مقاالت

من الم�س�ؤول عن �إخفاق مكاتب ال�ش�ؤون
االجتماعية في المجتمع العربي؟

�

د .ابراهيم فريد محاجنة

محاضر في جامعة القدس والكلية األكاديمية بيت بيرل

مدخل

سنقف يف إطار هذه الورقة البحثية عند الالعبني املركزيني الذين
يقفون خلف إخف��اق مكاتب الش��ؤون االجتامعية 1يف املجتمع
العريب بتلبية احتياجات الفئات املستحقة .إلحاطة هذا املوضوع
بشموليته س��نقوم بالتعاطي مع املوضوع بثالث جزئيات مك ّملة
ومتتالية :بداية ،سنتع ّرف عىل أهم املالمح واملميزات االجتامعية
للمجتمع الفلس��طيني داخل إرسائيل ،وذلك ليتسنى لنا الوقوف
عىل مدى الحاجة والعرس الذي مييز هذه الفئة السكانية ،والداعية
لتدخل مكثف وش��امل من قبل مكاتب الشؤون االجتامعية .ثم
نتع ّرض يف القسم الثاين ألهم الظروف املحيطة يف مكاتب الشؤون
االجتامعية يف املجتمع العريب وتأثريها عىل فاعليتها تجاه الفئات
املستحقة .ويف هذا السياق س��نبينّ دور الالعبني املختلفني إىل ما
آلت إليه مكاتب الش��ؤون االجتامعية م��ن عجز يف توفري املوارد
املادية والبرشي��ة الكافية لتلبية احتياجات الفئات املس��تهدفة.
س��نخص بالذكر يف هذا الس��ياق مؤسس��ات الدولة ذات الصلة
ّ
يف التميي��ز املعلن ملكاتبنا االجتامعية ،إهامل الس��لطات املحلية
العربي��ة لالحتياج��ات الحياتي��ة االجتامعية لرشائ��ح مجتمعية
وتجاهل كثري من مؤسس��ات املجتمع املدين ملشاكلنا واحتياجاتنا
االجتامعية .نختم هذه الورقة بتوصيات سياس��اتية من شانها أن
تتعاطى مع أهم القيود املفروضة عىل مكاتب الشؤون.
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تغاضينا عمدا عن التسمية "مكاتب الرفاه االجتماعية" ليقيننا أننا ما زلنا في المجتمع العربي في
طور اإلغاثة.

مقدمة

من المهام المركزية لمكاتب الشؤون االجتماعية ،تلبية احتياجات
فئات س��كانية مختلفة في المجتمع العربي ،كالمس��نين الذين
يعان��ون الوحدة أو االعاق��ة والتي تحد من قدرته��م على إدارة
ش��ؤونهم الحياتية-اليومية بش��كل مس��تقل؛ أطف��ال في خطر
جس��دي أو نفسي؛ شباب تس�� ّربوا من األطر الدراسية والمهنية،
وبعضهم انحدر إلى عالم االنحراف؛ فتيات في ضائقة؛ ُأس��ر في
أزمة؛ نس��اء معنّفات؛ معاقين جسد ًيا ونفس�� ًيا؛ متخلفين عقل ًيا؛
مدمنين على المخ��درات والكحول والقمار؛ وس��جناء محررين
استصعبوا االندماج ثانيه في بيئتهم الطبيعية.
المتوقع من مكاتب الش��ؤون االجتماعية ف��ي مجتمعنا العربي
الفاعلة داخل أطر الس��لطات المحلية (مجالس محلية ،بلديات
ومجالس إقليمية) تزويد هذه الفئات المستهدفة بسلة خدمات
مباشرة أو بواسطة وسطاء (جمعيات خيرية أو مؤسسات ربحية)
مثل :تقديم االستشارة الفردية ،العالج األسري ،التدخل الجماعي
والتنظيم المجتمعي؛ ترتيب  -لفترات متفاوتة  -كل من المسنين،
المعاقين نفس ًيا والمتخلفين عقل ًيا ممن يعجزون على االستمرار
بالحياة داخل بيئتهم الطبيعية في أطر مجتمعية أو مؤسس��ات
متخصصة؛ حماية النساء المعنّفات في بيوت آمنة ،إرسال أطفال
تع ّرض��وا للعنف أو اإلهمال إل��ى مراكز ط��وارئ لوائية؛ متابعة
المسنين في المراكز اليومية وغيرها.
هنا يطرح السؤال :هل تز ّود السلطات المحلية العربية هذه السلة
من الخدمات للفئات المستهدفة وما كفاية هذه الخدمات؟
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االو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية للفل�سطينيين في
ا�سرائيل

82

للرد على الس��ؤال المطروح آن ًفا سنستكشف بداية كمية ونوعية
االحتياج��ات االجتماعية داخل المجتمع العربي من خالل عرض
معلومات اجتماعية عامة عن المجتمع العربي واستخدام معايير
متفق عليها ف��ي األدبيات المتخصصة مثل :التدريج االجتماعي-
االقتصادي للسكان ،انتشار الفقر ،نسبة األسر كثيرة األوالد ،نسبة
المس��نين العجزة ونسبه والدة األطفال مع مشاكل صحية (أنظر
س��يكوي ;2006 ،فارس2007،؛ قاطن2007 ،ب؛ متى .)2005 ،بلغ
عدد السكان الفلس��طينيين داخل إسرائيل ،في نهاية عام 2007
حوالي  1,413,300نس��مة يش�� ّكلون ما يعادل  19,9%من عدد
س��كان الدولة اإلجمال��ي .2أما من بي��ن المواطنين فقط فتكون
نسبة المواطنين العرب حوالي  16%من كافة مواطني إسرائيل.
 83%من الس��كان العرب مسلمون و 12%مس��يحيين والباقون
 5%هم من الدروز .يقطن  71%من فلس��طينيي الداخل ضمن
 117قري��ة ومدينة عربية 24% ،متجذرون في المدن المختلطة
 4%مرابط��ون في الق��رى غير المعترف بها من قبل المؤسس��ة
اإلس��رائيلية ،والباقي ( )1%من الس��كان مش��تتون داخل المدن
اليهودية (دائرة اإلحصاء المركزية2007 ،أ).
بنا ًء على معطيات العام  2007فإن المجتمع الفلس��طيني داخل
العمرية،
فتي وش��اب من حيث التركيب��ة ُ
إس��رائيل هو مجتمع ّ
حيث تبلغ نس��بة المجموعة العمرية  19-0حوالي  51%مقابل
 3%نسبة المسنين التي تتجاوز أعمارهم  65عا ًما .وتيرة الزيادة
الس��كانية الكلية في المجتمع العرب��ي أعلى بكثير ( )3,4%من
معدلها العام ( )2,6%خاصة بس��بب معدالت الخصوبة العالية.
في نفس العام كان معدل مش��اركة أبناء الخامس��ة عش��ر عا ًما
فأكثر في القوى العاملة المدني��ة حوالي  .40%نوع ًيا (جندر ًيا)
 62,1%م��ن معدل المش��اركة في القوى العامل��ة المدنية كانوا
ذكو ًرا مقابل  23,8%لإلناث (دائرة اإلحصاء المركزية2007 ،ب).
في عام  2007وصلت نسبة العاطلين عن العمل الى  10,2%من
مجموع الذكور المشاركين في القوى العاملة مقابل  10,5%من
النساء .تتصدّر البلدات العربية ( 19بلدًا في اإلحصائيات األخيرة)
قائم��ة البلدات المنكوبة في البطال��ة والتي يزيد معدل البطالة
فيها عن  .10%نش��ير ً
أيضا إلى تدني أجور العمال العرب خاصة
المنخرطي��ن في القطاع الخ��اص (مكاتب العمل واالس��تخدام،
.)2008
نس��بة تس�� ّرب الفتيان م��ن الفئ��ة العمرية  17عا ًم��ا من األطر
الدراس��ية أو المهنية ممن ال ينهون  12س��نة دراسية تبلغ ثالثة
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تضم اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية سكان شرقي القدس المحتلة إلى فلسطينيي الداخل بالرغم
من أن أغلبيتهم حائزين على مكانة «مقيم دائم» في إسرائيل وال يملكون الجنسية اإلسرائيلية.

أضعاف معدلهم العام ( 31,7%مقابل  .)10,15%هذه المجموعة
الكبيرة المتس�� ّربة من األطر التربوية والمهنية تشكل مؤش ًرا عن
م��دى حاجته��م الماس��ة لتدخل مكات��ب الش��ؤون االجتماعية
لتوجيههم (خطيب.)2006 ،
سنس��تخدم التدريج االجتماعي-االقتصادي المعمول به من قبل
دائ��رة اإلحصاء المركزية والذي يضم عدة معايير أهمها :نس��به
العاطلي��ن عن العم��ل ،عدد األجيرين الذي��ن يتقاضون أقل من
الحد األدنى لألجور ،نسبه متلقي مخصصات بطالة وضمان دخل،
عدد األس��ر الت��ي تضم أكاديم ًيا واحدًا على األقل ،عدد س��نوات
الدراسة للفئة العمرية  ،50-26نسبة مستحقي شهادة البجروت
من أبناء  20-17وعدد األس��ر الكبيرة ممن تضم أكثر من  4أبناء.
بنا ًء على هذا الس��لم يعتبر العنقود  1أدن��ى تدريج اجتماعي-
اقتصادي ،بينما يعتبر عنقود  10هو األعلى .حس��ب اإلحصائيات
فان  66س��لطة محلي��ة عربية من مجموع  82تن��درج بين 3-1
( ،)80%مقاب��ل  11س��لطة محلي��ة يهودية م��ن مجموع 181
( 16 ،)6,1%س��لطة محلية عربية تندرج ضمن العناقيد  6-4وال
توجد أية س��لطة عربية في باقي العناقي��د (( .)10-7جلجولي،
 .)2008هذا التمركز بين العناقيد االجتماعية-االقتصادية األدنى
ّ
يدل على نسبة عالية من البطالة وتدني األجور ،قلة األكاديميين
والحاصلين على ش��هادة البجروت الكاملة يرافقه ارتفاع نس��بة
التس�� ّرب وانخفاض عدد س��نوات الدراس��ة .كذلك يدل التدريج
االجتماعي-االقتص��ادي للمجتم��ع العرب��ي على حج��م العائلة
واعتماد الكثير من العائالت العربية في معيشتها على مخصصات
التأمين االجتماعي كالبطالة وضمان الدخل.
تش��ير اإلحصائيات أن نسبة الفقر في المجتمع العربي أكثر من
نصف األس��ر العربية ( 54%منها) تقب��ع تحت وطأة خط الفقر
وان م��ا يقارب  60%من األطفال العرب هم فقراء .لو نظرنا إلى
عم��ق الفقر لوجدنا أن المجتمع العربي ي��رزح تحت نير الفقر
المدقع .نس��بة الفق��راء في المجتم��ع العربي ،قب��ل تحويالت
مخصصات التامين االجتماعي ،تعدت  ،61,3%أي لوال مخصصات
التامين لس��قط ثلثا الس��كان العرب في الفقر (مؤسسة التأمين
الوطني.)2008 ،
تصل نس��بة األس��ر الكبيرة التي تضم أكثر من أربعة أبناء حتى
جي��ل  17إلى ما يق��ارب  57%من مجموع األس��ر في المجتمع
العربي .نس��بة المس��نين العج��زة الذين ال يس��تطيعون إدارة
شؤونهم المعيش��ية اليومية تصل إلى  .30,7%هناك أيضا نسبة
كبي��رة من ذوي التخلف العقلي وفي الس��نوات الخمس األخيرة
ارتفعت نس��بة األطفال المولودين مع مشاكل صحية بما يعادل
 15%-10عن معدلها العام (قاطن2007 ،ب ،صفحة .)207
ويجدر التنويه إلى تزامن تقليص مخصصات التأمين االجتماعي-
خاصة مخصصات األطفال وضمان الدخل  -مع التدهور المستمر

مقاالت
في الوض��ع االقتصادي-االجتماعي في المجتم��ع العربي ،الذي
تأثر س��ل ًبا وبشكل مباشر وكبير من هذه التقليصات خاصة وأنها
ش ّكلت مصدر دخل أساسي لكثير من أسر المجتمع العربي .من
جهة أخرى علينا التذ ّكر أن التحول التدريجي والمتواصل للوسط
العربي م��ن مجتمع محافظ إل��ى مجتمع مدن��ي يرافقه إنتاج
احتياج��ات اجتماعي��ة جديدة ويس��بب ف��ي إفراز إش��كاليات
اجتماعية (انظر إلى :حيدر.)2005 ،
ّ
لعل هذه النظرة الموجزة تكفي لتبيان حجم ونوعية االحتياجات
االجتماعية داخل المجتمع العربي والوقوف على مدى التحديات
الماثلة أمام مكاتب الشؤون في سلطاتنا العربية.

جهوزية مكاتب ال�ش�ؤون االجتماعية

تعاني مكاتب الش��ؤون االجتماعية في المجتمع العربي كغيرها
في الدولة من عدة نواقص ومعيقات لفاعليتها أهمها :محدودية
الموارد ،تغطية ضيقة لالحتياجات ،إهدار ّ
جل الوقت في متابعة
قضاي��ا تتعلق بقوانين الحماية على أنواعها ،تعاط محدَّد مع آفة
الفق��ر ،ضعف بنيوي في أخذ زمام المبادرة والتجديد ،خصخصة
تزوي��د الخدمات وإدخ��ال عناصر تجاري��ة أو طوعية في صلب
العمل االجتماعي ،محدودية إشراك المنتفعين في اتخاذ القرارات
التنظيمي��ة أو االجرائية وأخي ًرا الضبابية في تقس��يم الس��لطات
واألدوار بين وزاره الرفاه والس��لطات المحلية (قاطن2007 ،ب،
.)190-193
ما يم ّيز مكاتب الش��ؤون االجتماعية ف��ي المجتمع العربي عن
غيره��ا في الدولة هي قلة حيلتها و ِقص��ر يدها بل وعجزها عن
مواجه��ة أو حت��ى التعاط��ي مع احتياج��ات ومش��اكل الفئات
ش��حة الموارد المادية
المس��تهدفة .هذا العجز مردّه األساسي ّ
والت��ي بدوره��ا تؤدي إلى نق��ص حاد في م�لاكات األخصائيين
االجتماعيي��ن والذي يترواح من  170م�لا ًكا كما ظهر في تقرير
االقتصادي أمين فارس من مركز “مس��اواة” (فارس ،)2007 ،إلى
منسق
 200مالك كما ادعى األخصائي االجتماعي إميل س��معان ّ
منت��دى مدراء مكاتب الش��ؤون االجتماعي��ة العربية في مقابلة
أجريته��ا معه خ�لال إعداد ه��ذه الورقة البحثي��ة (االثنين23 ،
شحة الموارد المادية تضعف الخدمات العالجية
حزيران ّ .)2008
والعينية كم ًيا ونوع ًيا بشكل كبير .ونشير في هذا الصدد إلى أننا
موسعة عن هذا الجانب.
في غمار دراسة ميدانية ّ
الموجهة لمكاتب الش��ؤون تص��ل من ثالثة
فالم��وارد المادي��ة
ّ
مصادر رئيس��ية ه��ي وزارة الرفاه ،الس��لطات المحلية ومصادر
خارجية مثل جمعيات طوعية أو مؤسس��ات اقتصادية .في هذا
السياق علينا التذكير بتقرير جمعية “سيكوي” من العام المنصرم،
وال��ذي قارن بي��ن مصروفات مكات��ب الش��ؤون العربية مقابل
اليهودي��ة ووج��د فوارق كبي��ر ًة ج��دًا لصالح مكاتب الش��ؤون

االجتماعية اليهودية .كما ورد في هذا التقرير أعاله أن الحكومة
تس��تثمر في الخدمات االجتماعية اليهودية أكثر بنحو  35%من
اس��تثمارها في المجتمع العربي 378 :ش��يكال للفرد في الوسط
اليهودي مقابل  246ش��يكال للفرد ف��ي المجتمع العربي (تقرير
“س��يكوي” .)2006 ،واستنادًا إلى معطيات الحكم المحلي ،وجد
تخص��ص لكل فرد في الوس��ط اليهودي
ف��ارس أن وزارة الرف��اه ِّ
حوالي  2,100ش��يكل مقابل  900شيكل للفرد العربي ،أي بفارق
 230%لصالح الوسط اليهودي.
تخص
هناك تفاوت في تخصيص الس��لطات المحلي��ة لموازنات ّ
الخدم��ات االجتماعية بف��ارق  29%لصالح الس��لطات المحلية
اليهودية .فبينما تخصص الس��لطة اليهودية  115شيكال لكل فرد
تكتفي السلطات العربية بما يوازي  82شيكل فقط لنفس الغرض
(انظر إلى :متى2005 ،؛ قاطن2007 ،ب)
اس��تنتاجنا بالتالي هو أننا نقف أمام حقيقة تبعث على الحيرة،
هي أن احتياجات ومش��اكل المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل
كثي��رة ومتنوعة ،أما الم��وارد الحكومي��ة والمحلي��ة والطوعية
فشحيحة وال تكفي لسد هذه االحتياجات!
في هذه المرحلة س��نقف على أسباب واقع التهميش والتعجيز
للشؤون االجتماعية في المجتمع العربي :تستخدم وزارة الرفاه،
بتوزيعها للموارد المادية ،معايير 3مجحفة بحق المجتمع العربي
بسبب إعطاء وزن أكبر للمعايير السياسية والثقافية على حساب
المعايي��ر االجتماعية-االقتصادي��ة .تس��تخدم وزارة الرفاه س��تة
معايير في توزيع الميزانيات ألجارية لمكاتب الشؤون ،ثالثة منها
ُتستخدم ً
أيضا لتوزيع المالكات بنسب متفاوتة .المعيار األول هو
عدد المنتفعين المس��جلين في مكتب الشؤون االجتماعية وقد
خص��ص له  ،30%عل ًما بأن الس��لطات العربي��ة التي تعاني من
نقص في الكوادر ال تس��تطيع البحث ع��ن منتفعين ُجدد كحال
المكاتب في المناطق اليهودية .بل أن مكاتب الشؤون االجتماعية
العربية وبس��بب قلة الموارد تبتكر آليات لحصر عدد المنتفعين
مثل تس��جيل الحاالت الجديدة في “قوائم انتظار” ،وهذا بدوره
ال يضي��ف لمكاتب الش��ؤون ميزانيات إضافية عل��ى الرغم من
الماس��ة الحقيقية داخل البلدات العربي��ة .بالمقابل،
الحاج��ات ّ
التدري��ج االجتماعي االقتصادي للس��كان والذي يمث��ل معيا ًرا
حقيق ًيا الحتياجات السكان أعطي فقط  ،10%عل ًما بأن السلطات
العربية موجودة في أسفل التدريج (من  1إلى  3في سلم من 10
درج��ات) .والطام��ة الكبرى أن المعيار الثالث وهو عدد األس��ر
كثي��رة األوالد أعط��ي ً
أيضا  10%رغم كونه مؤش�� ًرا ذا مصداقية
عالية لمدى الحاجة ،ومع العلم بأن أكثر من نصف اسر المجتمع
العربي كبيرة وكان باإلمكان االس��تفادة من هذا المعيار أس��وة
3

نؤك��د هنا على مطلبنا الواضح م��ن وزارة الرفاه على وجوب الكش��ف واإلعالن عن كل المعايير
المستخدمة في كافة الميزانيات.
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بمعي��ار التدريج االجتماعي-االقتصادي .وبش��كل ممكن توقعه
تحتل المعايير السياسية حصة األسد ،مثل البلدات التي تستقطب
“قادم��ون جدد” أو “ذات التفصيل الوطن��ي” ،وكذلك المعايير
الثقافية مثل “عدد األس��ر أحادية الوالدين” مع العلم أن نسبها
في المجتمع العربي ضئيلة مقارنة مع الوسط اليهودي.
ح��ريٌّ بنا أن نقف ونتس��اءل كيف تغطغى المعايير السياس��ية
والثقافية المبنية على “حاجات متوقعة” على معايير اجتماعية-
اقتصادية موضوعية وعلمية وتؤكد على وجود “حاجات حقيقية
واقعية”؟
طريق��ة المحاصصة المتبعة (والتي بموجبه��ا تدفع وزارة الرفاه
 75%من الميزانية مقابل إلزام الس��لطة المحلية بتسديد الباقي
( )25%ف��ي الوضع المادي المزري الذي تعاني منه الس��لطات
المحلية العربية) تش��كل حجر عثرة بل تعجيزًا يحول دون تلقي
مكاتب الش��ؤون الميزاني��ات الجارية والتطويرية بس��بب عجز
السلطة المحلية عن اإليفاء أو حتى االلتزام بتسديد قسطها.
األم��ر األخير الخاص بإجحاف معايي��ر وزارة الرفاه هو تحديدها
لس��قف الزيادة الس��نوية بم��ا ال يتعدى  130%ع��ن الميزانية
السابقة .بمعنى انه حتى ولو ق ّررت وزارة الرفاه تصحيح سياساتها
والب��دء بتحويل الميزاني��ات للمجتمع العرب��ي فعلينا أال نتوقع
تغييرات جذرية بس��بب هذا التحديد المس��بق (لالس��تزادة في
موضوع معايير وزارة الرفاه انظر :متى.)2005 ،
معظم الس��لطات المحلية العربية ال تس��تثمر في أقسام الرفاه
ألنه��ا تعاني من وضع مالي س��يء ،والن موضوع الرفاه ال يحوز
على اهتمامها أو لعدم إدراجه في س��لم أولويات متخذي القرار
وأصح��اب النفوذ ،والش��واهد على ذلك ال تحصى ،س��نك ّرس لها
ورقة بحثية خاصة.
لعلن��ا ال نخط��ئ وال نبالغ إذا ادّعينا أن هن��اك أصحاب قرار في
س��لطات محلية عربية يرون في مكاتب الش��ؤون فريسة سهلة
يو ّزعون من خاللها الوظائف والمساعدات المادية والعينية ،وإن
انطبقت على المس��تفيدين المعايير القانوني��ة لذلك .بكلمات
أخرى ف��إن مكاتب الش��ؤون االجتماعية ُمع ّرضة ف��ي كثير من
يم��س بتوجهات مكاتب
األحي��ان للتس��ييس المحلي والذي قد
ّ
الرفاه االس��تراتيجية .وننهي هذا القسم باإلشارة إلى امتناع بعض
الس��لطات المحلية من الوقوف س��دًا مني ًعا أمام نهج خصخصة
الخدمات االجتماعية والتي تش��وبها الشكوك والظنون في كثير
من األحيان .ولعلنا ال نغالي إذا أشرنا إلى أن بعض أصحاب القرار
في بعض الس��لطات المحلي��ة التي تؤازر المس��تثمرين ورجال
األعمال ضد توجه مكاتب الشؤون في خصخصة بعض الخدمات
االجتماعية.
إن الجمعيات الطوعية أو المؤسسات االقتصادية ذات الثقل في
ه��ذا المجال ال تق��دم الكثير للمجتم��ع العربي ،والس��بب أن

األجس��ام الفاعلة والداعم��ة لمجال الخدم��ات االجتماعية هي
يهودية ذات أجندة سياسية مبطنة لفرض االعتماد الكلي والتبعية
للجمعيات الطوعية اليهودية كبديل عن المطالبة لالس��تحقاقات
من الوزارة .ننوه أن الجمعيات الطوعية اليهودية تقدم ميزانيات
مش��اريع ومالكات غير ثابتة (مؤقتة لفترة ثالث س��نوات فقط)
وبالمقابل يحصل الوس��ط اليهودي عل��ى ميزانيات وزارية ثابتة.
األمر اآلخر هو التركيز على إخراج النس��اء ممن يتقاضين هن أو
أزواجهن مخصصات ضمان دخل إلى سوق العمل كأداة “تطويع
وتنش��ئة مصححة” ب��دل أن نقاوم هذه السياس��ة اإلس��رائيلية
المعدمات ماد ًيا .حذار أن نفكر
المجحفة بحق النساء العربيات ُ
أن القضي��ة هي تعزي��ز وتمكين للمرأة الفلس��طينية بل تمرير
لسياسات “ويسكونسين” المجحفة بحق العرب بالذات .طريقة
عم��ل الجمعيات وفئاتها المس��تهدفة زاد من الش��ك في صدق
نواياه��ا خاصة على ض��وء طلبها المعلن أن تكون ش��ريكة في
تفعيل برامجها من التخطيط وحتى التقييم أو أن تعرف تفصيل ًيا
هوية المس��تفيدين من دعمه��ا .هذه اإلمالءات واالش��تراطات
أبع��دت كثير من صانعي القرار ف��ي المجتمع العربي وصدّتهم
عن مجاراة هذه المبادرات المشبوهة .علينا أن ننوه ونحذر أننا
نش��هد في الس��نتين األخيرتين بالذات تغ ُّي ًرا في الموقف باتجاه
اللهث وراء هذه الجهات المم ِّولة بح ًثا عن مكاس��ب انتخابية أو
مصال��ح ومنافع مؤسس��اتية محلية ضيقة ،خاص ًة في س��لطات
محلية ملتزمة في مواقفها من قضايا المجتمع العربي .بالمقابل
يعج��ز القائم��ون على قضايا الرف��اه في المجتم��ع العربي عن
التواص��ل مع جمعيات طوعية أو مؤسس��ات اقتصادية عربية أو
إسالمية بس��بب الخوف من المالحقة القانونية التي قد تصيبهم
بادعاء التواصل مع جهات معادية للدولة أو مش��جعة لإلرهاب.
أما المؤسسات الطوعية الفاعلة في المجتمع العربي فال تتعاطى
بش��كل كاف مع قضايان��ا االجتماعي��ة الحياتي��ة اليومية مثلما
تتعاطى مع القضايا األخرى.

نوعية الخدمات

بالرغم من عدم وجود إحصائيات حول نسبة الفئات المستفيدة
فعال من خدمات الش��ؤون االجتماعية 4من مجموع المحتاجين،
فإننا سنك ّرس هذا القس��م للتعاطي األ ّولي مع نوعية الخدمات.
بداي ًة علينا اإلش��ارة إل��ى أن الضائقة الس��كنية التي تعاني منها
معظم مكاتب الشؤون في المجتمع العربي بما فيها عدم مواءمة
مداخل ومكاتب الشؤون للشرائح المختلفة من مسنين و ُمق َعدين
وغيرها ،تحول دون تمكي��ن المهنيين من أداء وظيفتهم ويحرم
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هناك إحصائيات عامة عن كافة مكاتب الشؤون بالدولة :ثلث األطفال والشبيبة في ضائقة أو في
خط��ر ،ثلث المقعدين حركيا والمتخلفين عقليا ،ثلثا المس��نين وعُ ش��ر المدمني��ن على الكحول
والمخدرات .يمكن التكهن أنه وبما أن نسبة المتوجهين إلى مكاتب الشؤون العربية هي أقل ،كما
أسلفنا ،فإن نسبة المستفيدين الحقيقيين من الخدمات أقل من المعدالت العامة.

مقاالت
جمه��ور المتوجهي��ن من الحصول عل��ى حقوقه��م الخدماتية
األساس��ية .وهذا يقع ضمن مسؤولية السلطات المحلية العربية
بش��كل أساسي .فما زالت منظومة اللوائح التي تعمل بمقتضاها
مكاتب الشؤون بالعبرية تحتاج لفهمها معرفة جيدة للغة.
هذه المنظومة من التعليمات والمعروفة باسم “تعليمات دائرة
الرف��اه االجتماع��ي” (אוגדן תע”ס-תקנון העובדים
הסוציאליים) تش��مل عل��ى خدم��ات ال تت��واءم وثقافتن��ا
وحضارتن��ا ودينن��ا وال حتى واقعنا واألمثلة عل��ى ذلك كثيرة في
كافة المجاالت.5
وال ندعي في هذا الصدد بأي ش��كل من األش��كال أن هذا األمر
مقصود أو مبرمج من قبل وزارة الرفاه ،بل يكمن جوهر المشكلة
واضحا للمهنيين العرب من المش��اركة في
ف��ي أن هناك إقصا ًء ً
عملي��ة اتخاذ القرارات وبل��ورة السياس��ات االجتماعية الملزمة
لمكاتب الش��ؤون االجتماعية .ونتحدّى في هذه الورقة أن ُيشار
إلى هيئة واحدة داخل وزارة الرفاه يشارك ضمنها ذوو اختصاص
عرب بش��كل فاعل ويؤخذ برأيهم على محم��ل الجد ،مع علمنا
بوجود تمثيل صوري ورم��زي في بعض هذه الهيئات .ولكل من
يدعي أن هناك مفتشين عرب في الوزارة نجيب أنهم ال يملكون
صالحيات في تغيير البرامج والتعليمات بل إن مهمتهم األساسية
هي التأكد من التزام مكاتب الشؤون االجتماعية بهذه التعليمات
بحذافيرها .في هذا الس��ياق حريٌّ بن��ا أن ننوه أنه وبانعدام أي
قس��م أكاديمي للخدمة االجتماعية في المجتمع العربي وبعدم
وجود مراكز اس��تكمال عربية في مهنة الخدمة االجتماعية ،على
الرغم من وجود الكفاءات ،س��يبقى األخصائي االجتماعي أسي ًرا
لعال��م المصطلحات والنظريات ومنهجيات التدخل الغربية التي
ننش��أ عليها في األكاديميا اإلس��رائيلية ،وال ّ
تفك قيودنا من هذا
االس��تعباد المهني حتى نعود إلى المجتم��ع العربي ونرى على
أرض الواق��ع أن بعض النظريات كاللوائح المعمول بها بالوزارة ال
تتناغم مع خصوصيتنا.
ّ
نش��خص الخلل إال أنن��ا ال نملك األدوات
حينه��ا فقط نعلم أننا
المهنية لطرح بدائل تالئم خصوصيتنا ،ألننا لم نط ّور هذه القدرة
المنتجة للبرامج الخاصة بنا في مرحلة التأهيل المهني األساسي
أو حتى باالستكماالت.

تو�صيات �أولية للخروج من الم�أزق

1 .1توسيع األساس القانوني لخدمات الشؤون االجتماعية:
تطوير س��لة خدمات أساسية ملزمة في موضوع الرفاه
االجتماعي لبع��ض الفئات المس��تهدفة ذات األولوية
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(أنظر على س��بيل المثال التحقيق الصحفي “مكاتب الرفاه تحولت إلى مكاتب إغاثة” في الموقع
اإللكتروني لجريدة «يديعوت أحرونوت»
http://www.ynet.co.il/articles/0،7340،L-2745044،00.html).

.2

.3

.4

.5

.6

لكال الوس��طين في الدولة (كاألطفال ،األس��ر المفككة
إلخ) .هذه الس��لة الخدماتية ُتضمن من خالل الضغط
لس��نّ قوانين ملزمة مثل “قانون التمريض للمسنين”.
تمويل هذه القوانين يكون من الخزينة العامة للدولة
وهكذا يستفيد المجتمع العربي بشكل غير مباشر من
هذه السلة.
2اش��تراك حكومي غي��ر موحد ف��ي ميزاني��ات الرفاه
المحلي��ة :زيادة نس��بة اش��تراك الجه��ات الحكومية
المعنية في التمويل للسلطات المحلية الموجودة في
الدرج��ات الدنيا م��ن الس��لم االجتماعي-االقتصادي
( )4-1إلى نسبة  90%على أن تشارك السلطات الفقيرة
بحصتها المتبقية والتي ال تتجاوز  .10%بهذه الطريقة
تتمك��ن معظم الس��لطات العربية من خفض نس��بة
مشاركتها في تمويل البرامج المختلفة.
3إعتم��اد معايي��ر اجتماعية-اقتصادي��ة صرف��ة :تغيير
الجهات ذات الصلة مثل وزارة الرفاه من معاييرها في
تخصيص الميزانيات والمعتمدة على اعتبارات سياسية-
ثقافي��ة لتعتمد على احتياج��ات متوقعة .إقتراحنا هو
اعتماد معايير موضوعية لحاجات واقعة مثل التدريج
االجتماعي-االقتصادي.
4تمويل مش��اريع محليه خاصة :على السلطة المركزية
تش��جيع مكاتب الش��ؤون االجتماعية الت��ي تقع في
الدرج��ات الدنيا م��ن الس��لم االجتماعي-االقتصادي
( )4-1على تقديم برامج خاصة تل ّبي احتياجات الفئات
المس��تهدفة في كل بلد وبلد ،على أن يكون التخطيط
بالمشاركة بين السلطتين بينما تمويل هذه المشاريع
يقع على الوزارة فقط.
5تقوي��ة العالقات مع المؤسس��ات الطوعية والربحية:
هن��اك تو ُّقع ب��أن تبدي الس��لطات المعني��ة المرونة
الكافي��ة لتمكين ذوي الش��أن في مكات��ب الرفاه من
االتصال بجهات عربية وإسالمية وتجنيد األموال .كذلك
نوص��ي عدم االنجرار خلف مؤسس��ات داعمة س��واء
كان��ت أجنبية أو إس��رائيلية ذات أجندة ال تتماش��ى
وثوابتنا.
6حث ذوي االختصاص على المشاركة في صنع القرارات
وصياغة السياسات :نناشد منتدى مدراء مكاتب الرفاه
العربية العمل جاهدًا للمش��اركة ف��ي صنع القرارات
وصياغة السياسات االجتماعية بما يتالئم وخصوصيتنا.
كما نناش��د القائمين على مكاتب الشؤون االجتماعية
إقامة ورش��ات عمل ح��ول معايير ال��وزارة بتخصيص
الميزاني��ات .وندعوهم للضغط من أج��ل إقامة مركز

85

استكماالت للمهنيين العرب في منطقة الشمال.
7 .7دع��وة الس��لطات العربي��ة للنه��وض بالخدم��ات
االجتماعي��ة :وذلك من خالل زي��ادة الميزانيات ،عدم
تسييس مكاتب الرفاه العتبارات ضيقة والتصدّي بحزم
لمسيرة خصخصة الخدمات االجتماعية في بلداتنا.
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