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القطاع الخا�ص في خدمة المجتمع العربي
الفل�سطيني في �إ�سرائيل :بين الموجود والمن�شود

�
مدخل

د� .إبراهيم فريد محاجنة

محاضر في جامعة القدس والكلية األكاديمية "بيت بيرل"

يف إطار هذه الورقة البحثية س��نقوم أوال بتوصيف كمي ونوعي
«للخدمات» التي يقدمها القطاع الخاص ،بشقيه املحيل واألجنبي،
لصالح املجتمع العريب الفلس��طيني يف إرسائيل .ثان ًيا ،تش��خيص
وتحديد أهم س�مات ومميزات هذه «الخدمات» .وثال ًثا ،تفسري
صريورة وتكوين هذه «الخدمات» كماً ونوعًا.
إلحاطة هذا املوضوع بش��موليته س��يتم التعاط��ي مع املوضوع
بثالث جزئيات مك ِّملة ومتتالية :بداية ،سنتعرف عىل أهم املالمح
واملميزات االجتامعية للمجتمع العريب ،حتى يتس��نى لنا الوقوف
عىل مدى الحاجة والعرس الذي مييز هذه الفئة الس��كانية ،والتي
تستدعي تدخ ًال مكث ًفا وشام ًال من قبل القطاع الخاص.
ويف القسم الثاين سيتم تبيان دور الالعبني املختلفني يف توفري املوارد
املادي��ة والبرشية للتعاطي ولتلبية احتياج��ات الفئات ا ُملحتاجة.
ويشار يف هذا الس��ياق إىل :تدهور مكانة الحمولة والعائلة ،عىل
مس��توياتها املختلفة ،كمالذ يلجأ إليه الفرد عند ش��عوره بالعجز
وعن��د حاجته للدعم واملعونة؛ عدم كفاية الخدمات املقدمة من
قبل املؤسس��ات الدينية يف تلبية االحتياج��ات الحياتية للرشائح
املجتمعية التي تطرق أبوابها؛ تجاهل كثري من مؤسسات املجتمع
س��نخص بالذكر
امل��دين لالحتياج��ات العيني��ة والخدماتية .كام
ّ
مؤسس��ات الدولة ذات الصل��ة يف التمييز املعل��ن ضد املجتمع
العريب-الفلس��طيني يف إرسائي��ل ،من خالل اس��تخدامها لرشوط
اس��تحقاق مزدوج��ة ِّ
ومفضل��ة للمجتمع اليهودي عىل حس��اب

األقلية العربية يف الدولة.
ه��ذه الجزئية م��ن املقالة س��توصلنا بنهاية املط��اف إىل نتيجة
مفاده��ا أن القط��اع الخاص هو مبثابة «ش��بكه األم��ان» األخرية
للمجتم��ع العريب قبل ارتطامه باألرض بعد س��قوطه من مصادر
الحامية الطبيعية ،مؤسسات الدعم غري الرسمية (بشقيها الديني
والعلامين) وأجهزة الدولة ذات الصلة.
سنوصف يف الجزء الثالث واألس��ايس مجموع ونوع «الخدمات»
الت��ي يقدمها القطاع الخاص ،بش��قيه املح�لي واألجنبي ،لصالح
املجتمع العريب الفلسطيني يف إرسائيل ،ثم سنحدّد أهم السامت
واملمي��زات له��ذه «الخدم��ات» ،ليتس��نى لنا تفس�ير صريورتها
وتكوينها.
س��نختم الورقة بوقف��ة رسيعة عند أهم انعكاس��ات «خدمات»
القطاع الخاص لصالح املجتمع العريب الفلسطيني يف إرسائيل.
يف ه��ذا املقام يجدُ ر التنويه إىل حقيقة كون الدراس��ات الناجزة
التي تطرقت لظاه��رة املصالح الخاصة يف خدمه املجتمع (דוש,
; 2001הכנסת 2005; ,לימור 2009; ,מקרוס 2009; ,סטטמן,
; 2009שמיד 2001;,שמעוני )2009 ,اكتف��ت بتغطي��ة جوانبه
املتع��ددة داخ��ل املجتمع اليه��ودي متناس��ية ومتجاهلة كل ما
يحدث يف هذا املضامر داخل املجتمع العريب ،باس��تثناء دراس��ة
واح��دة لكاتب هذا املق��ال (מחאג’נה .)2009 ,لذلك تأيت هذه
الدراسة ،وهي األوىل من نوعها باللغة العربية ،لسد هذه الثغرة
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وكمحاولة لتس��ليط الضوء عىل حيثيات نش��اط القطاع الخاص،
بش��قيه املحيل واألجنبي ،يف خدمه املجتمع العريب الفلس��طيني
يف إرسائيل.

األوضاع االجتماعية واالقتصادية
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للوق��وف عىل م��دى الحاجة والعرس الذي ميي��ز املجتمع العريب
الفلس��طيني يف إرسائيل ،س��نتع ّرف عىل أهم املالمح االجتامعية
لهذه الفئة الس��كانية من خالل اس��تخدام معايري متفق عليها يف
األدبي��ات املتخصصة :كالتدريج االجتامعي-االقتصادي للس��كان،
ونس��بة األرس كثرية األوالد ،والرتكيبة العمرية ،ومعدل الخصوبة،
ومعدل املشاركة يف القوى العاملة ،وتفيش البطالة وانتشار الفقر
وانخفاض مستوى املعيشة.
بلغ عدد الس��كان الفلس��طينيني يف إرسائي��ل يف الثلث األول من
العام  2009حوايل  1,498مليون نسمة ،يشكلون ما نسبته %20,2
من عدد س��كان الدولة الكيل .1أم��ا إذا تطرقنا للمواطنني العرب
الذين يحملون الجنس��ية اإلرسائيلية فتنخفض نس��بتهم إىل %16
من مواطني الدول��ة (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה27 ,
אפריל .)2009 ,بناء عىل معطيات الكتاب الثاين للمجتمع العريب
يف إرسائي��ل (الصادر عام  2008باللغة العربي��ة) فان  %81,4من
الس��كان العرب مس��لمون ،بينام  %9,8مسيحيون وباقي السكان
العرب ( )%8,8دروز.
يتمرك��ز  %55من الع��رب يف منطقه الجلي��ل 23,6% ،يف املثلث،
 13,1%يف النقب و %8,8يف املدن املختلطة (מנאע 2008 ,صفحة
.)48
2
يقطن املواطن��ون العرب يف  107قرية ومدين��ة عربية  %40 :يف
مجال��س بلدي��ة %53 ،يف مجالس محلي��ة %2,4 ،يف إطار مجالس
إقليمي��ة ،و  %4,6مرابط��ون يف القرى غري املع�ترف بها من قبل
املؤسسة اإلرسائيلية (מנאע 2008 ,صفحة .)54
فتي من حيث
وتكشف املعطيات أن املجتمع العريب هو مجتمع ّ
الرتكيب��ة العمرية ،حيث تبلغ نس��بة املجموع��ة العمرية 19-0
حوايل  %50,6مقابل  %3,2نس��بة املسنني الذين تتجاوز أعامرهم
 65عا ًم��ا .وترية الزيادة الس��كانية الكلية يف املجتمع العريب أعىل
بكث�ير ( )%3,5من معدلها العام ( ،)%1,6وذلك بس��بب معدالت
الخصوبة العالي��ة التي وصلت إىل  3,9والدات لكل امرأة عربية،
وعىل الرغم من ع��دد وفيات األطفال التي ما زالت مرتفعة عند
العرب ( 8,5وفيات لكل ألف طفل) مقابل  3,6وفيات يف املعدل
العام .ويف املحصلة ،تصل نس��بة األرس الكبرية التي تضم أكرث من
1
2

تضم اإلحصائيات اإلس��رائيلية الرس��مية س��كان القدس الش��رقية وهضبة الجوالن المحتلين إلى
العرب-الفلس��طينيين ف��ي الداخل بالرغم من أن أغلبيتهم حائزين عل��ى مكانة «مقيم دائم» في
إسرائيل وال يملكون الجنسية اإلسرائيلية.
بعد عملية دمج السلطات المحلية العربية

أرب��ع أوالد حتى جي��ل  17عا ًما إىل ما يق��ارب  %57من مجموع
األرس يف املجتمع (املصدر السابق ،صفحه .)48
معدل مش��اركة أبناء الخامس��ة ع�شر عا ًما فام ف��وق يف القوى
العاملة املدنية بلغ حس��ب آخر إحصائيات حوايل  .%39,4نوع ًيا،
كانت نس��بة الذكور  %58.7من معدل املشاركة يف القوى العاملة
املدنية مقابل  %19,6بني اإلناث .يف ش��هر أيار  ،2009وصل عدد
العرب العاطلني عن العمل إىل  54,360ش��خص وهو ما نس��بته
 %23,7م��ن مجموع  227,770عاط�لا عن العمل يف الدولة .كثري
م��ن العاطلني الع��رب يعانون من «بطالة عميق��ة» مبعنى أنهم
تخطوا  270يو ًما من بطالة يف الشهور اإلثني عرش األخرية .تتصدر
البلدات العربية ( 19بلدة يف اإلحصائيات األخرية) قامئه البلدات
املنكوبة بالبطالة والتي يزيد معدل البطالة فيها عن  .%10نش�ير
ً
أيض��ا إىل تدين أجور العامل العرب خاص��ة املنخرطني يف القطاع
الخ��اص إىل أقل من الح��د األدىن لألج��ور (שירות התעסוקה
הישראלי ,מאי .)2009
سنس��تخدم التدريج االجتامعي-االقتصادي املعمول به من قبل
دائ��رة اإلحصاء املركزي��ة والذي يضم عدة معايري أهمها :نس��به
العاطلني عن العمل ،عدد األجريين الذين يتقاضون أقل من الحد
األدىن لألجور ،نسبة متلقي مخصصات بطالة وضامن الدخل ،عدد
األرس التي تضم أكادمي ًيا واحد عىل األقل ،عدد س��نوات الدراسة
للفئة العمرية  ،26-50نسبة مستحقي شهادة البجروت من أبناء
 17-20عا ًما وعدد األرس الكبرية التي تضم أكرث من أربعة أوالد.
بناء عىل هذا الس��لم يعترب العنقود رقم  1أدىن تدريج اجتامعي-
اقتص��ادي ،بينام يعترب العنقود رق��م  10األعىل .وكام هو متوقع،
ب ّينت اإلحصائيات األخرية أن  66سلطة محلية عربية من مجموع
 82س��لطة تتموض��ع يف العناقي��د الثالث��ة األدىن ( ،)80%مقابل
 11س��لطة محلي��ة يهودية من مجم��وع )6.1%( 181؛ ونجد يف
العنقود الرابع  14سلطة محلية عربية ،ويف السادس سلطة عربية
واح��دة فقط (ג’לג’ולי .)2008 ,هذا االنحدار لكافة الس��لطات
املحلية العربية إىل العناقي��د االجتامعية-االقتصادية األدىن يدلل
عىل نس��بة عالية من البطالة وتدين األجور ،وعىل قلة األكادمييني
والحاصلني عىل ش��هادة البجروت الكاملة ،يرافقه ارتفاع نس��بة
الترسب وانخفاض عدد س��نوات الدراسة .كام يدلل هذا التدريج
ّ
عىل حجم العائلة العربية واعتامدها يف معيشتها عىل مخصصات
التأمني االجتامعي كالبطالة وضامن الدخل.
أك�ثر من نص��ف األرس العربي��ة يف إرسائي��ل ( )%54تقبع تحت
خط الفق��ر وما يقارب  %60من األطفال الع��رب هم فقراء .ولو
نظرن��ا إىل «عم��ق الفقر» لوجدنا أن املجتم��ع العريب يقع تحت
براث��ن «الفقر املدقع» .نس��به الفقراء يف املجتم��ع العريب ،قبل
تحوي�لات مخصصات التأمني االجتامع��ي ،تتعدّى  .%61,3أي أنه
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ل��وال مخصصات التأمني لوقع ثلثا الس��كان العرب يف دائرة الفقر
والعوز (המוסד לביטוח לאומי.)2009 ,
يف تقري��ره أورد مدير الوحدة لتطوير الوس��ط العريب يف مكتب
رئيس الحكومة أمين سيف ،أن مستوى الحياة يف املجتمع العريب
منخف��ض جدًا نظ�� ًرا ألن معدل مجموع الدخل ل�لأرسة العربية
يص��ل إىل  %57,5من املعدل العام .وأضاف س��يف أن مرصوفات
العائلة العربية عىل االحتياجات األساس��ية أكرث بكثري من معدلها
العام ،فعىل س��بيل املثال تنفق العائل��ة العربية  %24من دخلها
الصايف ع�لى الغذاء و %6عىل األث��اث والتجهيزات مقابل  %15و
 %3,6يف املعدل العام (סייף ,יולי .)2008
نختتم هذا القس��م ،والذي نصبو من خالله إىل استكشاف كمية
ونوعية االحتياجات واملش��اكل االجتامعية داخل املجتمع العريب،
بالتنوي��ه إىل أن هن��اك تزامنً��ا ب�ين تقليص مخصص��ات التأمني
االجتامعي -خاصة مخصصات األطفال وضامن الدخل -والتدهور
املس��تمر يف الوضع االقتصادي-االجتامعي للمجتمع العريب ،الذي
تأثر س��ل ًبا ومبارش ًة م��ن تقليص هذه املخصصات التي ش��كلت
مصدر دخل أساس�� ًيا بالنس��بة له .من جهة أخ��رى ،علينا التذكري
بأن التح ّول التدريجي واملتواصل للمجتمع العريب يف إرسائيل من
مجتمع محافظ إىل مدين يرتافق وإنتاج احتياجات جديدة ،ويفرز
إش��كاليات اجتامعية حديثة مل يتعاط معها سابقا (מנאע2008 ,
صفحات .)123-121
لعل هذه النظرة املوجزة كافية لتيبان حجم ونوعية االحتياجات
االجتامعي��ة داخل املجتمع العريب والوقوف عىل مدى التحديات
املاثلة أمام أنظمة الدعم املختلفة.

واقع الدعم في المجتمع العربي

تشهد العائلة العربية ،عىل أش��كالها املختلفة ،تغيرّ ات يف مبناها
ووظائفه��ا ومكانتها .حيث نجد انتقاالً م��ن منط العائلة املمتدة
إىل منط العائلة النووية ،بل وتجتاح املجتمع العريب الفلس��طيني
يف إرسائيل موجت��ا «العائلة أحادية الوالدين» و»العزوبة» (انظر
إىل חליחל .)2008 ,أثر هذا التغيري البنيوي س��ل ًبا عىل وظائفية
العائل��ة العربية وأضعف مكانتها كمؤسس��ة تعمل جاهد ًة عىل
تلبية حاجيات أفرادها االقتصادية ،االجتامعية ،الرتبوية ،النفسية،
الدفاعية واإلمنائية (لإلطالع أكرث عىل املوضوع ينظر إىل :محاجنة،
.)2009
أش��ارت دراس��ة محاجن��ة (מחאג›נה2008 ,א) إىل عدم كفاية
تعاطي املؤسس��ات الخريي��ة الدينية وعىل رأس��ها «لجان الزكاة
والصدقات اإلس�لامية» م��ع ضائقة املجتمع الع��ريب يف إرسائيل،
حي��ث أن هذه املؤسس��ات الخريي��ة الدينية تع��اين من تعاظم
احتياج��ات املواطنني العرب الطارقني ع�لى أبوابها طالبني العون
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مقاب��ل نقص يف امل��وارد ،خاصة عىل اثر التقييد أالمني املش��دد
عىل الدع��م الخارجي بحجة منع االتصال بجهات معادية للدولة
ومحاربة ما يس��مى باإلرهاب .كام أش��ارت الدراسة إىل فتور من
قبل مؤسس��ات كثرية يف املجتمع املدين تجاه التعامل مع القضايا
الحياتية اليومية لألقلية العربية.
نبه��ت الدراس��ة آنف��ة الذكر أنن��ا نلحظ ،يف الس��نوات الخمس
األخريةّ ،أن األجسام الفاعلة والداعمة ملجال الخدمات االجتامعية
يف املجتم��ع العريب يف إرسائيل هي جمعيات طوعية يهودية ذات
أجن��دة سياس��ية مبطنة ،لف��رض االعتامد ال��كيل والتبعية لهذه
الجمعيات الطوعية اليهودية كبديل عن املطالبة باالس��تحقاقات
م��ن ال��وزارات املعني��ة .الجمعي��ات الطوعية اليهودي��ة تقدم
ميزانيات مش��اريع ومالكات غري ثابتة (مؤقتة لفرتة ثالث سنوات
فقط) وباملقابل يحصل الوس��ط اليهودي عىل ميزانيات ومالكات
وزاري��ة ثابتة .ولعل طريقة عمل الجمعيات وفئاتها املس��تهدفة
داخ��ل املجتمع العريب يزيد الش��كوك يف ص��دق نواياها خاصة
ع�لى ضوء طلبها املعلن أن تكون رشيك��ة يف تفعيل برامجها من
التخطيط وحتى التقييم أو أن تعرف تفصيليا هوية املس��تفيدين
من دعمها .هذا اإلمالء واالش�تراطات أبع��دت كث ًريا من صانعي
الق��رار يف املجتم��ع العريب وصدّتهم عن مج��اراة هذه املبادرات
املش��بوهة .ومن املؤسف أن نشهد ،يف السنتني األخريتني بالذات،
تغ� ًّي�رّ ا يف املوقف باتجاه اللهث وراء هذه الجه��ات املم ّولة بح ًثا
عن مكاس��ب انتخابي��ة أو مصال��ح ومنافع مؤسس��اتية محلية
ضيقة ،خاصة يف س��لطات محلية تعترب ملتزمة من حيث مواقفها
من قضاي��ا املجتمع العريب الفلس��طيني يف إرسائيل (מחאג›נה,
2008א).
يف دراستني ميدانيتني خلص محاجنة (מחאג›נה2008 ,ב)2009 ,
إىل تخل ّـف بعض املؤسسات الرسمية التابعة للدولة عن التعاطي
مع ضائقة العرب يف إرسائيل بشكل كاف .حيث أشري يف الدراستني
أعاله أن خدمات الدولة املعنية مبعناها الشمويل ال توفر إال الح ّد
األدىن من احتياجات الجمهور العريب ،بس��بب احتكامها لرشوط
استحقاق مزدوجة ليست مبنية عىل رشوط استحقاق موضوعية،
مثل «الحاجة» أو «التأم�ين» أو حتى «املواطنة» بل تعتمد عىل
«املبدأ الجمهوري» (ما يس��مى باألدبيات بالزبائنية أو الفئوية)،
الذي يكافئ الش��خص مبقدار ما يقدم��ه لتحقيق أهداف الدولة
العلي��ا كام تحدّدها املجموعة اليهودية املهيمنة .ومبا أن املجتمع
العريب ككل ال يخدم طموحات «الدولة اليهودية» فهي تستخدم
معايري اس��تحقاق أمنية (الخدمة يف الجيش أو الخدمة املدنية)،
قومية -دينية (يهودية الش��خص) ,سياس��ية (مناط��ق األفضلية
القومي��ة ،مناطق حدودية ومهاج��رون ج��دد) وثقافية (املبنى
األرسي) لتفضيل املجتمع اليهودي عىل حساب األقلية العربية.

27

تضعنا هذه الصورة أمام حقيقة مأس��اوية ،مفادها ّأن احتياجات
املجتم��ع العريب يف إرسائيل كثرية ومتنوعة بينام املوارد الطبيعية،
الطوعية والرس��مية ،شحيحة وال تكفي لس��د هذه االحتياجات.
ل��ذا تأيت أهمي��ة خدمات القطاع الخاص كـ»ش��بكة أمان» أخرية
النتش��ال املجتمع العريب قبل ارتطامه باألرض ،بعد س��قوطه من
ش��بكات األمان يف أنظم��ة الحامية الطبيعية ،غري الرس��مية منها
(بشقيها الديني والعلامين) وتلك التابعة للدولة.

القطاع الخاص في خدمة المجتمع
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تس��مى ظاه��رة التدخ��ل الطوعي ملؤسس��ات القط��اع الخاص
لتحس�ين مس��توى حياه أفراد املجتمع «املس��ؤولية االجتامعية
للمؤسس��ات االقتصادية اتجاه املجتم��ع» (Corporate Social
 .)Responsibility-CSRه��ذه الظاه��رة ناتجة ع��ن تطورات
إيديولوجية ،اقتصادية ،سياس��ية واجتامعية ،وعىل رأسها النقاش
املحت��دم حول قضي��ه “تدخل الدولة يف ترصيف حركة الس��وق
الح ّرة” .أثر هذا الجدل س��ل ًبا عىل مدى تدخل الحكومة يف “قوى
الس��وق” ،م�ّم�اّ أدى إىل تقويض وتقليص خدم��ات ومخصصات
“دول��ة الرفاه” ،وإىل انتش��ار الخصخصة الت��ي بدورها ضاعفت
كم املؤسس��ات الربحية يف كافة مناحي الحياة (لالس��تزادة راجع
נוטמן-שוורץ וגדות.)2003 ,
هذا التزايد امللحوظ كماً ونوعًا للمؤسسات الربحية ،خلق ج ًوا من
املنافس��ة املحتدمة بني تلك األطراف االقتصادية الخاصة الفاعلة
عىل الس��احة ،والتي حدت مبعظمها إىل اس��تخدام كافة الوسائل
لزي��ادة جني األرباح أو ملج ّرد الحفاظ عىل البقاءّ .
ولعل من أهم
(وأغرب) هذه األدوات املستخدمة يف هذا الرصاع هو آلية تقديم
«خدمات» لصالح املجتمع والتي تتجىل يف قيام املؤسسة الربحية
عىل الحد األدىن بأحد أربع مهام:
1 .1الحفاظ ع�لى عالقة مع املجتمع من خ�لال التربع والدعم
االقتصادي؛
2 .2االلت��زام بأخالقي��ات إنس��انية داخل العمل مث��ل تحقيق
املساواة وتكافؤ الفرص
3 .3الحفاظ عىل البيئة وخاصة جوده املاء والهواء؛
4 .4إعطاء أفضلية لجمهور املس��تهلكني مثل تخفيض األس��عار
أو تأمني الس�لامة الصحية (انظ��ر إىل רייכל ,גדרון ושני-
גמליאל.)2001 ,
تستند خدمات املجتمع من قبل املؤسسات الخاصة عىل اعتبارات
اقتصادية-ربحية (التطوع الربجاميت) واجتامعية-إنسانية (التطوع
الكالسييك) سنوضحها تفصيل ًيا تباعًا.
امللفت للنظر أنه ومع تط��ور الكتابة العلمية يف هذا املضامر ما
زال��ت األرقام الدقيقة حول عدد املؤسس��ات الربحية التي تقدم

املعونات أو الخدمات أو قيمة املس��اعدات املقدمة مغ ّيبة متا ًما.
التقدي��رات املحدثة الواردة يف دراس��ة بار-تص��وري (בר-צורי,
( 2008تش�ير إىل وجود  11,150مصلحة خاص��ة يف إرسائيل (ما
يعادل  8.9%من مجموع املصالح الخاصة) تبادر بش��كل طوعي
لخدمة املجتم��ع .مجموع ما قدمه القط��اع الخاص من تربعات
ودع��م للمجتمع ،س��واء أكان نقد ًيا عين ًي��ا أو خدمات ًيا ،وصل يف
نهاي��ة عام  2007اىل  300مليون دوالرّ .
ج��ل الدعم ( )90%قدم
من قبل  450رشكة اقتصادية كبرية .مجموع املشاريع املقدمة من
قبل القطاع الخاص وصلت إىل  15,000مرشوع ،حيث بلغ معدل
املشاريع املقدمة من قبل كل مصلحه خاصة  1,4مرشوع.
الجدير ذكره أن  61%من املصالح الخاصة تقدم مساعدات عينية،
 18%تتفرد بتقديم دعم مادي والباقي ( )21%يدمج الوس��يلتني.
أهم امليادين التي تجذب املصالح الخاصة هي مس��اعدة الفئات
الفقرية واملس��تضعفة كفئة األطفال والشبيبة والتي تستحوذ عىل
 44,2%من مجموع مس��اعدات القطاع الخاص .يليها فئتا املسنني
واملقعدي��ن ( ،)11,3%املكفوفني ( ،)5,1%امل��رىض املزمنني داخل
املستشفيات ( )4,5%واملهاجرين الجدد (.)3,7%
وقد توقف  7,600مؤسس��ة ربحية (ما يعادل  6.6%من مجموع
املؤسس��ات الخاصة يف إرسائيل) ع��ن تقديم الخدمات للمجتمع
بعد أن كان لها نشاط سابق يف هذا املضامر ،بينام أبدت 15,000
مصلحة خاصة أخرى استعدادًا حقيق ًيا لخوض هذه التجربة.
ما يقارب ثلث ( )34,5%املؤسس��ات الخاصة اس��تعانت مبوظف
خاص لتطوير رشاكة بني املؤسس��ة االقتصادية والفئة املستهدفة،
والباق��ي ( )65,5%فقد ق��دم خدمات مبارشة أو ك�� ّون رشاكات
مع منظامت مهنية وس��يطة أنش��ئت لهذا الغ��رض بالذات مثل
منظامت «معاليه» (מעלה)« ،متان» (מתן)« ،ش��تيل» (שתיל)
نس��ق مساعداته مع
و»تس��يونوت ( »2000ציונות  ،)2000أو ّ
منظ�مات طوعية غري ربحية تعمل يف املجال املعني أو مع الفئة
املستهدفة (בר-צורי.2008(,
وتبينّ من مقالة حديثة يف املوقع االلكرتوين االقتصادي املتخصص
“كلكليس��ت” (כלכליסט) ّأن ال�شركات اإلرسائيلية تت ّربع فقط
مب��ا قيمته  0,9%من إرباحها الس��نوية ملصلح��ة الجمهور مقارنة
م��ع  1,5%يف كل من أوروبا والواليات املتح��دة األمريكية وكندا.
واعتربت هذه النسبة مخ ّيبة لآلمال عىل إثر منح قانون الرضائب
اإلرسائييل إعفاء رضيبي بقيمه  32%عىل كل ش��يكل يقدم كدعم
أو ت�برع م��ن قبل املصلح��ة الخاصة حت��ى مبل��غ  4,13مليون
ش��يكل (הדר קנה .)08/12/317 ,ويتنبأ بروفيسور هيلل شميد
بانخفاض دعم املؤسس��ات الخاصة للمجتمع ،يف هذه الفرتة ،من
3
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ج ّراء الركود االقتص��ادي الذي رضب االقتصاد العاملي واإلرسائييل
عىل حد سواء (שמיד 2009 ,עמ› .)8-9

خدمات القطاع الخاص لصالح لمجتمع العربي
توطئة
نظ ًرا لعدم وجود إحصائيات حول عدد املؤسسات الخاصة الفاعلة
حرصا
أو قيمة املس��اعدات املادية العينية أو الخدماتية املقدمة ً
للمجتمع العريب الفلسطيني يف إرسائيل ،فسنك ّرس هذا الجزء من
البحث لتوصيف نوع “الخدم��ات” التي يقدمها القطاع الخاص،
بشقيه املحيل واألجنبي ،ثم نحدّد أهم مميزات هذه “الخدمات”
وذلك ليتسنى لنا تفسري صريورتها.
ويج��در التنويه بداي�� ًة إىل ّأن بعض املعلوم��ات الواردة يف هذه
املبحث من املقال تس��تند إىل بحث ميداين أج��راه كاتب املقال
عن املوضوع (מחאג›נה ،)2009 ,ونرش ملخصه يف مجلة «الرأي
السائد» املتخصصة الصادرة باللغة العربية.
لعل أهم دالالت أهمية خدمات القطاع الخاص كـ»شبكة أمان»
أخرية كام أس��لفنا هي مبادرة وتوجه أفراد م��ن املجتمع العريب
– بداية بالتوازي ومن ثم مبعزل عن املؤسسات الخريية الدينية -
إىل أصحاب رؤوس األموال واملؤسس��ات االقتصادية لطلب العون
واملس��اعدة .وحني تبينّ ّأن هن��اك تجاو ًبا من أصح��اب املصالح
الخاصة العرب ،أخذت مجموعات املصالح ()Interest Groups
عىل اختالف اهتامماتها ،الجمعيات األهلية واملؤسس��ات البلدية
بالتوجه إليهم طالبني العون واملساعدة املادية ،العينية والخدماتية.
باملقابل ،شوهدت مبادرات ُتقدم خدمات من قبل فروع لرشكات
عاملية تس��وق بضائعها وخدماتها داخل املجتم��ع العريب .عليه،
ونظ ًرا لالختالف الكب�ير بني كال القطاعني الخاصني :املحيل العريب
من جه��ة ،واإلرسائييل والعاملي من جهة أخرى ،س��نف ّرد ونكرس
ّ
لكل منهام حيزًا مس��تقال ملداولة خصوصية “خدماته” للمجتمع
العريب ،عىل أن نتوقف عىل تجليات وأسباب هذه الخصوصية.
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خدمات القطاع المحلي في المجتمع العربي

تتم ّي��ز الخدمات املقدم��ة من قبل املؤسس��ات املحلية الخاصة
لصال��ح األقلية العربية يف الداخل بكونه��ا ضئيلة الحجم ،محلية
التغطية ،مرئية وهدفها الشهرة ،ضيقة من حيث أهدافها اإلغاثية،
عفوية وغري مبادرة بل تلبي الطلبات الخارجية ،تقدم مبارشة فال
تتعاطى مع أجس��ام مهنية وس��يطة ،فرتات تقدميها آنية-مؤقتة.
وفيام ييل تفصيل هذه املميزات:
1 .1حجم الخدم��ات :رغم عدم وجود إحصائي��ات دقيقة عن

.5

تاسارد
ح�صرا للمجتمع الع��ريب ،إال أن الجرد
الخدم��ات املقدمة
ً
امليداين واملقابالت التي أجريناها يف هذا الصدد تشري إىل قلة
عدد املؤسس��ات املحلية الفاعلة يف تقديم الخدمات وصغر
قيمة املس��اعدات .حتى لو احتس��بنا نسبة املصالح املحلية
الخاص��ة من مجموعها العام مع العدد الكيل للمؤسس��ات
الفاعل��ة يف تقديم الخدمات أو قيمة املس��اعدات املقدمة
يف إرسائيل س��نجد ً
أيض��ا أن الخدم��ات املقدمة للجامهري
العربي��ة ضئيلة ،خاصة ّ
وأن هذه املصال��ح املحلية الخاصة
هي مبعظمها صغرية جدًا وعائلية؛
2محليه الدعم :معظم املس��اعدات املقدمة من قبل املصالح
املحلية الخاصة للمجتمع العريب هي «محلية» باألساس ،أي
أنها تتقوقع داخل املدينة أو القرية أو حتى الحارة ،باستثناء
مدن أم الفحم والنارصة حيث هنالك مشاريع مثل :صناديق
دعم الطالب تخدم أيض��ا القرى املتاخمة لهاتني املدينتني.
مل نع�ثر يف بحثنا امليداين عىل مش��اريع بتمويل عريب خاص
تخدم كل املجتمع العريب أو حتى جله.
3خدمات مرئية هدفها الشهرة :املشاريع بأغلبها مرئية (مثل
بناء دور عبادة ،دعم ف��رق رياضية ،رشاء معدّات وأجهزة،
تصلي��ح وترميم مؤسس��ات حيوية ،رعاي��ة حفالت تخرج
طالب) .هذه املش��اريع ملموسة وجليه للعيان ،واألهم من
ذلك أنها تخدم رشائح س��كانية كبرية ،الن هدفها األس��ايس
هو الش��هرة كام سنوضح الح ًقا .يف اآلونة األخرية بدأ ينترش
موضوع اإلعالن عن املؤسسة الداعمة متاش ًَيا ،كام ذكرنا آن ًفا،
مع الرغبة يف الجمع بني األهداف «الطوعية الكالس��يكية»
للدعم الخاص واألهداف «الربجامتية-الربحية-التسويقية».
لهذا كل��ه نجد نزوعًا حادًا عند أصحاب املصالح الخاصة يف
املجتمع العريب باتجاه املشاريع املرئية عىل حساب مشاريع
«اليد الخفية» ،والتي تقدم خدمات بشكل رسي وغري معلن
ألفراد أو رشائح سكانية يف ضائقة.
4مساعدات ضيقة :ملفردة «ض ّيقة» معنيان أساسيان :أولهام
مصححة (Curative,
أنها «إغاثية» ( )Reliefأو عالجي��ةِّ /
 )Remedialتس��عى للتعاط��ي مع احتياجات أو مش��اكل
وأزمات وقعت بالفعل وليست مانعة ( )preventiveتحول
دون حدوثه��ا ،أو تطويرية /إمنائي��ة ()Developmental
تطمح الس��تغالل موارد املجتمع وتحقي��ق طاقاته؛ املعنى
الثاين هو أن املس��اعدات تنحرص يف مواضيع محددة للغاية
(يف امل��ايض كان الرتكيز عىل إغاث��ة الفقراء واملعوزين بينام
اليوم االهتامم باملشاريع والنشاطات سالفة الذكر).
5معون��ات “عفوية” :ونقصد هنا أنها غ�ير مبا ِدرة بل تلبي
التوقع��ات الخارجية .فالصبغة الغالب��ة للمعونات املقدمة
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من القطاع املحيل الخاص هي كونها غري مخططة مس��ب ًقا،
بل تعتمد ع�لى رد فعل أصحاب املصالح الخاصة املحليني-
املعروفني باس��تعدادهم وقدرتهم ع�لى العطاء  -ملتطلبات
«مجموعات املصالح» املختلفة .لكن يش��ار إىل أننا صادفنا
بعض املش��اريع الكب�يرة التي بادر إليه��ا أصحاب املصالح
الخاصة وقد ُخطط لها مسب ًقا وتعمل بشكل دوري.
6 .6إنف��اق مبارش دون وس��اطة مهنية :الطابع املس��يطر عىل
اإلنفاق هو أن��ه يقدَّم مبارشة من أصحاب املصالح الخاصة
إىل الجهات املعنية دون تدخل أجس��ام مهنية وسيطة مثل
«منسق /مركز مس��اعدات /تطوع» لعدم وجود مثل هذه
الوظيفة داخل مؤسس��اتنا االقتصادية املحلية ،أو «جس��م
مهن��ي متخصص موج��ه» ،النحصار ومتركز هذه األجس��ام
يف الوس��ط اليهودي فق��ط ،أو «جمعيات خريي��ة /أهلية»
والتي غال ًبا ما تكون مس��ته ِلكة بذاتها وليست ً
وسيطا عىل
اإلطالق.
7 .7تع��اط آين ومؤقت :القط��اع املحيل الخ��اص يحتكم ملبدأ
«هن��ا واآلن» ( )here and nowيف تعاطيه مع احتياجات
ومتطلب��ات وأزمات املجتم��ع العريب ،ومبوجب��ه يركز عىل
القضاي��ا الس��اخنة طمع��ا يف “إخامده��ا” أو ع�لى األقل
“معالجتها” .بكل�مات أخرى ،يف دراس��تنا امليدانية مل نجد
استمرارية يف متويل مشاريع لسنوات عديدة أو حتى تعاط
طويل امل��دى مع أزمات .بالعك��س ،القطاع املحيل الخاص
يتحاىش /يتجنب /ميتنع عن أي التزامات طويلة املدى.
تعود قلة عدد املؤسس��ات املحلية الفاعل��ة يف تقديم الخدمات
للمجتم��ع الع��ريب وضآلة قيم��ة املس��اعدات إىل حقيقة ضعف
االقتصاد املحيل ،واىل كون معظم املصالح االقتصادية يف املجتمع
الع��ريب صغرية إىل متوس��طة يغلب عليها الطاب��ع العائيل .هذه
املصالح تسوق بضاعتها داخل قراها ومدنها وأن توسعت فتكتفي
غال ًبا بحدود املجتمع العريب ( ُينظر إىل ח›טיב ,סולומון וקורת,
; 2006הכנסת.)2004 ,
م��ا زالت «ش��خصنة» ( (Personalizationاملصال��ح االقتصادية
الخاص��ة الس��مة األبرز يف املجتم��ع العريب داخ��ل إرسائيل عىل
حس��اب “املأسس��ة” ( )Institutionalizationو”الربقرط��ة”
( )Bureaucratizationو”اإلدارة العلمي��ة” (management
 .)Scientificلهذا ّ
فإن توجه الجمهور يكون إىل أصحاب املصالح
االقتصادي��ة الخاص��ة العرب ولي��س إىل مؤسس��اتهم .باملقابل،
صاحب املصلحة هو الذي يقرر بشكل فردي وبناء عىل اعتبارات
ذاتي��ة كم ،ملن ،متى ،أي��ن ،كيف وملاذا يق��دّم الخدمات .معنى
هذا أن “الش��خص” (صاحب املصلحة) يف املركز وليس املؤسسة
االقتصادية الخاصة التي يقف عىل رأسها.

معظ��م رجال األعامل املحليني الذي��ن قدموا خدمات ملجتمعهم
العريب ترصفوا كمتربعني عاديني (تط ّوع كالسييك) كونهم يبحثون
عن تحقيق مكاسب دنيوية (خدمه شعبهم ومجتمعهم ،الشهرة
واملكان��ة االجتامعية) أو ديني��ة (مرضات الله ع��ز وجل) ،دون
أن يأخذوا يف الحس��بان مصالح مؤسس��اتهم االقتصادية  -التربع
الربج�مايت /الربحي /التج��اري /التس��ويقي (זידאן .)2005 ,يف
السنتني األخريتني بالذات ،نالحظ انتقاال من منط التربع الكالسييك
إىل الربجاميت ،خاصة يف املؤسس��ات االقتصادية املحلية املتوسطة
ف�ما فوق ،وذلك عىل إثر التغ�ّي�رّ ات االيجابية يف النظام الرضيبي
وأخذ املصارف اإلرسائيلية يف الحسبان خدمة املؤسسة االقتصادية
للمجتمع كأحد املعايري يف إعطائها قروض أو تسهيالت أو حتى يف
التعامل اليومي معها.
أغلب أصح��اب املصالح الخاصة املحلي�ين يترصفون كأقرانهم يف
الوس��ط اليهودي (לימור 2009; ,נוטמן-שוורץ וגדות2003; ,
רייכל ,גדרון ושני-גמליאל )2001 ,بامتناعه��م عن االلتزام يف
مش��اريع طويلة املدى قد تلزمهم باس��تثامرات كبرية ولس��نوات
عدي��دة .من جهة أخرى ّ
ف��إن ما مييز املجتم��ع العريب هو عدم
وجود بنية تحتية مالمئة لرتش��يد املعون��ات املقدمة من القطاع
الخ��اص مثل :ع��دم وجود معرفة كافية يف مس��تحقات املتربعني
من النظام الرضيبي املحدث؛ غياب أجس��ام توجيهية أو تنسيقية
فاعلة وفعالة لرجال األعامل الصغار واملتوس��طني؛ عدم جاهزية
الحك��م املحيل للدخ��ول يف رشاكات مع القطاع الخاص يف تقديم
خدمات؛ االفتقار إىل مظلة كبرية تنسق بني الجمعيات الخريية يف
توجهها بطلب املساعدة من القطاع الخاص.

خدمات القطاع العالمي في المجتمع العربي

إعتمدن��ا يف بحثن��ا امليداين ع�لى املعلومات والتقاري��ر املفصلة
الصادرة عن أهم أربع مؤسس��ات وسيطة متخصصة يف إرسائيل،
تقوم برتش��يد خدم��ات القطاع الخ��اص لصال��ح املجتمع وهي
“معالي��ه” (מעלה« ،)4مت��ان» (מתן« ،)5ش��تيل» (שתיל)6
و»تس��يونوت ( »2000ציונות  .)20007كام اس��تعنّا باملعلومات
الق ّيم��ة داخ��ل القس��م «فاعلي��ة» ( Activismמעורבות )8يف
موقع صحيفة «يديع��وت أحرونوت» اإللكرتوين ( )Ynetواملوقع
االلكرتوين االقتصادي املتخصص “كلكليست” (כלכליסט.)9
معظم الخدمات املقدمة من الوس��ط اليهودي للمجتمع العريب
يف إرسائي��ل تص��در عن فروع ل�شركات عاملية تس��وق بضائعها
4
5
6
7
8
9
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وخدماته��ا داخل املجتمع الع��ريب .تتم ّيز ه��ذه الخدمات بأنها
ش��حيحة ،منهجية ،مأمسس��ة ،مبت َد َرة وتس��تعني بأجسام مهنية
وس��يطة لرتش��يد دعمها ،محلية ،ضيق��ة ،خدماتية-مرئية هدفها
التسويق ،وغري مالمئة للمجتمع العريب.
1 .1ش��ح الخدمات :ع�لى الرغم من كون املؤسس��ات األجنبية
الفاعل��ة يف املجتم��ع الع��ريب فروعًا ل�شركات عاملية مثل
»«Blue Square Israel“ ,”IBM» ,”Unilever“ ,”Intel
“ ,”super-pharm”,דרך-ארץ  ”‹operatorف��إن ع��دد
هذه الرشكات العاملية الفاعلة يف املجتمع العريب يف إرسائيل
محدود جدًا ،وذلك عىل الرغم من أن معظم الدعم ()90%
الذي ق��دم للمجتم��ع اإلرسائييل كان مص��دره  450رشكة
اقتصادي��ة كبرية اغلبها فروع ل�شركات عاملية .كذلك الحال
بالنسبة لقيمة املساعدات الشحيحة من مجموع  11مليار
ش��يكل س��نويا (ما يقارب  300مليون دوالر) الذي قدِّم ،يف
نهاي��ة عام  ،2007من خالل القطاع الخاص كتربعات نقدية
وعينية وخدماتية .وال ميكن معرفة حتى عدد املش��اريع يف
خدم��ة العرب من مجم��وع  15,000مرشوع م ِّول من قبل
القطاع الخاص داخل الدولة (בר-צורי.2008( ,
كان��ت معظ��م الخدمات الت��ي قدمت من قب��ل الرشكات
األجنبية للمجتمع العريب عبارة عن أيام عمل ملوظفي هذه
الرشكات الذين يقومون خالله��ا بتدريب وتوعية وتثقيف
الرشائح املس��تهدفة مقابل امتي��ازات لهؤالء املوظفني عىل
مجهودهم والتزامهم.
2 .2املنهجي��ة واملأسس��ة :كل الخدمات الت��ي قدمت من قبل
ف��روع رشكات عاملية لصالح املجتم��ع العريب تنخرط ضمن
اس�تراتجياتها التسويقية ملنتجاتها وبضائعها ،ووف ًقا لهدفيها
مبنع األزمات قب��ل حدوثها أو تطوي��ر الطاقات والقدرات
الكامن��ة داخ��ل الفئ��ات املس��تهدفة .كذل��ك تعمل هذه
الرشكات من خالل آليات مدروس��ة ومق ّرة من قبل القامئني
عليه��ا .بكلامت أخرى ،كام س��نوضح باألمثل��ة الح ًقاّ ،
فإن
خدمة ال�شركات العاملي��ة للمجتمع العريب ه��ي جزء من
ثقافتها اإلدارية.
3 .3االبتدار واالس��تعانة بأجسام مهنية وسيطة لرتشيد الدعم:
رغم قلة عددها وانخفاض تكلفتها إال أن جميع املش��اريع
الفاعلة قي املجتمع العريب جاءت مببادرة من قبل الرشكات
ضلع فيها .كام وجدنا
نفسها دون أن يكون للجمهور العريب ٌ
ّأن كل املش��اريع تس��تعني بأجسام مهنية وس��يطة لرتشيد
دعمها مثل «منس��ق مساعدات» داخل املؤسسة الخاصة»،
أو «جس��م مهني متخص��ص» كانت هي املوج��ه الرئييس
للمرشوع من حيث تحديد الرشيحة املس��تهدفة وأهداف

تاسارد

وآليات املرشوع وتقييمه يف نهايته الستخالص العرب.
4 .4الطابع املحيل :معظم املساعدات املقدمة من قبل الرشكات
العاملي��ة للمجتمع العريب تتخذ طاب ًعا محل ًيا باألس��اس ،أي
أنها تتقوقع داخل قرى أو مدن أو حتى مؤسس��ات محدّدة
ج��دًا مثل امل��دارس .مل نعرث يف بحثنا امليداين عن مش��اريع
بتموي��ل أجنبي خ��اص يخدم كل املجتم��ع العريب أو حتى
معظمه.
5 .5الضيق :لضيق املس��اعدات مفهومان  -أوال أنها تعمل عىل
تطوي��ر املجتمع قد ًما من خالل اس��تغالل موارده وتحقيق
طاقاته ،متناس��ية الس��بل األخرى مثل اإلغاث��ة والتصحيح
والع�لاج والوقاي��ة؛ وثان ًيا ّأن املس��اعدات تنحرص يف مجال
واحد فقط وهو الرتشيد /التعليم /التثقيف والتوعية.
6 .6األه��داف التس��ويقية :املش��اريع بأغلبها مرئي��ة (دورات
تعليمي��ة وتثقيفية) تخدم رشائح س��كانية محددة إال أنها
تس َّوق من خالل وسائل اإلعالم املحلية وذلك لخدمة هدفها
«الربحي-التس��ويقي» .أي ّأن الرشكات العاملية تبذل جهدًا
يك تبدو جذابة للمجتمع العريب وذلك من خالل الربط بني
تخصص الرشكة ونوعية الخدمة املقدمة .عىل س��بيل املثال
ّ
تس ِّوق رشكة «דרך-ארץ  ”operatorخدمات تثقيفية عن
أهميه ش��ارع “عابر إرسائيل” للتط ّور االقتصادي للمجتمع
العريب وللحفاظ عىل البيئة؛ رشكة “ ”Unileverتقدّم دورات
يف التغذية الصحية؛ “ «Blue Square Israelتقوم برتش��يد
الجمهور عن االس��تهالك العقالين واملسؤول؛ رشكة “super-
 ”pharmتخ��دم مج��ال الرعاية الصحية ورشك��ة »”Intel
تؤهل مجموعات معلمني وطالب عىل حوس��بة مدارسهم.
ال�شركات األجنبية تعرتف أنها تس��عى ،من خالل خدماتها
للمجتمع العريب ،إىل تسويق منتجاتها وبضائعها ،فعىل سبيل
ت�صرح “ّ ”Unileverأن هدف مرشوعها من التوعية
املثال ّ
الصحية هو “توجيه املواطن العريب نحو مس��تحرضات تلام
الغذائي��ة»10؛ « «Blue Square Israelتقول“ :إننا نعمل يف
إطار خدمة زبائننا الكرام ّ
قريتي س��جور ونحف خري
ولعل
ّ
دلي��ل عىل أننا نكرم زبائننا الذي��ن يتوافدون عىل فرعنا يف
ت�صرح“ :اخرتنا أن
كرميئي��ل”»11؛ «דרך-ארץ ّ ”operator
نعمل داخل القرى العربية املتاخمة لش��ارع عابر إرسائيل
وذلك رغبة منا يف مشاركتها يف القيمة املضافة للشارع”»12؛
« ”super-pharmتق��ول“ :هدفن��ا من العمل يف الوس��ط
الع��ريب هو تعزي��ز ماركة الرشك��ة وتقوي��ة هيبتها داخل
http://www.maala.org.il/heb/home/a/03/default.asp?ContentID=687 10
http://www.maala.org.il/heb/home/a/03/default.asp?ContentID=686 11
http://www.maala.org.il/heb/home/a/03/default.asp?ContentID=685 12
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املجتمع العريب وذلك عىل غ��رار التغطية اإلعالمية املكثفة
واملجانية ملرشوعنا يف وسائل اإلعالم املحلية.»13
7 .7عدم املالءم��ة :الخدمات غري مالءم��ة لخصوصية املجتمع
العريب حتى من حيث اللغة ،ذلك ّأن كل املش��اريع املطبقة
يف املجتم��ع العريب ه��ي تقليد وإعادة إنتاج ملش��اريع قد
نفذت سابقا داخل الوسط اليهودي دون محاولة ملالءمتها.
معظ��م ال�شركات األجنبية تع��ي هذه املش��كلة وتجتهد،
حس��ب الترصيحات ،من أجل تصحيح هذا االعوجاج .عىل
س��بيل املث��ال “ ”Unileverترصح أنها وبس��بب “لضائقة
املالية مل تس��تطع ترجمة املواد أو حتى مالمئتها لخصوصية
الفئة املستهدفة; «Blue Square Israel“ 14تعرتف أن أهم
التحدي��ات الجامثة أمامها هي ترجمة امل��واد للغة العربية
ومحاولة تصميم برنامج إرش��اد غذايئ يت�لاءم واحتياجات
املجتم��ع العريب الخاص��ة؛ “דרך-ארץ  ”operatorيق ّرون
بوجود “مش��اكل إدارية داخلي��ة يف كل ما يخص العمل يف
الوسط العريب ومنها اآلراء املس��بقة ملوظفي الرشكة والتي
تخيفه��م ومتنعهم م��ن الوص��ول والتطوع داخ��ل القرى
العربية”.
كمي��ة ونوعي��ة الخدم��ات املقدمة م��ن قبل ف��روع الرشكات
العاملية الخاصة (مركزها يف الوس��ط اليه��ودي) لصالح املجتمع
الع��ريب ال ترق��ى إىل املس��توى املطل��وب من مؤسس��ات بهذه
الضخام��ة االقتصادي��ة ،وال تجاه مجتمع لدي��ه احتياجات كبرية
ويع��اين من أزمات كاملجتمع العريب يف إرسائيل .ولعلنا نتس��اءل
مل��اذا هذا التمييز بني م��ا هو مقدم كماً ونوعً��ا لصالح املجتمع
اليهودي املنتعش اقتصاد ًيا وسياس�� ًيا (הכנסת 2005 ,صفحات
 ;7-8נוטמן-שוורץ וגדות 2003 ,صفح��ات  174-176ו)180-
واملجتمع العريب الذي يعاين من هشاشة اقتصادية-اجتامعية كام
تعرتف الرشكات نفس��ها؟ عىل س��بيل املثال « ”Unileverتنصح
الرشكات االقتصادية باقتحام الوس��ط العريب ألنه “متعطش جدًا
ل��كل ما يخص الحفاظ عىل الصحة .لقد أثبت هذا الوس��ط من
خالل التجربة العملية انه رشيك يستطيع أن يقوم بثورة يف مناح
حياتية كثرية»15؛
« «Blue Square Israelتنص��ح كاف��ة ال�شركات االقتصادي��ة
“بتكثيف فعالياتها غري الرسمية مع الوسط العريب”؛ “דרך-ארץ
ترصح ّ
ب��أن “الرشكات االقتصادية ال تت ّربع للوس��ط
ّ ”operator
العريب ع�لى الرغم من وجود حاجة ماس��ة لذلك” وتضيف “إن
عملنا وت ّربعنا للوس��ط العريب يكسبانا العرفان والجميل والتقدير
13
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الكب�ير لجهودنا (بعيدًا عن االس��تهزاء والس��خرية من املعلمني
الطالب واألهايل) أضعاف ما كنا نتمناه يف مش��اريع مش��ابهة يف
الوسط اليهودي16؛
«ُ ”super-pharmت ِق��ر “إنن��ا نطالـَب دامئًا من الوس��ط العريب
بتوسيع جهودنا بسبب حاجته”.
س��نتوقف عىل أس��باب متييز الرشكات العاملية للوسط العريب يف
“الخدمات” والتي تعت�بر فتا ًتا ليس إال ( ُينظر يف هذا الصدد إىل
مقاله פלד:)25.02.0917 ,
▪ ▪عدم جاذبية املس��تهلك العريب لفقره وعوزه وضعف
قدرته الرشائية ،أو ألن السوق العربية داخل إرسائيل
تعترب مبثابة “س��وق أس�يرة” ( )Captive marketال
متل��ك إال رشاء منتجات الرشكات العاملية .فالس��وق
العربي��ة مك ّبلة اليدين وعاجزة عن املنافس��ة الحرة
الحقيقي��ة إال من خالل “املقاولة من الباطن” (Sub-
 )contractingمع رشكات إرسائيلية فقط.
▪ ▪ع��دم وجود تقليد مؤسس��ايت يف تقدي��م “خدمات”
للمجتم��ع العريب .الخبري االقتص��ادي أمني فارس (يف
مقاله פלד 2009 ,آنف��ة الذكر) يدعي أن «الرشكات
اإلرسائيلية الكبرية مثل رشكه الكهرباء ،مكوروت ،بيزك
أرباحا طائلة من الوسط العريب ال
والبنوك التي تجني ً
تقدم أي يشء يذكر لهذا الوس��ط» .لهذا ندعي أنه مل
يكن لدى فروع الرشكات األجنبية يف إرسائيل «منوذج
تقليد» تحتذي به يف خدمة املجتمع العريب.
▪ ▪غياب أجس��ام عربية مهنية تنسيقية تقوم بالوساطة
ب�ين املجتمع العريب عىل كافة أطيافه واحتياجاته مع
الرشكات العاملية ،مثل معاليه (מעלה) ،متان (מתן)
وشبيهاتها يف الوسط اليهودي.
▪ ▪اعتبارات أمني��ة ومنها خوف املوظف�ين يف الرشكات
العاملي��ة م��ن الق��دوم إىل البلدات العربي��ة والقيام
بدورات تدريبية وتوعية ونشاطات تثقيفية خاصة يف
فرتات األزمات املتالحقة.
▪ ▪محاولة إدارات الس��لطات املحلية العربية تس��ييس
الخدمات املقدمة من قبل الرشكات العاملية مبا يخدم
مصالحها الفئوي��ة الضيقة .باملقابل ،تحتكم الرشكات
العاملي��ة (بتأثري إداراتها وكوادرها اإلرسائيلية) تحتكم
لرشوط اس��تحقاق غري موضوعية ،مثل “الحاجة” أو
حتى “املواطنة” بل تعتم��د عىل “املبدأ الجمهوري”
(ما يس��مى باألدبي��ات بالزبائني��ة أو الفئوية) ،الذي
16
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تاسارد

2009
يكافئ الش��خص مبقدار ما يقدم��ه لتحقيق أهداف
الدول��ة العليا كام تحدده��ا املجموعة املهيمنة .لهذا
فمعظ��م الخدم��ات املقدم��ة إىل املجتم��ع الع��ريب
اتجهت إىل فئ��ات تخدم يف الجي��ش اإلرسائييل مثل
البدو وال��دروز أو إىل البلدات التي س��لبت أراضيها
إلقامة مشاريع اقتصادية ،مثل مناطق املثلث الشاميل
املحاذي��ة لصالح ش��ارع “عابر إرسائي��ل” ،أو بلدات
متاخمة ملشاريع تعاين من أرضار بيئية أو صحية.

نقاط للنقاش

أو ًال :يتناس��ب تط ّور «خدمات» القطاع الخاص لصالح المجتمع
العربي الفلس��طيني في إس��رائيل طرد ًيا مع تده��ور الخدمات
االجتماعية المقدمة من قبل مؤسسات الحكم المركزي والمحلي.
عليه ،يج��ب تفادي هذا الموقف الخطي��ر والتنويه إلى وجوب
التعاط��ي مع «خدم��ات» القط��اع الخاص ،المحل��ي والعالمي،
كخدمات «إضافية» وليس «بديلة» للخدمات الرسمية.
ثان ًيا :هناك تخوف حقيقي من اقتراب أصحاب المصالح الخاصة
إلى مواقع اتخاذ القرارات ،في ظل عجز الحكم المحلي عن تلبية
االحتياجات المتزايدة وعدم اهتمام السلطة المركزية بالمجتمع
العربي ،لذا فكالهما بحاجة ماس��ة إلى دع��م وخدمات القطاع
الخاص ومن المحتمل أن يش��ركاه في اتخاذ القرارات .ويخش��ى
من أن تستغل هذه المؤسسات الخاصة التي «اشترت» حقها في
المواق��ع المؤثرة موق َعه��ا الجديد وتقوم باتخ��اذ قرارات تخدم
مصالحها وأجندتها االقتصادية الربحية متناسية أو ضاربة بعرض
الحائط مصالح الجمهور العربي.
ثال ًثا :عدم وجود تخصص أو تنس��يق ال ب��ل ووجود مضاربة في
تقديم الخدمات للمجتمع العرب��ي .فكما أوردنا تفصيل ًيا ،تختار
كل مصلحة خاصة مس��ارها التطوع��ي دون أن تحوز المؤهالت
الكافية لفه��م خصوصية المجتمع المنوي التأثير عليه .وغال ًبا ما
يكون اختيار المشاريع نتيجة اعتبارات شخصية أو ربحية وليس
بنا ًء على مؤهالت عند المؤسسة أو احتياجات المجتمع.
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