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رصد العوائق وإزالتها -
الطريق إلى المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل

كثيرون في األكاديميا، والحكم المركزي والمحلي وفي المجتمع المدني، مشغولون على مر السنين، وبشكل ملحوظ في العقد األخير، 

في العمل على دفع المساواة بين اليهود والعرب مواطني إسرائيل. وقد تّم اختيار استراتيجيات مختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف، 

وتطبيقها بطرق مختلفة من قبل جهات كثيرة. طبقت منذ أحداث أكتوبر 2000 عدة خطط حكومية منها ما هو على نطاق صغير ومنها 

المدني  المجتمع  ونفذت منظمات  المساواة، كما  تناولت عدم  التي  واألبحاث  الدراسات  أجريت عشرات  واسع1، كما  نطاق  ما هو على 

 هذه الجهود فإنه لم يطرأ أي تغيير ملموس 
ّ

مشاريع كثيرة هدفها دفع المساواة بين اليهود والعرب2. ولكن على الرغم من كل

على الوضع، وال تزال حالة عدم المساواة بين اليهود والعرب آخذة بالتفاقم.

 حكومة إسرائيل مسؤولة عن توزيع الموارد على مجمل السكان. لذلك فإن الفرضية التي ترتكز عليها هذه الوثيقة تقول بأن 

مفتاح تطبيق المساواة بين اليهود والعرب يكمن في تغيير السياسة الحكومية.

المدني.  المجتمع  ومنظمات  الحكم3  مؤسسات  العرب:  المواطنين  تجاه  الحكومة  تغيير سياسة  من شأنهما  رئيسيان  عامالن  هناك 

تقترح هذه الوثيقة استراتيجية جديدة، على مؤسسات الحكم ومنظمات المجتمع المدني التي تسعى إلحداث تغيير 
جوهري وثابت في سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب.

التجديدات الرئيسية التي تقترحها هذه اإلستراتيجية هي:

التي  < )العوائق(  الجذرية  أألسباب  بحيث يمكن تشخيص  وبحثها بصورة عميقة  المساواة  التركيز على مجاالت محددة من عدم 

تفضي إلى سياسة غير متساوية، سواء في مؤسسات الحكم أم داخل المجتمع العربي.

إتباع نموذج مبني لعملية رصد وتحديد العوائق التي تمنع انتهاج سياسة متساوية.  <

سنعرض في هذا الفصل، فصل المنهج، اإلستراتيجية ونموذج رصد العوائق بالتفصيل. وفي الفصول التالية تحليال للعوائق وتوصيات 

بخصوص السياسة المقترح انتهاجها في مجالين يقعان تحت مسؤولية وزارة الرفاه االجتماعّي ووزارة القضاء. 

هدفنا مزدوج:

عرض النموذج الجديد الذي طور في جمعية سيكوي لرصد العوائق وتصنيفها، بحيث يكون متوفًرا لكل جهة في مؤسسات الحكم . 1

أو المجتمع المدني الذي يعنى بتطوير سياسة متساوية.

توصيات . 2 واقتراح  العوائق  إلى  محددة  بصورة  واإلشارة  مختارين،  مجالين  بواسطة  النموذج  استخدام  كيفية  على  مثال  إعطاء   

لسياسة من أجل دفع المساواة في هذين المجالين قدما. 

يشمل النموذج 3 مركبات أساسّية لدفع سياسة متساوية بين العرب واليهود: 

تغيير سياسة في 5 مراحل.. 1

نموذج لتعريف وتحليل العوائق المسببة لسياسة غير متساوية تجاه المواطنين العرب.. 2

مقاييس لبلورة ونشر لتوصيات سياسة. . 3

1  مثل »الخطة متعددة السنوات لتطوير البلدات العربية 2001-2004« )قرار الحكومة رقم 2467 الصادر في أكتوبر 2000 والمعروف باسم »خطة المليارات األربعة لرئيس الحكومة إيهود براك«(، 
وخطط حكومية مختلفة حول التمثيل المالئم للعرب في سلك خدمات الدولة. يشار إلى أن هذه الخطط لم تطبق بصورة كاملة.

2  مشاريع من لقاءات بهدف الحوار، التعليم, أبحاث وتحليل لعدم المساواة، نشر اوراق عمل, نشاطات إعالمية لرفع الوعي بالتمييز وغيرها.
ا قسم تخطيط السياسيات في ديوان رئيس الحكومة شريكان في 

ً
3  فعلى سبيل المثال كانت سلطة التطوير االقتصادي للوسط العربي والدرزي والشركسي في ديوان رئيس الحكومة، وأيض

الدفع نحو سياسة متساوية.



جمعية سيكوي   //  من العوائق إلى الفرص   //   وثيقة اقتراح سياسية رقم 1  //   آب 14/2010/

تغيير سياسة في 5 مراحل

الوعي في  رفع  الحكومة4:  لتغيير سياسة  الخمس  المراحل  المدني هو  المجتمع  على منظمات  المقترح  األول  والعملي  الفكري  اإلطار 

موضوع عدم المساواة، تحديد حجم عدم المساواة، إيجاد العوائق التي تمنع المساواة، بلورة توصيات لسياسة مقترحة، والقيام بخطوات 

مرافعة من أجل تطبيق التوصيات. 

ا لتغيير . 1 ا أساسّيً
ً
رفع الوعي لدى متخذي القرارات ولدى الجمهور في موضوع عدم المساواة بين العرب واليهود. شرط

السياسة هو إدراك محددي السياسة ومنفذيها بأن السياسة الراهنة و / أو نتائجها5 ال يعتمدان المساواة. ويبدو أن منظمات 

المجتمع المدني قد حققت نجاًحا في هذا المضمار: ففي السنوات األخيرة، أعربت جهات حكومية كثيرة، مثل وزراء، بل وحتى رؤساء 

حكومات عن القلق من عدم المساواة وتحدثوا عن الحاجة الملحة إلصالح ذلك6. جمعية سيكوي على اتصال مع جهات حكومية 

كثيرة، ومن خالل عملنا اليوم نجد أن غالبية متخذي القرارات، على كافة المستويات، يدركون وجود التمييز وعدم المساواة بين 

العرب واليهود. مع ذلك، فقد الحظنا ومن خالل عملنا مع الموظفين الحكوميين )البيروقراطية الرسمية( ظاهرة سائدة وهي: أن 

ا وعدم مساواة، ويوافق على ضرورة إصالح ذلك، 
ً
الموظف الحكومي يوافق عادة ويقر بصدق االدعاء بأن سياسة الحكومة تنتج تمييز

لكنه في الوقت ذاته ينكر أن تكون السياسة المنفذة تحت مسؤوليته )أي تحت مسؤولية الوزارة، القسم، أو الدائرة التي يديرها( 

غير متساوية. 

توصية مزدوجة لمنظمات المجتمع المدني: 

مواصلة ترسيخ االدعاء العام بعدم المساواة بين اليهود والعرب لن يؤدي إلى تحقيق انطالقة في دفع المساواة.  <

من المهّم بذل جهد لترسيخ وإثبات وجود عدم مساواة و / أو سياسة غير متساوية في مجاالت عينية تنفي الجهات المهنية  <

الحكومية وجودها. ترسيخها بصورة مباشرة في أذهان الموظفين المسؤولين عن هذه السياسات غير المتساوية وهو شرط 

حتمي لتغيير السياسة. 

بينها . 2 ومن  كثيرة،  تحديات  إسرائيل  دولة  تواجه  واليهود.  العرب  بين  المساواة  عدم  )نطاق(  لحجم  منهجي  تحديد 
الفجوات بين مجموعات سكانية مختلفة )مهاجرون جدد مقابل مواطنين قدماء، أشكناز مقابل سفراديم(. تتنافس هذه التحديات 

على كسب قلوب وانتباه الجمهور العام، ولذلك فإن ادعاء عام بعدم المساواة من شأنه أن ُيبعد عن جدول األعمال العام ألنه ال 

يعتبر مشكلة خطيرة. لطرح موضوع عدم المساواة على جدول األعمال العاّمة وتحريك خطوات لتقليصه، يجب بداية تحديد حجمه 

وتأسيس االدعاء بأن الفجوات بين اليهود والعرب كبيرة للغاية. إن تحديد حجم عدم المساواة، على مر السنين، بصورة منهجية 

هو الطريق الوحيدة لمتابعة ومعرفة ما إذا نجح تغيير سياسة ما )إذا تّم فعاًل( أو لم ينجح في تقليص عدم المساواة. 

لقد طورت جمعية سيكوي »مؤشر المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل«7، الذي يستخدم  طرق إحصاء متطورة 

 عام بصورة منهجية وشاملة الفجوات بين اليهود والعرب في مجاالت مختلفة8. المؤشر الذي يتّم تحديثه سنويا 
ّ

ويقيس في كل

ويعكس الفجوات الكمية في المدخالت، وباألساس نواتج السياسة فيما يخص المواطنين العرب، يحظى بثقة واضعي السياسات 

ويشكل أداة مهمة في العمل لتغيير السياسة.

اكتشاف العوائق المسببة للسياسة غير المتساوية تجاه المواطنين العرب. العوائق هي العوامل )اإلدارية، الشخصية . 3
أو األخرى( الموجودة في وزارات الحكومة و /أو المجتمع العربّي، والتي تمنع تحقيق المساواة وانتهاج سياسة متساوية. تولد هذه 

 من خالل 
ّ

إال انتهاج سياسة متساوية  انه ال يمكن   
ّ

إال السهل تشخيصها،  ولذلك، فليس من  العوائق شبكة متجذرة وشائكة، 

4  كما سيتم تفصيله في وقت الحق، فإن تغيير السياسة يجب أن يؤدي مبدئيا إلى توزيع متساوي لموارد الدولة، ولكن وبدرجة ال تقل أهمية من ذلك إلى مساواة على المحك.
5  سنقف في مكان أخر من هذه الوثيقة على التمييز المهم بين عدم المساواة في متغيرات السياسة )رصد ميزانيات غير متساوية( وبين عدم المساواة في ثمار السياسة )فجوة على محك 

النتيجة(.
6  تحدث رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت أكثر من مرة بلهجة شديدة ضد عدم المساواة، فقد قال مثال: "هناك تمييز ال يحتمل ضد العرب في إسرائيل يمتد على مدار ستين عاما".  

 )http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/811/028.html( NRG, 12.11.2008 :موقع
http://www.sikkuy.org.il/reports_heb.html :7  مؤشرات المساواة لجمعية سيكوي

8  تشير مؤشرات المساواة للسنوات 2006، 2007 و2008 إلى فجوات بعشرات النسب المئوية لصالح المواطنين اليهود. يشير مؤشر المساواة للعام 2008 إلى توجه مستمر لتعميق هذه 
الفجوات )راجعوا ص 11 من المؤشر(.
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فهمها وإزالتها بصورة منهجية. 

عملية تشخيص وتعريف وتصنيف هذه العوائق، هي التجديد الرئيسي في هذه الوثيقة، وسيتم وصفها بإسهاب الحقا. 

بلورة توصيات لسياسة مقترحة. بعد تشخيص وتحليل العوائق، فإن المرحلة التالية هي بلورة مهنية لتوصيات لسياسة . 4
يقترح تطبيقها. ستقترح هذه الوثيقة 5 مقاييس لوضع توصيات لسياسة في مجال دفع المساواة بين اليهود والعرب قدما. 

القرارات ومنفذي السياسات لتطبيق التوصيات. ال تتناول . 5 نشاطات مرافعة )advocacy( ومتابعة، قبالة متخذي 
هذه الوثيقة هذا البند ولكننا نأمل بأن نتمكن في المستقبل من طرح ما كسبناه من تجربة في هذا المجال ومشاركة اآلخرين به. 

 العملية. فالرصد وبلورة التوصيات، يجب أن ينفذا من قبل مهنيين عرب 
ّ

هناك أهمّية قصوى ألن يكون المواطنون العرب شركاء في كل

ْين للعوائق، والختيار معالجة مواضيع 
َ
ويهود. عدم إشراك المواطنين العرب سيفضي في حاالت كثيرة إلى تشخيص ورصد غير موفق

ال تفي باحتياجات المواطنين العرب، وإلى بلورة توصيات قد ال تكون مقبولة عليهم بالضرورة.9 

كشف العوائق المؤدية لسياسة غير متساوية تجاه 
المواطنين العرب- نموذج لكشف، تحديد وتحليل للعوائق 

يهدف هذا الفصل إلى اقتراح نموذج لكشف وتحديد وتحليل للعوائق التي تمنع المساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل. تّم بناء 

هذا النموذج في جمعية سيكوي في إطار قسم السياسات المتساوية بين السنوات 2008-2010. بدأ تطوير النموذج على أثر البحث 

عام  إلطار  اقتراح  إسرائيل-  في  والعرب  اليهود  بين  والمساواة  التطوير  أمام  “عوائق  البروفيسور شلومو حسون  به  قام  الذي  المهّم 

للتفكير”.10 تّم تطوير النموذج وتطبيقه في سياق عمل متواصل لجمعية سيكوي مع وزارات الحكومة والسلطات المحلّية العربّية خالل 

عدة سنين. يحوي نموذج كشف العوائق المقترح هنا عدة تجديدات:

ا طرق لغربلة المعلومات وتصنيف العوائق.  <
ً

طريقة جمع المعلومات عن عوامل عدم المساواة في مجال معين، وأيض

نموذج مفصل لتصنيف العوائق )مصفوفة العوائق(. <

فعالية: يتطرق النموذج باألساس للعوائق التي تمنع رصًدا متساوًيا لموارد الدولة المادية للمواطنين العرب. مع ذلك، فإن النموذج  <

هو عالمي ويسهل تطبيقه في سياقات أخرى من السياسات غير المتساوية في البالد والعالم. 

التأكيد على حتمية وضرورة فحص العوائق ضمن لقاءات مستمرة مع الوزارة الحكومية ذات الشأن.  <

حتى عندما نتناول الموارد المادية فقط، فإن مصطلح المساواة بين المواطنين العرب واليهود يتطلب توضيحا وشرحا.11هدفنا أن نصل 

ا. 
ً

ألسس تضمن توزيع متساٍو لموارد الدولة، ولكن بدرجة ال تقل أهمّية عن ذلك- إلى المساواة على محك الواقع أيض
ا بعوامل اخرى مثل الفروق الثقافية، أو اختالف 

ً
معروف بأن النتائج على محك الواقع تتأثر ليس فقط بالسياسة المتبعة، وإنما أيض

 ما يتعلق بإيصال الخدمات 
ّ

في سلم األولويات لدى جماعات مختلفة. فمثال نسبة وفيات األطفال تتأثر من السياسة الحكومية في كل

ا من عوامل ثقافية تؤثر على مدى استعداد الحامل إلجراء فحوصات خالل الحمل. 
ً

الطبية للنساء الحوامل والمواليد، ولكن أيض

ألسفنا الشديد فإنه في مرات كثيرة، نجد أن الجهات الحكومية تعلق وتلقي بالمسؤولية والذنب بعدم المساواة على عوامل اجتماعّية 

وثقافية تميز المجتمع العربّي. جمعية سيكوي ال تقبل هذا االدعاء. فالرصد المتساوي للموارد هو نتاج لسياسة متساوية مفروض عليها 

أن تشمل وتضم ال أن تقصي المختلف ثقافيا/ اجتماعّيا12، ان تتعامل معه بشكل يضمن مساواة تامة مع أخذ االختالف بالحسبان. 
ال يعفي هذا األمر المجتمع العربّي أو السلطات المحلّية العربّية من الحاجة لمواجهة مشاكلها والعوائق الداخلية في المجتمع العربّي، وإنما 

9  مفهوم طبعا أن المجتمع العربي ليس قالبا واحدا، وأن فيه جملة من المواقف ولن تكون هناك توصيات مقبولة على جميع المواطنين العرب، لكن هذه الحقيقة ال تبرر عملية تتم دون مشاركة 
المواطنين العرب. 

10  شلومو حسون )2006(، “عوائق أمام التطوير والمساواة بين العرب واليهود في إسرائيل: اقتراح إطار عام للتفكير”. في : شلومو حسون وميخائيل كريني )محرران(، عوائق أمام المساواة: 
العرب في إسرائيل. القدس معهد فلورسهايمر ألبحاث السياسات.

11  راجع مناقشة حول الموضوع في مؤشر المساواة لجمعية سيكوي للعام 2008، الفصل “مقدمة وتوضيح”، ص 15.
 إذا كان هذا االختالف االجتماعي يسبب ضررا خطيرا في حقوق اإلنسان أو في اختيار مجموعات معينة داخل األقلية )عادة ما تكون هناك مجموعات مستضعفة داخل صفوف األقلية 

ّ
12  إال

مثل النساء، األطفال وما شابه(
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 ان الحكومة وبشكل خاّص ملزمة بانتهاج سياسة متساوية بنسبة 100% . 
ّ

 من األطراف مسؤولية كاملة. إال
ّ

يلقي على كل

لتحقيق نتائج متساوية )مثاًل في مجال التحصيل في امتحانات البجروت، أو معدل الحياة(، يلزم أحياًنا رصد غير متساٍو من الموارد 

بزيادة حصة الشرائح المستضَعفة. حرٌي بنا أن نتذكر أن المواطنين العرب يعانون من تمييز متواصل منذ قيام الدولة.13 لذلك فإنه في 

حاالت كثيرة ال يكون التوزيع المماثل اآلني مساويا وليس بمقدوره أن يضمن المساواة على محك النتائج. يجب في مثل هذه الحاالت 

ا لنسبتهم بين السكان(. لكن أوان هذا الحلم لم يحن بعد، فألسفنا الشديد فإن الحاالت التي 
ً
رصد موارد أكثر للمواطنين العرب )وفق

ترصد فيها موارد أكثر للعرب ال تزال قليلة. إننا نطالب الحكومة بأن تغير على الفور الوضع القائم، الذي يميز ضد المواطنين العرب، وأن 

تسعى، دون تأخير إلى رصد مساٍو للميزانيات. باإلضافة لذلك فإننا نقترح على الحكومة أن تحدد هدف المساواة على محك النتيجة في 

أكثر عدد ممكن من المجاالت، وتحقيق هذا الهدف بواسطة رصد العوائق التي تمنع المساواة في أوساط الحكم المركزي، والسلطات 

المحلّية العربّية والمجتمع العربّي. 

 

ما هي العوائق؟

لقد تطور مصطلح »العوائق« خالل البحث عن إجابات لمثل األسئلة التالية:

لماذا نجد صف التعليم في الوسط العربّي أكثر اكتظاظًا؟ لماذا يحصل الطالب العربّي على ساعات تعليمية أقل مقارنة بالطالب  <

اليهودّي؟

لماذا حجم ميزانية الرفاه االجتماعّي في البلدات العربّية أقل منها في البلديات اليهودية ؟ <

العربّي مدن يسكنها  < الوسط  بينما توجد في  مة، 
ّ
عاّمة منظ بلدة يهودّية مهما كانت صغيرة شركة مواصالت  لكل  لماذا توجد 

مة ؟
ّ
عشرات آالف المواطنين وال يتمتعون بخدمات مواصالت عاّمة منظ

لماذا نجد في مجاالت كثيرة رصًدا غيَر متساٍو للميزانيات، بالرغم من أّن القانون ال ينّص على ذلك؟ <

لو كان هناك قانون ينص صراحة على أن رصد الميزانيات للمواطنين العرب أقل، فقط لكونهم عربًا، لكان الجواب على هذا السؤال 

بسيطًا )وإن كان مؤسفا للغاية(. لكن األمر ليس كذلك: فقد تطور مصطلح العوائق من إدراك أن عدم المساواة في غالبية الحاالت ليس 

نتاج قوانين تنص على التمييز الصريح ضد العرب لكونهم عربًا14، وإنما نتيجة لمنظومة من قوانين، أنظمة وقرارات، وتطبيقها وكيفية 

تطبيقها بطريقة تسبب التمييز. البحث عن العوائق هو بحث عن تلك العناصر الموجودة في منظومة اتخاذ القرارات، في جهاز تطبيق 

السياسات، وفي المجتمع العربّي، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى رصد غير متساو وإلى عدم مساواة.

ِقبل  من  ه  وموجَّ فظ  تمييز  بفعل  ببساطة  نابًعا  األحيان  بعض  في  يكون  المساواة  عدم  أن  إلى  نشير  أن  المهّم  من 
موظفين حكوميين يفضلون المواطنين اليهود بشكل دائم.15 ال يزال هذا األمر، ألسفنا الشديد سائًدا، وقد وصلت لجمعية سيكوي 
شهادات مباشرة كثيرة عن وجود هذه الظاهرة حتى في العام 16.2010 بمقدور النموذج المقترح هنا أن يساعد في تعقب هذه الحاالت، 

لكن فعاليته أكبر في الحاالت التي يكون فيها واضًحا أن جهات وهيئات حكومية )ومن يقفون على رأسها( معنيون برصد متساٍو 

للميزانيات، وهم يسألون أنفسهم عن سبب عدم نجاح الجهاز ككل في تحقيق ذلك. إن فهم هذه العوارض يوفر اإلجابة لهذا السؤال 

المقلق. 

قد تكون العوائق خارجية أو داخلية نسبة للمجتمع العربّي. يمكن للعوائق الخارجية أن تكون في الوزارات الحكومية وفي أجهزة الحكم 

المختلفة- على مستوى القيادة القطرية، اللواء، أو الموظف. تنبع العوائق الداخلية من مميزات ثقافية أو اجتماعّية يختص بها المجتمع 

العوائق  إلى  ا 
ً

أيض العوائق  لهذه  الكامل  التحليل  يلتفت  أن  يجب  المحلّية.  السلطة  أو  المجتمع  األسرة،  الفرد،  على مستوى  العربّي، 

الداخلية، ذلك أن تجاهلها قد يفضي إلى فشل في تقليص عدم المساواة بين اليهود والعرب. 

 أزرق، أبيض سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب في العقود األولى، ويدعي أن الواقع الحياتي للعرب في إسرائيل اليوم، هو إلى حد كبير 
ّ

13  يحلل يئير بويمل )2007( في كتابه ظل
نتيجة مباشرة لسياسة مثابرة انتهجتها بحقهم جميع الحكومات وكان هدفها التمييز ضدهم وإقصائهم عن كل شرائح المجتمع اليهودي - اإلسرائيلي ومنع تبلورهم في جماعة سياسية 
أو اقتصادية. وتظهر أبحاث أخرى جوانب مختلفة ومنوعة للتميز الخطير والمتواصل في رصد الموارد للمواطنين العرب )وبهذه الطريقة فإنه يدحض االدعاء بأن مسئولية عدم المساواة تكمن 

في طابع المجتمع العربي(.
14  مع أنه تجدر اإلشارة إلى أنه توجد في دولة إسرائيل عدة قوانين تميز بشكل صريح ضد المواطنين العرب. لقد قام يوسف جبارين برصد القوانين التي تميز حسب ادعائه ضد العرب. راجعوا 

يوسف جبارين )2006( دستور مساوي للجميع؟ حول الدستور والحقوق الجماعية للمواطنين العرب في إسرائيل- ورقة عمل. حيفا مركز مساواة.
15  نتيجة لعنصرية محضة أو بفعل مفهوم )خاطئ( بأن وظيفة الدولة هي باألساس خدمة المواطنين اليهود.

16  فعلى سبيل المثال قال لنا موظف كبير في لقاء معه إن هناك موظفين في اللواء، كلما وصلت لمكاتبهم طلبات ومعامالت من بلدات عربية يبذلون كال ما في جهدهم إليجاد أخطاء ونواقص 
تقنية إلعادتها دون إتمامها أو معالجتها.
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أمثلة لعوائق

التي  < المحلّية  السلطات  خالل  من  المواطنين  لكافة  يمنح  لألطفال(  نويدّياٍت  لبناء  ميزانية  )مثال  الدولة  موارد  من  معين  مورد 

يخضعون لها. لكّون السلطات العربّية أكثر فقًرا من غيرها، وألنها تعاني أحياًنا من مشاكل في اإلدارة، فإّنها ال تنجح في حاالت 

كثيرة بنقل هذا المورد واستغالله بصورة ناجعة لصالح المواطنين. وبهذه الطريقة تتواصل معاناة المواطنين العرب من التمييز 

ا بالمجتمع العربّي – عملّية نقل الموارد عبر السلطات المحلّية، 
ً
في عدم توفر هذه النويدّيات. يوجد هنا عائقان: خارجي ليس متعلق

 ناجًعا لجميع الموارد المطلوبة لبناء نويدّياٍت وبدون عالقة بوضع السلطة المحلّية؛ وعائق داخلي في 
ً

بدون وجود آلية تكفل نقال

المجتمع العربّي- مشاكل إدارة في السلطات المحلّية. 

مورد معين )مثال، رعاية فتيات في ضائقة( ينقل فقط على شكل خدمة معنية، لكن المميزات الثقافية للمجتمع العربّي تمنع  <

المواطنين العرب استهالكه ونتيجة لذلك فإنهم ال يستفيدون منه. بعبارة أخرى، فإن هذا الموارد يعطى بطريقة ال تتالءم مع 

خصائص المجتمع العربّي. هذا هو عائق خارجي )للجهاز السلطوي(، ذلك أنه يفترض في السلطة أن توفر لكل جمهور خدمة 

تتالءم مع احتياجاته ومميزاته. 

ا يساعد على التنفس لكل المرضى الذين يحتاجونه، لكن المواطنين البدو في النقب يعيشون في بلدات غير  <
ً
توفر الدولة جهاز

 يأخذ 
ً

مربوطة بالتيار الكهربائي ولذلك ال يمكنهم استخدام الجهاز. هذا عائق خارجي ألنه يفترض بجهاز الصحة أن يوفر حال

بالحسبان حالة البنى التحتية في البلدات البدوية.17 

خدمة معينة تقدم باللغة العبرية فقط. بما أن قسًما من المواطنين العرب ال يتقنون اللغة العبرّية جيدًا، فإنهم يستغلون هذه  <

الخدمة بدرجة أقل فينتج عن ذلك عدم مساواة. العائق- الخارجي هنا غير متعلق بالمجتمع العربّي - وهو اتخاذ قرار بتزويد هذه 

الخدمة فقط باللغة العبرية. 

لجنة مهنية في جسم حكومي تتخذ القرار في توزيع مورد ما. يوجد في اللجنة أعضاء يهود فقط وهي ال تستشير مهنيين عرب.  <

تكون النتيجة بشكل عاّم تخصيص موارد أكثر لليهود. العائق- الخارج للمجتمع العربّي- هو غياب تمثيل الئق للعرب في عملّية 

اتخاذ القرارات و/ أو عدم تطبيق مقاييس تكفل رصًدا متساويا للموارد.

وجود العوائق، سواء في أجهزة الحكم، أم في داخل المجتمع العربّي نفسه، يطرح السؤال عن هوية المسؤول عن إزالة هذه العوائق، 

وأية عوائق يفضل إزالتها في المرحلة األولى، وما هي االستراتيجية لتحديد سلم أولويات إزالة العوائق.

استمراًرا لحديثنا عن المسؤولية عن عدم المساواة، نؤكد أن فرضية عمل النموذج بالنسبة لهذه المسائل هي مضاعفة: 

السلطة التنفيذية )الحكومة( مسؤولة عن تزويد الموارد والخدمات بشكل ناجع )على محك الواقع(، متوفر )تخطيط ورصد(، وفي . 1

المحلّية  السلطة  و/أو من  العربّي  المجتمع  النابعة من  والعوائق  العقبات  ا وثقافيًا(.  واجتماعّيً واقتصاديًا،  اليد )جغرافيًا،  متناول 

العربّية هي بمثابة معطيات يجب أخذها بعين االعتبار خالل مراحل التخطيط والتنفيذ، وتقع على عاتق الوزارة المختصة وذات 

الشأن مسؤولية إيجاد طرق للتغلب عليها وتوفير الخدمة لشريحة الهدف من السكان بصورة متساوية. إذا كانت الدولة تقدم هذه 

الخدمة بصورة ال تتالئم مع مميزات المجتمع العربّي فعليها أن تجعل هذه الخدمة متوفرة وفي متناول اليد بصورة أخرى تتالءم 
مع مميزات هذا المجتمع. 18

السلطات المحلّية العربّية ملزمة بتوفير الموارد لسكانها، وعليه فإن العقبات والعوائق النابعة من وزارات الحكومة و/ أو من شريحة . 2

الهدف السكانية )المواطنون العرب( تكون بمثابة معطى يجب أخذه بالحسبان عند اتخاذ هذه السلطات المحلّية لقراراتها بما 

يخدم مصلحة السكان ورفاهتهم. كما أنه يتوقع من هذه السلطات أن تشخص وترصد العوائق الداخلية، في السلطة 

المحلّية، واالعتراف بها والعمل على تغييرها. 

بتشخيص  العربّية(،  المحلّية  السلطات  من  )وخاصة  العربّي  المجتمع  ومن  الحكم  االتجاه، من سلطات  ثنائي  طلب  أمام  نحن  إذن، 

 هذه العوائق 
ّ

العوائق الموجودة في كال الجانبين وتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير خدمات متساوية )من قبل الحكومة( وأخذ كل

بالحسبان والعمل على إزالتها )من قبل السلطات المحلّية العربية(. 

17  هذا طبعا باإلضافة لمسئولية الدولة بأن تهتم بتوفير بنى تحتية، لجميع المواطنين )بما في ذلك التيار الكهربائي( بشكل متساوي. 
18  مرهون بالتحفظ الوارد في المالحظة رقم 12 أعاله.
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كشف العوائق، تعريفها وتصنيفها

تتمثل أهمّية وجوهر هذا النموذج في عملّية كشف العوائق، تعريفها وتصنيفها وهو يرتكز على تحقيق وتقصي يشمل لقاءات مع 

 األطراف العاملة في المجال قيد البحث وهي:
ّ

كل

الوزارات الحكومية ذات الصلة بموضوع البحث، وهيئات سلطوية أخرى. <

سلطات محلية عربّية أو هيئات ومنظمات في المجتمع العربّي )ذات الصلة بموضوع البحث(. <

منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال قيد البحث. <

خبراء سياسات في المجال قيد البحث. <

أن تجربة جمعية  السياسة وتطبيقاتها بشكل عميق. نؤكد هنا  وآلية  اللقاءات هو جمع معطيات وفهم منظومة  الهدف من هذه 

الضروري  من  وأنه  للمعطيات،  وسريع  استطالع سطحي  من  العوائق  وندرك  نعرف  أن  يمكن  ال  أنه  على  تدل  سيكوي 

والحتمي التحدث مع منفذي السياسة في الوزارات الحكومية. من البديهي أن يصحب عملّية رصد العوائق توتر بنيوي في 
شبكة العالقات بين منظمة المجتمع المدني وبين الحكومة. فالمنظمة معنية بالحصول على معلومات من الوزارات الحكومية لفهم 

بتشجيع  معنيين  غير  الحكومية  الوزارات  موظفي  لكن  الحكومة،  وانتقاد سياسة  العوائق  نشر هذه  المطاف  نهاية  وفي  العوائق، 

االنتقادات الموجهة لعملهم. وقد يبدو للوهلة األولى أننا أمام تناقض مصالح، ولكن في دولة ديمقراطية يجب على الحكومة التعاون 

تتم  أن  ويجب  عملّية حساسة  هذه  فإن  حال  أية  على  انتقادها.  أو  الحكومة  بفحص سياسة  المعنية  للجهات  المعلومات  وتوفير 

بشفافية وبصورة ثابتة مع التطلع للحصول على دعم الوزارة ذات الشأن. لقد بدأت جمعية سيكوي بعملية رصد العوائق بعد الحصول 

على موافقة المديرين العاميين في عدد من الوزارات الحكومية. وقد سهلت هذه الموافقة العمل بشكل كبير. نشير هنا إلى أن قانون 

 للتعاون الجزئي من 
ً

حرية المعلومات )1998( يشكل هو اآلخر أداة مهمة في جمع المعلومات، وفي حاالت معينة فقد يشكل بديال

قبل الوزارات الحكومية. 

خالل إجراء البحث يتّم جمع معطيات مختلفة للمقارنة حول اليهود والعرب: 

المراكز . 1 عدد  معدل  التعليمية،  الصفوف  في  التالميذ  كاكتظاظ  سكانية،  فئة   
ّ

كل عليها  تحصل  التي  الخدمات  عن  معطيات 

الجماهيرية في البلدة، البعد الجغرافي عن أقرب غرفة طوارئ، العبء الموجود على كاهل العاملين االجتماعّيين ألخ. 

معطيات عن الميزانية، مثال مبادئ توزيع الموارد، أسلوب توزيع الميزانية، مدى استغالل الميزانية/ التنفيذ ألخ. . 2

معطيات عن سيرورات اتخاذ القرارات، مثل مقاييس التخاذ القرارات، مدى التمثيل المعطى للعرب في اتخاذ القرارات ألخ. . 3

التعليم، . 4 معطيات عن مميزات مختلفة لمجموعات سكانية، والتي يمكن أن تكون أحياًنا نتيجة لسياسة متبعة. مثل: مستوى 

معدل األعمار، معدل الفقر ألخ. 

طريقة البحث والتقصي ومصطلحات أساسّية

لتشخيص العوائق نقوم بتحليل المعطيات وتقسيمها إلى عوارض، مشاكل، وعوائق. العوارض هي ما يظهر على السطح، وتجلياتها 

هي الفجوة بين اليهود والعرب. المشاكل تسبب العوارض )عارض( وهي تكون في مستوى أكثر عمقًا، لكنها ليست الفقرة )الخلية( 

األولى في سلسلة االسباب المؤدية للعوارض )للفجوة(. تتجسد الخلية األولى وفق النموذج المقترح في العائق وحده، الذي ينبع عادة 

من واحدة من اآلتية: أسلوب إدارة وعمل مؤسسات السلطة، أسلوب إدارة وعمل السلطات المحلّية أو الُعرف االجتماعّي.

نؤكد مرة أخرى أن الهدف األعلى للنموذج وللتقسيم إلى الفئات التي ذكرناها هو تشخيص العائق- الذي هو الجهاز 
المتأصل المسبب لكل المشاكل التي تفضي في نهاية المطاف إلى عدم المساواة.

عائق مشكلة عارض
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النسبة أو العالقة بين العارض والمشكلة والعائق، هي عالقة سببية، أي أن العوائق تحرك المشاكل أو تسببها، و "المشاكل" تسبب 

العوارض. يتّم البحث عن العوائق من خالل التعمق في جذور القضية من خالل السؤال الذي يطرح ويكرر طرحه »لماذا«؟: لماذا تظهر 

العوارض، لماذا تنجم المشكلة؟ وهكذا إلى أن نصل إلى عمق وجذر العوائق.

لقد تخبطنا خالل بناء النموذج في السؤال عن عدد المستويات التي يجب أن يشملها النموذج. وقد تبين لنا أنه إذا أردنا أن نصف بأمانة 

سلسلة العوامل المسببة لعدم المساواة، فإننا بحاجة في أحيان متقاربة إلى 3 مستويات. أحياًنا تكون هناك حاجة لفحص مستويين 

فقط، وفي حاالت معينة نحتاج أكثر من 3 مستويات، لكننا اخترنا أن نعرض النموذج المشتمل على 3 مستويات.

تقسيم الموضوع إلى عارض ومشكلة وعائق مهم من أجل اكتشاف العوائق وتصنيفها، لكن يمكن لمعطى معين أن 
ا.

ً
ُيمثل في سياقات مختلفة العارض والمشكلة والعائق أيض

اعتباره نموذًجا قيد  العوائق، ونحن نقترح   مركباته مبني على تجربة جمعية سيكوي خالل عملّية رصد وتوصيف 
ّ

النموذج على كل

 استخدام له أن يقود إلى تغييرات وتحسينات فيه. 
ّ

التطوير، من شأن كل

عارض

العوارض هي معطيات تشير إلى الفجوة بين اليهود والعرب- لصالح اليهود- وفقا للكيفية التي يتوزع فيها تقسيم مورد عام ما، أو 

وفقا لمحك النتيجة. فهكذا مثاًل، تكون البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي الموجودة في البلدات العربّية سيئة إذا ما قورنت بتلك 

الموجودة في البلدات اليهودّية، تكون عارض )الفجوة في توزع تقسيم مورد عام(. فجوات في نسبة مستحقي شهادة البجروت، وفي 

نسب البطالة ومعدل األعمار، هذه كلها عوارض )فجوة على محك الواقع والنتيجة(. كما أسلفنا فإن هدف تشخيص المشاكل والعوائق 

هو استيضاح ومعرفة المصدر واألسباب األساسّية لوجود العارض/ الفجوة. 

مشكلة

المشكلة هي أحد المسببات للعارض أو لعدة عوارض، وهي تنجم عادة بسبب عائق أو أكثر. كما ذكرنا فإن المستوى المتوسط »للمشكلة« 

في  الواردة  التصنيفات  من  بواحدة  المشكلة  تتحدد  لنموذجنا  وفقا  للعوارض.  المفضية  األسباب  بأمانة سلسلة  نسرد  لكي  ضروري 

الجدول 1- مصفوفة خصائص المشاكل. المميزات األساسّية والشائعة للمشاكل هي: 

مشاكل خارجية )في أوساط السلطة(: رصد جزئي للميزانية، تنفيذ جزئي للميزانية المرصودة، انعدام الخطط الخاصة، وعدم اإلدراج . 1

في التشكيل القائم. 

مشاكل داخلية )في صفوف المجتمع العربّي(: استنفاد جزئي للميزانية/ الخدمة أو تنفيذ جزئي للمشاريع )فشل على محك الواقع . 2

والنتيجة(.

نشير إلى أنه في حاالت معينة، ال تتوفر لنا معطيات رقمية عن الفجوة على محك النتيجة )لو توفرت لدينا لكنا عرفناها كعارض( ولكننا 

نقوم بتشخيص مشاكل تسبب فجوة في نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين العرب، أو التي لدينا أساس لالفتراض بأنها تسبب فجوة 

 
ّ

 حال تبرر المعالجة وتشخيص العوائق وإزالتها.19 ويكون العارض، في هذه الحالة، التقاء كل
ّ

كمية على محك النتيجة، وهي على كل

المشاكل مًعا.20 

19  هذا يعني أنه حتى في الحاالت الشاذة، حيث يتضح بعد الفحص الكمي بأنه ال توجد فجوة على محك النتيجة، فأن هذه المشاكل تشكل تمييزا يستحق إصالحه مع أنه ال يؤثر على محك 
النتيجة )على ما يبدوا بسبب عوامل أخرى مؤثرة(

20  مثال، تشير عدة مشاكل إلى فجوات في تقديم خدمة )راجعوا مصفوفة خصائص المشاكل(، ولكن ال توجد أدلة على الفجوة في عدد مستخدمي الخدمة، على الرغم من أنه من المنطقي 
افتراض وجود فجوة. وفي غياب معطيات كهذه يكون العارض عمليا مجموعة مشاكل تشكل مجتمعة حالة عدم مساواة. لذلك سنبدأ في هذه المشاكل في عملية رصد العوائق ونعمل إلزالتها. 



جمعية سيكوي   //  من العوائق إلى الفرص   //   وثيقة اقتراح سياسية رقم 1  //   آب 20/2010/

جدول 1 – مصفوفة خصائص المشاكل

وزارات الحكومة/ الكنيستالمجتمع العربّي

لواءموظفسلطة محليةمؤسسة عامة
قيادة الوزارة/

الكنيست

مشاكل

عدم رصد ميزانية أو رصد جزئي للميزانية عدم استنفاد أو استنفاد جزئي لميزانية/ خدمة/ فرصة

عدم تطبيق أو تطبيق جزئي للمشروع 

)فشل على محك النتيجة(
عدم تطبيق أو تطبيق جزئي للمشروع

عدم تنفيذ أو تنفيذ جزئي للمشروع )فشل على محك النتيجة(

عدم إدراج في التشكيل القائم

قلة / انعدام الخطط الخاصة

شرح لخصائص المشاكل:

قد تكمن المشكلة في التشريع، أو في وزارات الحكومة )على مستوى الموظف، اللواء، أو القيادة( أو في المجتمع العربّي )في السلطة  <

المحلّية العربّية أو مؤسسة عامة آخرى(.

رصد جزئي للميزانية- نقص في الميزانيات للمواطنين العرب )مقارنة بنسبتهم من شريحة الهدف السكانية للميزانية( <

ا( < عدم رصد ميزانية- صفر ميزانية للمواطنين العرب في مجال معين )حاالت نادرة نسبّيً

 تطبيق جزئي للميزانية- تطبيق )أي تحويل أموال بصورة فعلية من قبل الحكم المركزي( جزئي للميزانية المخصصة للمواطنين  <

العرب.

عدم التطبيق- تحويل صفر من الميزانية المخصصة للمواطنين العرب )عدم تحويل الميزانية(. <

عدم تنفيذ أو تنفيذ جزئي للمشاريع )فشل على محك النتيجة(- هذه حالة تّم فيها رصد ميزانية مناسبة وتم تحويل الميزانية  <

بكاملها، لكنها لم تحقق هدفها. مثال: تم رصد ميزانية للتخطيط لشبكة مواصالت. تّم استغالل كامل الميزانية ولكن لم تنتج في 

نهاية المطاف خطة عملّية لشبكة المواصالت. يمكن لمشكلة كهذه أن تكون اما في السلطة المركزية واما في السلطات المحلّية 

العربّية. 

عدم إدراج )شمل( في التشكيل القائم- تشكيل الخدمات المتوفرة ال يلبي احتياجات المواطنين العرب أو بلداتهم. مثل: خدمات  <

عاّمة ال يستطيع المواطنين العرب الحصول عليها ألسباب مختلفة )مثل: انعدام البنية التحتية، أو انعدام الترجمة للغة العربية(.21 

قلة/ انعدام خطط خاّصة- للمجتمع العربّي مميزات واحتياجات خاّصة تلزم وضع خطط خاّصة لمعالجة قضاياه، باإلضافة لمعالجة  <

 أن تتالءم الخطط الخاّصة إلعادة النساء العربّيات لسوق العمل مع مميزات المجتمع العربّي. 
ً

القضايا في اإلطار العام.22 يجب مثال

استنفاد جزئي للميزانية )مشكلة داخلية في صفوف المجتمع العربي( – استنفاد جزئي لميزانية الوزارة، وهذا يكون في اغلب  <

األحيان من قبل السلطة المحلّية العربية.

عائق

العائق هو عامل يمنع أو يعرقل المساواة بين المواطنين اليهود والعرب. كما أسلفنا العائق هو الجهاز المتأصل المسبب للمشاكل 

التي تفضي في نهاية المطاف إلى عدم المساواة )الذي يتمثل بفجوة، أي عارض(. يكون العائق في مستوى أعمق من المشكلة، 
وهو الفقرة األخيرة في سلسلة البحث عن أسباب عدم المساواة. عادة ما تكون العوائق التي نتناولها في إطار نموذجنا نتيجة مباشرة 

لسياسة، أو نتيجة لنمط إدارة السلطة )الحكومية أو المحلّية(، أو نتيجة لعرف وتقليد اجتماعّي.

21  مثال على ذلك، خدمة حكومية تعطى في منطقة جغرافية ال يستطيع المواطنون العرب الوصول إليها بسبب موقع البلدات العربية وشبكة المواصالت فيها. نتيجة لذلك ال يتمكن المواطنون 
العرب استخدام هذه الخدمة بشكل متساوي..

22  أحيانا يجب أن يتم إيصال الخدمات للمواطنين العرب من خالل شملهم وإدراجهم في التشكيل العام، وأحيانا عبر وضع خطط خاصة. على الدولة أن تجد التوازن الصحيح بين جهود اإلدراج 
العامة )للعرب( وبين التوجه القطاعي الخاص.
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ا إلحدى الفئات المدرجة في الجدول 2- مصفوفة خصائص العوائق، وأهمها:
ً
يتم تحديد خصائص العائق وفق

عوائق خارجية )عند السلطة(: عائق نتيجة لسيرورات اتخاذ القرارات، عائق نتيجة لقرار، أو عائق نتيجة لسيرورات التطبيق.. 1

ا ثقافيًا- اجتماعّيا، انعدام الوعي بوجود الخدمة، انعدام الوعي بالحاجة للخدمة، أو انعدام . 2
ً
عوائق داخلية: )في المجتمع العربّي( عائق

إمكانية الوصول للخدمة. 

جدول 2- مصفوفة خصائص العوائق

وزارات حكومية / كنيستالمجتمع العربّي

مجتمعأسرةفرد
سلطة 
محلية

لواءموظف
قيادة الوزارة/ 

كنيست

عوائق

 عائق نتيجة لسيرورات اتخاذ القرارعائق اجتماعّي- ثقافي

عائق نتيجة لقرار    انعدام الوعي بوجود الخدمة

عائق نتيجة لسيرورات تطبيقانعدام الوعي بالحاجة للخدمة

عائق نتيجة لعدم التدخل الفعلي انعدام إمكانية الوصول للخدمة

عائق اقتصادي

عائق في قدرة اإلدارة

شرح لخصائص العوائق: 

قد يكمن العائق في التشريع، في وزارات الحكومة )على مستوى موظف، لواء، قيادة الوزارة( أو في المجتمع العربّي )على مستوى  <

الفرد، األسرة، المجتمع أو السلطة المحلّية(. 

 عائق نتيجة لسيروارت اتخاذ القرارات- مثل انعدام التمثيل المالئم للعرب في عملّية اتخاذ القرارات أو عدم دراسة احتياجات  <

المجتمع العربّي. قد يكون العائق إّما إجراء لم يتّم بصورة صحيحة وإّما خصائص اإلجراء نفِسِه.

عائق نتيجة لقرار- هنا يكون القرار نفسه معيقا أو معرقال للمساواة. <

عائق نتيجة لسيرورات تطبيق - عندما تكون سيرورة اتخاذ القرار صحيحة، لكن طريقة التطبيق أدت إلى نتائج غير متساوية.  <

عائق نتيجة لعدم التدخل الفعلي- عدم إقرار سياسة، أو خطوة عمل هامة من أجل تنفيذ سياسة متساوية. إذا نم عدم القرار عن  <

كون اقتراح القرار )بالمساواة( لم ُيقبل، يكون العائق في هذه الحالة غير ناجم عن عدم التدخل الفعلي وإنما يصنف كـ »عائق ناتج 

عن سيرورات اتخاذ القرارات« أو »عائق ناتج عن قرار«.

عائق اجتماعّي- ثقافي- مميزات اجتماعّية أو ثقافية للمجتمع العربّي، تصعب أو حتى تمنع الوصول إلى الموارد بحيث تسبب عدم  <

مساواة. 

عائق في قدرة اإلدارة- يتعلق باألساس بمشاكل اإلدارة في السلطات المحلّية.23  <

العائق في  بمعالجة وتصنيف خاصين. فقد يكون  الحكومية  الوزارات  العوائق في  للنموذج، ستحظى  المتقدم  إطار االستخدام  في 

الجهاز السلطوي نتاج عملّية صنع القرارات، أو ناتج عن القرار نفسه أو عملّية تطبيق القرار. السياسة العاّمة هي أمر مركب وشائك، 

ولذلك ال تكون هناك دائما عالقة مباشرة أو ظاهرة للعيان بين سالمة عملّية اتخاذ القرارات وبين فاعلية القرار. إننا نميل إلى االعتقاد 

بأنه كلما حّسّنا من عملّيات اتخاذ القرارات كلما كان باإلمكان الوصول إلى قرار أصح، ولكن األمر ليس بسيطًا. إذ يبدو أحياًنا أن عملّية صنع 

تطوير السلطات المحلّية العربية: مهمة مركبة متعددة الطبقات- توصيات  أبو جابر- نجم )2010(،  المحلّية العربية عند غادة  المزيد عن مشاكل اإلدارة في السلطات  23  يمكن أن تقرأ 
الستراتيجيات العمل لبناء قادرات دائمة. إنجاز: مركز مهني لتطوير السلطات المحلّية العربية .
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القرار كانت معقولة، لكن القرار نفسه كان خاطئًا، وبالعكس، فقد يكون القرار نفسه جيًدا لكن تطبيقه كان غير سوي. لحل المشكلة كما 

يجب يتعين علينا أن نكتشف، خالل عملّية التشخيص، مصدر المشكلة: هل هي في المستوى السياسي، المستوى المهني، في عملّية 

اتخاذ القرارات، في القرار نفسه أم في تطبيق القرار. أحياًنا كثيرة ال نعرف مصدر العائق، ولذلك نعرفه بصورة سطحية على انه عائق 

في مستوى القرار )راجعوا مصفوفة خصائص العوائق(. وفي أحيان أخرى تتوفر لدينا معلومات إضافية تمكننا من تصنيف العوائق 

المهني( وتصنيفات  أو  السياسي  )المستوى  العائق  التي يكمن فيها  العامل  العوائق وفق  التصنيف  أدق. يميز  وتعريفها بشكل 

ا 
ً

ثانوية إضافية )راجعوا الملحق أ: “مصفوفة التصنيف الثانوي للعوائق الناجمة عن وزارات الحكومة”، والتي بإمكانها أن تساعد أيض

في تصنيف العوائق في السلطات المحلّية العربّية(. 

عملية تعقب العوائق ورصدها

هناك مبدءان أساسّيان لتصنيف العوائق:

وفق . 1 وتحديد خصائصه  المشكلة،  أو  العائق  تمييز  مزدوجة:  ببطاقة  يحظى  عائق  أو  مشكلة   
ّ

كل وتحديد خصائص:  تمييز 
أن  ما  لعائق  يمكن  فمثاًل،  الخصائص(.  من  اثنتين  على  يحظيا  أن  أو مشكلة  لعائق  يمكن  أنه  طبًعا   )مفهوم  أعاله  المصفوفة 

يوّصف »كرصد مورد ما فقط لبلدات يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة« )وهو رصد يقصي العرب ألنهم ال يعيشون في بلدات 

كهذه(، ثّم نلصق به إحدى الخصائص الواردة في الجدول 2 )مصفوفة خصائص العوائق(، »عائق للجهاز الحكومي، على مستوى 

قيادة الوزارة ونتيجة لقرار«. بما أنه عائق من الجهاز الحكومي، سنلحق به ايضا إحدى الخصائص الثانوية )من الملحق أ- مصفوفة 

التصنيف الثانوية للعوائق الناجمة عن وزارات الحكومة(- وهي »أمر المدير العام«. الهدف من تحديد خصائص العوائق والمشاكل 

يمكن  العوائق  بعد تحديد خصائص  بنجاح.  مواجهتها  أجل  من  الرئيسي  ومصدرها  بموقعها  الخاص  الفهم  تعميق  هو 

 عائق أو مشكلة بعد 
ّ

لمصفوفة الخصائص ان تكون أداة مهمة في تعميق البحث وتجسيد المعلومات: يتّم اإلشارة لكل
تحديد خصائصها كنقطة في المصفوفة تبعا لخصائصها وموقعها. بعد اإلشارة لجميع النقاط نفحص أين تتركز غالبية النقاط. 

 ما إذا كانت اغلب المشاكل في المجال قيد البحث خارجية أم داخلية، وما إذا كانت غالبية 
ً

بهذه الطريقة نستطيع أن نرى مثال

العوائق هي نتيجة لقرار أم لسيرورات التطبيق، هل هي على مستوى اللواء أم القيادة وهكذا. االستخدام المثابر والمتواصل لهذه 

الطريقة مصحوب بأدوات إحصاء يمكن لها أن تساعد في بلّورة استنتاجات مهمة بشأن مواقع أو تحديد الخصائص الرئيسية 

للعوائق التي تمنع المساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل. 

عرض بياني. تعرض العوارض والعوائق والمشاكل بواسطة رسم بياني يوضح العالقة السببية فيما بينها. يتكون الرسم البياني . 2
بشكل أساسّي من 3 دوال عمودية للعرض، المشكلة، والعائق، وتعرض العالقة السببية فيما بينها بواسطة السهام. يحوي السطر 

العالقات  العوارض. تعرض  فيحوي جميع  األعلى  السطر  أما  المشاكل،  األوسط جميع  والسطر  العوائق،  الرسم جميع  من  األخير 

ا ثابًتا في النموذج هي العوائق التي تسبب عدة مشاكل،  ط أ هو مثال مبسط. بما أن جزًء
ّ
السببية بواسطة سهام بين األسطر. المخط

ط ب.
ّ
ومشاكل تسبب عدة عوارض، سنحصل على رسم أكثر تعقيًدا كما هو مبّين في المخط

مخطط ب مخطط أ     

عارض أ

مشكلة أ 

عائق أ 

عارض ب

مشكلة ب

عائق ب

عارض ج

مشكلة ج

عائق ج

عارض ج

مشكلة د

عائق د

عارض ب

مشكلة ج

عائق ج

عارض أ

مشكلة أ 

عائق أ 

مشكلة ب

عائق ب
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نحن نقترح طريقتين مختلفتين لعملية الرصد: الطريقة العمودية وطريقة الصندوق.

والعرب.  اليهود  بين  فجوة  أي  ما-  عارض  نواجه  عندما  البحث  يبدأ  هنا  األسفل«،  إلى  األعلى  »من  طريقة  العمودية، هي  الطريقة 
يمكن للعارض أن يظهر من خالل معطيات واضحة )كالمعطيات الرقمية( أو من الشعور الداخلي الذي يبعث على البحث والتقصي. 

المرحلة الثانية هي إيجاد العوامل المسببة لحدوث الفجوة. في نموذجنا، المشاكل هي التي تتسبب بحدوث الفجوة. واضح طبًعا  أن 

هذا األمر يتطلب بحثا عميقا تكون نتائجه مجموعة من المشاكل ذات خصائص محددة وفق مصفوفة خصائص العوائق. نحصل في 

 مشكلة مع عالقتها السببية 
ّ

ختام العملية على عارض )أو مجموعة عوارض(، لها عالقة سببية للمشاكل التي تحركه. كما يتّم عرض كل

ط ج(. 
ّ
بالعوائق المسببة لها )انظر المخط

ط ج: الطريقة العمودية- مراحل بناء الرسم البياني من اليمين إلى اليسار
ّ
مخط

        

عارض أ عارض أ 

مشكلة بمشكلة أ 

عارض أ 

مشكلة بمشكلة أ 

عائق جعائق بعائق أ 

بناء الرسم البيانيبناء الرسم البياني

الفجوة  بتشخيص  البدء  عمودية،  بطريقة  يفكروا  أن  الناس  من  للكثيرين  المريح  من  أنه  إذ  ميزتها.  وهذه هي  بسيطة  هذه طريقة 

)العارض( والتقصي عبر الهبوط نحو األسفل من أجل فهم أسبابه )المشاكل والعوائق(.

 مجال التعليم الخاص( وجمع المعطيات عنه. نقوم 
ً

طريقة الصندوق هي أكثر تعقيدًا، ويتم عبرها فحص مجال معين )لنفترض مثال
في المرحلة األولى بكتابة تقرير يصف الوضع القائم في المجال: من هي الجهات ذات الصلة واألشخاص العاملون في هذا المجال، مبنى 

الجهاز، وبالطبع معطيات عن فجوات، ميزانيات، أنظمة وعمليات اتخاذ القرارات وغيرها. يكون هذا التقرير بمثابة الصندوق االفتراضي 

الذي تلقي فيه كافة المعطيات. 

 تلو األخرى من التقرير، ونقوم بتصنيفها لعوارض، مشاكل وعوائق وتحديد خصائصها 
ّ
في المرحلة الثانية نستخرج المعطيات واحدة

ا هو مشكلة أو عائق. 
ً

 ما ليس عارض
ّ

 ما يمكن أن يشير إلى فجوة مرشًحا ألن يعتبر عارضًا؛ وكل
ّ

وفق مصفوفات الخصائص. ويكون كل

الفرق بينها هو العالقة السببية. إذا كان المعطى يسّبب بشكل مباشر إلى العارض، يتّم تعريفه على أنه مشكلة: وإذا كان في مستوى 

عملّية  في  ا 
ً

أيض أن تساعد   2 و   1 الجداول  في  الواردة  والعوائق  المشاكل  تحديد خصائص  من شأن  عائق.  أنه  على  ُيعّرف  العمق، 
التصنيف. 24

في المرحلة الثالثة نرتب جميع العوائق في السطر األسفل، وجميع المشاكل في السطر الثاني، وجميع العوارض في السطر األعلى.

)انظر  والعوارض  والمشاكل  العوائق  بين  أسهم  بواسطة  عنها  ونعبر  السببية  العالقات  بتشخيص  الرابعة  المرحلة  في  نقوم 

ط د(.
ّ
مخط

ف كعائق. 24   فعلى سبيل المثال إذا كان أحد المعطيات يمتاز بعدم رصد الميزانيات فهو مرشح ألن يصنف كمشكلة، وإذا كان أحد المعطيات يشير إلى عملية اتخاذ القرار فيرشح ألن يعرَّ
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ط د. طريقة الصندوق
ّ
المخط

المرحلة 2: استخراج المعطيات من الصندوق/التقرير    المرحلة 1: كتابة تقرير الوضع الراهن )= الصندوق االفتراضي(  

وتصنيفها لعوارض ومشاكل وعوائق       

    

عارض أ

مشكلة أ

مشكلة ب

عائق أ

عائق ب

عائق ج

تقرير الوضع الراهن

المرحلة 4: إيجاد العالقة السببية المرحلة 3: ترتيب في سطور 

عارض أ

مشكلة بمشكلة أ

عائق جعائق بعائق أ

عارض أ

مشكلة بمشكلة أ

عائق جعائق بعائق أ

بناء الرسم البياني

المرحلة 4: إيجاد العالقة السببية  المرحلة 3: ترتيب في سطور    

 لمجموعة العوائق، المشاكل والعوارض التي تبرز من الميدان. وهي تقود إلى 
ً

تمكن طريقة الصندوق من رسم صورة كاملة أكثر شموال

عملّية لتقصي وفحص معطيات كثيرة في أماكن )مواقع( مختلفة التي قد ال تفحص في النموذج العمودي. مع ذلك فهذه طريقة أكثر 

تعقيدًا، ويوصى باستخدامها بعد خبرة معينة في العمل وفق النموذج العمودي. 

في بعض األحيان يتّم استخدام الطريقتين مًعا في فحص مجال معين: هناك عوائق يسهل تشخيصها وتوصيفها بالطريقة 

العمودية، وعوائق أخرى نحتاج الستخدام طريقة الصندوق من أجل اكتشافها ورصدها. 

مثال على استخدام الطريقة العمودية

عدد المواطنين العرب المحتاجين لخدمات رفاه اجتماعّي مختلفة وال يحصلون عليها )مثل: خدمات عامل اجتماعّي، أو نويدّيات ألوالد 

في خطر( أكثر من عدد المواطنين اليهود الذين يعانون من هذه المشكلة. هذه هي الفجوة التي تتضح من فحوصات مختلفة وهي 

تشكل العارض. 

 
ّ

في المرحلة الثانية نقوم بفحص المشاكل ونفحص اتجاهات مختلفة، مثل: هل ميزانية أقسام الرفاه االجتماعّي في البلدة العربّية أقل

ا يتضح أن المصروفات في البلدات اليهودّية على الفرد في مجال الرفاه االجتماعّي أكبر بـ 50 
ً
من تلك المخصصة للبلدة اليهودّية. وحق
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بالمائة مقارنة بالمصروفات في البلدات العربّية )!(.25 يتّم تحديد خصائص هذه المشكلة وفق »مصفوفة خصائص المشاكل« كمشكلة 

السببية  العالقة  نبني  وعليه  للميزانيات.  جزئي  رصد  نوع  ومن  المعنية  الوزارة  قيادة  مستوى  على  الحكومية،  الوزارات  في  مصدرها 

 
ّ

الواضحة بين العارض والمشكلة.26 في المرحلة الثالثة نبحث عن العوائق المسببة للمشكلة، ونطرح السؤال لماذا تكون المصروفات أقل

في السلطة المحلّية العربّية؟. وسيتضح من البحث والتقصي أن السبب هو نظام التمويل المطابق )Matching(، وهو نظام تمويل ال 

يأخذ بالحسبان الفروقات في قدرة السلطة المحلّية على المشاركة في المصروفات27 )يرد وصف هذا النظام في فصل الرفاه، ص 64(. 

ا لمصفوفة خصائص العوائق كعائق موجود في الوزارات الحكومية، 
ً
نظام الدفع المطابق هو العائق، وسيتم تحديد خصائصه وفق

ا عن مشاكل إضافية تحرك العارض وعن عوائق إضافية تسبب مشاكل، وعن العالقات 
ً
على مستوى القيادة ونتيجة لقرار. سنبحث الحق

السببية بينها. 

 

مثال على استخدام طريقة الصندوق

 مجال التعليم. سنضع تقريًرا عن الوضع الراهن يركز جميع المعلومات والمعطيات التي جمعت وتمت معالجتها، مثال: 
ً

 سنفحص مثال

 بكثير، التحصيل التعليمي للطالب العرب أدنى، وجباية رسوم األهالي 
ّ

معدل عدد الساعات التعليمية لتلميذ في مدرسة عربّية أقل

ا مقاييس لمنظومة/ آلية تمويل الساعات التعليمية وغيرها. هدفنا اآلن هو تصنيف 
ً

ة. سنفحص أيض
ّ
في المجتمع العربّي غير فعال

 ما يدل على فجوة مرشح ألن يكون عارضًا. 
ّ

المعطيات التي جمعناها لعوارض ومشاكل وعوائق. كما أسلفنا، فإن كل

ا فهو مشكلة أو عائق.28 في المثال الذي 
ً

 ما ليس عارض
ّ

العوارض في هذه الحالة هي “التحصيل التعليمي للتالميذ العرب أدنى”. كل

أوردناه، فإن تحديد خصائص المعطيات )التي لم تصنف كعوائق( يبرز عدة مشاكل. واحدة منها هي أن معدل عدد الساعات التعليمية 

 )تحّدد خصائصه على أّنها: رصد جزئّي للميزانية(. سيتّم تصنيف معطيات أخرى كعوائق كما هو الحال 
ّ

للطالب في مدرسة عربّية أقل

في 1( المقاييس لتحديد ساعات تعليمية تشمل مقاييس ال تشمل بداخلها السكان العرب، مثل الزيادات الميزانية لمدارس يتعلم 

ة )عائق داخلي اجتماعّي- 
ّ
فيها أبناء مهاجرين جدد )عائق خارجي ناتج عن قرار(؛ 2( جباية رسوم األهالي في المجتمع العربّي غير فعال

اقتصادي على مستوى المجتمع العربّي(. 

في المرحلة الثالثة والرابعة سنقوم بترتيب العوارض والمشاكل والعوائق في رسم بياني ونركب األسهم التي تبين العالقات الظرفية 

بينها. 

تدريج العوائق

مع انتهاء العملية ستكون بحوزتنا مجموعة عوائق تسبب مشاكل تظهر على هيئة عوارض- فجوات بين اليهود والعرب، لصالح اليهود. 

األسئلة التالية التي تواجهنا: ما هي العوائق السائدة، وألي عوائق توجد قوة أكبر في تحريك منظومة عدم المساواة، وأية عوائق يجدر 

بنا معالجتها بأولوية عليا.

 يمكن أن نصف نموذجا مركبا الختيار العوائق التي يجدر بنا معالجتها، يعتمد على اعتبارات إستراتيجية وتكتيكية ويستخدم طرق 

كمية. وسنصف هنا، للتبسيط، المقاييس النوعية فقط. يقترح النموذج أن تؤخذ بالحسبان 3 اعتبارات أساسّية في اختيار العوائق: 

عدد المشاكل التي يسّببها العائق أو خطورتها. كلما أدى العائق لعدد أكبر من المشاكل ولمشاكل أكثر تفاقًما، كلما كان  <
من األجدر العمل على إزالته.

ا، ستتمخض عن تغييرات سريعة، وتكون إزالتها أولى من إزالة  < سرعة إزالة العائق. العوائق التي يمكن إزالتها بسرعة نسبّيً
عوائق تتطلب وقًتا وجهًدا أكبر.

يفضل  < أقل،  العائق  إلزالة  المتوقعة  المعارضة  كانت  فكلما  للغاية.  مهم  اعتبار  هو  هذا  العائق.  إزالة  في  النجاح  إمكانية 
التي يكون من الصعب  العوائق  البيروقراطي.  أو اإلداري/  و/  السياسي  المستوى  المعارضة قد تأتي من  أن  إلى  معالجته. نشير 

25   المقصود مجمل المصروفات الحكومية ومصروفات السلطة المحلّية. راجعوا مؤشر المساواة 2008 لجمعية سيكوي ، ص 58.
26   ذلك أنه من المنطقي جدا أن نفترض أنه إذا كانت المصروفات العامة للفرد الواحد عند اليهود أعلى بـ50 بالمائة، فإن عدد اليهود الذين يتلقون خدمات الرفاه االجتماعي هو أكبر. يمكن 
طبعا االدعاء أن هذه العالقة الظرفية ليست يقينية بالمطلق، ألنه يحتمل نظريا أن يكون عدد متلقي الخدمة متشابه لكن الخدمة التي يتلقاها اليهود أحسن و/ أو أغلى. عند تحليل سياسة ما 

بشكل عام، ووفق هذا النموذج على نحو خاص، فإننا ُنقيم العالقات الظرفية المعقولة للغاية بناء على المعلومات المتوفرة لدينا. 
27   يشترط هذا النظام تحويل أموال الدولة لخدمات الرفاه االجتماعي بأن تدفع السلطة المحلّية هي األخرى حصتها. لكن السلطات المحلّية العربية هي األفقر وبالتالي ال تستطيع المساهمة 
بصورة كاملة، وعليه ال تحصل على كامل الميزانية المخصصة حكوميا. يشكل هذا النظام مثاال لرصد ميزانيات يبدو للوهلة األولى مساويا للجميع )إذ ال يميز رصد الميزانيات هذا بين العرب 

واليهود(، لكنه في الواقع ُينِتج سياسة غير متساوية لها إسقاطات واسعة على عدم المساواة في إسرائيل. 
28   راجعوا الشرح أعاله عن طريقة الصندوق، التي توجهنا في التمييز بين المشكلة والعائق عند استخدام هذه الطريقة. 



جمعية سيكوي   //  من العوائق إلى الفرص   //   وثيقة اقتراح سياسية رقم 1  //   آب 26/2010/

معالجتها هي تلك التي ستواجه محاولة إزالتها معارضة من المستوى السياسي واإلداري على حّد سواء )ذا احتمال ضئيل للنجاح(. 

عائق، تواجه محاولة إزالته معارضة من أحد المستويات هو عائق إمكانية إزالته متوسطة، أما اإلمكانية األعلى فتكون في صالح 

العوائق التي ال يتوقع أن تواجه محاولة إزالتها بمعارضة من أي مستوى.

يمكن لهذه االعتبارات الثالثة، طبًعا  أن تتناقض مع بعضها البعض. مثال، عائق معين قادر على تحريك مشاكل كثيرة تسبب عدم 

مساواة، لكن إزالته ستواجه بمعارضة شديدة من المستوى السياسي واإلداري.

 

بلورة سياسات ونشرها

دمًا. توجد 
ُ
بعد أن حللنا العوائق التي تمنع المساواة، هناك أهمّية عليا لوضع توصيات لسياسات تساعد في إزالتها ودفع المساواة ق

في مجال السياسات العاّمة توجهات مختلفة لكتابة توصيات سياسية. تقترح هذه الوثيقة مقاييس لكتابة توصيات سياسية في 

مجال دفع المساواة بين اليهود والعرب قدما بشكل يزيد من فرص تبني السلطة لها. تعتمد المقاييس على تحليل الواقع الراهن في 

ا على تحليل االتجاهات والقوى الفاعلة لتقليص أو، ألسفنا الشديد لتعميق عدم 
ً

إسرائيل مقارنة بموقع وعمق هذه العوائق، وأيض

المساواة )في الجهاز السياسي واإلداري(. 

الحالي، ومهنية وتشمل عدة بدائل  السياسي واإلداري  المبنى  للتطبيق في  مفصلة، وقابلة  السياسات  أن تكون  يجب 

سياسية، يمكن نسخها، وتتطلع إلعادة توزيع الموارد من جديد.

الفجوات، وفي . 1 إلى  ا في اإلشارة  المختلفة، ناجحة جّدً المدني، في مجاالت عملها  المجتمع  تفصيل. لغاية اآلن، كانت جمعيات 
النشاط الجماهيري المكثف لرفع الوعي بوجود هذه الفجوات وأحياًنا في تحديد حجمها ونطاقها. مع ذلك فإن توصياتها للحكومة 

واليهود«.  العرب  المواطنين  بين  التعليم  مجال  في  الفجوات  أن تسد  إسرائيل  »على حكومة  أسلوب  على  عاّم  بشكل  استندت 

هذه توصيات فضفاضة وعامة للغاية، ال توفر لمتخذي القرارات/ مطبقي السياسة ولو حتى طرف خيط لتغيير 
السياسة. كما أشرنا فإن العوائق التي تمنع المساواة في سياسة الحكومة تجاه العرب متأصلة، وجزءا من جهاز شائك ومعقد، 
لدرجة أن فهمها وإزالتها بصورة منهجية يمكنان انتهاج سياسة متساوية. لذلك يجب أن تكون التوصيات مفصلة ومحددة. فيما 

يلي مثال على توصيات مفصلة: 

> .Z واستبدالها بـ Y في أنظمة وزارة الرفاه االجتماعّي، الذي يحّدد أن X يجب تغيير البند

في المقاييس الخاّصة بتوزيع األموال على السلطات المحلّية يجب تغيير وزن المقياس X من 20 بالمائة لـ 5 بالمائة. <

> .Z على األقل عضوين عربيين في إطار جولة التعيينات التي ستبدأ في الموعد Y في الوزارة X يجب أن نعين في اللجنة
 

تطبيق في المبنى السياسي واإلداري الحالي. هذا المقياس على ما يبدو هو األهم، ولكن في أكثر من حالة يكون تطبيقه . 2
األصعب، وذلك ألنه يتناقض مع المفاهيم وطرق عمل مقبولة ومهمة لدى منظمات المجتمع المدني. معنى مصطلح »تطبيقية« 

 تواجه هذه التوصيات 
ّ

أنه من المعقول أن يرغب ويستطيع الموظف الذي يتلقى التوصيات تطبيقها. بعبارة أخرى، من الضروري إال

بمعارضة داخلية من المرسلة إليه )لنفترض هنا؛ المدير العام لوزارة حكومية وجهت لها التوصيات( و / أو بمعارضة واسعة من 

 جهاز حكومي إلى معارضة التغييرات، ومصير 
ّ

قبل البيروقراطية الحكومية، المستوى السياسي المنتخب و/ أو الجمهور. يميل كل

خطط حكومية كثيرة )بما فيها الخطط التي تدعمها الحكومة وتتناول قضايا ضمن اإلجماع( أن تركن جانبًا29 على أثر المعارضة، 

فكم بالحري عندما يدور الحديث عن موضوع يتعلق بدفع المساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل قدمًا، وهو موضوع ال يزال، 

ألسفنا الشديد، موقع خالف بين الجمهور. من أجل وضع توصيات قابلة للتنفيذ فحتمي أن: 

نعرف الجهاز الحكومي الذي يختص في المجال الذي تعطى فيه توصيات السياسة المقترحة، سواء على مستوى المبنى أم  <

المستوى الشخصي.

تقدير احتماالت أن يعارض المستوى السياسي أو المهني، هذه التوصيات بشكل يمنع تطبيقها.  <

29   راجعوا، يرون توران )2006( ضفادع وأميرات في مستنقع البيروسياسة: مصير خطط سياسية جذابة ال تثير معارضة جماهيرية. كلية السياسة العامة، الجامعة العبرية، معهد فيهر، 
 http://public-policy.huji.ac.il/upload/yaron%281%29.pdfالسلسلة البرتقالية
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تقدير درجة المعارضة الجماهيرية التي قد تلقاها التوصيات وتعرقل تطبيقها.  <

ا آخر لمنظمات المجتمع المدني- وهو اإلشارة إلى 
ً
من المهّم اإلشارة إلى أن صياغة توصيات سياسية قابلة للتطبيق يناقض هدف

 من أجل تطوير سياسة معنية لتصحيح الغبن. هذا هو توتر داخلي )بنيوي( بين الرغبة في اإلشارة 
ً

الطريق األفضل واألكثر عدال

إلى الخطوات الصحيحة للغاية من حيث البعد القيمي ومن حيث وتيرة تصحيح الغبن )»البديل األمثل«(، وبين الرغبة في رسم خطوات 

 وأبطأ )»البديل العملي«(. هذا التوتر 
ّ

تكون فرص تطبيقها عالية. ولكن وعلى ما يبدو فإن نجاحها في تقليص الفجوات سيكون أقل

صعب علينا، في المجتمع المدني، ذلك أن كثيرين منا يطمحون ألن يكونوا الطالئعيين والسباقين، وأن يشيروا إلى قضية اجتماعّية 

مثالية وطرق تحقيقها. 

انطالقا من هذا المنظور، فإن التوصية باتباع سياسة عملّية ولكن »فاترة« قد تبدو مناقضة للقيم التي يفترض في المنظمة السعي 

لتحقيقها، ولكن، في الواقع، نحن ال نتحدث عن تناقض، وإنما عن توتر بنيوي بين اإلشارة إلى التغيير االجتماعّي المنشود وبين دفع 

خطوات مرحلية تخدمه. لتخفيف حدة هذا التوتر يمكن أن نقترح عدة بدائل سياسية تشمل البديل األمثل والبديل العملي على حّد 

سواء.

مهنية واقتراح عدة بدائل سياسية. لرفع احتماالت قبول توصيات السياسة من قبل الحكومة، يجب أن تكون هذه التوصيات . 3
مهنية للغاية وأن تستوفي مقاييس مقبولة للتوصيات السياسية. ثمة قاعدتان يجدر اإلشارة إليهما: 

يجب أن تشمل التوصيات، غالًبا، على حلول تستوفي: الجوانب اإلدارية، والميزانية بل وحتى األيديولوجية المختلفة. يجب  <

التطلع نحو توفير عدة بدائل، تقلص جميعها، أو جزء منها في حال تطبيقها عدم المساواة، حتى وإن كان 
الموظفين ال يزال يعارض تغيير  ا من سلك  أن جزًء السياق  أن نتذكر في هذا  المهّم  ذلك بطرق وبوتيرة مختلفة. من 
 واحًدا قد يكون بمثابة توصية ميتة لن تطبق. في 

ً
السياسة تجاه المواطنين العرب، ولذلك فإن تقديم توصية تشمل بديال

إلى اختيار بديل يتّم تطبيقه لصالح دفع المساواة قدمًا.  المقابل فإن جملة توصيات قد تقود 

 واحدة من البدائل المقترحة. وتزداد أهميته عندما  <
ّ

مبدأ أساسّي في مهنية وثيقة السياسة هو اإلشارة إلى سلبيات كل

تقدم منظمة تتماهى مع أيديولوجية معلنة، توصيات للحكومة، وهو ضروري من أجل تبدد الشكوك لدى متخذي القرارات. 

العوائق . 4 إيجاد  فإن  سيكوي،  جمعية  لدى  المتراكمة  التجربة  ومن  أعاله  النموذج  من  يتضح  كما  نسخها.  يمكن  تطبيقية 
وتصنيفها وبلورة توصيات، هي مهمة تتطلب تخصصًا، وموارد زمنية وقوى عاملة كثيرة. يمكن لمنظمة من منظمات المجتمع 

من  فقط  محدودة  مجاالت  عدة  تفحص  أن  والعرب  اليهود  بين  المساواة  تمنع  التي  العوائق  دراسة  على  تعمل  التي  المدني 

النشاطات الحكومية غير المتساوية. لذلك يوصى بالعمل على تحليل عوائق ووضع توصيات سياسة يمكن نسخها، أي توصيات 

ا لمجاالت عمل ونشاطات وزارات حكومية أخرى. على سبيل المثال، فقد اخترنا في هذه الورقة أن نتناول عدم المساواة 
ً

صالحة أيض

الناجم عن تقديم خدمات دوائر المساعدة القضائية باللغة العبرّية فقط. 

ا ألقسام كثيرة تمنح خدمات لشرائح مختلفة في 
ً

التوصيات التي بلورناها )انظروا ص 43( لقسم المساعدة القضائية، تصلح أيض

الوسط العربّي، ولذلك فهي توصيات يمكن نسخها.

ا لتوصيات توصي فقط بزيادة الميزانية للمواطنين العرب. في غالبية الحاالت تتجلى . 5
ً
تطلع إلعادة التقسيم من جديد، خالف

على  العرب يحصلون  أن  أي  للميزانيات،  متساو  غير  برصد  العرب،  المواطنين  تجاه  اإلسرائيلية  للحكومة  المساواة  عدم  سياسة 

 من نسبتهم العاّمة في السكان، أو بين صفوف جمهور هدف الخدمة. 
ّ

ميزانيات أقل

 مجال هي زيادة األموال المخصصة للمواطنين العرب، لكن احتماالت تطبيق هذه التوصية ضئيلة 
ّ

 يبدو أن أخف توصيات في كل

ألنه ال يوجد لدى الحكومة فائض أموال ينتظر توزيعه. التوصيات األفضل هي التوصيات التي تتناول إعادة توزيع الميزانية، 

والتي تظهر بالتحديد كيفية توزيع الميزانية بحيث تكون السياسة متساوية. 

 قابل 
ّ

مفهوم طبًعا  أنه ال يمكن لكل التوصيات أن تستوفي المقاييس أعاله. فقد يحدث خالل والية حكومة ما أن يكون هناك حل

للتطبيق إلزالة عائق ما، ولكن هناك قيمة جماهيرية كبيرة للتوصية باعتماد الحل واإلشارة إلى الطريق المنشود. وقد يكون هناك في 

 
ً

بعض الحاالت طريق واحد فّعال إلزالة عائق، وعندها لن تكون هناك عدة بدائل. على أية حال، يمكن لهذه المقاييس أن تشكل دليال

وموجًها لبلّورة توصيات سياسة تكون فرص قبولها وتطبيقها عالية. 
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تلخيص

، وال تزال الفجوات بين اليهود والعرب 
ًّ
حققت محاوالت دفع المساواة في سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب، لغاية اآلن نجاًحا جزئّيا

عميقة ومؤلمة. 

ينذر استمرار الوضع الراهن بنتائج سيئة تعود على المجتمع اإلسرائيلي ومواطني الدولة، يهوًدا وعرًبا على حّد سواء. إننا نعتقد أن 

 
ً

ا لهذه العوائق المانعة للمساواة هو شرط حتمي لدفع سياسة متساوية قدمًا. تلزم تعقيدات وتنوع العوائق نموذًجا كامال
ً
فهًما عميق

 من 
ّ

لتعقب واكتشاف العوائق، توصيفها، وتصنيفها، وبهذا تكمن خصوصية وتميز النموذج الذي عرضناه هنا. نأمل أن تتبنى كل

الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بدفع سياسات المساواة قدمًا، هذا النموذج المقترح واستخدامه.سنعرض في 

 للعوائق وتوصيات سياسية في مجالين اخترنا تطبيق النموذج فيهما وإجراء فحص عميق: دوائر المساعدات 
ً

الفصول القادمة تحليال

القضائية في وزارة القضاء وأطر لمكوث ورعاية أطفال في خطر في البلدات العربّية. تواصل جمعية سيكوي فحص العوائق في مجاالت 

 عام نتائج الفحص وتوصيات سياسية. 
ّ

أخرى أيضًا، تقع تحت مسؤولية وزارات الحكومة المختلفة، وستنشر في كل

ملحق أ- مصفوفة التصنيف الثانوي للعوائق الناجمة عن الوزارات الحكومية30 -

عائق نتيجة 
لسيرورات اتخاذ 

القرارات
عائق نتيجة لقرار

عائق نتيجة 
لسيرورات تطبيق 

عائق نتيجة لعدم 
التدخل الفعلي 31

مستوى 
سياسي
أعضاء 

كنيست، 
حكومة،
لجنة 
وزارية
أو وزير

مكان 

العائق

عملية تشريع	•

عملية اتخاذ قرار حكومة/ 	•

وزارة

عملية وضع الميزانية	•

تأخير في اتخاذ القرار	•

قانون	•

قرار حكومة	•

قرار وزير	•

ميزانية الدولة	•

عدم تطبيق أو تطبيق 	•

جزئي للقانون أو لقرار 

الحكومة

غياب قانون	•

غياب قرار حكومة	•

غياب قرار وزير	•

عدم تطرق في ميزانية 	•

الدولة

نوع 

العائق

تناقض مصالح	•

إدارة غير سليمة أو خرق 	•

لإلجراء

مسألة تمثيل العرب في 	•

سيرورة اتخاذ القرار

توزيع غير متساٍو-تمييز	•

عدم مالئمة ثقافية/ 	•

اجتماعّية/ اقتصادية

إقصاء	•

تقليص/ عدم رصد 	•

ميزانية

غياب وسائل لتطبيق 	•

القوانين ومراقبة التطبيق 

عدم نجاعة في فرض 	•

القوانين ومراقبة تنفيذ 

القرارات 

عدم مالئمة ثقافية/ 	•

سياسية/ اقتصادية/ 

اجتماعّية

مستوى 
مهني: 

من 
موظف 
صغير 
ولغاية 
موظف 

كبير على 
مستوى 
اللواء أو 
الصعيد 
القطري

مكان 

العائق

عملية بلورة تعليمات 	•

المدير العام أو سّن أنظمة

سيرورة اتخاذ القرارات 	•

في لجان مهنية- داخل 

الوزارات وخارج الوزارات

أمر مدير عام	•

بند في األنظمة ودستور 	•

قرار لجنة مهنية	•

عدم/ تطبيق جزئي 	•

للقانون

عدم/ أو تطبيق جزئي 	•

لقرارات حكومية

عدم/ تطبيق جزئي 	•

ألنظمة/ أوامر المدير 

العام/ موظف كبير

غياب قرار من المدير 	•

العام

غياب قرار من موظف 	•

كبير

نوع 

العائق

مسألة تمثيل العرب في 	•

عملّية اتخاذ القرار

مستوى إشراك الميدان 	•

واالتصال به: سلطات 

محلية ومجتمعات عربّية.

غياب مقاييس واضحة	•

توزيع غير متساٍو –تمييز	•

عدم مالئمة /ثقافية/ 	•

اجتماعّية/اقتصادية

إقصاء	•

تقليص/ عدم رصد 	•

ميزانيات

تحويالت داخلية 	•

للميزانيات

غياب الرغبة بتغيير الوضع	•

نقص في المعلومات عن 	•

السكان العرب، وعن سبل 

التنفيذ المالئم للميزانية/ 

الخطط/ القانون/ األنظمة

30   قد تساعد المنظومة في تصنيف العوائق في السلطات المحلّية العربية.

31   اذا كان عدم القرار نابع من وجود اقتراح قرار )بالمساواة( لم يقبل، فال يكون العائق عندها نتيجة لعدم التدخل الفعلي، ولكنه سيصنف "كعائق ناتج عن سيرورة اتخاذ القرارات" أو "عائق ناتج عن قرار". 


