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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

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

ّ
«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.
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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

ّ
مؤشر املساواة بني اليهود والعرب في إسرائيل

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 .
ّ
ّ
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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
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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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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 ُ
ّ
ّ

تقرير سيكوي 2006

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.
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