتضّرر من تقليص الخدمات االجتماعية نتيجة تكلفة القوة العاملة. 

  وازنية بواسطة المدفوعات الخاصة. ها على التعويض لنفسها عن التخفيضات المُ قدرت

. تلقّى أصحاب كانت الشريحة الميسورة في إسرائيل المستفيدة األساسية من خفض الضرائب على األفراد والشركات
شيكل في الشهر. يُذ َكر أن هذا  5,000-و 2,000بين ما إضافةً صافيةً تتراوح شيكل أو أكثر  25,000البالغ الشهري األجر 

 الواقعفي اإلجراء اتُّخذ في ذروة االنتفاضة، األمر الذي يمكن اعتباره تجاهالً لحقيقة أن االنتفاضة هي السبب األساسي 
 إسرائيل المعنى العملي في تلك الظروف لخفض الضرائب كان تحرير الشريحة الميسورة فيلتراجع النشاط االقتصادي. 

بتحّمل العبء، بل من ضرورة تحّمل عبء تمويل نتائج االحتالل. لم يقتصر األمر فقط على عدم مطالبة تلك الشريحة 
حلوى تعّوضها عن طعم العلقم الذي  كانت بمثابة ، هديةلم تحصل عليها أية جهة سواها حصريّةً  هديةً  تعدّى ذلك إلى منحها

  أنشأته سنوات االنتفاضة.

، من الجهة والفائدة الممنوحة ألصحاب الدخل المرتفع ، من جهة،النهج الذي مزج بين المّس بأصحاب الدخل المنخفضذلك 
% من معدّل 46.6بحجم تقليص إحداث ساهمت المخّصصات والضرائب في  2002-ـعّمق الفقر في إسرائيل: في ال الثانية،

 .% فقط34.6زهاء  2015الفقر؛ فيما بلغ التقليص عاَم 
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ذَت على نحو  لوال حالة الطوارئ التي أنشأتها االنتفاضة، ربما ما كانت تلك التدابير المتطّرفة لتُتَّّخذ على اإلطالق، أو التُّخ 
جخفيف و حدود الخط األخضر بين الليبرالية الجديدة والحكم  داخلَ القائمة إنه النموذج األكثر وضوًحا للعالقة  أكثر.  متدّر 

  اآلخر من الخط. الجانب الذي يخضع لهصل العسكري المتوا
 

 المجالس المحليّة ذات الّدخل المنخفض تضّررت كذلك .4

 يجد تعبيًرا له في تحويل جزء كبير من مجهود الدولة في مجال التنميةفي إسرائيل المئويّة السياسية  به تتمتّع النفوذ الذي
والموازنات المخصًّصة لتلك الغاية إلى النشاط االستيطاني. ينعكس ذلك بصورة صارخة في سياسة التمويل الحكومي 

  لموازنات المجالس المحليّة. 

طيلة الفترة التي نتناولها هنا، وفي كل المجاالت، مقارنةً ببلدات التطوير والتجّمعات السكانيّة العربية، حظيت المستوطنات 
قرابة ربع مجمل  يل البلدي األكبر. من الالفت أنه لدى المقارنة بين المستوطنات الحريديّة، التي يشّكل سكانها اليومَ بالتمو

ه إلى المستوطنات غير الحريديّة ال تزال أكبر  عدد المستوطنين، من جهة، وسائر المستوطنات، نجد أن األموال التي توجَّ
التي هبات الفي  مأ الخارجية هاالناجم عن إيراداتالتجّمعات السكانية، سواء في الدخل بكثير من تلك التي تحصل عليها سائر 

    على التطوير. هاإنفاقحجم أم في  حجم إنفاقها وإيراداتهاة نالحكومة لمواز تقدمها

ل ًما بأن هؤالء، الصراع الطويل يضّر خصوصا بمواطني الدولة العرب يتخلّفون عن السكان اليهود في كافة جوانب التنمية  ع 
في وجه تبديد سحابة "الوالء" للدولة وفي وجه اعتماد سياسة أراض   عثرة   حجرَ  االقتصادية ومستوى الحياة. يقف الصراعُ 

في الوسط العربي ية حالة التنمية االقتصادية بصورة حقيقبأكثر سخاًء. دون انتهاج سياسة أراض  سخيّة يصعب الدّفع قُدًُما 
 المستوطنات. في ر ويك المقامة على أراضي بلدات التطوعلى سبيل المثال عب ر إقامة مناطق صناعية غراًرا بتل –

 

 2015إنفاق المجالس المحلية في الموازنة غير العادية، 
َكليم، بأسعار   2016بالش 
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االقتصادية  –" وسائر إسرائيل تكمن في قدرة المئويّتَين تارت أپسّمة الاإلجابة عن السؤال حول سبب البون الكبير بين "أُ 
اإلجراءات التي يمكن أن تقلّص عدم المساواة وأن تشمل مجَمل على صياغة األجندة العامة والوقوف في وجه  –والسياسية 

  تارت أپ".سحدود "أّمة ال ضمنسكان إسرائيل، أو غالبيّتهم على األقل، 

إسرائيل. يرّكز  داخليحدث  فيمانك إخضاع ماليين الفلسطينيين بالقوة دون أن يؤثّر األمر امكبإ أن االعتقادمن الغباء إنه 
طرح أن تتحاول هذه الوثيقة  ، فيماعلى موضوع األخالق والديمقراطيةمع الفلسطينيين النقاش العام حول الصراع المديد 

ق ال ضرر بمستوى حياتنا جميعًا ويساهم في تعميق عدم المساواة على جدول األعمال اليومي حقيقة أن الصراع الطويل يُلح 
 بيننا.

 ذلك؟  لى: كيف سكتنا عمنّا وحين ينجلي الغبار، سوف يتساءل الكثيرون
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  المستوطنات غير الحريديّة  15-منتدى ال المستوطنات الحريدّية بلدات التطوير  البلدات العربية 

 


