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مـقـدّ مـــــــــــة

عما سبقه من تقارير في السنني الفائتة .فما نقدّ مه لكم هذه امل ّرة هو أدا ٌة حادّة ودقيقة لتحليل
يختلف هذا التقرير ّ
ّ
مخططات إلغالق الفجوات .لكنّنا لن
واقع التمييز السلطويّ جتاه املواطنني العرب ،وهو كذلك قاعد ٌة راسخة لبناء
نكتفي بهذه املساهمة ،إذ سنقوم في السنة القريبة بإعداد أوراق سياسات عا ّمة في املجاالت التي يعاجلها التقرير،
وسنقدّ مها إلى األطراف احلكوم ّية بغية تغييـر توزيع املوارد التمييز ّية.
كان العام الفائت عاص ًفا ّ
بكل ما يتع ّلق بعالقة الدولة واألق ّل ّية العرب ّية الفلسطين ّية في إسرائيل؛ إذ ّ
متخضت االنتخابات
ِّ
العا ّمة في مطلع العام عن بروز ت ّيار عنصريّ
ومعكر لألجواء في وعي اجلمهور اليهوديّ  ،متم ّث ًال بترشيح قائمة
احلكومي
«يسرائيل بيتينو» («إسرائيل بيتنا») في الكنيست .فشلت هذه القائمة في محاولتها األولى لالنضمام لالئتالف
ّ
في نيسان  ،2006وجنحنا نحن من خالل حملة إعالم ّية مك ّثفة في استبدال مصطلح «تبادل املناطق» ،الذي استخدمه
حزب «يسرائيل بيتينو» في دعايته ،مبصطلح «سلب املواطنة» من املواطنني العرب في املث ّلث .لكن مع نهاية العام ،جنح
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ّ
«مؤشر املساواة» جلمع ّية سيكوي.
بعد العمل الدؤوب واملستفيض ،نضع بني أيديكم -وللم ّرة األولى-

رئيس احلزب أفيغدور ليبرمان في االنضمام إلى احلكومة ،األمر الذي يهدّ د قدرة احلكومة على القيام بوظيفتها في
توفير اخلدمات ورصد امليزان ّيات املتساوية لليهود والعرب.
تضم التركيبة ّ
السكان ّية
س ّلطت حرب لبنان الثانية ،في صيف  ،2006األضوا َء على منطقت َِي اجلليل وحيفا ،حيث
ّ
جسيما على العالقات بني األق ّل ّية العرب ّية والدولة
 60%من اليهود َو  40%من العرب .1وقد فرضت هذه احلرب حتدّ ًيا
ً
واليهود ،ب ُبعدين اثنني:

توزيع املوارد
كشفت احلرب ما كان معرو ًفا مسب ًقا ،وهو أنّ البلدات اليهود ّية حتظى بوسائل احلماية والعتاد والترتيبات
حلاالت الطوارئ ،مقابل البلدات العرب ّية التي تتع ّرض للمخاطر بدون وسائل احلماية املختلفة ،بد ًءا باملالجئ،
وصو ًال إلى التعليمات بلغة األ ّم (أال وهي اللغة العرب ّية) .املساعدات التي قدّ مها مكتب رئيس احلكومة إلى مدن

وقرى اجلليل عكست حالة القطيعة بني السلطة املركز ّية والسلطات احمل ّلـ ّية العرب ّية .فعلى سبيل املثال ،قام
مركز إدارة احلكومة في اجلليل («منال») بتجنيد عشرة من ّ
املوظفني السابقني الكبار في القطاع العامّ ،كي
همة هؤالء ّ
ّ
املوظفني ،خالل احملنة العصيبة ،في
كل منهم املسؤول ّية عن عدد من البلدات.
يتبنّى
وجتسدت َم ّ
ّ

 1نصف ّ
سكان اجلليل هم من العرب ،ونصفهم اآلخر من اليهود.

املقدمة
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الربط بني البلدات وبني األطراف احلكوم ّية املختلفةّ ،
وشكلوا فعل ًّيا قنا ًة لتقدمي املساعدات احلكوم ّية للبلدات .ومن
بني ّ
املوظفني العشرة الكبار جرى تخصيص واحد فقط جلميع البلدات العرب ّية ،مع العلم أنّ العرب ّ
يشكلون نصف
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السكان في اجلليلّ .
ّ
يشكل هذا املثال جان ًبا واحدً ا من الصورة املع ّقدة لعالقات السلطة املركز ّية مع البلدات العرب ّية
خالل احلرب ،لكنّه يع ّبر عن جزء من اإلشكال ّيات القائمة.
الح ًقا ،أخذ مكتب رئيس احلكومة على عاتقه بذل الكثير من املجهود لتغيير هذا الوضع .التحدّ ي املطروح في هذا
السياق هو الربط الناجع بني الوزارات احلكوم ّية والسلطات احمل ّلـ ّية العرب ّية ،بغية القيام بتوزيع موارد الدولة دون
متييز املواطنني العرب في أوقات احلرب وفي األيام العاد ّية.

العام
اخلطاب
ّ
اجلماهيري ّ
العربي مناهضته للحرب،
ارتبط التحدّ ي الثاني مبجال اخلطاب اجلماهيريّ العامّ .على وجه العموم ،أبدى اجلمهور
ّ
العربي لهذه احلرب الضو َء على انتمائه إلى الشعب
بينما أ ّيدتها غالب ّية اجلمهور اليهوديّ  .س ّلطت معارضة اجلمهور
ّ

الفلسطيني ولأل ّمة العرب ّية .استمدّ اجلمهور هذه املعا َرضة من أكثر من منبع ،منها ّ
اطالعه على القنوات الفضائ ّية
ّ
العرب ّية ،وهي التي عرضت الصور احلقيق ّية للدمار الذي ّ
ُ
ِ
العرب في
احلرب
املوقف حيال
حل بلبنان .وضع هذا
َ
العربي في إسرائيل ،وج َّر هجمة إعالم ّية ضدّ املتحدّ ثني باسم اجلمهور
إسرائيل في موقع املع ّبر عن مواقف العالَم
ّ
ومما ال ّ
والعراكي يض ّر كبي َر
الصدامي
شك فيه أنّ اخلطاب
العربي في إسرائيل وعرضهم كمؤ ّيدين للعد ّوّ .
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي للدميقراط ّية ،في أ ّيار من
ضرر بإمكان ّية اتّباع احلكومةِ سياس َة املساواة .وقد أظهر استطالع أجراه املعهد
ّ

العام  ،2006أنّ  62%من اليهود في إسرائيل يعتقدون أنّ على احلكومة تشجي َع هجرة املواطنني العرب من الدولة.
يحمل هذا الوضع في ط ّياته الكثي َر من اخلطر واألضرار للعرب واليهود على حدّ سواء ،وينبغي على احلكومة
بالتعاون مع ّاملدني -القضا ُء على العنصر ّية ،وتنمية ثقافة مدن ّية تؤمن باحلياة املشتركة بني
منظمات املجتمع
ّ
اليهود والعرب.
يالحظ تأثير اخلطاب
على الرغم من ذلك ،يبدو أنّ الصيف املاضي قد شهد مسا َرين متوازيني ،وفي األمد القريب لم َ
اجلماهيريّ على استعداد ّ
املوظفني الذين اتّصلنا بهم أن يفحصوا سلوك ّياتهم من جديد .خالل احلرب ،واصلنا -نحن
في جمع ّية سيكوي -التفاوض مع األطراف احلكوم ّية ،وصببنا ّ
احلصة املتساوية للبلدات
جل اهتمامنا على ضمان
ّ
العرب ّية في التطوير املتو ّقع للجليل في فترة ما بعد احلرب .الحظنا وجود آذان مصغية في مكتب رئيس الوزراء وفي
الوزارات األخرى ،وفي شهر أيلول بادرنا إلى عقد لقاء يجمع املدير العا ّم ملكتب رئيس الوزراء مع جلنة رؤساء السلطات
املدير العا ّم لوزارة التربية والتعليم ،واملدير العا ّم لوزارة الرفاه
احمل ّلـ ّية في مدينة الناصرة .شارك في هذا اللقاء كذلك
ُ

االجتماعي ،ومم ّثلون كبار عن وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل ،ووزارة اإلسكان ،ووزارة الداخل ّية .عرض مم ّثلو
ّ
السلطة في هذا اللقاء خططهم املتع ّلقة بتطوير اجلليل ،وشدّ دوا على مسألة توزيع املوارد بني البلدات اليهود ّية والعرب ّية
بالتساوي .ووعد املدير العا ّم ملكتب رئيس احلكومة بعقد لقاء مجدّ د بعد ستّة أشهر ،لتقدمي تقرير حول اخلطوات
احلالي موعدً ا للقاء القادم.
وح ِ ّدد شهر حزيران من العام
العمل ّية والتقدّ م
امليدانيُ .
ّ
ّ



املقدمة

املواطنني باتّباع سياسة مساوية وعادلة.
في اخلتام ،نو ّد التعبير عن شكرنا وحت ّياتنا لطاقم ّ
موظفي جمع ّية سيكوي الذين عملوا بكدّ واجتهاد على إنتاج ّ
املؤشر
الذي نعرضه عليكم .كذلك نشكر أعضاء اللجنةالتوجيهية لبناء ّ
محمد
املؤشر :البروفيسور يوسي ياهاف؛ البروفيسور ّ
حاجّ يحيى؛ د .راسم خمايسي؛ البروفيسور دافيد نحمياس .ونشكر طاقم سيكوي الذي بذل جهدً ا بال ًغا في بناء ّ
املؤشر،

يضم :ياسر ع ّواد؛ ميخال بليكوف؛ د .جبران جبران؛ أوري غوﭬر؛ راحيال يناي؛ منار محمود.
والذي
ّ
وتضم ك ًّال من :يوسي كوتشيك؛
كذلك نشكر اللجنة اجلماهير ّية التي تُرافقنا منذ ثالثة أعوام في متابعة جلنة أور،
ّ
البروفيسور يتسحاق ﭼال -نور؛ د .خالد أبو عصبة؛ د .ألون ليئيل؛ د .عادل منّاع؛ الشيخ كامل ر ّيان؛ احملامي شلومو
ﭼور؛ عايدة توما-سليمان؛ د .ثابت أبو راس .هذه اللجنة هي التي بادرت لبناء ّ
وشجعتنا على جتنيد
مؤشر املساواة،
ّ
األموال الضرور ّية واخلبراء ،ودعمتنا لتحقيق هذا املشروع الرياديّ .

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

واليهود ،وذلك أنّ في األمر مصلحة مشتركة جلميع املواطنني -عر ًبا ويهودَ ،-والوزارات احلكوم ّية ملزَمة جتاهنا نحن
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لكن ،حتّى لو ُو ِزّعت ميزان ّية تطوير الشمال للعام  2007بالتساوي والعدل ،فلن ُيعتبر هذا األمر كاف ًيا ،إذ ينبغي
حتويل شيفرة املساواة إلى أمر يُلزِ م جمي َع األجهزة احلكوم ّية ّ
بكل ما يتع ّلق بتوزيع موارد الدولة بني مواطنيها العرب

يبتغي ّ
مؤشر املساواة الذي نعرضه عليكم مساعدتَنا في اإلجراءات التي نتّخذها مقابل السلطة املركز ّية بغية حتقيق
املساواة التا ّمة بني اليهود والعرب في الدولة .باإلضافة إلى ذلك ،سيساعد ّ
َ
أطراف السلطة املعن ّيني ،باستخدامه
املؤشر

أداة قياس دينام ّية وعمل ّية لتحديد معيار سلطويّ الئق في ّ
كل ما يتع ّلق بالرصد املنصف لصالح جميع املواطنني.
سيساعد هذا ّ
املؤشر كذلك الصحف ّيني ،وأصحاب التأثير على الرأي العا ّم في عرض صورة واقع ّية دقيقةّ ،
تشكل قاعدة

لرسم واقع املساواة الذي نستح ّقه جمي ًعا .في العام املقبل ،سن ُقوم بتوسيع املجاالت التي يقيسها هذا ّ
املؤشر ،ويحدونا
ً
نكوصا.
ملحوظا ،ال
األمل في أن يشمل تقريرنا تقدّ ًما
ً

شالوم (شولي) ديختير واحملامي علي حيدر
							

مديران عا ّمان -مشاركان

املقدمة
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مـوجـــــز املـديـريـــــن
خلف ّية

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

حدّ دت جلنة أور في استنتاجاتها أنّ الدولة قد فشلت في تطبيق املساواة بني املواطنني اليهود والعرب ،وأنّ من واجبها
وضع مسألة تصحيح هذا الوضع في رأس س ّلم أفضل ّياتها .صادقت حكومة إسرائيل على توصيات جلنة التحقيق
العربي وحقوقه واحتياجاته،
والتزمت بتطبيقها .يقترن تطبيق التوصيات بتغيير جوهريّ في التعامل مع اجلمهور
ّ
ُ
احلقيقي على هذا التغيير ،كما أشار القاضي املتقاعد ثيودور أور ،في
البرهان
النتيجة،
احملص ُلة النهائ ّية أو
وتبقى
َ
ّ
َّ
محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب ،مبناسبة مرور عام على نشر التقرير ... ":التصريحات ال تكفي ،وال تكفي قرارات
بعض أوساط السلطة التنفيذ ّية ،مبا فيها احلكومة ،حول ضرورة العمل على منح عرب إسرائيل احلقوق املتساوية

والعادلة .حِ
محصلة األعمال والنتائج( 2".ريخس)15 ،2004 ،
احلقيقي لتحقيق املساواة هو
فامل ّك
ّ
ّ

ُب َع ْيدَ نشر استنتاجات جلنة أور ،بادرت جمع ّية سيكوي ،التي تعمل على تدعيم املساواة املدن ّية بني اليهود والعرب في
إسرائيل ،بادرت إلى وضع ّ
خطة ملتابعة تطبيق هذه االستنتاجات ،ومن خاللها تتابع اجلمع ّية متابع ًة ف ّعال ًة درج َة
تطبيق التوصيات الهيكل ّية للجنة ،ومتارس الضغوطات على احلكومة كي تقوم بتطبيقها .من خالل هذا العمل،
تو ّلدت احلاجة إلى تطوير ّ
كم ّي موثوق به ،يمُ ّكن من عرض صورة شاملة للفجوات بني املواطنني اليهود والعرب
مؤشر ّ
في املرافق احليات ّية املركز ّية.

كيف تقاس املساواة؟
دأبت جمع ّية سيكوي ،خالل العام الفائت ،على تطوير ّ
مؤشر املساواة الذي ُينشر هنا أل ّول م ّرة .وبغية بنائه ،أقيمت
ضمت ك ًّال من :البروفيسور محمد حاجّ يحيى؛ د .راسم خمايسي؛ البروفيسور يوسي ياهاف؛ البروفيسور
جلنة قياد ّية ّ

دافيد نحمياس .عملت هذه اللجنة بتعاون وثيق مع خبير رفيع املستوى في بناء ّ
املؤشر من قبل طاقم سيكوي -هو
الس ّيد ياسر ع ّواد ،-باإلضافة إلى باحثي اجلمع ّية ومرافعيها .كما استشارت الطواقم مجموع ًة كبيرة من اخلبراء في
هذا املجال ،من خالل املقابالت الشخص ّية ،أو كتابة أوراق عمل حول مجاالت عين ّية ،إلى أن وصلنا في نهاية املطاف
مؤشر املساواة3.
إلى بلورة ّ
مؤشر املساواة الذي نعرضه هنا بأنّه ّ
يتم ّيز ّ
ِ
الفجوات القائم َة بني مواطني
املؤشر الشامل األ ّول الذي يح ّلل حتلي ًال منهج ًّيا
كم ّية تنشرها
الدولة اليهود والعرب في عدد من املجاالت االقتصاد ّية واالجتماع ّية ،وذلك باالعتماد على معطيات ّ
رسمي .وعلى الرغم من فرادة ّ
مؤشر املساواة في دولة إسرائيل ،فإنّه يرتكز إلى منهج ّيات قائمة
سلطات الدولة بشكل
ّ

وإلى مناذج دول ّية لقياس املساواة ،كمؤشرات قياس الفجوات بني البيض واألق ّل ّيات ذات األصول األفريق ّية واإلسبان ّية
ّ
ومؤشر جيني ( )Ginniلقياس الفجوات االجتماع ّية
في الواليات املتّحدة األمريك ّية (،)Total Equality Index
ُ
خالف ذلك.
النص من االقتباسات لم ترد في األصل  -إ ّال إذا ُذكر
 2التشديدات التي تظهر في ّ
 3ترد القائمة الكاملة للخبراء في ص 2
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.)Development Program

ستمكننا من توسيع مجال معاجلة ّ
ّ
املؤشر ،ليشمل أبعادًا إضاف ّية ،كاملساواة أمام القانون ،واملساواة السياس ّية.

سيتمحور ّ
االجتماعي؛ اإلسكان .يعتمد
الصحة؛ التشغيل؛ الرفاه
املؤشر هذا العام في املجاالت احليات ّية املركز ّية :التعليم؛
ّ
ّ
احلسابي املوزون للمؤشرات التجميع ّية ( )aggregativeالتي جرى احتسابها ّ
ّ
لكل واحد من
املتوسط
املؤشر عمل ًّيا
ّ
ّ
املجاالت اخلمسة املذكورة ،باالعتماد على املعطيات التي ُجمعت حول ّ
كل من هذه املجاالت على ِحدة.

مصادر املعلومات ،جتميع املعطيات واملنهج

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

َ
املواطنة ،وقد
يمُ كن فحص درجة املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل حسب أبعاد مختلفة تنبع من استحقاقات
َ
اخترنا في ّ
السبل التي
التعامل مع البعد
احلالي
مؤشر املساواة
االجتماعي االقتصاديّ  ،لكنّنا سنقوم الح ًقا بفحص ُ
ّ
ّ
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االقتصاد ّية ،ومؤشرات لقياس الفجوات بني اجلنسني في املَرافق االجتماع ّية املختلفة ( )HDI, GEM, GDIوالتي
املوسعة ( )OECDومن قبل ّ
منظمة األمم املتّحدة (UNDP – United National
تُستخدَ م في دول السوق األوروب ّية ّ

كما ُذكر آن ًفا ،اعتمد ّ
ومؤسسة التأمني
مؤشر املساواة على املعطيات القائمة التي جمعتها الوزارات احلكوم ّية املختلفة،
ّ
املعلوماتي بسبب الوفرة النسب ّية للمعطيات،
ثمة أفضل ّية في استخدام هذا املخزون
الوطني ،ودائرة اإلحصاء املركز ّيةّ .
ّ
ّ

املؤسسات احلكوم ّية التي جمعتها بنفسها 4.وما نرجوه هو أن يسهّل هذا األمر
وألنّها شديدة املصداق ّية في صفوف ّ
مؤسسات احلكم املختلفة ،وأن يكون في مقدورنا استغالل طاقاتنا البشر ّية استغال ًال ناج ًعا كي نعيد قياس
عملنا مقابل ّ
املتغ ّيرات في فترات محدّ دة.
في احلاالت التي توافرت فيها لنا معطيات حسب البلدة املع ّينة ،ال حسب معدّ ل البلدات ،استُعملت ع ّينة مك ّونة من
يضم ّ
كل زوجني منها بلد ًة عرب ّية وأخرى يهود ّية تُوازيها من حيث عدد ّ
السكان ،وتقع
مقسمة إلى أزواج،
ّ
 22بلدة َّ

في اللواء نفسه 5.اختيرت املعطيات بالتشاور مع اخلبراء الذين أشاروا إلى الدالئل ( )Indicatorsالتي يمُ كن بواسطتها
جتسيد الفجوات بني اليهود والعرب ،ومتابعة النشاطات احلكوم ّية في جميع املجاالت ،وتشخيص النـزعات والتح ّوالت
ثابت6.

زمني
على محور
ّ
وبغية تعزيز َس َريان وموثوق ّية ّ
احلالي على تلك الدالئل التي دُعمت بخمس مشاهَ دات
مؤشر املساواة ،اقتصر التحليل
ّ
ّ
األقل ،في الفترة الواقعة بني العامني  .2000-2005في مرحلة احتساب املؤشرات ذات
( )Observationsعلى
احلسابي املوزونُ ،منح ّ
كل من الدالئل وزنًا مساو ًيا لوزن اآلخر ،إذ لم يكن في اإلمكان القيام بتحديد مطلق
املتوسط
ّ
ّ
لألهم ّية النسب ّية التي يحملها ّ
كل منها.
ّ
توجهها،
 4استخدام املعطيات التي جتمعها السلطات ال يعكس موافقة مطلقة من قبلنا ،وال يعني موافقتنا على سبل جمعها وعلى الفرض ّيات التي ّ
العربي في إسرائيل.
وال على تعاملها مع اجلمهور
ّ
 5قائمة البلدات التي شملتها الع ّينة واردة في ص 27
 6للعثور على قائمة الدالئل واملؤشرات الكاملة ،انظروا امللحق « »2ص 65
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النسبي لقياس املساواة بغية جتسيد الفجوات في ّ
مؤشر املساواة .وحسب هذا املنهج ،يجب قياس
جرى اتّباع املنهج
ّ
احلصة من كعكة املوارد ،التي حتصل عليها ّ
كل مجموعة من مجموع السكان
الفجوات في املساواة من خالل فحص
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

السكان ّية .على هذا النحو يفحص ّ
مؤشر املساواة الفجوة النسب ّية بني نسبة ّ
العا ّم مقا َرنة بنسبتها ّ
السكان العرب من
اني العام (7)19.6%
ّ
مماثلُ ،ف ِحصت الفجوة
نحو
املجموع
ّ
ٍ
وحصتهم في الدالئل التي شملها التشريح .وعلى ٍ
السك ّ
النسب ّية بني نسبة ّ
وحصتهم الفعل ّية في الدالئل التي شملها التشريح .ومن خالل
السكان اليهود في املجموع العامّ،
ّ
معاجلة هذه الفجوة ّ
فحص وجود فجوة لصالح إحدى املجموعتني ّ
ُ
لكل دليل
السكان ّيتني .وجرت
مقارنة القيمتني ،ميكن
ُ
القياسي) ( )Standardizationتمُ ّكن من املقارنة بني معطيات
عايـرة (التوحيد
معالجَ ًة إحصائ ّي ًة من خالل عمل ّية ُم ٍ
ّ

ذات وحدات قياس مختلفة.
قيم ّ
املؤشر لألعداد ما بني “ ”-1إلى “ ،”1كما هو متعارف عليه في
من الناحية العدد ّية ،تتاخم الدا ّلة اإلحصائ ّية َ
الدالئل العامل ّية املختلفة .املغزى العدديّ لقيم ّ
املؤشر يكون على النحو التالي :مت ّثل قيمة الصفر (“ )”0نقطة املساواة

املطلقة التي تتوافر فيها مساواة تا ّمة بني اليهود والعرب .وك ّلما مالت قيمة ّ
املؤشر باتجّ اه القيمة واحد (“ ،)”1أشار
السكان اليهود؛ وك ّلما مالت قيمة ّ
آخذ باالتّساع لصالح ّ
املؤشر نحو القيمة ناقص واحد (“،)”-1
األمر إلى
انعدام مساواة ٍ
ِ
اُستُدِ ّل من األمر أنّ هنالك انعدا َم مساواة ً
آخذا باالتّساع لصالح ّ
السكان العرب.

تتلخص في أنّ قيم ّ
املهم أن نشدّ د على حقيقة ّ
املؤشر ال تقاس بوحدات قياس الفجوات بالنّسب املئو ّية ،بل بوحدات
من ّ
احلصة النسب ّية بني املجموعتني ّ
السكان ّيتني .وما يعنيه هذا األمر
قياسي) للفجوة في
تخضع لعمل ّية معايـرة (توحيد
ّ
ّ

دوال مع ّينة ،وفي ّ
املؤشر  0.111من الفجوات بنسبة عشرات باملئة في ّ
على سبيل املثال -هو أنّه قد تجُ ّسد درجة ّدوال
أخرى بنسبة مئو ّية ضئيلة .لذا ،بينما يو ّفر ّ
املؤشر معلومات واضحة حول وجود الفجوة واتجّ اهها ،فاملغزى الكامل
املؤشر يجري احلصول عليه عند املقارنة بدرجات ّ
لدرجات ّ
املؤشر األخرى ،وعند املقارنة بفترات سابقة ،وباالرتكاز إلى
تفسير يعتمد على الدراية باملعطيات التي جرى استخدامها ،وباملجاالت التي استُطلعت.

ّ
 7يشمل هذا املعطى الفلسطين ّيني من ّ
للمؤشر على الرغم من عدم حصولهم على اجلنسية اإلسرائيل ّية
بضمهم
سكان القدس الشرق ّية ،وقمنا
ّ
اإلسرائيلي) ،ألنّ معظم معطيات دائرة اإلحصاء املركز ّية تشملهم وال ميكن فصلهم في
السفر
جواز
ومتتّعهم مبكانة السكان فقط (ال يحملون
ّ
حساب املعطيات.
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يعرض الرسم “ ”1في ما يلي املؤشرات التجميع ّية اخلمسة التي جرى احلصول عليها بعد فحص مجاالت التربية
االجتماعي والتشغيل واإلسكان:
والصحة والرفاه
ّ
ّ
االجتماعي ،والتشغيل ،واإلسكان -للعام 2005
والصحة ،والرفاه
قيم املؤشرات التجميع ّية املتع ّلقة بالتربية،
ّ
ّ
rpsvvx
rptryx
rpuvtr
rpuzzt
rpvvsz

í
âRGÃaO
í
T?Ãa
O
í
í
oLHCÃaO
í
nLD>ÃaO
í
tí RIÃãR aÃaO

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

الرســـم

1
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نتائج احتسابات الدالئل التجميع ّية

{osprorp{ orpz orpy orpx orpw orpv orpu orpt orps rpr rps rpt rpu rpv rpw rpx rpy rpz rp

كما يتبينّ من الرسم “ ،”1جميع املؤشرات التجميع ّية تُشير إلى عدم املساواة لصالح ّ
السكان اليهود .ويتّضح أنّ
الصحة واإلسكان .على الرغم من ذلك،
الفجوات األوسع هي في مجاالت الرفاه والتشغيل والتربية ،وأق ّلها في مجاالت
ّ
املهم أن نشدّ د على أنّ جميع درجات املؤشرات التجميع ّية مت ّثل فجوات جوهر ّية في املساواة .يجدر بنا أن نتط ّرق،
من ّ
في هذا السياق ،إلى درجة ّ
التجميعي في مجال اإلسكان (وهو األصغر نسب ًّيا) .ويعود السبب في ذلك إلى نقص
املؤشر
ّ

في املعطيات املتواصلة (كمساحة البيت باألمتار املر ّبعة ،ومستوى التطوير في املنطقة احمليطة باملسكن ،واستخدامات
األرض في السنوات ذات الصلة وغيرها) .ولكن ً
أيضا ،وبسبب عوامل داخل ّية وخارج ّية ،ميكن العثور على انعدام املساواة
حياتي أعلى في مجال اإلسكان .لهذه
لصالح العرب في عدد من الدالئل ،على الرغم من أنّ هذا األمر ال يع ّبر عن مستوى
ّ
األسباب ،ولكي يمُ نح تفسير شامل لنتائج ّ
يتضمن الفصل الثالث من التقرير (وهو الذي يعالج موضوع اإلسكان)
املؤشر،
ّ
ً
معم ًقا لصورة الوضع ،في هذا املجال ،التي تشمل تط ّر ًقا إلى استعماالت األرض.
استعراضا ّ

ّ
مؤشر املساواة املوزون ()Weighted
جرى احتساب ّ
والصحة والرفاه
مؤشر املساواة الشامل بواسطة موازنة املؤشرات التجميع ّية اخلمسة في مجاالت التعليم
ّ
ّ
كل واحد من املؤشرات التجميع ّية في ّ
املؤشر املوزون حسب مجمل
االجتماعي والتشغيل واإلسكان .وحتدّ د وزن
ّ
واخلاصة) في ّ
كل واحد من املجاالت؛ وذلك أنّ املصاريف العا ّمة واملصاريف
القومي (مجموع املصروفات العا ّمة
املصروف
ّ
ّ
اخلاصة -على حدّ سواء -تعكس سياسة الرصد بالتالؤم مع قيود املوازنة وس ّلم األفضل ّيات ،ومن هنا فهي تعكس الوزن
ّ
املنسوب ّ
السكان .يعرض اجلدول « »1طريقة احتساب ّ
لكل مجال في املمارسة اليوم ّية ملجموع ّ
املؤشر املوزون ،بينما
يعرض الرسم الذي يليه بصورة إيضاح ّية ّ
مؤشر املساواة للعام .2006

موجــــز
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املؤشر املوزونّ ،
ّ
مؤشر املساواة *2006
اجلدول « :»1احتساب

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

نسبة املصروفات
القوم ّية

نسبة املساهمة في
ّ
املؤشر املوزون

حصته املوزونة
ّ

0.3420

45,293

20.6%

24.7%

0.0704

0.2076

44,090

20.0%

14.6%

0.0416

0.1445

64,583

29.3%

14.9%

0.0424

التشغيل

0.3882

10,901

5.0%

6.8%

0.0192

الرفاه
االجتماعي
ّ

0.4418

55,290

25.1%

39.0%

0.1110

220,157

100.0%

100.0%

0.2845

املجال
التعليم
الصحة
ّ
اإلسكان

املجموع

مصروفات قوم ّية
درجة ّ
املؤشر
(مباليني الشواقل)

* يتط ّرق ّ
مؤشر املساواة إلى املعطيات التي ُجمعت بني العامني .2000-2005

ّ
مؤشر املساواة يكشف عن فجوة واضحة وبارزة لصالح اجلمهور
يتبينّ من الرسم “ ،”1ومن الرسم
التوضيحي ،أنّ
ّ
النسبي حسب وزنه في املجموع ّ
اني العامّ ،لو كانت
العربي مسافة  0.2845عن موقعه
اليهوديّ َ .يبعد اجلمهور
السك ّ
ّ
ّ
هناك مساواة بني اليهود والعرب .ال ميكننا في هذه املرحلة مقارنة هذا املعطى مع الوضع في الفترات السابقة ،وذلك أنّ
ّ
مؤشر املساواة ُينشر أل ّول م ّرة هذا العام .وعلى الرغم من ذلك ،س ُيتيح الفحص املتك ّرر ،في فترات زمن ّية محدّ دة ،متابع َة
التغ ّيرات والنـزعات في املجاالت املختلفة وفي صورة الوضع العا ّمة.
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املؤشر على األطراف احلكوم ّية ذات الصلة مبجاالت فحص ّ
قبل نشره علن ًّيا ،قمنا بعرض ّ
املؤشر .وحسب ردود فعل
لكل واحد من املجاالت ،ستقدّ م جمع ّية سيكوي للوزارات احلكوم ّية املختلفة ّ
املعمقة ّ
طات عا ّم ًة
مخط ٍ
الوزارات ،والدراسة ّ

القائمة ،وابتغا َء تعزيز اخلطاب اجلماهيريّ حول هذا املوضوع.

ُخ ّصص تقرير سيكوي للعام  2006-2007بأكمله لعرض ّ
مؤشر املساواة ،ومنطلقاته األساس ّية وضروراته ،وطريقة
بنائه ،ونتائجه املختلفةُ .يقسم هذا التقرير إلى قسمني:
األول جوه َر املساواة وعلى وجه التحديدّ :
مؤشر املساواة بني املواطنني اليهود والعرب في إسرائيل.
يعالج القسم ّ
ويتضمن ستّة فصول .تستعرض األجزاء اخلمسة األولى من اجلزء
أ ّما القسم الثاني ،فيتمحور في النتائج املختلفة
ّ
ِ
والصحة والتعليم والتشغيل والرفاه
واملعطيات التي استُخدمت في مجاالت اإلسكان
الثاني بنا َء املؤشرات التجميع ّية،
ّ
االجتماعي بالتتاليُ .ح ِ ّدد عرض الفصول بشكل تصاعديّ لقيم املؤشرات التجميع ّية التي ّ
مت احلصول عليها ،بد ًءا من
ّ
القيم املنخفضة ،ووصو ًال إلى القيم املرتفعة.

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

مؤشر املساواة .باإلضافة إلى ذلك ،نقدّ م ّ
ترمي إلى إغالق الفجوات ،مع َّزز ًة بنتائج ّ
مؤشر املساواة كخدمة للجمهور العامّ،
ّ
املدني ،من باب املساهمة من طرفنا في رفع مستوى الوعي بخصوص الفجوات
وملنظمات املجتمع
ولوسائل اإلعالم،
ّ

تقرير سيكوي 2006

كيف سيجري استعمال ّ
مؤشر املساواة؟

مؤشر املساواة املوزون .ال يشمل التقرير -في هذه املرحلة -توصيات ّ
يعرض القسم الثالث واألخير ّ
ملخططات من شأنها
ّ
مفصلة ومنفصلة حول ّ
كل من املجاالت كتحصيل لنشر ّ
مؤشر
إلغاء الوضع القائم .ستقدَّ م هذه
املخططات بصورة َّ
املساواة.

موجــــز
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ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

16

« أحد األهداف الرئيس ّية لنشاط الدولة ينبغي أن يتم ّثل في ضرورة حتقيق املساواة احلقيق ّية
ملواطني الدولة العرب» (تقرير جلنة أور ،ص )767

		.1املساواة

 .1ما هي املساواة؟

ً
ت ّ
مشتركا يحظون بناء
جميع بني البشر عام ًال
ُشتق قيمة املساواة من الفرض ّية األساس ّية التي يحمل بحسبها
ُ

عليه باحلياة الكرمية.
ّ
متساو جلميع أبناء اجلنس البشريّ  ،دون عالقة بالفروق في الثراء ،واخللف ّية
احلق باحلياة الكرمية متماثل أو
ٍ
والصحة ،والثقافة ،وما إلى
اجليني،
االجتماعي ،وامليول اجلنس ّية ،واملوروث
الديني والنوع
اإلثن ّية والقوم ّية ،واملعتقد
ّ
ّ
ّ
ّ
ذلك .لكن ،انطال ًقا من هذا ّ
اإلنساني في احلياة الكرمية بالذات ،تتو ّلد ضرور ُة أن تُؤخذ بعني االعتبار
األساسي
احلق
ّ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

األول :خلف ّية نظر ّية
الفصل ّ

تقرير سيكوي 2006

األول :خلف ّية نظر ّية ومتودوجلية
القسم ّ

ّ
مبركباتها املتعدّ دة .يولد بنو البشر ضمن ظروف حيات ّية مختلفة ،وإلى درجات مختلفة من السيطرة
االختالفات
ُ
على حياتهم ،من هنا فإنّ تطبيق احلقوق األساس ّية يستلزم التعامل مع مجمل املوارد التي تتوافر للمجتمع ومع

طريقة توزيعها بني أعضائه (.)Zalta, 1988

يتجسد مبدأ املساواة من خالل بعدين مركز ّيني :املساواة الشكل ّية ،التي تعني معاملة متساوية للمتساوين ،أي
ّ
متساو ملوارد اقتصاد ّية -اجتماع ّية،
أن يحظى أصحاب صفات مماثلة وذات صلة مبعاملة متساوية أو بتخصيص
ٍ
ّ
تشتق منها معاملة مختلفة للمختلفني .تشدّ د املساواة اجلوهر ّية على احلصيلة :فكي يكون
واملساواة اجلوهر ّية التي
في اإلمكان منح فرص متساوية لألفراد -على الرغم من مم ّيزاتهم املختلفة -على املجتمع أن يو ّفر لهم أدوات
املصحح الذي
ووسائل ضرور ّية لتطوير وحتقيق قدراتهم ،ويجري ذلك أحيانًا من خالل تطبيق مبدأ التفضيل
ِّ
احملصلة النهائ ّية مبدأ املساواة.
يع ّزز في
ّ

 .2املساواة -ملاذا؟
تنبع ضرورة تطبيق املساواة كقيمة إنسان ّية من دوافع أخالق ّية -قِ َيم ّية ،ومن دوافع نفع ّية على حدّ سواء .من
ً
ّ
شرطا
طبيعي جلميع أفراد املجتمع ،وتُعتبر بدورها
كحق
القيمي ،يجري التعامل مع املساواة
األخالقي-
املنظور
ّ
ّ
ّ

ضرور ًّيا للمحافظة على قيمة كرامة اإلنسان ،وعلى هُ و ّية األفراد واجلماعات داخل املجتمع .باإلضافة إلى ذلك،
املساواة ضرور ّية لوجود الدميقراط ّية كمنظومة للحكم .في القرارات القضائ ّية اإلسرائيل ّية ،تُعتبر املساواة قيمة
الدميقراطي .وبكونها كذلكّ ،
تشكل املساواة
الدميقراطي ،وأحد أعمدة األساس لنظام احلكم
أساس ّية في املجتمع
ّ
ّ
معاكسا لالعتباط ّية السلطو ّية (تقرير جلنة أور ،ص 43-53؛ .)HDR ،2005
منهجا
ً
ً

األول :خلف ّية نظر ّية ومتودوجلية
القسم ّ
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النفعيُ ،يس ّلط الضوء على املساواة في األدب ّيات املهن ّية كوسيلة ضرور ّية لتعزيز مستوى القدرة
من املنظور
ّ
والصحة .-وأشارت دراسات كثيرة أنّ التمييز
والتنفيذ البشر ّيني في مجاالت احلياة املختلفة -كاالقتصاد والتعليم
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

متس باإلجنازات في جميع املرافق احليات ّية (.)HDR ,2005
والفجوات االقتصاد ّية العميقة ّ

اجتماعي واحملافظة عليه .في املقابل ،ينهش الشعور بالتمييز االستقرا َر
ملحة لبلورة اتّفاق
املساواة هي ضرورة ّ
ّ
َ
والتماسك االجتماع ّيني (تقرير جلنة أور ،ص 43؛ .)HDR ،2005

ج .التزام دولة إسرائيل باملساواة بني مواطنيها اليهود والعرب
ُ
ُ
ممارسة
ممارسة التمييز ،أي تحُ ظر عليها
«وفق مبدأ املساواة ،تحُ ظر على أيّ سلطة جماهير ّية في دولة إسرائيل
موضوعي لهذا األمر .يسري هذا احلظر على جميع نشاطات السلطة ،مبا
معاملة مغايرة للمتساوين بدون تسويغ
ّ
في ذلك توزيع امليزان ّيات أو رصد املوارد ،أو التعيني في الوظائف املختلفة ،أو أيّ نشاط آخر .و ُينظر إلى السلطة العا ّمة

كوصي ملجمل اجلمهور» (تقرير جلنة أور ،ص .)35
ّ

متيل الشروخ اإلثن ّية -الثقاف ّية -القو ّية بطبيعتها إلى فرض حتدّ يات أمام أنظمة احلكم الدميقراط ّية -الليبرال ّية،
الدميقراطي
وقد يؤدّي جتاهل هذه الشروخ إلى فرض تهديدات على متاسكها واستقرارها ،وحتّى على وجود النظام
ّ
ومما ال لبس فيه أنّ هذا األمر ينسحب على إسرائيل التي تع ّرف نفسها كدولة يهود ّية-
(ّ .)Dahl, 1998
دميقراط ّية.
ّ
مركبات هذا التعريف (يهود ّية -دميقراط ّية) ،ويطرح ادّعاء آخر
هنالك من يعتقد بوجود تناقض جوهريّ بني
أنّ اعتبارات اإلثنو-مركز ّية ت َّ
ُوظف في الكثير من األحيان للمساس مبستوى املساواة بني مواطني الدولة ،وبِ درجة
دميقراط ّيتها (سموحا2004 ،؛ يفتاحئيل .)2005 ،وعلى الرغم من هذه االختالفات ،ومبا أنّ املساواة ّ
تشكل قيمة

تأسيس ّية في جميع النظم الدميقراط ّية ،ميكن القول إنّ دولة إسرائيل بتعريفها لنفسها كدولة دميقراط ّية،
تلتزم بتحقيق املساواة بني جميع مواطنيها ،عر ًبا ويهو َد على حدّ سواء.
يستمدّ مبدأ املساواة ق ّوته من وثائق تأسيس ّية ودستور ّية ،ومن قوانني الكنيست وقرارات احملكمة العليا .خالل
سنوات وجود الدولةّ ،
مي ذي ق ّوة بالغة ،حيث تُط ّبق احملاكم بالرجوع إليه رقابة على
جتذرت املساواة كمبدأ قِ َي ّ
مؤسسات احلكم ،وفي الكثير من احلاالت أُلغيت نشاطات حكوم ّية اعتُبرت متييز ّية (تقرير جلنة أور.)2003 ،
ّ

باإلضافة إلى هذا ،جرى ترسيخ مبدأ املساواة في الكثير من املعاهدات واملواثيق الدول ّية التي و ّقعت إسرائيل عليها،
العاملي حلقوق اإلنسان؛ العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياس ّية؛ العهد
منها -على سبيل املثال :-اإلعالن
ّ
الدولي اخلاص باحلقوق االقتصاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري؛ معاهدة ّ
منظمة العمل الدول ّية.
فعلى سبيل املثالُ ،
كتب في مقدّ مة االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،واملو ّقعة من
قِ بل دولة إسرائيل:

«إنّ الدول األطراف في هذه االتّفاق ّية
املتأصلَينْ لدى جميع البشر ،وأنّ جميع
إذ ترى أنّ ميثاق األمم املتّحدة يقوم علي مبدأ َ ِي الكرامة والتساوي
ّ
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«يعيش مواطنو الدولة العرب في واقع يجري فيه التمييز ضدّ هم كعرب .وجرى توثيق غياب
املساواة في العديد من االستطالعات واألبحاث املهن ّية ،وصودق على وجوده في قرارات قضائ ّية
وجتسد كذلك في تقارير مراقب الدولة ،وفي وثائق رسم ّية أخرى» (تقرير جلنة أور،
وحكوم ّية،
ّ
ص .)33

حتسن كثي ًرا مقارنة بوضعهم في السابق ،ومقارنة بوضع العرب في البلدان
يدّ عي البعض أنّ وضع املواطنني العرب قد ّ
مساو بني
املجاورة .من جهتنا ،نرفض هذا االدّعاء جملة وتفصي ًال ،إذ يجب توزيع املوارد التي ترصدها الدولة على نحو ٍ
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 .2مسألة غياب املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

الدول األعضاء قد تعهّدت باتّخاذ إجــراءات جماع ّية وفرد ّية ،بالتعاون مع ّ
املنظمة ،بغية إدــراك أحــد مقاصــد
األمم املتّحدة املتم ّثل في تعزيز وتشجيع االحترام واملراعاة العامل ّيني حلقوق اإلنسان واحل ّر ّيات األساســ ّية للــناس
العاملي حلقوق اإلنسان يعلن
جمي ًعا ،دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين ،وإذ ترى أنّ اإلعالن
ّ
أنّ البشر يولدون جمي ًعا أحرا ًرا ومتساوين في الكرامــة واحلقوق ،وأنّ ّ
لكل إنسان ّ
حق التمتّع بجميع احلقوق
القومي ،وإذ ترى أنّ جميع
وبخاصة على خلف ّية العرق أو اللون أو األصل
واحل ّر ّيات املق ّررة فيه ،دون أيّ متييز،
ّ
ّ
البشر متساوون أمام القانون ولهم ّ
متساو في حمايته لهم من أيّ متييز ومن أيّ حتريض على التمييز».
حق
ٍ

املعيشي في الدول العرب ّية املجاورة؛ وينبغي سدّ الفجوات بني املواطنني
جميع املواطنني ،بصرف النظر عن املستوى
ّ

اليهود والعرب ،باالعتماد على احلقوق وليس كضرب من اإلحسان (راجعوا تقرير جلنة أور ،ص .)95

وبخاصة في الفترة
وعلى الرغم من املبادرات اجلماهير ّية املختلفة التي أدّت إلى تقليص الفجوات في بعض املجاالت،
ّ
الواقعة بني العامني َ 1992و  ،1996ما زالت الفجوة بني املجموعتني ّ
ويتجسد التمييز بني اليهود
السكان ّيتني واسعة.
ّ

والعرب في مستوى الدخل ،والتعليم ،وفي إمكان ّية الوصول إلى خدمات السلطات احمل ّلـ ّية ،وفي التمثيل في القطاعني
املؤسسات املنتخَ بة ،وفي َمحاور الق ّوة داخل الدولة (سموحا.)2004 ،
العا ّم
ّ
واخلاص ،وفي غياب التمثيل الالئق في ّ

في استعراض غياب املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل ،سنتمحور في ثالثة أبعاد مركز ّية للمواطنة :املساواة أمام
القانون؛ املساواة في احللبة السياس ّية؛ املساواة االجتماع ّية -االقتصاد ّية .الكثير من الباحثني قاموا بتسليط الضوء على

العالقة املتبادلة بني هذه األبعاد الثالثة (Dahl, 1998؛ بن دافيد2003 ،؛ شاي ،داهان ،دفيـر وميروجنيف2000 ،؛

 .)HDR 2005هذه املنظومة من االرتباط املتبادل تخلق سلسلة من الدوائر السحر ّية التي ميكن اختراقها فقط من
غياب املساواة االقتصاد ّية االجتماع ّية وتلك
خالل سياسات عا ّمة تقوم بتعزيز املساواة .يع ّزز عدم املساواة أمام القانون
َ
االجتماعي -االقتصاديّ  ،وعلى درجة
السياس ّية ،وهنالك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لدرجة املساواة على املستوى
ّ
املساواة في املنظومة السياس ّية ،وإلى ما ذلك.

أ .التمييز أمام القانون
القانوني ،واملساواة في فرض وتطبيق القانون (غابيزون،
النص
تشمل املساواة أمام القانون ُبعدين اثنني :املساواة في
ّ
ّ

َّ
سيوضح في ما يلي:
 .)1999ويعاني العرب في إسرائيل من التمييز في هذين البعدين ،كما
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خفي .التمييز الصريح يلقي ضو ًءا على
التمييز باالستناد إلى القانون :قد ينعكس التشريع املُم ّيز بشكل مكشوف أو
ّ
منح األفضل ّية الواضحة والقاطعة ملصالح مجموعة واحدة على حساب مجموعة أخرى .متييز كهذا قائم في قانون

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

الرسمي؛ وقانون سلطة اإلذاعة.
املؤسسات القوم ّية اليهود ّية؛ وفي بنود األهداف في قانون التعليم
العودة؛ وفي قانون ّ
ّ
مساو ،لكنّها تخ ّبئ في ط ّياتها التمييز الذي ميكن
ثمة قوانني أو مرسومات ِصيغ َْت على نحو
عالوة على هذاّ ،
ٍ
التع ّرف عليه في احلصيلة .أحد األمثلة األكثر بروزًا هو اشتراط نيل امتيازات مع ّينة باخلدمة العسكر ّية ،إذ تستخدم
املشاركة في اخلدمة العسكر ّية أدا ًة للتمييز بني اليهود والعرب في املجاالت احليو ّية كالتربية ،والتعليم العالي،
واإلسكان ،والتشغيل .فعلى سبيل املثال ،يقوم مفعال هبايس بتقدمي املنح للط ّالب اجلامع ّيني الذين خدموا في جيش
اإلسرائيلي ،وتمُ نح تسهيالت للذين يخدمون في اجليش من خالل قروض القتناء ش ّقة ،ويمُ نح َمن خدموا في
الدفاع
ّ
اخلفي هو اإلعالن عن
اجليش عددًا أكبر من النقاط في القبول ملساكن الطلبة في اجلامعة .املثال اآلخر للتمييز
ّ
ّ
«مناطق أفضل ّية قوم ّية» ،وهي التي يحصل ساكنوها على تسهيالت وتخفيضات كبيرة ،وكل ذلك من خالل إقصاء

املدن والقرى العرب ّية من هذه الفئة (غابيزون وأبو ر ّيا.)1999 ،
التمييز في فرض القانونُ :ي َ
حاكم املواطنون العرب امل ّتهَمون مبخالفات أمن ّية في احملاكم العسكر ّية .أ ّما املواطنون
اليهود امل ّتهَمون بنوع املخالفات ذاته ،فتجري محاكمتهم في احملاكم املدن ّية .باإلضافة إلى ذلك ،تشير الدراسات إلى

فروق واضحة في سياسة العقوبات بني اليهود والعرب في جميع أنواع املخالفات (غابيزون وأبو ر ّيا.)1999 ،

ب .غياب املساواة في احللبة السياس ّية

يتط ّرق غياب املساواة في احللبة السياس ّية إلى بعدين أساس ّينيّ :
حق التصويت ،واملساواة في الق ّوة السياس ّية.
ُ
ميلك كل إنسان حق التصويت ،وتتساوى قيمة صوت جميع الناس
حق التصويت املتساوي:
( .)Dahl, 1998، HDR, 2005في هذه املسألة تتحقق املساواة بني اليهود والعرب.

السلطة العمل ما في وسعها على تشجيع قدرة املشاركة املؤثرة لألفراد واملجموعات
القوة السياسية :يتوجب على ّ
يتوجب عليها ضمان ُمتناول ّية للمعلومات ،وإمكانية احلسم في املسائل
على عمليات اتخاذ القرار ،وبغية حتقيق األمر
ّ

املطروحة على جدول األعمال السياسي ،أو خلق تغييرات في هذا اجلدول (Dahl, 1998؛ .)HDR, 2005

ومن شأن التمثيل الالئق في مؤسسات احلكم أن يعزز إمكانية الوصول للمعلومات ومنح فرص التأثير على محاور اتخاذ
القرار املختلفة .نسبة العرب في صفوف مستخدمي خدمة الدولة والشركات احلكومية ال تليق بنسبتهم السكانية ،أما
متثيلهم في الوظائف املرموقة فهو أقل من ذلك .باإلضافة إلى ذلك فنسبة املديرين العرب في الشركات احلكومية

متدنية للغاية (حيدر.)2005 ،

ج .غياب املساواة االجتماعية -االقتصادية
تسلط املساواة االجتماعية -االقتصادية الضوء على محاولة تقليص عدم املساواة املادية القائمة في املجتمع .ويدور
اخلالف في مسألة املساواة االجتماعية-االقتصادية باألساس حول مدى وشكل ّ
مؤسسات احلكم في السوق
تدخل ّ
االقتصادي بغية تقليص الفجوات بواسطة إجراءات سياسية كالتوزيع املجدد للمداخيل واألمالك ،واإلصالحات
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جتليات غياب املساواة في املجال االجتماعي -االقتصادي.

تشير معطيات التشغيل في إسرائيل إلى فجوة بارزة بني العرب واليهود .نسبة مشاركة العرب ( وخصوصا النساء
منهم) في القوة العاملة أقل منها لدى اليهود ،ومستوى البطالة أعلى .وينـزع العرب أكثر من اليهود إلى وظائف
متدنية ،من حيث املستوى املهني ومستوى األجر (بن دافيد ،أحيطوف ،لفني -إبشتاين ،وشتاير.)2004،

تخلق الفجوات في الدخل وفي عدد أفراد العائلة والتقليص املتواصل في املخصصات املختلفة ،تخلق فجوة آخذة
باالتساع بني العرب واليهود في مسألة سريان الفقر .وتشير معطيات التأمني الوطني إلى وجود فجوة بني نسب
من يتخ ّلصون من الفقر على ضوء مدفوعات التحويل والضرائب من املجموعتني القوميتني( .أحدوت ،كوهني
وأندفيلد.)2006 ،

 .2فجوات في خدمات الرفاه املجتمع ّية

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

 .1عدم املساواة في التشغيل ،والدخل ،وفي سريان الفقر
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الضريبية ،وحتقيق املساواة في جهاز التعليم ،والضمان االجتماعي وغير ذلك .سنقوم فيما يلي باستعراض عدد من

تقدّ م خدمات ال ّرفاه بواسطة أقسام ال ّرفاه في السلطات احملل ّية .هنالك نقص في القوى البشرية املهنية وفي املوارد
املتوفرة ألقسام ال ّرفاه .ويعود هذا األمر إلى التمييز في الرصد احلكومي للسلطات احمللية ،والى القدرة املتدنية لهذه
السلطات على جباية الضرائب احمللية وبالتالي ،وعدم قدرتها على خلق مصادر دخل بوسائل مختلفة.

العلمي
 .3فجوات في الرصد للتعليم وفجوات في مستويات التحصيل
ّ

العربي من متييز في جميع املساهمات
فجوات في منظومة االستثمار في التربية والتعليم :يعاني جهاز التعليم
ّ
ّ
كل مرحلة من مراحل
السلبي في رصد ساعات التعليم في
احلكوم ّية .فاملدارس العرب ّية تعاني من التمييز
ّ
التعليم ،وهنالك فجوة في جودة القوى البشر ّية العاملة في التعليم ،وفي جودة اخلدمات الداعمة (كمنظومة

ثمة فجوات في جودة البيئة التعليم ّية
ساعات الرعاية والتربية
ّ
اخلاصة واالستشارة التربو ّية والنفس ّية) .كذلك ّ
(غرف تدريس حسب املواصفات؛ منشآت رياض ّية؛ مختبرات؛ حواسيب؛ مكتبات).
العربي هزيلة ،والسياسة التي تُبلور املضامني تحُ َدَّ د دون إشراك املواطنني العرب.
املستثمرة في التعليم
املوارد
َ
ّ
وينعكس األمر في املردودات املتدنّية للجهاز في االمتحانات التحصيل ّية ،وفي االستياء الذي ُيع ّبر عنه اجلمهور

العربي جتاه هذا اجلهاز (أبو عصبة.)2004 ،
ّ

خاصة للتالميذ في البلدات الضعيفة من الناحية االقتصاد ّية ،وذلك َع ْب َر
تقدّ م وزارة التربية والتعليم مساعدة
ّ
تصنيفها كبلدات «أفضل ّية قوم ّية» ،لكن هذه الفئة ال تشمل أ ًّيا من املدن والقرى العرب ّية ،على الرغم من أنّ
غالب ّيتها تستوفي املعايير املتع ّلقة بذلك (أبو عصبة .)2004 ،وتحَ دّ َد في قرار احملكمة العليا  27( 03/11163شباط

 )2006أنّ «قرار احلكومة بخصوص حتديد مناطق األفضل ّية القوم ّية ال يتالءم مع مبدأ املساواة ،ألنّ نتائجه تؤدّي
مما يؤدّي عدم قانون ّية القرار».
إلى متييز مرفوض ألبناء الوسط
العربي في ممارسة ح ّقهم في التعليم ّ
ّ
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نِسب التس ّرب :هنالك فجوة في نسب التس ّرب من جهاز التعليم ،من رياض األطفال حتّى املرحلة الثانو ّية ،مبا في
املهني.
اخلاص ،وبرنامج ساعات الرعاية ،ودورات اإلثراء والتعليم
ذلك أطر التعليم
ّ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

اإلجنازات التعليم ّية :عُ ثِ ر على فجوات في هذا املجال ،مبا في ذلك فجوات في االمتحانات الدول ّية واالمتحانات

ثمة
القطر ّية ،ونسب املتقدّ مني إلى امتحانات البجروت ،ونِسب النجاح في هذه االمتحانات .باإلضافة إلى ذلكّ ،
فجوة واسعة في نسبة حاملي شهادات البجروت التي تستوفي احلدّ األدنى من شروط القبول للجامعات ،وفي نسبة
املتوجهني للتعليم العالي ،وفي نسبة القبول للدراسة ،وفي نسبة احلاصلني على ألقاب جامع ّية.
ّ

الصحة
.4
ّ
الصحـ ّية ولعوامل اخلطر ،كالتدخني ،والسمنة الزائدة ،وأمراض
يتع ّرض العرب أكثر من اليهود للمشاكل
ّ
املخ .وعلى الرغم من أنّ العرب يصابون بالسرطان بنسب ّ
القلب ،وأمراض ّ
أقل من اليهود ،فإنّ نسب وفيات املصابني
بالسرطان أعلى في صفوفهم .معدّ ل العمر في صفوف العرب ّ
أقل ،ونسبة وفيات ّ
مما
الرضع -واملوت بعا ّمة -أعلى ّ

في صفوف اليهود (طربيه.)2005 ،

تشير األبحاث إلى الوزن الكبير للفجوات االقتصاد ّية -االجتماع ّية (وال س ّيما مستويات التعليم والدخل) ،كعامل
الصح ّي بني اليهود والعرب .ويشير البعض إلى أسباب محتملة أخرى (كالثقافة
في خلق الفجوة في املستوى
ّ
والوعي) ،ولكن عندما يجري إسقاط تأثير مستوى املعيشة على الوفاة ،ال جند فر ًقا بارزًا بني البلدات اليهود ّية وتلك

العرب ّية (تشارنيخوفسكي ،ألكانا ،أنسون وشيمش2003 ،؛ طربيه.)2005 ،

 .5التمييز وغياب املساواة في موارد األرض والتخطيط والتطوير
الوجداني
أهمـ ّية بالغة ملوضوع األراضي ...من الصعب جتاهل البعد
«في معاجلة تطوير الوسط
العربي ،هنالك ّ
ّ
ّ
الشديد الذي يرافق هذه القض ّية ،وعلى الرغم من ذلك ال تنتقص السياقات والشحنات القوم ّية من واجب الدولة
االجتماعي ...ينبغي على الدولة تخصيص األرض
أن تتعامل مع مواطنيها العرب حسب مبادئ الئقة من العدل
ّ
العربي حسب أمناط ومبادئ متساوية ،كما هو األمر بالنسبة لقطاعات أخرى» (تقرير جلنة أور ،ص
للوسط
ّ
.)767-768

املصادرة املك ّثفة لألراضي في املاضي ،وعدم إقامة بلدات عرب ّية جديدة (ما عدا بلدات عرب ّية بدو ّية في النقب)،
ّ
التاريخي املتواصل .وعلى الرغم من عدم وجود
كل هذا خلق شعو ًرا بالغنب
توسع البلدات القائمة،
واحلدّ من ّ
ّ

تقييدات قانون ّية على ّ
حق العرب في شراء األراضي واستئجارها في املناطق املدينية (باستثناء أراضي دائرة أراضي
إسرائيل) ،يواجه العرب الذين يرغبون في االنتقال إلى املدن اليهود ّية معارض ًة من قبل جزء من ّ
السكان اليهود
(خمايسي2004 ،؛ يفتاحئيل .)2000 ،باإلضافة إلى ذلك ،لم تكن البلدات العرب ّية في يوم من األيام هد ًفا للتطوير؛

توسعها وتقليص عددها ورقعة انتشارها .لذا،
بل على العكس ،فقد جرى التعامل معها كبلدات ينبغي احلدّ من ّ
للسكان العرب في القرى دفع نحو عمل ّية غير ّ
فإنّ التكاثر الكبير ّ
منظمة من التمدّ ن على رقعة جغراف ّية آخذة
بالتناقص.
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لم تبدأ عمل ّية تخطيط ّية ّ
منظمة في البلدات العرب ّية إ ّال خالل التسعين ّيات ،لكن حتّى يومنا هذا فشلت هذه
العمل ّية في توفير حلول تخطيط ّية الئقة الحتياجات التط ّور احمل ّلـ ّية التي تتنامى بوتيرة عالية.

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل
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الفصل الثانيّ :
مؤشر املساواة بني املواطنني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ
املؤشر؟
 .1ملاذا هذا
بدأ ال َعقدان األخيران يشهدان انتشا ًرا متزايدً ا في استخدام الدالئل كأدوات ملراقبة ورصد التقدّ م ،وكأداة ملتابعة
السياسات العا ّمة .بادرت ّ
منظمة األمم املتّحدة إلى إنشاء مؤشرات التنمية البشر ّية ()Human Development Index
التي تقيس الفجوات في مستوى التنمية البشر ّية بني الدول وداخلها.

في الواليات املتّحدة ،بادرت العصبة املدين ّية القوم ّية (  )National Urban Leagueإلى بناء ّ
مؤشر املساواة بني
السود والبيض ،وفي أوروبا طرحت مبادرات لبناء ّ
مؤشر مساواة جندريّ بغية إحداث سدّ
تدريجي للفجوات بني النساء
ّ
والرجال في جميع املجاالت .و ُبني ّ
األوروبي ( )European Inclusion Indexبغية متابعة سياسة
مؤشر االحتواء
ّ

الهجرة في دول أوروبا املختلفة في عصر اتّساع ظاهرة مهاجري العمالة.
في إسرائيل جملة من املؤشرات التي تتابع ظواهر اجتماع ّية وسياس ّية؛ منهاّ :
مؤشر السالم (من قبل «مركز تامي
القومي» في جامعة حيفا)؛ ّ
شتاينمتس» لدراسات السالم)؛ ّ
مؤشر
مؤشر املناعة القوم ّية (من قبل «مركز دراسات األمن
ّ
اإلسرائيلي للدميقراط ّية»)؛ ّ
االجتماعي»).
مؤشر املناعة االجتماع ّية («مجلس األمن
الدميقراط ّية (من قبل «املعهد
ّ
ّ

ترتكز املؤشرات األربعة املذكورة على استطالعات مواقف تتيح متابعة نـزعات واتجّ اهات التح ّوالت العا ّمة في املجتمع
العربي ،ترمي إلى طرح صورة عا ّمة حول
العيني إلى مسألة الشرخ اليهوديّ -
اإلسرائيلي .وعلى الرغم من تط ّرقها
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
املجتمع
ّ
تقوم دائرة اإلحصاء املركز ّية بتدريج السلطات احمل ّلـ ّية في إسرائيل في فترات ثابتة حسب ّ
اجتماعي -اقتصاديّ ،
مؤشر
ّ
واشتهر هذا ّ
املؤشر كأداة للمساعدة في تصميم سياسة رصد املوارد التي تحُ َّو ُل من السلطة املركز ّية إلى السلطات

احمل ّلـ ّية ،وتستخدم هذه األداة كذلك لتحديد االحتياجات ،والكشف عن الفجوات بني السلطات احمل ّلـ ّية .املستخدِ م
الرئيسي لهذا ّ
الفيزيائي.
املؤشر هو وزارة الداخل ّية ،وذلك ابتغا َء حتديد امليزان ّيات العاد ّية وميزان ّيات التطوير والتخطيط
ّ
ّ
وتستعني بهذا ّ
املؤشر وزارات أخرى (وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل؛ وزارة التربية والتعليم؛ وزارة البناء واإلسكان).
في العام  ،2003انطلق ّ
مؤشر العالقات اليهود ّية -العرب ّية من قبل البروفيسور سامي سموحا من جامعة حيفا .ويبتغي
هذا ّ
املؤشر متابعة مواقف العرب واليهود حول شكل العالقات بينهم :كيف ينظرون إلى مكانتهم في الدولة وعالقتهم
مع الشعب اآلخر؟ ويتابع ّ
املؤشر كذلك اتجّ
ِ
اهات التغيير البعيد َة األمد في املواقف واملفاهيم املتبادلة للعرب واليهود
(سموحا .)2004 ،يعتمد ّ
أهمـ ّيته
مؤشر عالقات اليهود والعرب هو كذلك على استطالعات املواقف والرأي العامّ ،وتنبع ّ
في عرض احلال ألبعاد ذات ّية لعالقات اليهود والعرب في إسرائيل.
ّ
ال يقوم ّ
يصب
(مؤشر املساواة بني اليهود والعرب) بفحص املواقف واألحاسيس والوعي واملزاج العامّ ،بل
احلالي
املؤشر
ّ
ّ

كم ّي .حتصل على أرض الواقع عالقات تبادل ّية مع ّقدة بني
نحو ّ
اهتمامه على اجلوانب املا ّد ّية التي يمُ كن قياسها على ٍ
عوامل موضوع ّية وعوامل ذات ّية ،لكنّنا نُضط ّر ألسباب براغمات ّية إلى خلق الفصل املصطنع بني هذه التصنيفات.
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مؤسسات احلكم ،هنالك ضرورة لعمل ّية تعميق الوعي
احلكم ،واجلمهور الواسع .وبجانب املتابعة وممارسة الضغط على ّ
ّ
يتمكنوا من
اجلماهيريّ حول النتائج الوخيمة للتمييز وغياب املساواة ،وضرورة تعزيز من يعانون من التمييز كي
حماية أنفسهم منه بنجاعة أشدّ .
ُي ّ
وظف ّ
مؤشر املساواة خلدمة أربعة أهداف أساس ّية:
أن يكون أدا ًة ملتابعة سياسة احلكومة ونتائجها.
حتديد أهداف لسدّ الفجوات في املدى القصير واملدى البعيد.
زمني متواصل.
الكشف عن الفجوات بني اليهود والعرب في فترة زمن ّية معطاة ،وعلى محور
ّ
التأثير على الرأي العا ّم بواسطة رفع الوعي وتطوير دعم املساواة وااللتزام بها.

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ثمة حاجة إلى جتنّد
التمييز بني اليهود والعرب راسخ عمي ًقا في بنية املجتمع
ومؤسساته .وبغية القضاء عليهّ ،
ّ
عا ّم للمجتمع ّ
ّ
مؤسسات
مؤسساته ومستوياته .بناء على ذلك ،يجري اشتقاق ُجمهو َريْ هدف أساس ّيني
للمؤشرّ :
بكل ّ
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ّ
املؤشر
 .2أهداف

ّ
املؤشر ومم ّيزاته
 .3صفات

النسبي.
ميكن العثور على منهجني أساس ّيني لقياس انعدام املساواة :املنهج املطلق واملنهج
ّ
وبحسب املنهج املطلق ،يجري تعريف حاجة ما أو غاية ما ،ويشير ّ
املؤشر إلى مدى اقتراب املجموعات ّ
السكان ّية التي
تُفحص من حتقيق ذلك.
السكان ّية «أ» مع املجموعة ّ
النسبي ،تقا َرن املجموعة ّ
السكان ّية «ب» ،بحيث تُستخدم واحدة من املجموعتني
وبحسب املنهج
ّ
(القو ّية  -بصورة عا ّمة) كمجموعة مرجع ّية.
النسبي هو األكثر مال َءم ًة لقياس وضع املساواة بني اليهود والعرب مواطني دولة
من جهتنا ،نحن نعتقد أنّ املنهج
ّ
إسرائيل ،وذلك أنّه يتمحور حول التزام دولة إسرائيل برصد مواردها بالتساوي بني جميع مواطنيها ،بصرف النظر
عن الفروق في الدين والعرق والقوم ّية واجلنس .وينفي هذا املنهج مقارنة وضع عرب إسرائيل بالعرب من ّ
سكان الدول

مؤشر املساواة تُستخدم املجموعة اليهود ّية كمرجع للمقارنة ،ويفحص هذا ّ
األخرى ،بل على العكس ،ففي ّ
حصة
املؤشر ّ
ّ
كل واحدة من املجموعات في كعكة املوارد.
ّ
مركبات ّ
املؤشر ،كانت نصب أعيننا االحتياجات واالعتبارات التالية:
لدى بلورة
 .1بعض املعطيات والدالئل التي يدور حولها إجماع واسع.

زمني.
 .2تشخيص نـزعات َو/أو تذبذبات وحت ّوالت على امتداد محور
ّ
 .3على ّ
املؤشر أن يعكس درجة عدم املساواة في صفوف املجموعة التي تُفحص على نحو متعدّ د األبعاد.
 .4صفات إحصائ ّية متعارف عليها في مؤشرات من هذا النوع.
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سلبي مرتفع مع املتغ ّيرات التي يتك ّون منها َو/أو مع متغ ّيرات إضاف ّية تقيس
إيجابي/
 .5ارتباط ()correlation
ّ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

املجاالت نفسها.
ّ .6
املؤشر يتم ّيز بتوفيره القدرة على تن ّبؤ التغ ّيرات في حالة املساواة /عدم املساواة.

ّ
املؤشر وعمل ّية تطويره
 .4بنية
أ .مجاالت منتقاة
نصبو بواسطة ّ
املؤشر إلى عرض صورة واسعة قدر اإلمكان حول حالة املساواة /عدم املساواة بني اليهود والعرب مواطني
دولة إسرائيل في حقول املواطنة الثالثة األساس ّية :املساواة أمام القانون؛ املساواة في احللبة السياس ّية؛ املساواة االجتماع ّية
االقتصاد ّيةّ .
كل ذلك ،بطبيعة احلال ،ضمن ما يمُ ليه مخزون املعطيات التي تتوافر لدينا .هذا العام ،ستقتصر معاجلة
ّ
ّ
وسيشكل أداة مقارنة بني اليهود والعرب في املجاالت التالية :التربية والتعليم؛
االجتماعي االقتصاديّ ،
املؤشر على اجلانب
ّ
االجتماعي؛ التشغيل؛ اإلسكان؛ استخدامات األرض.
الصحة؛ الرفاه
ّ
ّ

ّ
املؤشر ّ
السكان ّية
ب .مجموعة

تَظهر معظم معطيات دائرة اإلحصاء املركز ّية ضمن ثالث فئات من املجموعات ّ
السكان ّية .1 :العرب مواطني دولة
إسرائيل ّ
شرقي القدس .2 .اليهود مواطني دولة إسرائيل .3.آخرين.
وسكان
ّ
بسبب محدود ّية مخزون املعطيات املتوافرة لدينا ،سيتط ّرق ّ
مؤشر املساواة إلى مجموعتني ّ
سكان ّيتني :اليهود والعرب.
الفئة األولى تشمل العرب مواطني دولة إسرائيل (املسلمني واملسيح ّيني والبدو والدروز) -مبن في ذلك ّ
سكان القدس
تضم الثانية اليهود وأبناء الديانات األخرى من غير العرب (مسيح ّيني غير عرب؛ قادمني جددًا دون
الشرق ّية ،-بينما
ّ
ديني في وزارة الداخل ّية؛ لبنان ّيني قاموا بالتجنّس في إسرائيل؛ بوذ ّيني؛ هندوس ّيني؛ سامر ّيني).
تصنيف
ّ

ج .دالئل ( )indicatorsومتغ ّيرات :جودتها وطريقة انتقائها
توجهت
بغية اختيار الدالئل التي حتظى بشبه إجماع حول كونها تعكس دالئل الفجوة وتق ّيم تنفيذ السياساتّ ،
جمع ّية سيكوي إلى اثنني من اخلبراء في ّ
ّ
الصحة؛ اإلسكان؛ الرفاه
للمؤشر (التعليم؛ التشغيل؛
كل من املجاالت اخلمسة
ّ
االجتماعي)ُ .
وطلب إلى اخلبراء ما يلي:
ّ
 .1توصيف الوضع القائم ،واملشاكل ،واملعيقات والنـزعات العا ّمة في البالد في ّ
كل مجال ومجال ،من خالل التط ّرق
العيني إلى وضع املواطنني العرب مقارنة باملواطنني اليهود.
ّ
ُ
 .2تعريف املعيقات األساس ّية التي تحَ ول دون حتقيق املساواة.

 .3اإلشارة إلى دالئل يمُ كن بواسطتها جتسيد الفجوات بني اليهود والعرب ومتابعة نشاطات سلطات احلكم في هذا
املجال.
وبعد أن أصبحت اقتراحات اخلبراء ماثلة أمامه ،فحص طاقم ّ
املؤشر مدى وفرة وتواصل املعطيات حول الدالئل
املقت َرحة في ّ
كل مجال ،وبناء عليه اختيرت تلك الدالئل ذات القدرة األكبر على التعبير عن عدم املساواة بني اليهود
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كعكة املوارد وطريقة توزيعها بني اليهود والعرب.

ّ
الوطني ودائرة اإلحصاء
ومؤسسة التأمني
املؤشر على معطيات رسم ّية قائمة لدى الوزارات احلكوم ّية،
يعتمد
ّ
ّ
املركز ّية.

ه .ع ّينة البلدات
ال تُقدَّ م جميع املعطيات التي بحوزتنا بصورة جتميع ّية ،ويجري نشر بعضها حسب البلدة .في هذه احلاالت ،استُعملت
زوجا من البلدات (في ّ
عربي) ،ذاتَ عدد متشابه من
كل منها واحد يهوديّ واآلخر
ع ّينة من البلدات،
ّ
تضم أحد عشر ً
ّ
ّ
اجلغرافي نفسه( .راجعوا اجلدول رقم )2
السكان ،وتنتمي للواء
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

د .مصادر املعطيات

تقرير سيكوي 2006

والعرب في املستقبل على محور الزمن 8.في األساس ،تصف الدالئل واملتغ ّيرات التي اختيرت املردودات في ّ
كل واحد
من املجاالت املنتقاة ،وفي بعض احلاالت تتناول أوضاع اجلهاز التي بإدراجها متنح صورة واسعة قدر اإلمكان ّ
ملركبات

ّ
املؤشر
اجلدول رقم  :2قائمة البلدات التي استخدمت كع ّينة حلساب جزء من

اللواء

مدن /قرى يهود ّية
اسم القرية /املدينة
نهر ّيا

لواء الشمال

مجدال هعيمق
حتصور هجليليت

لواء حيفا
لواء املركز
ولواء تل أبيب
لواء القدس
لواء اجلنوب

عدد ّ
السكان 2005
(باآلالف)
49.8
24.7
8.4

مدن /قرى عرب ّية
اسم املدينة /القرية
(بالآلاف)

عدد ّ
السكان 2005

الناصرة
سخنني
عني ماهل

كريات موتسكني

39.8

أ ّم الفحم

بنيامينا/
غفعات عاده

10.2

جسر الزرقا

36.9

الط ّيبة

رأس العني
كريات أونو
يهود -نفيه إفرامي
كريات يعارمي
دميونا
يروحام

25.4
25.2
3.1
33.5
8.6

الطيرة

64.3
24.4
10.6
41.1
11.1
33.0
20.7

قلنسوة

16.9

أبو غوش

5.7

رهط
كسيفة

38.9
9.9

ّ
للدوال واملؤشرات تظهر في امللحق االقتصاديّ ص 65
 8القائمة الكاملة
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االجتماعي
الصحة ،التشغيل ،اإلسكان ،الرفاه
 .5املؤشرات التجميع ّية  :9التعليم،
ّ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ
كل واحد من املجاالت املنتقاة ،من
كم ّي لدرجة املساواة /عدم املساواة بني اليهود والعرب في
بغية القيام بتقييم ّ
مالئما ّ
جتميعي .ومينح ّ
ثمة حاجة إلى ّ
لكل واحد
التجميعي وزنًا
املؤشر
مؤشر
خالل الدمج الالئق للدالئل واملتغ ّيراتّ ،
ً
ّ
ّ
السكان ّيتني بالنسبة ّ
ّ
سكان ّية ،ويأخذ بعني االعتبار درجة التفاوت بني املجموعتني ّ
ولكل مجموعة ّ
لكل
من املتغ ّيرات،

واحد من الدالئل َو/أو املتغ ّيرات.
ٌمعايرة( )standardizationاملتغ ّيرات :مبا أنّ قيم املتغ ّيرات تشتمل على وحدات قياس مختلفة (شواقل ،أنفس،
سنوات ،كم ،2وغيرها) ،فمن الضروريّ القيام مبعايرة هذه الوحدات .لذا ،قمنا بتحويل قيم املتغ ّيرات إلى نسب مئو ّية
بالرجوع إلى املعدّ ل املوزون بني املجموعتني ّ
السكان ّيتني.

العربي  19.5%من ّ
ّ
سكان إسرائيل .وبغية حتقيق املساواة بينه وبني اجلمهور اليهوديّ  ،يجب منحه
يشكل اجلمهور
ّ
 19.5%من كعكة املوارد .وإذا توافر له ّ
أقل من ذلك ،فإنّ ما يعنيه األمر هو أنّ هذا اجلمهور يعاني من التمييز.
بعد ذلك ،جرى تنفيذ عمل ّية ُمعايـرة إضاف ّية ،وهذه امل ّرة لالنحراف املعياريّ  ،وبذلك ينعكس التباين بني املجموعتني
بالنسبة ّ
لكل واحد من املتغ ّيرات.
ّ
املؤشر :تتح ّرك قيم ّ
املؤشر بني «َ »-1و « ،»1حيث مت ّثل القيمة « »0املساوا َة املطلقة بني اليهود والعرب .وك ّلما
قيم
ّ
مالت قيمة ّ
املؤشر يشير إلى مساواة أكبر لصالح اليهود .وك ّلما مالت قيمة
املؤشر نحو القيمة « ،»1فذلك يعني أنّ

املؤشر نحو القيمة « ،»-1فذلك يعني أنّ ّ
ّ
املؤشر يشير إلى عدم مساواة أكبر لصالح العرب.

ّ
املؤشر املوزون
.6

ّ
املؤشر املوزون من املؤشرات التجميع ّية اخلمسة يعكس ُبعدَ املجموعتني ّ
السكان ّيتني عن نقطة املساواة .جتري َم ْوزنة
النسبي ّ
ّ
القومي.
لكل واحد من املجاالت اخلمسة في اإلنفاق
كل واحد من الدالئل التجميع ّية تب ًعا للوزن
ّ
ّ

املؤسسات غير الربح ّية)،
يشمل اإلنفاق
القومي املجموعَ الك ّل َّي الستثمارات األطراف العا ّمة (احلكومة؛ السلطة احمل ّلـ ّية؛ ّ
ُّ
املنـزلي واألفراد) في مجاالت مختلفة،
حسب السياسات املوضوعة ،وس ّلم األفضل ّية ومجموع اإلنفاق الفرديّ (االقتصاد
ّ
واخلاص
النهائي بني الرصد العا ّم
يجسد املقابل
القومي
وحسب قدراتهم وتفضيالتهم .ينبثق من ذلك أنّ اإلنفاق
ّ
ّ
ّ
ّ
وبني املوارد الفعل ّية ،أي احلصيلة في هذه املجاالت مجتمعة .من هنا ،فإنّ موازنة املؤشرات التجميع ّية في ّ
كل مجال
وزن ّ
حسب وزن ّ
كل واحد من املجاالت املختلفة بناء على السياسات
كل واحد من املجاالت في اإلنفاق
القومي يعكس َ
ّ

اخلاص.
املوضوعة وتفضيالت التمويل العامّ ،وتفضيالت وقدرات التمويل
ّ

ّ 9
ّ
اإلحصائي في ص 65
النهائي ،راجعوا امللحق
واملؤشر املوزون
لالطالع على طريقة حساب املؤشرات التجميع ّية
ّ
ّ
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اإلسكان

احلق مبستوى الئق في السكن هو ّ
ّ
طبيعي أُدرِ ج في العديد من املواثيق واملعاهدات الدول ّية .توافر املسكن وسعره
حق
ّ
تشكل ّ
مؤش ًرا على رفاهية املجتمع .ومقابل كونها سلعة أساس ّية للعائالت واألفرادّ ،
وجودته ّ
تشكل املساكن داف ًعا
للتطوير والنم ّو وهد ًفا لالستثمار األكبر لألفراد والعائالت.

 .1درجة ّ
مؤشر اإلسكان
وتعبر عن غياب املساواة بني اليهود والعرب.
في العام  ،2006بلغت درجة مؤشر اإلسكان ،0.1446
ّ
نتيجة ّ
مؤشر اإلسكان هي األكثر ّ
جتسد الفجوة األصغر بني اليهود والعرب في املجاالت
تدنيً ا ،أي ّإنها ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

األول :اإلسكان واستخدامات األرض
الفصل ّ
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القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية في املجاالت املختلفة

التي جرى فحصها.
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 .2دالئل ومتغ ّيرات

بغية فحص مستوى املساواة /عدم املساواة في مجال اإلسكان ،جرى فحص ثالثة دالئل بشكل مقارن :توافر اإلسكان
للعائالت؛ رفاهيته؛ جودته .يشار هنا إلى وجود عوامل إضاف ّية تؤ ّثر على جودة اإلسكان ومستواه ،لكن املعطيات
التجميع ّية حولها لم تكن في متناول اليد .ونتحدّ ث عن معطيات مثل :مساحة الش ّقة (باألمتار املر ّبعة)؛ جودة البناء؛
مستوى التطوير في محيط املسكن؛ وغير ذلك .وإذا جنحنا الح ًقا في جتميع معطيات متواصلة (غير متقطعة) في
املجاالت املذكورة ،فعندها ميكننا توفير صورة أوضح حول غياب املساواة في مجال اإلسكان.

القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية
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اجلدول رقم  :3الئحة الدالئل واملتغ ّيرات ملتابعة وضبط املساواة في مجال اإلسكان

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

دالئل
توافر اإلسكان
رفاهية اإلسكان
جودة اإلسكان

متغ ّيرات
 .1نسبة ملك ّية الش ّقة
 .2عدد الغرف في الش ّقة
.3معدّ ل األنفس في الغرفة
 .4معدّ ل اإلنفاق الشهريّ على اإلسكان
 .5معدّ ل اإلنفاق الشهريّ على مدفوعات األرنونا

 .3وصف املتغ ّيرات
ملك ّية ّ
الشقة

أهم وأكبر املمتلكات التي ميلكها الفرد أو العائلة .نسبة أصحاب الشقق في صفوف ّ
السكان العرب مرتفعة
تعتبر الش ّقة ّ
على نحو الفت ،وتبلغ  92.6%مقابل  70%في صفوف اليهود (راجعوا الرسم رقم  .)2وحسب معطيات دائرة اإلحصاء

املركز ّية ،تبلغ نسبة أصحاب الشقق في صفوف الشريحة العشر ّية السفلى  ، 40.3%بينما تبلغ هذه النسبة 84.4%

في صفوف الشريحة العشر ّية العليا.
ً
ملحوظا مبستوى الدخل املتدنّي الذي مي ّيز هذه الشريحة ّ
السكان ّية
في صفوف العرب ،ال تتأ ّثر نسبة ملك ّية الش ّقة تأ ّث ًرا
(نسبة ملك ّية الش ّقة في صفوف املواطنني العرب تفوق حتّى نسبة ملك ّية الش ّقة في صفوف الشريحة العشر ّية العليا)،
الذاتي املنتشرة في املدن والقرى العرب ّية.
اخلاصة لألرض ،وطريقة البناء
ومر ّد ذلك إلى أسباب عديدة ،من بينها :امللك ّية
ّ
ّ
أصحاب الدخل املتدنّي وغير الثابت من التقدّ م
الذاتي إلى تراجع ملحوظ في كلفة البناء ،وتمُ ّكن
وتؤدّي طريقة البناء
َ
ّ
في عمل ّية البناء حسب ما يتوافر لديهم من مال .وك ّلما اتّسعت عمل ّية البناء من قبل املتعهّدين وتراجع مخزون

تدريجي في تأثير مستوى الدخل على حظوظ امتالك وحدة سكن ّية.
اخلاصة ،أدّى األمر إلى ارتفاع
األراضي
ّ
ّ

30

القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية

تقرير سيكوي 2006

الرسم رقم 2
شقة مُمت َلكة حسب املجموعة ّ
نسبة القاطنني في ّ
السكان ّية
90.0
80.0
70.0

70.0

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Ώήϋ

ΩϮϬϳ

ّ
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100.0

92.6

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2002-2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ
الغرف10

مساحة ّ
الشقة -عدد
معدّ ل عدد الغرف في الش ّقة السكن ّية في املدن والقرى العرب ّية مماثل تقري ًبا ملعدّ ل عدد الغرف في املدن
والقرى اليهود ّية (َ 4.0و - 3.9على التوالي) ،كما يظهر في الرسم رقم .3
الرسم رقم 3
الشقة السكن ّية حسب املجموعة ّ
معدّ ل عدد الغرف في ّ
السكان ّية
4.5
4.0

3.9

4.0

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ΩϮϬϳ

Ώήϋ

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2002-2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ
احلمام؛ املراحيض؛ الشرفات؛ الغرف
 10في تعداد الغرف ،جرى شمل جميع الغرف التي تُستخدم لسكن العائلة ،ولم ُيشمل أيّ ّ
مما يلي :املطبخ؛ ّ
املؤجرة للسكن.
التي تستخدم للعمل واألشغال فقط؛ الغرف ّ

القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية
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اإلسكاني
االكتظاظ
ّ
ميكن قياس االكتظاظ في املسكن مبصطلحات املساحة أي املتر املر ّبع للفرد ،وبواسطة معدّ ل عدد األفراد في الغرفة

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

الواحدة .سنقوم في هذه املرحلة باتّباع طريقة القياس الثانية بسبب نوع املعطيات املتوافرة لدينا.

مما لدى اليهود ،ويبلغ معدّ ل  1.4من األفراد للغرفة
تشير املعطيات أنّ االكتظاظ في املساكن في صفوف العرب أعلى ّ
مقابل  0.9في صفوف اليهود (راجعوا الرسم رقم .)4

الرسم رقم 4
معدّ ل األفراد في الغرفة الواحدة حسب املجموعة ّ
السكان ّية
1.6
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اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2002-2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

اإلنفاق على اإلسكان
جرى احتساب اإلنفاق على خدمات اإلسكان من قبل دائرة اإلحصاء املركز ّية ،بواسطة مقارنته بأجر ش ّقة بديلة في
شقق تشبهها من حيث املساحة في البلدة أو املنطقة اجلغراف ّية املع ّينة .يعتبر هذا املتغ ّير ّ
مؤش ًرا جلودة املسكن ومستوى

صيانته .وك ّلما كان معدّ ل اإلنفاق أكبر ،زاد احتمال أن تكون جودة املسكن ومستوى الصيانة أعلى .معدّ ل اإلنفاق

متدن نسب ًّيا ،إذ يبلغ نحو  60%من مجموع اإلنفاق على خدمات
الشهريّ على خدمات اإلسكان في صفوف العرب
ٍّ
اإلسكان في صفوف اليهود (راجعوا الرسم رقم .)5
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املنـزلي على اإلسكان حسب املجموعة ّ
السكان ّية
الشهري لالقتصاد
معدّ ل اإلنفاق
ّ
ّ
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الرسم رقم 5

مدفوعات األرنونا
ك ّلما ارتفع معدّ ل مدفوعات األرنونا ،ارتفعت قدرة السلطة احمل ّلـ ّية على توفير اخلدمات للسكان مبستوى وجودة
الئقني .معدّ ل ارتفاع مدفوعات األرنونا يتع ّلق بارتفاع رسوم اجلباية للمتر املر ّبع ،وكذلك بنسب اجلباية التي تتع ّلق
هي كذلك بعدد َمن يستح ّقون احلصول على اإلعفاء بسبب حالتهم االقتصاد ّية املتردّية ،وبعدد املمتنعني عن الدفع
بسبب عدم الثقة بأجهزة السلطة القطر ّية واحمل ّلـ ّيةّ .
يشكل معدّ ل مدفوعات األرنونا في صفوف العرب  82%من معدّ ل
مدفوعات األرنونا في الوسط اليهوديّ (راجعوا الرسم رقم .)6

الرسم رقم 6
معدّ ل مدفوعات األرنونا الشهر ّية حسب املجموعة ّ
السكان ّية
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املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

درجة ّ
وجتسد عدم مساواة بني اليهود والعرب
مؤشر اإلسكان  2006تبلغ 0.1446
ّ
ّ
للسكان اليهود.
مع أفضليّ ة
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 .2استخدامات األرض

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ
يستغل اإلنسان األرض الحتياجات مختلفة ،كالبناء والزراعة والصناعة وزراعة الغابات وغيرها .يصف مصطلح
«استخدامات األرض» طريق َة استغالل األرض استغال ًال فعل ًّيا ،على العكس من مصطلح «تخصيص األرض» الذي يصف
تعليمات اخلارطة الهيكل ّية حول استخدامات األرض مستقب ًال.

مفصلة حول استخدامات األرض حسب املدينة أو
في العام  ،2005قامت دائرة اإلحصاء املركز ّية بنشر معطيات
ّ

القرية ،وهي معطيات سارية بالنسبة للعام  .2002وبسبب غياب املعطيات السنو ّية املتواصلة حول استخدامات األرض،
نتمكن في هذه املرحلة من إدراج هذه املعطيات ضمن ّ
ّ
األهمـ ّية التي نوليها لهذه املسألة ،تأثيراتها
املؤشر .لكن بسبب
لن
ّ

ضمها الى ّ
ّ
املؤشر في
وإسقاطاتها على رفاهية املواطن في مجاالت عديدة ،ق ّررنا أن ننشر املعطيات دون أن
نتمكن من ّ
هذه املرحلة.
في ما يلي استعراض مقارن الستخدامات األرض في صفوف اليهود والعرب ،في مجاالت اإلسكان والتشغيل والبنايات
العا ّمة واملساحات املفتوحة:

كثافة ّ
السكان وكثافة البناء في املساحات ا ُملعَ دّ ة للسكن في مدن وقرى يهود ّية وأخرى عرب ّية

كثافة البناء والكثافة ّ
مما في املدن والقرى اليهود ّية.
السكان ّية على املساحة املُ َعدّ ة للسكن في املدن والقرى العرب ّية أعلى ّ
يصف الرسم رقم  7معدّ ل األفراد للكيلومتر املر ّبع في املساحة املُ َعدّ ة للسكن في ع ّينة من البلدات اليهود ّية والعرب ّية،
ويصف الرسم رقم  8معدّ ل عدد الوحدات السكن ّية للدومن الواحد في ع ّينة من البلدات اليهود ّية

والعرب ّية11.

واضحا ،جتتاز خالل العقدين األخيرين عمل ّية تمَ ْدِ ين،
البلدات العرب ّية التي حملت في املاضي القريب طاب ًعا قرو ًّيا
ً
املدني ،مبا في ذلك االكتظاظ ونشر البنى التحت ّية املدين ّية .تدفع سياسة
معايير البناء
وتتغلغل إليها بصورة تدريج ّية
ُ
ّ
التخطيط املعمول بها حال ًّيا إلى تكثيف املساحة املبن ّية في البلدات العرب ّية؛ لذا فهي تضع الصعاب أمام حترير األراضي
مما يدفع الناس إلى البناء بكثافة بغية استغالل املساحة القائمة.
املُ َعدّ ة للبناءّ ،
درجات الكثافة املتدنّية نسب ًّيا في املساحات السكن ّية في البلدات العرب ّية ال تعني بالضرورة توافر ظروف الرفاهية.
بخاصة .جزء كبير من
فعل ًّيا ،تعاني الكثير من البلدات العرب ّية من نقص في أراضي التطوير بعا ّمة ،وأراضي اإلسكان
ّ
خاصة ،لذا يستغرق حتقيق نسب البناء في املساحات املُ َعدّ ة للسكن مدّ ة أطول،
األراضي في البلدات العرب ّية يخضع مللك ّية ّ
وذلك تب ًعا الحتياجات البناء ألصحاب األرض .ومع ذلك ،هنالك عائالت ال متلك ً
أرضا ُم َعدّ ة للتطوير أو أيّ أرض أخرى،
ولذا فهي تعاني من ضائقة سكن ّية متفاقمة بسبب عمل ّيات التخطيط املتواصلة وسياسة التخطيط القائمة.

شرحا حول ع ّينة البلدات في ص 27
 11راجعوا
ً

34

القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية

معدّ ل األفراد على الكيلومتر املر ّبع في املساحة ا ُملعَ دّ ة للسكن في بلدات يهود ّية وعرب ّية2002 ،

10000
8000
6000
4000
2000
0
Ώήϋ

ΩϮϬϳ

املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،سلطات مح ّلـ ّية في إسرائيل  ،2003أيلول 2005

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

12000

10970

10312

تقرير سيكوي 2006

الرسم رقم 7

الرسم رقم 8

معدّ ل عدد الوحدات السكن ّية للدومن في البلدات اليهود ّية والعرب ّية2002 ،
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استخدامات األرض ألغراض التشغيل

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

يصف الرسم رقم  9معدّ ل مساحة األرض املُ َعدّ ة للتشغيل في البلدات اليهود ّية والبلدات العرب ّية .مجموع املساحة املُ َعدّ ة
للتشغيل (دومن ّ
مما في البلدات العرب ّية .مساحة األرض
لكل ألف نسمة) في البلدات اليهود ّية أكبر ب ِـ  5.5من األضعاف ّ
التي تستخدم للصناعة أكبر ب ِـ  6.1من األضعاف .مساحة األرض املستخدمة للتجارة أكبر بضعفني .لهذا النقص

اخلطير في مساحات التشغيل إسقاطات مباشرة على عدد من املجاالت :نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة؛ نسبة عدد
املش َّغلني؛ نسبة العمالة اليوم ّية .باإلضافة إلى ذلك ،يلحق ضرر مباشر بقدرة السلطات احمل ّلـ ّية العرب ّية على جباية رسوم
األرنونا من مصادر غيـر املنازل ،وكذلك بجودة البيئة؛ إذ بغياب مساحات التشغيل تُقام املصالح والورش واملعامل
إزعاجا ّ
للسكان وأضرا ًرا بيئ ّية
في املساحات املُ َعدّ ة للسكن .في الكثير من احلاالت ،يس ّبب هذه اخلليط من االستخدامات
ً
مختلفة.
الرسم رقم 9
معدّ ل مساحات األرض للتشغيل (دومن ّ
لكل ألف نسمة)2002 ،
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العامة
املساحات ا ُمل َعدّ ة للبنايات
ّ

معدّ ل املساحة املستخدمة للبنيايات العا ّمة 12في البلدات اليهود ّية يبلغ ضعف َْي هذه املساحات في البلدات العرب ّية (11.2

َو - 5.7على التوالي) .التمييز لصالح البلدات اليهود ّية ينسحب على جميع أنواع املباني العا ّمة ،وال س ّيما املساحات املُ َعدّ ة

 12نشرت دائرة اإلحصاء املركز ّية أربعة تصنيفات ملساحة البنايات العا ّمة )1 :مساحة ملباني التعليم -تشمل :رياض األطفال؛ املدارس؛ املعاهد؛
للصحة والرفاه ،نحو :العيادات؛ املستشفيات؛ املنازل اليوم ّية للعجزة)3 .
اجلامعات؛ املراكز اجلماهير ّية؛ اليشيفوت )2 .املساحة التي تُستخدم
ّ
املساحة املُ َعدّ ة للثقافة وساعات الفراغ ،واالستجمام والرياضة -وتشمل :املسارح؛ دور السينما؛ املتاحف؛ املكتبات العا ّمة؛ حدائق احليوان؛ وغيرها)4 .
مساحات السياحة واالستجمام ،نحو :الفنادق على أنواعها؛ متنـزّهات اللهو؛ مواقع الرياضة (كاإلستادات الرياض ّية ،وبرك السباحة ،وغيرها).
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الرسم رقم 10

العامة (دومن ّ
لكل ألف نسمة)2002 ،
معدّ ل املساحة املستخدمة للبنايات ّ
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ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

املجال ،تفوق املساحة في البلدات اليهود ّية نظيرتها في البلدات العرب ّية ب ِـ  2.4من األضعاف ،على الرغم من أنّ نسبة
السكان العرب أعلى من نسبتهم في صفوف ّ
األوالد والشباب في صفوف ّ
السكان اليهود( .راجعوا الرسم رقم .)10

تقرير سيكوي 2006

ألهداف التعليم والثقافة (رياض األطفال؛ املدارس؛ الك ّل ّيات؛ اجلامعات؛ املراكز اجلماهير ّية؛ املعاهد الدين ّية) .في هذا

ΔΣΎѧδϤϟ ωϮϤΠϣ ϝ˷Ϊ όϣ
ΕΎѧϳΎϨΒϠϟ ΔϣΪΨΘѧδϤϟ
Δѧ˷ϣΎόϟ

املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،سلطات مح ّلـ ّية في إسرائيل  ،2003أيلول 2005

املساحات املفتوحة

ال فرق كبير بني البلدات اليهود ّية والعرب ّية في ّ
كل ما يتعلق باملساحات املفتوحة .وينعكس التباين في التصنيفات

املختلفة لهذه املساحات .الرسم رقم  11يصف املساحة املفتوحة بأنواعها في ع ّينة من البلدات اليهود ّية والعرب ّية.
عامة مفتوحة :13حتمل املساحات العا ّمة املفتوحة تأثي ًرا بال ًغا على البيئة املدين ّية وعلى جودة احلياة فيها.
مساحة ّ
مما في البلدات العرب ّية،
املناطق املستخدمة كمساحات عا ّمة مفتوحة أكبر ب ِـ  8.3من امل ّرات في البلدات اليهود ّية ّ
وتعاني األخيرة من نقص حا ّد في املتنـ ّزهات البلد ّية وفي احلدائق العا ّمة داخل األحياء.
مساحات الغابات واألحراش :من ناحية ،تُساهم مساحات الغابات واألحراش مساهمة حيو ّية في جودة البيئة ورفاهية
ّ
املديني ،لذا ينبغي
السكان ،على املستويات احمل ّلـ ّية والقطر ّية ،لكن من ناحية أخرى حتدّ هذه املساحات من التطوير
ّ

حتمل العبء اجلماهيريّ في هذا املضمار.
تقاسم فيها ّ
فحص الدرجة التي ُي َ

 13وفق تعريف دائرة اإلحصاء املركز ّية لإلحصاء ،يشمل تصنيف املساحة العا ّمة املفتوحة احلدائق العا ّمة أو شواطئ االستحمام .راجعوا مقدّ مة
لنشر السلطات احمل ّلـ ّية في إسرائيل.2003 ،
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معدّ ل مساحة املنطقة املستخدمة للغابات واألحراش في البلدات العرب ّية يبلغ ضعف َِي املناطق املُ َعدّ ة لذلك في البلدات
اليهود ّية .سياسة اإلعالن عن الغابات واألحراش في البلدات العرب ّية لم توضع بسبب االهتمام بجودة البيئة فقط ،بل

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

توسع هذه البلدات.
كوسيلة إضاف ّية للحدّ من ّ
ً
وبخاصة بسبب
مساحات زراعيّ ة :مساحة املنطقة املستخدَ مة حقوال مفلوحة للزراعة أكبر في البلدات العرب ّية؛
ّ
خلف ّيتها القرو ّية.
الرسم رقم 11
ّ
معدّ ل املناطق املفتوحة في البلدات اليهود ّية والعرب ّية (دومن لكل ألف نسمة)2002 ،
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ΕΎΣΎѧδϣ ϝ˷Ϊ ѧόϣ
ϯήΧ ΔΣϮΘϔϣ

ωϮϤΠϣ ϝ˷Ϊ όϣ
ΔѧΣϮΘϔϤϟ ϖσΎϨϤϟ

 .1درجة ّ
الصحة
مؤشر
ّ
ّ
الصحة للعام  2006تبلغ  ،0.2076وتشير إلى غياب املساواة بني اليهود والعرب ،مع
مؤشر
درجة
ّ
أفضليّ ة لليهودّ .
الصحة أدنى من دالئل التعليم والتشغيل والرفاه .وميكن االفتراض أنّ التأمني
مؤشر
ّ
ً
الرسمي جلميع مواطني إسرائيل ّ
يشكل
الصح ّي
مهما في تقليص الفجوة.
ّ
عامال ًّ
ّ

rpsvvx
rptryx
rpuvtr
rpuzzt
rpvvsz

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

أساسي للعيش الكرمي ،فهي متنح الناس مستوى أعلى من السيطرة على حياتهم ،وتمُ ّكنهم
الصحة السليمة هي شرط
ّ
ّ
العلمي؛ الظروف البيئ ّية؛ مدى
الصح ّي بعوامل كثيرة :التحصيل
من العمل والدراسة وبناء العائلة .يتأ ّثر الوضع
ّ
ّ
الصح ّية للسكان العرب متدنّية مقارنة بوضع
الصح ّية؛ وغير ذلك .تشير معظم الدالئل أنّ احلالة
الوعي؛ اخلدمات
ّ
ّ
ّ
السكان اليهود.

تقرير سيكوي 2006

الفصل الثانيّ :
الصحة
مؤشر
ّ

í
âRGÃaO
í
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í
í
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í
nLD>ÃaO
í
tí RIÃãR aÃaO

ospr orp{ orpz orpy orpx orpw orpv orpu orpt orps rpr rps rpt rpu rpv rpw rpx rpy rpz rp{ spr

 .2دالئل ومتغ ّيرات

متوسط ال ُعمر املتو ّقع
فحصا مقارنًا لثالثة دالئل:
الصحة ،أجرينا
بغية فحص درجة املساواة بني اليهود والعرب في مجال
ّ
ً
ّ
عند الوالدة؛ نسبة ّ
املدخنني؛ نسب الوفاة (راجعوا اجلدول رقم .)4
الصحة
اجلدول رقم  :4الئحة الدالئل واملتغ ّيرات ملتابعة وضبط املساواة في
ّ

متغيّ رات

دالئل
متوسط ال ُعمر املتو ّقع
ّ
نسب ّ
املدخنني
نسب الوفاة

متوسط ال ُعمر املتو ّقع لدى الوالدة حسب اجلنس
.1
ّ
 .2نسب ّ
املدخنني حسب اجلنس
 .3نسبة وفيات ّ
الرضع
 .4نسبة الوفاة في أعمار منتقاة حسب اجلنس
القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية
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 .3وصف املتغ ّيرات
ّ
املتوقع عند الوالدة
العمر
متوسط ُ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

مما لدى العرب ،وينسحب األمر على الرجال
يتبينّ من الرسم رقم  12أنّ
متوسط ال ُعمر املتو ّقع لدى اليهود أكبر ّ
ّ
والنساء على حدّ سواء .في املجموعتني ّ
متوسط ال ُعمر
متوسط ال ُعمر املتو ّقع لدى النساء أكبر من الرجال.
السكان ّيتني،
ّ
ّ

متوسط ال ُعمر املتو ّقع لدى النساء اليهود ّيات يبلغ 82.2
املتو ّقع لدى اليهود يبلغ  78.2مقابل  74.9لدى الرجال العرب.
ّ

متوسط ال ُعمر املتو ّقع في
من السنوات ،بينما يبلغ لدى
نظيراتهن العرب ّيات  .78.2يشار هنا أنّه على الرغم من أنّ
ّ
ّ
صفوف املواطنني العرب قد ارتفع في السنوات الثالثني األخيرة ،ما زالت الفجوة بني املجموعتني ّ
السكانيتني ثابتة عبر

السنني ،في صفوف الرجال والنساء على حدّ سواء( .طربيه.)37:2005 ،
الرسم رقم 12

ّ
املتوقع حسب اجلنس واملجموعة ّ
السكان ّية
متوسط العُ مر
ّ
84

82.2

82
80
78

ΩϮϬϳ
Ώήϋ
78.4

78.2

76

74.9

74
72
70
(έϮϛΫ) ΓΩϻϮϟ ΪϨϋ ϊ˷ϗϮΘϤϟ ήϤόϟ ς˷γϮΘϣ

(ΙΎϧ·) ΓΩϻϮϟ ΪϨϋ ϊ͉ϗϮΘϤϟ ήϤόϟ ς˷γϮΘϣ

املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب السنويّ
اإلحصائي إلسرائيل2006-2007 ،
ّ

نسبة وفيات ّ
(سن  - 0عام واحد)
الرضع ّ

يتبينّ من الرسم رقم  13أنّ نسبة وفاة ّ
الرضع في صفوف اليهود تبلغ  ،3.8بينما تبلغ  8.3في صفوف العرب؛ أي إنّ
نسبة وفيات ّ
الرضع في صفوف العرب تبلغ ضعفي هذه النسبة في صفوف اليهود.
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الرسم رقم 13
الرضع أللف والدة حسب املجموعة ّ
نسبة وفاة ّ
السكان ّية
9.0

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

8.3

8.0
7.0
6.0
5.0

3.8

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Ώήϋ

ΩϮϬϳ

املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب السنويّ
اإلحصائي إلسرائيل2006-2007 ،
ّ

ّ
املدخنني
نسبة
السكان ّ
املدخنني من بني ّ
يعتبر التدخني أحد مس ّببات األمراض واملوت .وميكن اعتبار نسبة ّ
مؤش ًرا على مستوى الوعي
املدخنني الرجال أعلى من نسبة ّ
الصح ّية التي يتس ّبب بها التدخني .يتبينّ من الرسم رقم  14أنّ نسبة ّ
املدخنات
لألضرار
ّ

في صفوف املجموعتني ّ
السكان ّيتني .وتبلغ هذه النسبة في صفوف الرجال العرب  ،46.1%بينما تبلغ في صفوف
الرجال اليهود  .31.8%أ ّما نسبة ّ
املدخنات اليهود ّيات ،فتفوق نسبة املدخنات العرب ّيات بثالثة أضعاف.
الرسم رقم 14
املدخنني حسب اجلنس واملجموعة ّ
ّ
السكان ّية
نسبة
50

46.1

45

ΩϮϬϳ

40
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Ώήϋ
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الصحة حول التدخني في إسرائيل2004-2005 ،
املصدر :تقرير وزير
ّ
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نسبة الوفاة ّ
لكل ألف نسمة

يتبينّ من الرسم رقم  15أنّ نسب الوفاة في صفوف الرجال العرب أعلى من نسب الوفاة في صفوف الرجال اليهود .في

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

سن َ 0-14و  20-24تتشابه نسب الوفاة لدى النساء اليهود ّيات والعرب ّيات ،أ ّما في سائر الفئات العمر ّية ،فنسب الوفاة
ّ

مما في صفوف اليهود .في الفئة العمر ّية  1-4سنوات ،نسبة الوفاة في صفوف الذكور العرب
في صفوف العرب أعلى ّ
أعلى ب ِـ  3.5من األضعاف من أبناء الفئة العمر ّية ذاتها في صفوف اليهود .نسبة الوفاة في صفوف اإلناث العرب ّيات في
هذه الفئة أعلى ب ِـ  2.5من األضعاف من اإلناث في الفئة املقابلة لدى اليهود .في الفئة العمر ّية  10-14في صفوف

الذكور ،نسبة الوفاة في صفوف العرب أعلى بثالثة أضعاف.
الرسم رقم 15
نسب الوفاة ّ
لكل ألف نسمة حسب فئات عمر ّية منتقاة وحسب املجموعة ّ
السكان ّية
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اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

درجة ّ
الصحة للعام  2006تبلغ  ،0.2076وتشير إلى غياب املساواة بني اليهود والعرب في
مؤشر
ّ
الصحة ،مع أفضليّ ة لليهود.
مجال
ّ
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 .1درجة ّ
مؤشر التربية والتعليم
درجة ّ
مؤشر التربية والتعليم تبلغ  ،0.3420وتعكس التفاوت الكبير بني اليهود والعرب مع
ّ
جليا في املتغيّ رات التي ُ
عرض في ما يلي:
أفضليّ ة
للسكان اليهود .يظهر عدم املساواة ًّ
ست َ
rpsvvx
rptryx
rpuvtr
rpuzzt
rpvvsz

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ً
ّ
مدماكا مركز ًّيا في خلق املساواة في
ويشكل
االجتماعي واالقتصاديّ ،
ُيعتبر التعليم أحد األدوات املركز ّية للتطوير
ّ
االجتماعي .لذاُ ،يعتبر غياب املساواة في مجال التربية والتعليم أحدَ العوامل األساس ّية
الفرص ،وأداة لضمان احلراك
ّ
والصحة ،وكذلك في املشاركة وفي القدرة الكامنة للتأثير على السيرورات السياس ّية.
لغياب املساواة في الدخل
ّ
العربي في مجال التربية والتعليم أصبح من األمور ّ
املؤكدة وحت ّول إلى حقيقة جرت برهنتها في
التمييز ضدّ اجلمهور
ّ
تقرير «دوفرات» ،وفي قرارات احملكمة العليا وجلان الكنيست وتصريحات املسؤولني الكبار عن جهاز التعليم .يحمل هذا
العربي على االنخراط في املجتمع والتح ّول إلى مواطنني منتجني
التمييز إسقاطات بالغة وخطيرة على قدرة الشباب
ّ
وذوي حظوظ متساوية في التقدّ م باالعتماد على قدراتهم الشخص ّية.

تقرير سيكوي 2006

الفصل الثالثّ :
مؤشر التربية والتعليم
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 .2دالئل ومتغ ّيرات

الدالئل التي اختيرت لفحص مستوى عدم املساواة في التعليم تتط ّرق إلى املبالغ املرصودة واملردودات على حدّ سواء،
ويعكس هذا املفهوم الرؤية االجتماع ّية لواضعي ّ
املؤشر الذين يعتقدون أنّ املساواة في التربية والتعليم تنعكس في
املساواة في املبالغ املرصودة في التربية ،ومساواة في املردودات التربو ّية.
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اجلدول  :5الئحة الدالئل واملتغ ّيرات ملتابعة وضبط املساواة في التربية والتعليم

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

دالئل

موارد جهاز التعليم

متغ ّيرات
ّ
الصف في املرحلة االبتدائ ّية
 .1معدّ ل عدد الط ّالب في
ّ
الصف في املرحلة فوق االبتدائ ّية
 .2معدّ ل عدد الط ّالب في
ّ
الصف في املرحلة االبتدائ ّية واملرحلة فوق
 .3معدّ ل عدد الط ّالب في
االبتدائ ّية

البنية التحت ّية التربو ّية

ّ
للصف الواحد
 .4معدّ ل مساو في القيمة لوظائف تعليم كاملة
 .5نسبة ذوي  0-8سنوات تعليم ّية
 .6نسبة ذوي  13-15سنة تعليم ّية
 .7نسبة ذوي  16سنة تعليم ّية.
متوسط عدد سنوات التعليم في صفوف ّ
السكان
.8
ّ

املردودات

 .9نسبة التس ّرب في صفوف ط ّالب الصفوف التاسعة – الثانية عشرة
 .10نسبة مستح ّقي شهادة البجروت من مجموع ط ّالب الصفوف الثانية
عشرة
 .11نسبة حاملي شهادة البجروت التي تستوفي احلدّ األدنى من شروط
اجلامعات من مجموع ط ّالب الصفوف الثانية عشرة.

 .12نسبة الط ّالب في اجلامعة من مجموع الفئة ال ُع ْمر ّية .20-34

 .3وصف املتغ ّيرات
عدد الط ّالب في الصفوف

ّ
العربي ،مقابل  24.3طالب
الصف الواحد في التعليم
معدّ ل االكتظاظ في املرحلة االبتدائ ّية يصل إلى  29.3طالب في
ّ
ّ
الصف
العربي يصل الى  30.7طالب في
في التعليم اليهوديّ  .معدّ ل االكتظاظ في املرحلة فوق االبتدائ ّية في التعليم
ّ

الواحد ،مقابل  28.5طالب في التعليم العبريّ .

معدّ ل االكتظاظ في التعليم
العربي بعا ّمة يصل إلى طال ًبا ،مقابل  26طال ًبا في التعليم العبريّ  .من هنا يتّضح أنّ
ّ
العربي أدنى من تلك التي تسود التعليم العبريّ (راجعوا الرسم .)16
معطيات نقطة االنطالق في التعليم
ّ
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الرسم 16
الصف حسب املجموعة ّ
ّ
السكان ّية
معدّ ل عدد الط ّالب في

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

ّ
للصف الواحد
وظائف تعليم كاملة
هذا املعطى هو أحد املتغ ّيرات التي تقيس املبالغ املرصودة املباشرة في جهاز التعليم .الفجوة في هذا املجال ليست كبيرة
ثمة متغ ّيرات أخرى -كنسبة الط ّالب ذوي الصعوبات
بني جهازي التعليم ،إذ تبلغ  6%فقط (راجعوا الرسم ّ .)17
ُشمل في ّ
املؤشر
الذين يحصلون على مساعدة تعليم ّية ،وكموارد التعليم (مكتبة؛ حواسيب؛ زوايا للعمل) وغيرها -لم ت َ
احلالي ،وذلك لعدم توافر املعطيات املتعاقبة.
ّ
الرسم 17
للصف حسب املجموعة ّ
ّ
السكان ّية
معدّ ل وظائف التعليم الكاملة
2

1.9
1.8

ΩϮϬϳ

Ώήϋ
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اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ
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سنوات الدراسة في صفوف ّ
السكان

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

في املجتمع املعاصر ،هنالك إسقاطات مباشرة وبعيدة املدى لعدد سنوات الدراسة على الفرد وعلى حظوظ انخراطه
وتقدّ مه في سوق العمل .ثلث ّ
السكان العرب استكملوا  8سنوات تعليم ّية وما دون ذلك .بناء على هذا ،سيجد هؤالء
أنفسهم في الطبقة االقتصاد ّية االجتماع ّية املتدنّية في الدولة .باإلضافة إلى ذلك 20% ،من ّ
السكان اليهود استكملوا
 16سنة دراس ّية وما فوق ،مقابل  8%فقط من ّ
السكان العرب( .راجعوا الرسم .)18
الرسم 18
السكان حسب سني الدراسة واملجموعات ّ
توزيعة ّ
السكان ّية

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

متوسط سني الدراسة
ّ

ومتوسط سنوات الدراسة في صفوف ّ
متوسط عدد سنوات الدراسة في صفوف ّ
السكان
السكان اليهود يبلغ  12.6سنوات،
ّ
ّ
متوسط سنوات
العرب يقف على  11سنة تعليم ّية فقط .ميكن النظر إلى هذا الفرق بأنّه مي ّثل فجوة  20عا ًما ،ألنّ
ّ

التعليم في صفوف ّ
للمتوسط الذي في صفوف
السكان العرب في الفترة الواقعة بني العامني َ 2000و  2005مماثل
ّ
اليهود في منتصف ثمانين ّيات القرن العشرين.14

 14راجعوا تقرير سيكوي  2003-2004ص 17
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الرسم 19
متوسط عدد سنوات الدراسة حسب املجموعة ّ
السكان ّية
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

التسرب
نسب
ّ

اإللزامي ( )5-17اللذان ال
سن التعليم
حسب تعريف وزارة التربية والتعليم ،يع َّرف املتس ّرب بأنّه «الفتى أو الفتاة في ّ
ّ
العلني في الكثير من األحيان هو نتيجة مسار متواصل من التس ّرب
يتع ّلمان في مدرسة تشرف عليها الوزارة» .التس ّرب
ّ
عنفي؛ وغير ذلك) .وعلى الرغم من
اجتماعي؛ سلوك
اخلفي (غيابات متالحقة؛ شعور باالغتراب جتاه املدرسة؛ نفور
ّ
ّ
ّ
العربي نسبتهم في
العربي ،تفوق نسبة املتس ّربني في التعليم
العلني قد تراجع بشكل ملحوظ في التعليم
أنّ التس ّرب
ّ
ّ
ّ
التعليم العبريّ بنحو الضعفني (َ 8.9%و  4.6%بالتتالي؛ راجعوا الرسم .)20
الرسم 20
املتسربني في صفوف ط ّالب الصفوف التاسعة – الثانية عشرة حسب املجموعة ّ
السكان ّية
نسبة
ّ

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
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ّ
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استحقاق شهادة البجروت

نسبة مستح ّقي شهادة البجروت من مجموع ط ّالب الصفوف الثانية عشرة في التعليم العبريّ تبلغ  ،55.6%تقابلها

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

العربي (فجوة تصل إلى نحو  .)7%هذه الفجوة أكبر بكثير ( )17%عندما يدور احلديث
نسبة  48.7%في التعليم
ّ
عن شهادة البجروت التي تستوفي احلدّ األدنى من شروط القبول للجامعات ( 46.4%في التعليم العبريّ  ،مقابل
العربي) .يشار هنا أنّ شهادة البجروت التي ال تستوفي احلدّ األدنى ملتط ّلبات اجلامعات ال حتمل
 29.6%في التعليم
ّ
األكادميي والعمل الالئق .تظهر املعطيات في الرسم .21
قيمة لغرض التعليم
ّ
الرسم 21
مستحقي شهادات البجروت حسب املجموعة ّ
ّ
السكان ّية
نسبة

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

األكادميي
الدراسة
ّ

العلمي املتدنّيّ ،
انعكاسا لها في
كل هذه جتد
الفجوات في املبالغ املرصودة التعليم ،ونسبة التس ّرب العالية ،والتحصيل
ً
ّ
النسبة املتدنّية من الط ّالب العرب في اجلامعات .نسبة الط ّالب اجلامع ّيني اليهود في الفئة ال ُع ْمر ّية  20-34تفوق بثالث
م ّرات نسبة الط ّالب العرب أبناء الفئة ال ُع ْمر ّية نفسها (راجعوا الرسم .)22
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ّ

درجة مؤشر التربية  2006تبلغ  ،0.3420وتعكس عدم مساواة ً
بالغا بني اليهود والعرب مع
ّ
للسكان اليهود.
أفضليّ ة
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الفصل الرابعّ :
مؤشر التشغيل

مخصصات األوالد ،رسوم البطالة ،وغيرها) ،وبواسطة الضرائب املباشرة
(مخصصات العجز،
بواسطة مدفوعات التحويل
ّ
ّ
الصحة) ،تساهم هي األخرى في حتديد الرفاهية االقتصاد ّية ّ
للسكان وقدرتهم
الوطني ،ضريبة
(ضريبة الدخل ،التأمني
ّ
ّ
على تقليص الفجوات في املجتمع بواسطة توزيع الدخل من جديد.

 .1درجة ّ
مؤشر التشغيل
تبلغ درجة ّ
مؤشر التشغيل ،في العام  ،0.3882 ،2006وتعكس غياب املساواة الكبير بني اليهود
ّ
للسكان اليهود.
والعرب  -مع أفضليّ ة
rpsvvx
rptryx
rpuvtr
rpuzzt
rpvvsz

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

يتع ّلق وضع ومستقبل األفراد االقتصاديّ  ،باإلضافة إلى مستوى حياتهم وانتشار الفقر في صفوفهم ،يتع ّلق -إلى حدّ
ّ
التدخل احلكوم ّية
التشغيلي .تساهم سياسة
بعيد -بحظوظهم في االنخراط في سوق العمل وضمان مسار من التقدّ م
ّ

í
âRGÃaO
í
T?Ãa
O
í
í
oLHCÃaO
í
nLD>ÃaO
í
tí RIÃãR aÃaO

ospr orp{ orpz orpy orpx orpw orpv orpu orpt orps rpr rps rpt rpu rpv rpw rpx rpy rpz rp{ spr

 .2دالئل ومتغ ّيرات

فحصا مقارنًا خلمسة دالئل :ثالثة مم ّيزات
بغية فحص درجة املساواة بني اليهود والعرب في مجال التشغيل ،أجرينا
ً
التشغيلي)؛ ودليلني إضاف ّيني
للتشغيل (املشاركة في الق ّوة العاملة؛ نسبة غير املش ّغلني ،واملش ّغلني حسب املهنة؛ الفرع
ّ
-هما انتشار الفقر وتأثير مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة على انتشاره.
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اجلدول  :6الئحة الدالئل واملتغ ّيرات ملتابعة وضبط املساواة في التشغيل

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

متغ ّيرات

دالئل

 .1نسبة املشاركة في ق ّوة العمل من مجموع أبناء اخلامسة عشرة فما فوق
حسب اجلنس.
املشاركة في ق ّوة العمل

 .2نسبة املشاركة في ق ّوة العمل من مجموع أبناء اخلامسة عشرة فما فوق
حسب اجلنس والعمر.
 .3نسبة املشاركة في ق ّوة العمل حسب سنوات التعليم.

غير املش ّغلني
املش ّغلون

 .4غير املش ّغلني حسب اجلنس.
 .5املش ّغلون حسب املهنة.
 .6املش ّغلون حسب فرع العمل.
 .7انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس واألوالد قبل مدفوعات
التحويل والضرائب املباشرة.

انتشار الفقر

 .8انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس واألوالد بعد مدفوعات
التحويل.
 .9انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس واألوالد بعد مدفوعات
التحويل والضرائب املباشرة.

تأثير مدفوعات التحويل والضرائب
املباشرة على انتشار الفقر

 .10نسبة التراجع في انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس واألوالد
بعد مدفوعات التحويل.
 .11نسبة التراجع في انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس واألوالد
بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة.

 .3وصف املتغ ّيرات

نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة املدن ّية (الرسوم )23-25
في صفوف أبناء اخلامسة عشرة فما فوق ،تبلغ نسبة مشاركة العرب في الق ّوة العاملة املدن ّية  ،39%مقابل 57.3%
في صفوف اليهود .تعود هذه الفجوة -باألساس -إلى مشاركة شديدة التدنّي في صفوف النساء العرب ّيات (،)17.6%
مقابل النساء اليهود ّيات ( .)54.6%أ ّما نسبة املشاركة في صفوف الرجال فهي مماثلة( .الرسم .)23
يتبينّ من معطيات الرسم  24أنّ نسبة مشاركة العرب في الق ّوة العاملة في جميع الفئات ال ُع ْمر ّية هي األكثر تد ّن ًيا.
ويتبينّ من الرسم  25أنّ نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة ترتفع ك ّلما ارتفعت سنوات الدراسة بني اليهود والعرب على
حدّ سواء ،لكن نسبة مشاركة اليهود في الق ّوة العاملة املدن ّية أعلى من نسبة مشاركة العرب في ّ
كل واحدة من فئات
ُ
مشاركة العرب في الق ّوة العاملة مشارك َة اليهود.
سنوات الدراسة  ،ما عدا فئة  5-8سنوات دراسية ،وفيها تفوق
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القوة العاملة املدن ّية في الفئة العُ ْمر ّية  15فما فوق حسب اجلنس واملجموعة ّ
السكان ّية
نسبة
املشاركة في ّ
َ
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الرسم 23

الرسم 24
السن واملجموعة ّ
السكان ّية
نسبة
املشاركة في ّ
القوة العاملة املدن ّية حسب ّ
َ
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الرسم 25
القوة العاملة املدن ّية حسب سني الدراسة واملجموعة ّ
السكان ّية
نسبة
املشاركة في ّ
َ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

90
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ّ

َّ
املشغلني
غير
نسبة غير املش َّغلني من املجموع الك ّل ّي للمشاركني في الق ّوة العاملة أعلى في صفوف الرجال العرب وفي صفوف النساء
العرب ّيات من نظيرتها في صفوف الرجال والنساء اليهود (11.5%؛ مقابل  )9.7%بالتتالي) .نسبة غير املش َّغالت في
املجموعتني ّ
السكان ّيتني أعلى من نسبة غير املش َّغلني (راجعوا الرسم .)26
الرسم 26
َّ
املشغلني حسب اجلنس واملجموعة ّ
السكان ّية
نسبة غير
14
12
10

ΩϮϬϳ
Ώήϋ

11.5
9.7

11.4

11.8
10.4

9

8
6
4
2
0
ϦϴϠ˰˷ϐθϤϟ ήϴϏ ωϮϤΠϣ

ϝΎΟέ

اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

54

القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية

˯Ύδϧ

حتمل توزيعة املش َّغلني حسب فروع التشغيل واملهنة إسقاطات على معدّ ل مستويات األجورُ .يشير الرسمان َ 27و 28

ُ
نسبة العرب الذين
فعلى سبيل املثال ،وصل معدّ ل األجر في فرع البناء في العام  2005إلى  6,287شيك ًال ،وتفوق
يعملون في قطاع البناء من مجموع العاملني العرب تفوق نسب َة اليهود الذين يعملون في قطاع البناء من مجموع العاملني
اليهود  4.6م ّرات( .الرسم .)28

واملؤسسات املال ّية في العام  2005إلى  13,597شيك ًال،
في املقابل ،وصل معدّ ل األجر في قطاعات املصارف والتأمني
ّ
ُ
نسبة العاملني اليهود في هذا القطاع نسب َة العرب العاملني فيه ب ِـ  3.7م ّرات.
وتفوق

الرسم 27
نسبة العاملني حسب املهنة واملجموعة ّ
السكان ّية
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عال نسب ًّيا.
إلى نسبة متدنّية من املش َّغلني العرب الذين يعملون في مهن وفروع ذات أجر ٍ
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َّ
املشغلني حسب املهنة وفروع التشغيل (الرسمان َ 27و )28
توزيعة
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الرسم 28
َّ
املشغلني حسب القطاع واملجموعة ّ
السكان ّية
نسبة

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ϝίΎѧϨϤϠϟ ΕΎϣΪѧΧ

0.8
1.7
3.4

Δѧ˷ϴ όϤΘΠϣ ΕΎϣΪΧ

Ώήϋ

5.0
7.4

ξϳήѧϤΘϟϭ ϩΎѧϓήϟϭ Δ˷Τμϟ ΕΎϣΪΧ

10.9
12.0
12.9

ϢϴϠόΘϟϭ ΔϴΑήΘϟ
3.2

Δѧ˷ϳ ήϴϫΎϤΠϟ ΓέΩϹ

5.7
6.3

Δѧ˷ϳ έΎΠΗ ΕΎϣΪѧΧ
ϝϮѧϣϭ ˬϦϴϣ΄Ηϭ ˬϙϮϨΑ

1.0

3.7

ΔϓΎѧπΘγ ΕΎϣΪѧΧ

13.8

6.6
6.6

ΕϻΎѧμ˷Η ϭ ˬϥίΎѧΨϣϭ ˬΕϼλϮϣ
4.0

5.6

ΕΎΤϴϠѧμΗϭ ϕ˷ήϔϤϟΎѧϳϭ ΔѧϠϤΠϟΎΑ ΓέΎѧΠΗ

13.2

˯ΎѧϨΑ
˯Ύѧϣϭ ˯ΎѧΑήϬϛ

ΩϮϬϳ

0.0

16.7

3.6
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اإلحصائي السنويّ إلسرائيل2006 ،
املصدر :دائرة اإلحصاء املركز ّية ،الكتاب
ّ

انتشار الفقر

يجسد انتشار الفقر نسب َة العائالت واألنفس واألوالد الذين يقع دخلهم الشهريّ حتت ّ
خط الفقر 15.وبغية تقليص انتشار
ّ
الفقر في صفوف ّ
ّ
املخصصات
تتدخل احلكومة بواسطة إجراءين أساس ّيني ،أ ّولهما مدفوعات التحويل  -وتشمل
السكان،
ّ
مخصصات األوالد؛ املعاقني؛ ضمان الدخل؛ وغير ذلك)؛ وثانيهما
املختلفة التي تدفع للمستح ّقني من قبل الدولة (نحو:
ّ

سياسة الضرائب على الدخل التي حتمل طاب ًعا تصاعد ًّيا .يعرض الرسم  29انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس
واألوالد في ثالث فئات :قبل مدفوعات التحويل ،وبعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة .وميكن على هذا النحو
تقدير مدى تأثير السياسات العا ّمة على انتشار الفقر.
انتشار الفقر قبل مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة :انتشار الفقر في صفوف العائالت العرب ّية ،قبل مدفوعات

التحويل والضرائب املباشرة يفوق ب ِـ  1.86م ّرة انتشا َره في صفوف العائالت اليهود ّية .الدخل الشهريّ ألكثر من نصف
العائالت العرب ّية ال يكفي إلعالتها .ثلثا األطفال العرب يقبعون حتت ّ
خط الفقر قبل مدفوعات التحويل والضرائب

املباشرة .نسبة األوالد العرب الفقراء تفوق ب ِـ  2.2نسبة األوالد اليهود الفقراء ،وتصل إلى  ،65.5%مقابل  30.4%في
صفوف األوالد اليهود.
الوطني ،يصل ّ
متوسط الدخل الشاغر (بعد مدفوعات التحويل
خط الفقر إلى مبلغ يساوي  50%من
مؤسسة التأمني
ّ
 15حسب تعريف ّ
ّ
والضرائب املباشرة) للفرد املعياريّ .
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ليس بنفس املقدار .الفجوة بني اليهود والعرب في نسب الفقر ال تتراجع بل تزيد ،وبعد مدفوعات التحويل تفوق نسبة
انتشار الفقر بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة :بعد مدفوعات الضرائب املباشرة ،تتق ّلص الفجوة بني
اليهود والعرب في صفوف العائالت واألنفس ،لكنّها تتّسع في صفوف األوالد.
الرسم 29
انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس واألوالد قبل مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة ،بعد مدفوعات التحويل وبعد
مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة حسب املجموعة ّ
السكان ّية
Ωϻϭ :ΓήηΎΒϤϟ ΐήπϟϭ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ΪόΑ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

55.7

20.3
48.2

βϔϧ :ΓήηΎΒϤϟ ΐήπϟϭ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ΪόΑ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

15.0

ΕϼΎϋ :ΓήηΎΒϤϟ ΐήπϟϭ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ΪόΑ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

47.3

17.7

βϔϧ :ςϘϓ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ΪόΑ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

40.7

12.5

ΕϼΎϋ :ςϘϓ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ΪόΑ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

38.7

11.7

Ωϻϭ :ΓήηΎΒϤϟ ΐήπϟϭ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ϞΒϗ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

ΩϮϬϳ

45.9

14.7

Ωϻϭ:ςϘϓ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ΪόΑ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

Ώήϋ

65.5

30.4

βϔϧ :ΓήηΎΒϤϟ ΐήπϟϭ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ϞΒϗ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

58.8

27.0

ΕϼΎϋ:ΓήηΎΒϤϟ ΐήπϟϭ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ϞΒϗ ήϘϔϟ έΎθΘϧ

56.3

30.3
0.0
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ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

العائالت العرب ّية الفقيرة  3.31م ّرة نسبة العائالت اليهود ّية.
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انتشار الفقر بعد مدفوعات التحويل :يتراجع انتشار الفقر بعد مدفوعات التحويل في صفوف اليهود والعرب ،لكن
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الوطني ،تقرير الفقر وعدم املساواة في الدخل2005 ،
مؤسسة التأمني
املصدرّ :
ّ

تأثير مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة على انتشار الفقر

يستعرض الرسم  30نسبة الفقراء اليهود والعرب الذين تخ ّلصوا من الفقر بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة.
ويتبينّ من معطيات الرسم أنّ تأثير مدفوعات التحويل على التراجع في انتشار الفقر في صفوف اليهود يفوق

تأثيرها على انتشار الفقر في صفوف العرب في الفئات الثالث :العائالت ،األنفس ،واألوالد (ضعفني 1.7 ،م ّرة؛  1.5م ّرة
-بالتتالي) .الفجوات في تأثير الضرائب املباشرة أكبر من ذلك ( 2.8م ّرة في صفوف العائالت؛  2.5م ّرة في صفوف

األنفس؛  2.2في صفوف األوالد).

َ
نصف العائالت اليهود ّية من الفقر ،ونحو  44%من األنفس وثلث األوالد.
مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة
تنشل
ُ
وتخ ّلص في املقابل  18.5%من العائالت العرب ّيةَ ،و  18%من األنفسَ ،و  15%من األوالد العرب.
القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية
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الرسم 30
تأثير مدفوعات التحويل فقط ،ومدفوعات التحويل والضرائب املباشرة على انتشار الفقر في صفوف العائالت واألنفس واألوالد
حسب املجموعة ّ
السكان ّية

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ΐήѧπϟϭ ϞѧϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ήϴΛΎΗ
Ωϻϭ : ΓήѧηΎΒϤϟ

15.0

ΐήѧπϟϭ ϞѧϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ήϴΛ΄Η
βϔϧ : ΓήѧηΎΒϤϟ

33.5

ΩϮϬϳ

17.9

ΐήѧπϟϭ ϞѧϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ήϴΛ΄Η
ΕϼΎѧϋ : ΓήѧηΎΒϤϟ

Ώήϋ
44.4

18.5

ϰѧϠϋ ςѧϘϓ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ήϴΛ΄Η
Ωϻϭ : ήѧϘϔϟέΎθΘϧ

51.5
27.7

ϰѧϠϋ ςѧϘϓ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ήϴΛΎΗ
βϔϧ : ήѧϘϔϟέΎθΘϧ

41.9

30.7

ϰѧϠϋ ςѧϘϓ ϞϳϮΤΘϟ ΕΎϋϮϓΪϣ ήϴΛ΄Η
ΕϼΎѧϋ : ήѧϘϔϟέΎθΘϧ
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الوطني ،تقرير الفقر وعدم املساواة في الدخل2005 ،
مؤسسة التأمني
املصدرّ :
ّ

درجة مؤشر التشغيل  2006تبلغ  ،0.3882وتعكس عدم املساواة بني اليهود والعرب
لصالح ّ
السكان اليهود.
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 .1درجة ّ
االجتماعي
مؤشر الرفاه
ّ
درجة ّ
ً
شديدا للمساواة بني اليهود
االجتماعي  2006تبلغ  ،0.4418وتعكس غيابً ا
مؤشر الرفاه
ّ
للسكان اليهود .في ّ
ّ
مؤشر الرفاه ،عدم املساواة هي األكبر بني املؤشرات
والعرب ،مع أفضليّ ة

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ً
مدماكا مركز ًّيا وحيو ًّيا في جهاز اخلدمات االجتماع ّية في إسرائيل ،إذ إنّها تساعد قطاعً ا واس ًعا
تعتبر خدمات الرفاه
من ّ
اخلاصة وعوائلهم من املسنّني ،واألوالد ،والشبيبة الواقعني في خطر ،وذوي اإلعاقات،
االحتياجات
السكان ذوي
ّ
واملدمنني على املخدّ رات والكحول ،والعائالت املأزومة ،والنساء املضروبات ،وعدميي البيوت ،وغيرهم .تقع مسؤول ّية
ميول هذه األقسا َم
توفير هذه اخلدمات على أقسام الرفاه (الشؤون االجتماع ّية) التي تعمل داخل السلطات احمل ّلـ ّيةّ ِ .
االجتماعي) ،والسلطة احمل ّلـ ّية .وحسب الترتيبات القائمة بني
(وخصوصا وزارة الرفاه
طرفان أساس ّيان :احلكومة
ً
ّ
االجتماعي جلميع السلطات احمل ّلـ ّية التي
الرفاه
ة
ي
ميزان
من
75%
بتمويل
األولى
تقوم
احلكومة والسلطات احمل ّلـ ّية،
ّ
ّ
مت ّول الـ  25%املتب ّقية.

تقرير سيكوي 2006

الفصل اخلامس ّ :
مؤشر الرفاه

التجميعيّ ة اخلمسة.
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 .2دالئل ومتغ ّيرات

بفحص مقارِ ن لثالثة من الدالئل:
االجتماعي ،قمنا
بغية فحص درجة املساواة بني اليهود والعرب في مجال الرفاه
ٍ
ّ
احلكومي للفرد والعائلة)؛ الق ّوة
اإلنفاق على الرفاه (أي مشاركة احلكومة في ميزان ّيات الرفاه احمل ّلـ ّية ومعدّ ل اإلنفاق
ّ
العاملة والتشغيل؛ انتشار الفقر.
رات في التشغيل والفقر قمنا باستخدامها بغية تطوير ّ
مؤشري الرفاه
الدالئل الثالثة املذكورة
تتضمن أربعة متغ ّي ٍ
ّ
والتشغيل .يعود ّ
كل ذلك إلى العالقة الوثيقة واملتبادلة بني الرفاه والتشغيل .تبينّ أن املتغ ّيرات األربعة ذات عالقة
بفحص املجالني ،وأنّها كذلك متغ ّيرات متابعة وضبط ،وحتمل قدرة تأثير ّية كامنة على مجاالت التشغيل والرفاه.

القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية
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اجلدول  :7الئحة الدالئل واملتغ ّيرات ملتابعة وضبط املساواة في الرفاه

دالئل
ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

اإلنفاق على الرفاه
ق ّوة العمل والتشغيل

متغ ّيرات
 .1مجموع معدّ ل اإلنفاق (احلكومة والسلطات احمل ّلـ ّية) على الرفاه للفرد.
احلكومي للفرد الواحد.
 .2معدّ ل اإلنفاق
ّ
 .3نسبة غير املش ّغلني حسب اجلنس.
 .4نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة حسب الفئة ال ُع ْمر ّية.
 .5انتشار الفقر في صفوف العائالت واألفراد واألوالد قبل مدفوعات
التحويل والضرائب املباشرة.
 .6انتشار الفقر في صفوف العائالت واألفراد واألوالد بعد مدفوعات
التحويل.

حجم الفقر

 .7انتشار الفقر في صفوف العائالت واألفراد واألوالد بعد مدفوعات
التحويل والضرائب املباشرة.
 .8تأثير مدفوعات التحويل فقط في صفوف العائالت واألفراد واألوالد.
 .9تأثير مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة في صفوف العائالت واألفراد
واألوالد.

 .3وصف املتغ ّيرات

اإلنفاق على الرفاه
حتملت السلطات مصاريف أعلى في مجال اخلدمات
ك ّلما كان التدريج
االجتماعي – االقتصاديّ أكثر تد ّن ًياّ ،
ّ
االجتماعي – االقتصاديّ لغالب ّية املدن والقرى العرب ّية أدنى ،وانتشار الفقر أوسع ،وذلك مقارنة
االجتماع ّية .التدريج
ّ
وخاصة في البلدات
باملدن والقرى اليهود ّية .يصف الرسم  31مجموع اإلنفاق على الرفاه للفرد من مصادر عا ّمة
ّ
اليهود ّية والعرب ّية .و ُيظهر الرسم أنّ مجموع اإلنفاق للفرد في صفوف اليهود يصل إلى  493شيك ًال ،مقابل  328شيك ًال

في صفوف العرب .
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الرسم 31
العام (احلكومة والسلطات احمل ّلـ ّية)
مجموع الصرف ّ
احلكومــــي علــــى الرفــــاه (شــــيكل للفــــرد)
ومجمــــوع الصــــرف
ّ
493

500
400

328

378

300

246

ʭʩʣʥʤʩ
ʭʩʡʸʲ

200
100
0
ΕΎτϠδϟϭ ΔϣϮϜΤϟ) ˷ϡΎόϟ ϕΎϔϧϹ ωϮϤΠϣ
(Δ˷ϴ˰˷ϠΤϤϟ

˷ϲ ϣϮϜΤϟ ϕΎϔϧϹ ωϮϤΠϣ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

600

املصدر :وزارة الرفاه ،تقارير اإلنفاق السنو ّية2000-2005 ،

َّ
املشغلني حسب املجموعة ّ
السكان ّية واجلنس
نسبة غير

راجعوا الشروح في فصل التشغيل ،الرسم  23ص 53

القوة العاملة حسب املجموعة ّ
السكان ّية والسن
نسبة املشاركة في ّ

راجعوا الشروح في فصل التشغيل ،الرسم  24ص 53

انتشار الفقر

راجعوا الشروح في فصل التشغيل ،الرسم  29ص 57

تأثير مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة على انتشار الفقر
راجعوا الشروح في فصل التشغيل ،الرسم  30ص 58

مؤشر الرفاه  2006تبلغ  ،0.4418وتعكس عدم مساواة ً
درجة ّ
بالغا بني اليهود والعرب مع أفضليّ ة
ّ
للسكان اليهود.

القسم الثاني :املؤشرات التجميع ّية
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ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل
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ّ
للمؤشر ،لذا ال ميكن في هذه املرحلة متابعة التغيّ رات عبر
أن نشير أنّ احلديث يدور عن السنة األولى
السنني .مع مرور الوقت ،سيصبح بإمكاننا رصد العالقات بني املتغيّ رات وبني املؤشرات املختلفة
معمق.
وحتليل النتائج بشكل ّ

ّ
املؤشر املوزون0.2845 -
قيمة
rpsvvx
rptryx
rpuvtr
rpuzzt
rpvvsz
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ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

احلصة النسبيّ ة ّ
يعكس ّ
لكل واحدة من املجموعتني ّ
السكانيّ تني في كعكة املوارد
مؤشر املساواة املوزون
ّ
جتسد قيمة ّ
املهم
املؤشر ()0.2845
َ
غياب املساواة بني اليهود والعرب مع أفضليّ ة لليهود .من ّ
القوميّ ةّ .
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يشمل ّ
االجتماعي والتشغيل واإلسكان.
والصحة والرفاه
املؤشر املوزون املؤشرات التجميع ّي َة اخلمس َة في مجاالت التربية
ّ
ّ
ّ
ّ
يضم جميع
القومي ،الذي
كل منها في اإلنفاق
حصة
جرى حتديد وزن
ّ
كل واحد من هذه املؤشرات حسب ّ
ّ
املؤسسات غير
املصروفات العا ّمة
ّ
واخلاصة :مصروفات احلكومة؛ مصروفات السلطات احمل ّلـ ّية؛ تب ّرعات؛ مصروفات ّ

الربح ّية ومصروفات األفراد .تعكس املصروفات العا ّمة سياسة الرصد التي تستند إلى التقييدات في امليزان ّية ،وبالتالؤم
مع س ّلم األفضل ّيات املوضوع ،وينسحب األمر على اإلنفاق الفرديّ .
واملؤسسات غير الربح ّية ،واملصدر
يضم احلكومة واحلكم احمل ّل ّـي
القومي من مصدرين :املصدر العا ّم الذي
مي َّول الصرف
ّ
ّ
ّ

اإلحصائي ص  )65يساهم
املنـزلي .حسب نسبة التوزيع بني املصدرين (راجعوا امللحق
يضم االقتصاد
اخلاص الذي
ّ
ّ
ّ
ّ
احلكومي بنحو  60%من درجة ّ
مؤشر املساواة.
املصدر
ّ
حصة ّ
القومي مباليني الشواقل ّ
كل مجال
يعرض اجلدول  8مبالغ الصرف
لكل واحد من املجاالت ،ويعرض كذلك ّ
ّ
ّ
كل واحد من املجاالت اخلمسةُ .منح مجال اإلسكان الوزن
احلكومي في
(بالنسب املئو ّية) من املجموع الك ّل ّي للصرف
ّ

القسم الثالثّ :
مؤشر املساواة املوزون
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ّ
األقل بسبب
القومي ( ،)29.3%بينما ُمنح مجال التشغيل الوزن
حصته املرتفعة نسب ًّيا في الصرف
األكبر ،بسبب ّ
ّ
القومي ( 5%فقط).
حصته املتدنّية في الصرف
ّ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

احلصة املوزونة ّ
لكل واحدة من الدالئل .حاصل جمع هذه احلصص ّ
يشكل
يعرض العمود األكثر يسا ًرا في اجلدول 8
ّ
ّ
ّ
ّ
للمؤشر.
ولكل واحد من املؤشرات التجميع ّية نسبة مساهمة في العالمة املوزونة
املؤشر املوزون وهو .0.2845
املؤشر املوزون تتع ّلق بقيمة ّ
مساهمة ّ
كل واحد من املؤشرات لدرجة ّ
كل واحد من املؤشرات التجميع ّية ،وبالوزن الذي
ُمنح ّ
لكل واحد منها .يحمل ّ
االجتماعي املساهمة األكبر بسبب مستوى عدم املساواة األعلى الذي يعكسه،
مؤشر الرفاه
ّ

القومي (.)25.1%
حصته الكبيرة في اإلنفاق
وبسبب ّ
ّ

املؤشر املوزونّ ،
ّ
مؤشر املساواة *2006
اجلدول  :8حساب

نسبة املصروفات
القوم ّية

نسبة املساهمة في
ّ
املؤشر املوزون

حصته املوزونة
ّ

0.3420

45,293

20.6%

24.7%

0.0704

0.2076

44,090

20.0%

14.6%

0.0416

0.1445

64,583

29.3%

14.9%

0.0424

التشغيل

0.3882

10,901

5.0%

6.8%

0.0192

الرفاه
االجتماعي
ّ

0.4418

55,290

25.1%

39.0%

0.1110

220,157

100.0%

100.0%

0.2845

املجال
التعليم
الصحة
ّ
اإلسكان

املجموع

مصروفات قوم ّية
درجة ّ
املؤشر
(مباليني الشواقل)

* يتط ّرق ّ
مؤشر املساواة  2006إلى معطيات ُجمعت في الفترة الواقعة بني العامني 2000-2005
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القسم الرابع :ملحق
ّ
 .1مقدّ مة

وخصوصا منذ مطلع التسعين ّيات ،خلق
خلق تنامي السيرورات االجتماع ّية واالقتصاد ّية والسياس ّية في الدول املتط ّورة،
ً
الكم ّية من تعاظم الوعي وااللتزام في
حاجة متنامية لتطوير وبناء دالئل املساواة .وتنبع احلاجة لتطوير دالئل املساواة ّ
ّ
واملنظمات االجتماع ّية ملبدأ املساواة بني املجموعات املختلفة داخل املجتمع.
صفوف ُصنّاع القرار
املؤشر باالعتماد على دالئل ومتغ ّيرات عديدة ومتن ّوعة -تلك التي ّ
يجري احتساب ّ
تغطي مجاالت عدّ ة (التربية
االجتماعي ،وغير ذلك) ،والتي ميكن بواسطتها عقد مقارنات بني
الصحة ،االقتصاد ،السياسة ،الرفاه
والتعليم،
ّ
ّ
السكان ّية .تتم ّيز الدالئل التي ّ
املجموعات ّ
تشكل قاعدة التحليل بالصفات التالية:
أ			 .تعتمد على وحدات دراسة ومتحيص (أفراد /عائالت /مجموعات ّ
سكان ّية /منطقة جغراف ّية /دولة).
ُوجه (عند القيام برصد املوارد) و/أو تعكس (في حالة املردودات) أهدا ًفا اجتماع ّية ،واقتصاد ّية ،أو سياس ّية.
ب		 .ت ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ
التجميعي
املؤشر
ّ

ج		 .تعكس نتيجة عدد ّية.
د.

		تعكس معايير للتغيير.

هـ		 .تعكس صورة واسعة قدر املستطاع في املجال الذي هو موضع البحث والتمحيص.
و		 .تمُ ّكن من القيام مبتابعة متواصلة على محو الزمن.
تكمن األفضل ّية الواضحة ّ
كم ًّيا واحدً ا ،متعدّ د األبعاد ،ويعكس املزج املوزون لغياب
ملؤشر املساواة في أنّه يو ّفر جتسيدً ا ّ
ثمة تعريف واحد ملصطلح «املساواة» ،لكن الفكرة السائدة في الكثير من األبحاث تساند
املساواة بني املجموعات .ليس ّ
ّ
املؤشر يعتمد على مجموعة مرجع (غال ًبا تكون تلك هي املجموعة
احلصيلة .ومبا أنّ املساواة هي أمر
نسبي ،فإنّ
ّ
«القو ّية») .بعض الذين يختلفون مع هذا املنهج ّ
يفضلون «املنهج املطلق» :حتديد عتبة «موضوع ّية» ،وقياس املسافة منها.
فضلنا رأي األغلب ّية ،وحدّ دنا أنّ املجموعة ّ
في هذا البحثّ ،
السكان ّية اليهود ّية هي مجموعة املرجع بالنسبة للمجموعة
ّ
السكان ّية العرب ّية.
املهم أن تجُ ّسد عمل ّية بناء ّ
املؤشر اتّفا ًقا واس ًعا قدر اإلمكان حول دالالت مصطلح املساواة .ويجب كذلك األخذ بعني
من ّ
االعتبار عرضه النظريّ  ،ووضوح النتائج ومرونتها.

ّ
املؤشر
.2متط ّلبات عمل ّية من

 .1يجب ضمان أن يو ّفر ّ
التوجهات والتغ ُيرات والتح ّوالت في وضع ّية عدم املساواة على امتداد
املؤشر إمكان ّية تشخيص
ّ
زمني ،كي يصبح باإلمكان توجيه ُصنّاع القرار للعمل على تقليصه .لذا ،على ّ
مؤشر املساواة أن يعتمد على
محور
ّ
إجماع واسع قدر اإلمكان.

إحصائي
القسم الرابع :ملحق
ّ
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تشكل نتائج ّ
 .2كي ّ
املؤشر واستنتاجاته ً
وعملي ،وذا
تطبيقي
أرضا خصبة ألبحاث جديدة ،عليه أن يكون ذا بعد
ّ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

قيمة ،وأن ال يكون عص ًّيا على الفهم.
 .3يحمل ّ
خاص لكونه ال يتع ّلق مبتغ ّيرات مطلقة حتمل بدورها انحرا ًفا
املؤشر داللة سياس ّية واسعة ،تتو ّلد بشكل
ّ
كبي ًرا.

 .4النتقاء الدالئل واملتغ ّيرات التي يشملها ّ
ثمة حاجة لالعتماد
املؤشر تأثير حاسم على سريانه وعلى جودة نواجته .لذا ّ

على أكبر إجماع ممكن ،واالرتكاز على آراء اخلبراء في املجاالت التي يعاجلها.
 .5اإلكثار من الدالئل واملتغ ّيرات قد يض ّر بفهم نواجت ّ
املؤشر ،وبالتالي قد يض ّر بعمل ّية تصحيحها .لذا يجب العمل على
خلق التوازن بني عدد املتغ ّيرات التي يتك ّون منها ّ
املؤشر وبني درجة الئقة لتفسير ووضوح دالالته.
املؤشر أن يحمل بعدً ا تطبيق ًّيا وأن يكون موثو ًقا ،في ّ
ُ .6يفترض في ّ
كل ما يتع ّلق باملقارنة بني املجموعات ،وكذلك
الزمني .باإلضافة إلى ذلك ،عليه أن يحمل صفات إحصائ ّية متعار ًفا عليها في هذا النوع من الدالئل.
بالنسبة للمحور
ّ

 .7على غرار دالئل من هذا النوع ،ميكن حصر قِ يمِ ه بني َ 0و  ،1أو بني َ 1و  ،1-أو بني َ 0و .100
 .8يمُ ّكن ّ
املؤشر من التن ّبؤ بالتغييرات في مستوى عدم املساواة نتيجة التغييرات احلاصلة في الدالئل واملتغ ّيرات.
 .9يتم ّيز ّ
خارجي) وسريان تجَ ّمع
املؤشر بسريان ( )Validityبنيويّ على مستويني اثنني :سريان ممُ ّيز (سريان
ّ
املؤشر ق ّوة عدم املساواة بني املجموعات ،ويضمن الثاني أن يالئم ّ
داخلي) .يضمن األ ّول أن يعكس ّ
املؤشر
(سريان
ّ

مؤشرات أخرى تفحص نفس الفجوات في نفس املجاالت في نفس الوقت َو /أو على امتداد الزمن مثل ّ
مؤش َريْ Gini

َو .)Weymark, 2004( Atkinson

ّ
التجميعي واملفهوم
املؤشر
.3
ّ

ّ
ّ
يتشكل منها املجتمعَ ،و /أو
السكان ّية التي
كم ّي للفجوة في املوارد التي تتوافر للمجموعات
بغية القيام بتقدير
ّ
ّ
مالئما ّ
طريقة استخدامها ،هنالك حاجة ّ
ولكل مجموعة ّ
سكان ّية ،ويأخذ بعني
لكل متغ ّير
جتميعي مينح وزنًا
ملؤشر
ً
ّ

السكان ّية بالنسبة ّ
االعتبار درجة االختالف بني املجموعات ّ
لكل دليل ومتغ ّير .حتتوي األدب ّيات البحث ّية على مجموعة
متن ّوعة من املؤشرات التي ُط ِ ّورت بغية القيام مبقارنات مختلفة :بني اجلنسني ()Plantenga & Others, 2003

)(Federal Provincial, Canada, 1997), (Warren, 2000؛ بني اجلنسني بدمج مناطق جغراف ّية (Kjeldstad
)and Kristiansen 2001؛ بني مجموعات إثن ّية في املجاالت االجتماع ّية واالقتصاد ّية (Morial, 2005 ; National

 .)Urban League, USA, 2004يتمحور بعض هذه املؤشرات في الفجوة بني مجموعات فرع ّية اصطناع ّية
كمؤشر جيني مث ًّ
ال -يقوم بفحص الفجوات بني األفراد (Shorrocks
(تشارنيخوفسكي وآخرون ،)2003 ،وبعضها
.)& Wan، 2004

ّ
الوطني ومجموعة من
مؤسسة التأمني
جرى التط ّرق إلى الفكرة األساس ّية
للمؤشر املقت َرح في دراسة مقارنة أجرتها ّ
ّ
الباحثني البلجيك ّيني ،حيث أوصى هؤالء بإجراء مقارنة في درجة حماية ّ
السكان املسنّني بني غالب ّية الدول األوروبية

(وإسرائيل بينها) (Guillaume & Others, 1995؛ كوهني ويعكوف .)1966 ،اختيار املتغ ّيرات ذات العالقة للمقارنة
الصحة؛ الرفاه
يشير إلى مبدأ التكلفة -الفائدة في املجاالت التي جرت دراستها (التربية؛ التشغيل؛ اإلسكان والتخطيط؛
ّ
االجتماعي) .بعد عرض املعطيات على امتداد السنني ،أجريت عمل ّية موازنة أخذت بعني االعتبار حجم املجموعتني
ّ
66
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ّ

فرع ّية في املعدّ ل املوزون العامّ.
األهمـ ّية النسب ّية ّ
لكل متغ ّير تتحدّ د حسب مبدأ التوزين احلياديّ  ،الذي يرتكز على االنحراف املعياريّ الذي ُيحسب
ّ
للمتغ ّير .هذا املنهج يحظى بانتشار واسع في املؤشرات التجميع ّية لقياس مجال محدّ د ،والتي ترتكز على مبدأ النقص
النسبي (.)Relative Deprivation) (Delhausse & Others, 1993
ّ

رياضي
 .4عرض
ّ

يتم ّثل ّ
كل متغ ّير بواسطة املعدّ ل على امتداد السنوات ويشار إليه ب ِـ .ci
 iيشير إلى متغ ّير معطى من أصل  nمتغ ّيرات مختلفةّ .
لكل فاكتور  ciهنالك  ،cijحيث يشير  jإلى مجموعة ّ
سكان ّية
معطاة من مجموع  mمجموعات ّ
سكان ّية فرع ّية (في احلالة املاثلة أمامنا  ،m=2يهو َد وعر ًبا)

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

موحدة جلميع
املرحلة األخيرة ،جرت معايرة املعدّ الت في االنحراف املعياريّ املشترك بغية الوصول إلى وحدات قياس ّ
ضم الوحدات املُعايرة يخلق ّ
ّ
يتمخض عن ذلك أنّ مغزى عدم
مؤش ًرا جتميع ًّيا للمجال الذي يخضع للبحث.
املتغ ّيراتُّ .
ّ
حصة كل مجموعة ّ
املساواة ينعكس في الفجوة بني املعدّ ل املوزون العا ّم للمجموعة ّ
سكان ّية
السكان ّية كا ّف ًة ،وبني ّ
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ّ
كل واحدة من املجموعات ّ
ّ
السكان ّية .في
السكان ّيتني .التعبير احلاصل ُيع ّبر بالنسب املئو ّية عن معطيات املعدّ ل في

ميكن احتساب قيمة معدّ لة ّ
لكل متغ ّير  iللمجموع العام ّ
للسكان (ويشار إليه ب ِـ  )ciعلى النحو التالي:

mci =∑ pj cij
m

بحيث يكون عامل (فاكتور)  pjالتوزين للمجموعة ّ
السكان ّية  jويسري ∑ pj = 1
m

j=1

تتم ُمعايرة ّ
كل فاكتور  ciلفاكتور جديد ،بحيث:
ضم متغ ّيرات مختلفة جرى قياسها بوحدات مختلفةّ ،
بغية ّ
j=1

Nij = pj cij / mci

لذاّ ،
لكل  iيتو ّلد متغ ّير
ثنائي مع تالؤم مقادير ( , ∑ Nij = 1 )Proportionsمع معدّ ل يساوي Ni =∑ Nij
ّ
j=1
j=1
وانحراف معياريّ يساوي Si = (Ni * (1-Ni))0.5
n
نع ّرف فاكتور من الشكل )INDj =∑ (Ni / Si
)j=1 (pi / Si
m

m

التجميعي ّ
نقوم باحتساب ّ
لكل واحدة من املجموعات ّ
السكان ّية الفرع ّية بالتعامل مع املجال اخلاضع للبحث ويشار
املؤشر
ّ
إليه ب ِـ  INDjكاملجموع الك ّل ّي املوزون لفاكتور املتغ ّيرات املعدّ ل لنفس املجموعة ّ
السكان ّية الفرع ّية ( ،)Niبحيث

احلصة في معادلة  INDjموازية للنسبة بني « املوجود-
يكون الوزن املمنوح للمتغ ّير املقلوب لالنحراف املعياريّ .Si
ّ
 ”Observationوبني «املتو ّقع.”Expectation -
املؤشر  INDjاحت ُِسب ّ
لكل مجموعة فرع ّية على انفراد ،وعلى هذا النحو تو َّلد ّ
ّ
نسبي جديد ،وهو النسبة بني
مؤشر
ّ
ّ
الفرق بني ّ
للمؤشر بني املجموعتني ّ
مؤشر املجموعتني ّ
السكان ّيتني
السكان ّيتني الفرع ّيتني املقسوم على القيمة القصو ّية
الفرع ّيتني وأشير إليه ب ِـ .index
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ّ
إ ًذا النتيجة أنّه بوجود مجموعتني ّ
واملؤشر مع ّرف كـَ:
سكان ّيتني فرع ّيتني ،فعندها j=1,2

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

IND1 - IND2
)Max (IND1, IND2

= index

نتوصل إلى املساواة
دا ّلة الـ ( Max ).,.تعكس التكميل (التحويل) الذي يجب تنفيذه كتعبير عن العامل كي
ّ
للمجموعة ّ
السكان ّية الفرع ّية التي تعاني من التمييز.
املهم أن نشير هنا أنّه بغية احملافظة على جتانس تأثير التغيير في قيم معدّ ل املتغ ّير اخلاضع للبحث ،جرى تصنيف
من ّ
املتغ ّيرات في التحليل حسب طابع تأثيرها على املساواة .على سبيل املثال ،عندما ّ
ّ
الصف في
يقل معدّ ل عدد الط ّالب في

يتحسن ّ
املدرسة االبتدائ ّية لدى ّ
مؤشر املساواة وبذلك يشير إلى ارتفاع في املساواة.
السكان العرب -عندها من املتو ّقع أن
ّ
سلبي على املساواة ،خضعت لعمل ّية حتويل وهي ُ 1يقسم على معدّ ل املتغ ّير،
إزاء ذلك ،خضعت متغ ّيرات ذات تأثير
ّ

وال يحصل تغيير في سائر املتغ ّيرات .املتغ ّيرات التي خضعت للتغيير أشير إليها باحلرف ( Vراجعوا مفتاح املتغ ّيرات

ص)73
ّ
ّ
املؤشر  indexتتح ّرك بني  1-حتى  .1عندما تكون قيمة ّ
قيمة ّ
املؤشر صف ًرا ،فهو يشير إلى املساواة التا ّمة .وكلما
املؤشر نحو قيمة (ّ )1
انحرف ّ
دل األمر عندها على عدم مساواة أكبر لصالح مجموعة املرجع (فيما يلي :املجموعة
السكان ّية اليهود ّية في احلالة املاثلة أمامنا) .وعلى غرار ذلك ،ك ّلما انحرف ّ
السكان ّية «أ» ،وهي املجموعة ّ
ّ
املؤشر نحو قيمة
ناقص واحد ( )1-أشار األمر إلى عدم مساواة أكبر للمجموعة ّ
السكان ّية «ب» (العرب).
أهمـ ّية كبيرة لقيمة بارامتر (عامل متغ ّير في التجربة) التوزين في معادلة ّ
تمُ نح في معادلة ّ
املؤشر .لذا،
املؤشر ّ

يجب وضع قيمة ذات معنى (ميكنها أن تكون مختلفة بالنسبة لدالئل ومتغ ّيرات مختلفة) ،تعكس سياسة َو /أو توزي ًعا
حقيق ًّيا ،أو بد ًال من ذلك كتالؤم في املقدار بني مجموعتني ّ
سكان ّيتني فرع ّيتني.

 .5صفات ومم ّيزات ّ
ملؤشر index

 .1مدى قيم ّ
املؤشر يتح ّرك بني  1-حتّى .1
 .2قيمة ّ
املؤشر تقترب من ( ،)1عندما تقترب جميع قيم املتغ ّيرات للمجموعة الفرع ّية ب من الصفر َو /أو إنّها
ٌ
قيمة ما نحو ( )-1عندما تقترب جميع
متدنّية بدرجة كبيرة من قيم املتغ ّيرات للمجموعة الفرع ّية «أ» .تقترب
قيم املتغ ّيرات للمجموعة الفرع ّية «أ» من الصفر َو /أو إنّها متدنّية بدرجة كبيرة من قيم متغ ّيرات املجموعة الفرع ّية
«ب» .تكون قيمة ّ
املؤشر قريبة أو متساوية مع الـ ( )0عندما تكون قيم املتغ ّيرات في املجموعتني الفرع ّيتني متقاربة
أو متساوية.

 .3يتعامل ّ
املؤشر بشكل ج ّيد مع التغ ّيرات املتط ّرفة ،في قيم املتغ ّيرات في التحليل وكذلك في بارامتر (عامل متغ ّير
في التجربة) التوزين .أيّ تغيير حا ّد لصالح مجموعة املرجع ّية الفرع ّية يدفع ّ
املؤش َر باتجّ اه عدم املساواة ،أي إنّه يقترب

ّ
كل تَغ ُّير متط ّرف لغير صالح مجموعة املرجع ّية الفرع ّية يدفع ّ
املؤش َر باتجّ اه املساواة ،أي إنّه
من ( ،)1وفي املقابل
يقترب من الـ (.)0

التحسن في قيمة املتغ ّيرات في صفوف املجموعة ّ
السكان ّية «ب»
موحد وثابت ،عندها ُيفضي
 .4مبا أنّ بارامتر املوازنة ّ
ّ
املؤشر .باإلضافة إلى ذلك ،يع ّزز ّ
حتسن في درجة املساواة في ّ
كل تراجع في قيمة املتغ ّيرات في املجموعة ّ
السكان ّية
إلى ّ
«أ» (بافتراض أن ال تغيير في قيمة متغ ّيرات املجموعة «ب») يع ّزز درجة املساواة في ّ
املؤشر.
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وبني املتغ ّير  iفي املجموعة .k
مؤشر (  ) indexكدا ّلة لبارامتر امل َ ْوزَنة قسمت في احل ّيز ما عدا األطراف (في األطراف قيمة ّ
ّ .8
املؤشر تساوي الصفر،
لعدم تواجد فرض ّية وجود مجموعتني فرع ّيتني) ،وذلك عقب املعايرة التي أُجريت لقيمة املتغ ّير الـ  iوالذي متت
معايرتُه في مسافة بني املجموعتني أ َو ب ،أي باالنحراف املعياريّ ملتغ ّير ثنائي يتغ ّير بالتالؤم مع تغ ّير تالؤم املقادير.
 .9ميكن استخدام قيم مختلفة لبارامتر امل َ ْوزَنة ملتغ ّيرات مختلفة ،وبالطبع من خالل احملافظة على الداللة ذات االرتباط

بامل َ ْوزَنة املقترحة.

 .10نفترض إننا نعرف نوع توزيع املتغيرات في الشريحة السكانية (أ) وفي الشريحة السكانية (ب) ,وأيضا نعرف إن
توزيع املتغيرات في الشريحة السكانية (أ) يختلف عن توزيع املتغ ّيرات في الشريحة السكانية (ب) من ناحية قيمة
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السكان ّيتني ،عندها تقترب قيمة ّ
املجموعتني ّ
املؤشر من الصفر.
 .7يأخذ ّ
املؤشر  indexباحلسبان قيمة املتغ ّير  iاملُعاير للمجموعة  kوكذلك املسافة بني املتغ ّير  iفي املجموعة k

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ .5
كل تغيير في بارامتر امل َ ْوزَنة ،وأيّ تغييرات في قيمة املتغ ّيرات ،كما يوصف أعاله ،قد يؤ ّثر على ّ
املؤشر باتجّ اهات
معاكسة ،وتتحدّ د قيمة ّ
النهائي حسب ق ّوة التغيير.
املؤشر
ّ
ثان (اختالف) ،بني
 .6ك ّلما كان انتشار املتغ ّيرات مماث ًال مبفهوم التساوي بني عزم ( )momentأ ّول (معدّ ل) وعزم ٍ

املعدّ ل وقيمة االنحراف املعياري  ,لذا نقول أن هناك قيمة  aتابعة ملؤشر املوازنة املعرف ب a -حيث يتحقق به
( index > 0عدم مساواة) لصالح شريحة السكان املرجعية .لكن عندما يتحقق  1 ַ< a < aوأيضا يقترب من
القيمة ( )1فإن املؤشر  indexيقترب من قيمة املساواة .هذه الصفة ُتبينّ ما يلي :إذا كانت الفجوة كبيرة بني

الشريحتني السكانيتني ,فهنالك مجال ملؤشر املوازنة املعرف ب )a, 0( -بني القيم ,حيث قيمة املؤشر  indexتقترب
من قيمة املساواة بالرغم من ارتفاع نسبة شريحة ّ
السكان املرجع ّية  ,وهذا يؤكد وجود درجة ثابتة من عدم املساواة
بنطاق الدالئل املعمول بها في التحليل اإلحصائي.

ّ
النهائي
املؤشر املوزون
.6
ّ

مؤشر املساواة ،يقوم ّ
بالتوافق مع توجيه أعضاء اللجنة القياد ّية لبناء ّ
املؤشر املوزون بتلخيص خلمسة مجاالت (التعليم؛
الصحة؛ اإلسكان؛ التشغيل؛ الرفاه) والذي س ُي َم ْوزَن تب ًعا لوزن ّ
القومي .يرجع منطق
كل واحد من املجاالت في اإلنفاق
ّ
ّ
القومي في ّ
كل واحد من املجاالت يشمل اإلنفاق العا ّم (احلكومة،
القومي إلى حقيقة كون اإلنفاق
امل َ ْوزَنة في اإلنفاق
ّ
ّ
املنـزلي الفرديّ .
واملؤسسات غير الربح ّية) وكذلك إنفاق االقتصاد
واحلكم احمل ّل ّـي،
ّ
ّ

ّ
القومي ،يَعرِ ض املقابل
مركبات حاصل ضرب قيم املؤشرات في املجاالت اخلمسة في النسب املئو ّية لإلنفاق
مجموع
ّ
ّ
النهائي بني رصد احلكومة واقتصاد املنازل وبني املوارد الفعل ّية ،أي امتحان النتيجة في كل املجاالت مجتمِ ع ًة.
َّ

القومي على التربية والتعليم
 .1اإلنفاق
ّ

االبتدائي،
مؤسسات التعليم قبل
حسب تعريف دائرة اإلحصاء املركز ّية ،يشمل اإلنفاق
القومي في مجال التعليم إنفاق ّ
ّ
ّ

ومؤسسات التعليم فوق الثانويّ ،
االبتدائي ،والثانويّ  ،والنظريّ  ،واملعاهد الدين ّية (يشيفا) واملدارس التورات ّية،
والتعليم
ّ
ّ
حصة اإلنفاق العا ّم (الصرف املباشر للحكومة ،صرف
ومؤسسات التعليم العالي،
ومؤسسات دورات الكبار واالستكماالتّ .
ّ
ّ
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القومي على التعليم هو نحو  ،74.4%بينما ّ
تشكل
واملؤسسات غير الربح ّية) ،من مجموع اإلنفاق
احلكم احمل ّل ّـي
ّ
ّ
املنـزلي للحكومة واحلكم احمل ّل ّـي
اخلاص (شراء خدمات تربو ّية من قطاعات أخرى ،حتويالت االقتصاد
حصة اإلنفاق
ّ
ّ
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

واملؤسسات غير الربح ّية) نحو .25.6%
ّ

مجموع اإلنفاق على التعليم لعام ( 2005أسعار جارية)=  45,293مليون شيكل.

الصحة
القومي على
ب .اإلنفاق
ّ
ّ

الصحة حسب دائرة اإلحصاء املركز ّية يمُ ّيز بني اإلنفاق اجلاري وبني االستثمار في املمتلكات
القومي على
اإلنفاق
ّ
ّ
الصحة بأنواعها ومصروفات مباشرة القتصاد املنازل على األدوية واألجهزة
الثابتة .يشمل اإلنفاق اجلاري خدمات
ّ
الصح ّية.
للمؤسسات التي تو ّفر اخلدمات
الطب ّية .يشمل االستثمار في املمتلكات الثابتة إقام َة املباني وشرا َء التجهيزات
ّ
ّ
واملؤسسات غير الربح ّية) من مجموع اإلنفاق
القومي (الصرف املباشر للحكومة ،صرف احلكم احمل ّل ّـي
حصة اإلنفاق
ّ
ّ
ّ

الصحة يصل إلى نحو  ،69.3%بينما ّ
املنـزلي) نحو
تشكل حصة اإلنفاق الفرديّ (مصروفات االقتصاد
القومي على
ّ
ّ
ّ
.30.7%

الصحة في العام ( 2005أسعار جارية)=  44,090مليون شيكل.
مجموع اإلنفاق على
ّ

القومي على اإلسكان
ج .اإلنفاق
ّ

القومي على اإلسكان -حسب تعريف دائرة اإلحصاء املركز ّية -يقدّ ر على أساس النم ّو في مساحة البناء املُ َعدّ
اإلنفاق
ّ
للسكن وحسب ارتفاع أسعار خدمات اإلسكان في االقتصادات املنـزل ّية ،وهي الصيانة اجلارية للش ّقة ،واستهالك خدمات
ش ّقة مبلك ّية ّ
السكان ،وجرى احتسابها بتقييد أجر بديل لش ّقة في شقق متساوية من حيث املساحة في بلدة أو منطقة
معطاة.
وأُخذت معطيات أجر الش ّقة من ثالثة مصادر:
 .1استطالع أجر الش ّقة اجلاري الذي ُين ّفذ ضمن ّ
مؤشر األسعار للمستهلك.

 .2معطيات أجر الش ّقة القتصادات البيوت التي يسكن أصحابها في شقق مستأجرة ،مأخوذة من استطالع مصروفات

اقتصاد البيت نفسه.
 .3مصادر خارج ّية.

بالنسبة للشقق التي باملفتاح ّيةُ ،يعزى الفرق بني أجر الش ّقة املدفوع فعل ًّيا وبني أجر الش ّقة الكامل ،كما جرى احلصول
حصة اإلنفاق العا ّم (املصروفات املباشرة لوزارة اإلسكان :مِ نَح وسوبسيديا-
عليه من املصادر الثالثة التي ُذكرت ساب ًقاّ .
بند ميزان ّية رقم  24-مببلغ  2,400مليون شيكل ،إسكان -بند ميزان ّية رقم  07-مببلغ  4,700مليون شيكل) من
القومي لإلسكان ،نحو  ،0.11%بينما ّ
املنـزلي) نحو .89.0%
حصة اإلنفاق الفرديّ (االقتصاد
مجموع اإلنفاق
تشكل ّ
ّ
ّ
املجموع العامّ لإلنفاق على اإلسكان للعام ( 2005أسعار جارية)=  64,583مليون شيكل.

القومي على التشغيل
د .اإلنفاق
ّ

القومي على التشغيل .وبالتشاور مع البروفيسور يوسي ياهاف (عضو
لم تقم دائرة اإلحصاء املركز ّية بتقدير اإلنفاق
ّ
اللجنة التوجيه ّية) ،والس ّيدة سولي بيليغ (مديرة كبيرة في قسم املاكرو -اقتصاد في دائرة اإلحصاء املركز ّية)،
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إحصائي
القسم الرابع :ملحق
ّ

أن يجري احتساب اإلنفاق بشكل مباشر من ميزان ّية الدولة للعام  .2005أجريت احلوسبة من خالل استطالع جميع
القومي على التشغيل تساوي
احلكوم ّية ذات االرتباط بالتشغيل ،وال س ّيما وزارة الصناعة والتجارة) من مجموع اإلنفاق
ّ

اخلاص .0.0%
حصة اإلنفاق
 ،100%بينما تساوي ّ
ّ

اجلدول  :1بنود امليزان ّية التي عُ زيت لإلنفاق على التشغيل حسب الوزارة ّ
املنفذة ورقم البند2005 -

الرئيسي
اسم الوزارة /البند
ّ

مجموع الصرف
(ماليني الشواقل)

الفرعي
اسم البند
ّ

الفرعي
رقم البند
ّ

ديوان رئيس احلكومة

مساعدة لألفراد -تشغيل
مساعدة املصالح
إرشاد وتأهيل عاملني
مشروع “عتيدمي” للقطاع العا ّم
استثمار في الشركات (قطارات
إسرائيل ،أجسام مأزومة،
وغيرها)

040611
040612
050707
050708

63
310
1
2

الداخلي
وزارة األمن
ّ
وزارة التربية والثقافة والرياضة
االجتماعي
وزارة الرفاه
ّ

تشغيل وإنتاج
استكمال وإرشاد
تشغيل املعاقني في أجسام عا ّمة
وجتار ّية
العمال األجانب
وحدة ّ

071010
202203
230618

8
12
65

68

42

الصحة
وزارة
ّ
وزارة استيعاب القادمني اجلدد

استكمال وإرشاد
مساعدة في تطوير التشغيل في
القطاع العا ّم
مساعدة في تشغيل القادمني
اجلدد
مساعدة في تشغيل القادمني
املستق ّلني -مبادرات مهن ّية

240402
300219

2
20

300220

92

300223

9

32
36
38
76
37
44
4405
4409

4,321
1,615
1,607
107
204
31

وزارة املال ّية

دعم منتوجات عا ّمة
وزارة الصناعة والتجارة

دعم فروع االقتصاد
دعم فروع الصناعة

وزارة السياحة
سوبسيديا لالعتمادات املال ّية تأمني الربط بالفروع املختلفة في
ّ
باملؤشر َو/
االقتصاد (تأمني الربط
وتخفيض األسعار
أو قيمة العملة ،دعم اعتمادات
مال ّية للفرع وغيرها)

8306
830602
830603

2,390

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

حصة اإلنفاق العا ّم (اإلنفاق املباشر للوزارات
بنود امليزان ّية في جميع الوزارات احلكوم ّية ذات االرتباط بتشجيع التشغيلّ .
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والس ّيد أمير دافيدسون (رئيس مجال حسابات احلكومة واخلدمات االجتماع ّية في دائرة اإلحصاء املركز ّية) ،تق َّرر

10,901

املجموع الك ّل ّي
املجموع العامّ لإلنفاق على التشغيل لعام ( 2005أسعار جارية)=  10,901مليون شيكل.

إحصائي
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ّ
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القومي على الرفاه
هـ .اإلنفاق
ّ

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

املالي
القومي على الرفاه (دائرة اإلحصاء املركز ّية ،التأمني
اإلنفاق
القومي  )2005مبا في ذلك املجموع العا ّم للدعم ّ
ّ
ّ
الوطني ،يصل إلى  42,326.8مليون شيكل ،ميزان ّية التنفيذ لوزارة العمل والرفاه نحو 4,063
ملؤسسة التأمني
ّ
ّ
مؤسسات غير ربح ّية
ملؤسسة التأمني
مؤسسات قوم ّيةّ ،
الوطني ،سلطات مح ّلـ ّيةّ ،
مليون شيكل ،وكذلك دعوم عين ّية ّ
ّ
مؤسسة
حصة اإلنفاق
حكوم ّية ووزارة العمل والرفاه نحو  8,900مليون شيكلّ .
القومي (مصاريف مباشرة للحكومةّ ،
ّ
القومي للرفاه نحو
ومؤسسات قوم ّية) من مجموع اإلنفاق
مؤسسات غير ربح ّية
التأمني
ّ
الوطني ،صرف احلكم احمل ّل ّـيّ ،
ّ
ّ

الوطني) نحو .44%
ملؤسسة التأمني
 ، 56.0%بينما تصل ّ
حصة اإلنفاق الفرديّ (حتويالت ّ
ّ

املجموع العامّ لإلنفاق على الرفاه لعام ( 2005أسعار جارية) =  55,290مليون شيكل.
القومي في املجاالت اخلمسة بأسعار  :2005نحو  220,157مليون شيكل.
مجموع اإلنفاق
ّ

و .طريقة االحتساب

احتساب ّ
املؤشر جرى من خالل استعمال الالئحة اإللكترون ّية إكسل ( .)excelاستُخدمت طريقة املاكرو للبرمج ّية
املؤشر لتغييرات القيم .فعلى سبيل املثالُ ،فحصت حساسية ّ
بغية تنفيذ متثيل أدوار لدرجة حساسية قيمة ّ
املؤشر

ّ
السكان ّيتني في جميع
لتغييرات في بارامتر امل َ ْوزَنة ،ولتغييرات في قيم املتغ ّيرات والدالئل املختلفة للمجموعتني
املجاالت.
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إحصائي
القسم الرابع :ملحق
ّ

مجال اإلسكان
دالئل
توافر اإلسكان
رفاهية اإلسكان
جودة اإلسكان

دالئل
متوسط العمر املتو ّقع
ّ

متغ ّيرات

 .1نسبة امللك ّية على الش ّقة
 .2عدد الغرف في الش ّقة
 .3معدّ ل األفراد في الش ّقة

 .4معدّ ل اإلنفاق الشهريّ على اإلسكان

 .5معدّ ل اإلنفاق الشهريّ على مدفوعات األرنونا

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

عكسي ،بغية خلق توحيد في قياس اتجّ اه التأثير
مالحظة :املتغ ّيرات املشار إليها ب ِـ  Vهي متغ ّيرات خضعت لتحويل
ّ
على ّ
املؤشر.
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مفتاح املتغ ّيرات

الصحة
مجال
ّ

متغ ّيرات
متوسط العمر املتو ّقع عند الوالدة للذكور
.1
ّ
متوسط العمر املتو ّقع عند الوالدة لإلناث
.2
ّ

نسب الوفاة

 .3نسبة وفيات الرضع ()V
سن )V( 1-4
في
الذكور
صفوف
في
 .4نسبة الوفيات أللف نسمة
ّ
سن )V( 14-10
في
الذكور
صفوف
في
 .5نسبة الوفيات أللف نسمة
ّ
سن )V( 24-20
في
الذكور
صفوف
في
 .6نسبة الوفيات أللف نسمة
ّ
سن )V( 44-40
في
الذكور
صفوف
في
 .7نسبة الوفيات أللف نسمة
ّ
سن )V( 64-60
في
الذكور
صفوف
في
 .8نسبة الوفيات أللف نسمة
ّ
سن )V( 84-80
في
الذكور
صفوف
في
 .9نسبة الوفيات أللف نسمة
ّ
سن )V( 1-4
في
اإلناث
صفوف
في
نسمة
 .10نسبة الوفيات أللف
ّ
سن )V( 14-10
في
اإلناث
صفوف
في
نسمة
 .11نسبة الوفيات أللف
ّ
سن )V( 24-20
في
اإلناث
صفوف
في
نسمة
أللف
 .12نسبة الوفيات
ّ
سن )V( 44-40
في
اإلناث
صفوف
في
نسمة
أللف
 .13نسبة الوفيات
ّ
سن )V( 64-60
في
اإلناث
صفوف
في
نسمة
أللف
 .14نسبة الوفيات
ّ
سن )V( 84-80
في
اإلناث
صفوف
في
نسمة
أللف
 .15نسبة الوفيات
ّ

نسبة ّ
املدخنني

 .16نسبة ّ
املدخنني للذكور ()V
 .17نسبة ّ
املدخنات لإلناث ()V

إحصائي
القسم الرابع :ملحق
ّ
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دالئل

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

موارد جهاز التعليم
بنية حتتية تربو ّية

املردودات

دالئل

مجال التعليم

متغ ّيرات
ّ
الصف في املرحلة االبتدائ ّية ()V
 .1معدّ ل عدد الط ّالب في
ّ
الصف في املرحلة فوق االبتدائ ّية ()V
 .2معدّ ل عدد الط ّالب في
ّ
الصف في املرحلة االبتدائ ّية واملرحلة فوق االبتدائ ّية ()V
 .3معدّ ل عدد الط ّالب في
ّ
للصف الواحد
 .4معدّ ل يوازي بالقيمة لوظائف تعليم ّية كاملة
 .5نسبة أصحاب  0-8سنوات دراسية ()V
 .6نسبة أصحاب 13-15سنوات دراس ّية
 .7نسبة أصحاب  16سنة دراس ّية فما فوق
متوسط عدد سنوات الدراسة بني ّ
السكان
.8
ّ
 .9نسبة التس ّرب بني ط ّالب الصفوف التاسعة -الثانية عشرة ()V
 .10نسبة مستح ّقي شهادة البجروت من مجموع ط ّالب الصفوف الثانية عشرة
 .11نسبة حاملي شهادة البجروت التي تستوفي احلدّ األدنى للجامعات من املجموع الك ّل ّي
لط ّالب الصفوف الثانية عشرة
سن 34-20
في
 .12نسبة الط ّالب اجلامع ّيني
ّ

متغ ّيرات

مجال التشغيل

 .1نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة من مجموع الفئة ال ُع ْمر ّية 15
 . .2نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة من مجموع الفئة ال ُع ْمر ّية  15للرجال
 . .3نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة من مجموع الفئة ال ُع ْمر ّية  15للنساء
سن )V( 15-17
 . .4نسبة املشاركة في الق ّوة العاملةّ :
سن 18-24
 . .5نسبة املشاركة في الق ّوة العاملةّ :
سن 25-34
 . .6نسبة املشاركة في الق ّوة العاملةّ :
سن 35-44
في  . .7نسبة املشاركة في الق ّوة العاملةّ :
املشاركة
سن 45-54
 . .8نسبة املشاركة في الق ّوة العاملةّ :
الق ّوة العاملة
سن 55-64
 . .9نسبة املشاركة في الق ّوة العاملةّ :
سن  65فصاعدً ا
 . .10نسبة املشاركة في الق ّوة العاملةّ :
 .11نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة املدن ّية في صفوف أصحاب سنوات دراسة )V( 4-0
 .12نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة املدن ّية في صفوف أصحاب سنوات دراسة )V( 8-5
 .13نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة املدن ّية في صفوف أصحاب سنوات دراسة 12-9
 .14نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة املدن ّية في صفوف أصحاب سنوات دراسة 15-13
 .15نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة املدن ّية في صفوف أصحاب سنوات دراسة 16+

غير املش ّغلني
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 .16نسبة غير املش ّغلني  :املجموع ()V
 .17نسبة غير املش ّغلني  :رجال ()V
 .18نسبة غير املش ّغلني  :نساء ()V

إحصائي
القسم الرابع :ملحق
ّ

انتشار الفقر

 .41انتشار الفقر في صفوف العائالت قبل مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة ()V
 .42انتشار الفقر في صفوف األنفس قبل مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة ()V
 .43انتشار الفقر في صفوف األوالد قبل مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة ()V
 .44انتشار الفقر في صفوف العائالت بعد مدفوعات التحويل ()V
 .45انتشار الفقر في صفوف األنفس بعد مدفوعات التحويل ()V
 .46انتشار الفقر في صفوف األوالد بعد مدفوعات التحويل ()V
 .47انتشار الفقر في صفوف العائالت بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة ()V
 .48انتشار الفقر في صفوف األنفس بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة ()V
 .49انتشار الفقر في صفوف األوالد بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة ()V

تأثير مدفوعات
التحويل
والضرائب
املباشرة على
انتشار الفقر

 .50نسبة تراجع انتشار الفقر في صفوف العائالت بعد مدفوعات التحويل
 .51نسبة تراجع انتشار الفقر في صفوف األنفس بعد مدفوعات التحويل
 .52نسبة تراجع انتشار الفقر في صفوف األوالد بعد مدفوعات التحويل
 .53نسبة تراجع انتشار الفقر في صفوف العائالت بعد مدفوعات التحويل والضرائب
املباشرة
 .54نسبة تراجع انتشار الفقر في صفوف األنفس بعد مدفوعات التحويل والضرائب
املباشرة
 .55نسبة تراجع انتشار الفقر في صفوف األوالد بعد مدفوعات التحويل والضرائب املباشرة

إحصائي
القسم الرابع :ملحق
ّ
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املش ّغلني

 .19نسبة املش ّغلني حسب املهنة  :أكادمي ّية
 .20نسبة املش ّغلني حسب املهنة :مهن ح ّرة وتقن ّية
 .21نسبة املش ّغلني حسب املهنة :مديرون
عمال مكتب ّيات
 .22نسبة املش ّغلني حسب املهنة ّ :
وعمال خدمات
 .23نسبة املش ّغلني حسب املهنة :وكالء ،وكالء مبيعات ّ
عمال مهن ّيون في الزراعة ()V
 .24نسبة املش ّغلني حسب املهنةّ :
عمال مهن ّيون في الصناعة والبناء وآخرون ()V
 25نسبة املش ّغلني حسب املهنةّ :
عمال غير مهن ّيني ()V
 .26نسبة املش ّغلني حسب املهنةّ :
 .27نسبة املش ّغلني في فرع الزراعة ()V
 .28نسبة املش ّغلني في فرع الصناعة
 .29نسبة املش ّغلني في فرع الكهرباء واملاء
 .30نسبة املش ّغلني في فرع البناء ()V
 .31نسبة املش ّغلني في فرع التجارة باجلملة ()V
 .32نسبة املش ّغلني في فرع خدمات االستضافة ()V
 .33نسبة املش ّغلني في فرع املواصالت ،التخزين واالتصال
 .34نسبة املش ّغلني في فرع املصارف والتأمني واألموال
 .35نسبة املش ّغلني في فرع خدمات جتار ّية
 .36نسبة املش ّغلني في فرع إدارة عا ّمة
 .37نسبة املش ّغلني في فرع التربية والتعليم
الصحة والرفاه والتمريض
 .38نسبة املش ّغلني في فرع خدمات
ّ
 .39نسبة املش ّغلني في فرع اخلدمات املجتمع ّية
املنـزلي
 .40نسبة املش ّغلني في فرع خدمات لالقتصاد
ّ
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مجال التشغيل  -تكملة
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ّ
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االجتماعي
مجال الرفاه
ّ
دالئل

متغ ّيرات

اإلنفاق على الرفاه

 .1مجموع معدّ ل اإلنفاق (احلكومة والسلطات احمل ّلـ ّية) على الرفاه للفرد
احلكومي على الرفاه للفرد
 .2معدّ ل اإلنفاق
ّ

الق ّوة
العاملة والتشغيل

 .3نسبة غير املش ّغلني :رجال ()V
 .4نسبة غير املش ّغلني :نساء ()V
 .5نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة،الفئة ال ُع ْمر ّية)V( 15-17 :
 .6نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة،الفئة ال ُع ْمر ّية 18-24
 .7نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة،الفئة ال ُع ْمر ّية 25-34 :
 .8نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة،الفئة ال ُع ْمر ّية35-44 :
 .9نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة،الفئة ال ُع ْمر ّية45-54 :
 .10نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة،الفئة ال ُع ْمر ّية55-64 :
 .11نسبة املشاركة في الق ّوة العاملة،الفئة ال ُع ْمر ّية+65 :
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