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إسرائيل ستكون املصدر الوحيد 

لزيادة عدد اليهود في العالم

]قراءة في تقرير جديد لـ "معهد  تخطيط سياسة الشعب اليهودي"[

صدر عن "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة 
اليهودية، في اآلونة األخيرة، تقرير يتضمن تصورات خبراء عملوا 
ضمن املعهد ألوضاع اليهود في العالم حتى العام 2030. واستعرض 
التقرير سلسلة من السيناريوهات، لكنه تركز باألساس في األوضاع 
احلركة  تعتبرهم  والذين  العالم،  في  اليهودية  الديانة  ألبناء  احلالية 

الصهيونية شعبا واحدا.
يشمل التقرير سلسلة من األبواب، ولكن كالعادة فإن على رأس 
هذه األبواب يبقى العامل الدميغرافي املتعلق بأعداد اليهود في العالم، 
وفي إسرائيل. وبقيت التقديرات حتى العام 2020 مطابقة لتقديرات 
املبدأ  العالم من حيث  اليهود في  أن عدد  السنوات األخيرة، وهي 
سيواصل تراجعه، إال إن الزيادة الوحيدة احلاصلة في إسرائيل كفيلة 

برهوم جرايسي  )*(

)*( صحـافي فلسطيني- الناصـرة.

بسد النقص، وحتقيق زيادة لعدد اليهود بنسبة 9ر3%، خالل عشر 
سنوات، في حني أن العالم من املفترض أن يزداد خالل هذه الفترة 

ما بني 16% إلى %18.
اليهودية  الوكالة  عليها  تعلق  أب��واب  عند  التقرير  يتوقف  كذلك 
أهمية كبرى، وهي "الهوية اليهودية" ومدى االنتماء لها، وكذلك 
األوضاع االقتصادية لدى اليهود في العالم، أو كما جاء في التقرير 
"االقتصاد اليهودي"، وستركز هذه املعاجلة على هذه األبواب الثالثة 

نظرا ألهميتها اإلستراتيجية على إسرائيل بشكل خاص.
وكان التقرير قد ظهر كباكورة أبحاث استمرت طيلة العام 2009، 
وشارك فيها عدد كبير من الشخصيات. وقد برزت من بني املشاركني 
األمنية  األجهزة  في  مركزي  دور  لها  شخصيات  املشروع  ه��ذا  في 
أميركية  وشخصيات  اإلسرائيلية،  السياسية  واحللبة  والعسكرية 
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يهودية، منها من يعمل حاليا في اإلدارة األميركية. ومن الشخصيات 
األميركية نقرأ أسماء دنيس روس، الذي كان حتى وقت قريب رئيس 
ويعمل  اليهودي"  الشعب  سياسة  تخطيط  "معهد  إدارة  مجلس 
الشرق  القومي األميركي لشؤون  حاليا مستشارا في مجلس األمن 
األوسط، واملستشار احلالي في البيت األبيض أيضا لشؤون الشرق 
األميركية  اخلارجية  ووزي��ر  أبرامز،  وإليوت  شبيرو،  دان  األوس��ط 

األسبق هنري كيسنجر. 
ومن األسماء اإلسرائيلية نقرأ أسماء رئيس الوكالة اليهودية احلالي 
نتان شيرانسكي، ومستشار رئيس احلكومة اإلسرائيلية احلالي احملامي 
مريدور،  سالي  السابق  اليهودية  الوكالة  ورئيس  موخلو،  إسحق 
واحمللل السياسي البارز في صحيفة "هآرتس" ألوف بن، ورئيس 
زئيف  أه��ارون  األسبق  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  شعبة 

فركش وغيرهم.

العامل الدميغرافي وإحصائيات اليهود
عمليا فإن املعطيات واإلحصائيات التي يستعرضها التقرير وتعتمد 
على معطيات نهائية للعام 2009، مطابقة تقريبا ملعطيات وتقديرات 
العام 2008، ونقرأ فيها أن عدد اليهود في جميع أنحاء العام بلغ 
57ر5  حوالي  نسمة،  مليون  309ر13  املاضي  العام  نهاية  حتى 
مليون منهم يعيشون في إسرائيل، بينما 275ر5 مليون يعيشون في 

الواليات املتحدة األميركية.
في  يعيشون  ال��ع��ال��م  ي��ه��ود  م��ن   %42 ح��وال��ي  أن  يعني  وه���ذا 
املتحدة األميركية، وإذا  الواليات  إسرائيل، مقابل 6ر39% في 
أضفنا لألخيرة كندا التي فيها 375 ألف يهودي، واملكسيك التي 
فيها 40 ألف يهودي، فنرى أن نسبة اليهود في القارة األميركية 
الشمالية هي حوالي 43% من مجمل يهود العالم. وجند أن عدد 
اليهود في أميركا اجلنوبية هو 351 ألفا، وأكبر مركز لهم هو في 
األرجنتني حيث يعيش 162 ألفا، ثم البرازيل 90 ألفا، وباقي 

الدول 70 ألفا.
أما املركز الثالث لليهود في العالم فنجده في أوروبا، إذ بلغ عددهم 
هناك، من دون دول االحتاد السوفييتي السابق، 15ر1 مليون نسمة، 
ليشكلوا نسبة 6ر8% من مجمل يهود العالم، وأكبر هذه املجموعات 
جندها في فرنسا، حيث بلغ عدد اليهود 485 ألفا، مقابل 293 ألفا 
في بريطانيا، ثم 120 ألفا في أملانيا و49 ألفا في هنغاريا، و149 ألفا 

في باقي الدول األوروبية.

السوفييتي  اليهود جنده في دول االحتاد  واالنهيار األكبر في عدد 
السابق، إذ بلغ عددهم حتى نهاية العام املاضي 339 ألف نسمة، 
في حني أن عددهم في العام 1970 كان 151ر2 مليون نسمة، ولكن 
1ر1 مليون نسمة هاجروا إلى إسرائيل في العقدين األخيرين، إضافة 
إلى مئات آالف أخرى انتشرت في أنحاء مختلفة من العالم، ولكن 
تقارير أخرى تؤكد أن أعلى نسبة "حتلل" وزيجات مختلطة لليهود 
في العالم جندها في دول االحتاد السوفييتي السابق، وهناك من حتدث 
عن نسبة 70% من مختلف الزيجات. ويبقى التجمع األكبر لليهود 
باقي  وفي  ألفا  وأوكرانيا 74  يسكنها 210 آالف،  التي  في روسيا 

الدول 45 ألفا.
بني  سلبي"  "م��ي��زان  هناك  املرحلة  ه��ذه  ف��ي  إن��ه  التقرير  وي��ق��ول 
الساحقة  الغالبية  في  الوفيات،  وب��ني  اليهود  ل��دى  ال���والدات  ع��دد 
من املجموعات اليهودية في أوطانها املختلفة، في حني أن الوضع 
في إسرائيل يعتبر شاذا بالنسبة للمشهد الدميغرافي العام لليهود في 

العالم.
ويرى التقرير أن التراجع احلاد في عدد الوالدات وتراجع نسبة 
املجتمعات  ارتفاع حاد في معدل األعمار في  إلى  أديا  الشباب 
اليهودية، فهي تشيخ بسرعة، وهذا ما يرفع من نسبة الوفيات، 
باستثناء  أوطانها  في  اليهودية  املجتمعات  أع��داد  تراجع  وم��ن 

إسرائيل.
كذلك فإن التغيرات التي تطرأ في هذه املرحلة على العائلة اليهودية 
اليهودية، وزيادة  الهوية  في تلك املجتمعات ساهمت في تشويش 

التعقيدات في التعريف اجلماعي لليهود.
أن  املعطيات  من  يتبني  إذ  املختلط،  ال��زواج  هذا  إلى  ويضاف 
31% من زيجات اليهود في العالم هي زيجات مختلطة، مبعنى 
مع أبناء ديانات أخرى، وتصل هذه النسبة في أنحاء العالم من 
إسرائيل  في  اليهود  زيجات  أن  أي   ،%48 إلى  إسرائيل،  دون 
تخفض النسبة العامة، وهذا بحد ذاته يعتبر مشكلة بالنسبة ملبدأ 

تعريف اليهودي.
وكما هو معروف فإن اليهودي بحسب الشريعة اليهودية هو الذي 
أمه يهودية، بغض النظر عن هوية والده، ومن يولد من أب يهودي 
وأم ليست يهودية ال يتم اعتباره يهوديا، وبهذا فإن الديانة اليهودية 
ال تعترف مبن يكون والده فقط يهوديا، في حني أن أبناء األم اليهودية 
الذين ولدوا آلباء ليسوا يهودا مييلون أكثر ملجتمعات آبائهم، خاصة 
في دول العالم، وبهذا بشكل عام فإن أبناء الزيجات املختلطة هم 
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تسعى  التي  اليهودية،  املجتمعات  عن  لالبتعاد  األوائ��ل  املرشحون 
احلركة الصهيونية ألن تكون مجتمعات مغلقة على نفسها، وتخدم 

مشروعها االستراتيجي: إسرائيل. 
ويحذر التقرير من أن عدد اليهود في العالم أقل مما ميكن تصوره 
اآلن، وإذا ما استمرت التوجهات الدميغرافية والثقافية احلالية، فإن 
األعداد ستتراجع أكثر فأكثر، فمثال عدد اليهود في العالم حاليا هو 
3ر13 مليون نسمة، مبا في ذلك إسرائيل، في حني أن عدد اليهود 
في العام 1945 كان 11 مليونا، وفي العام 1958 كان 13 مليونا، 
وأنه منذ العام 1970 وحتى اليوم هناك شبه جمود في عدد اليهود 
في العالم، في حني أنه خالل السنوات األربعني األخيرة ازداد عدد 

سكان العالم بنسبة %73. 

توقعات للعام 2020 وتوجهات دميغرافية
واعتمادا على ما تقدم من أسباب تتعلق بتراجع أعداد اليهود في 
العالم، فإن توقعات خبراء احلركة الصهيونية تشير إلى أن عدد اليهود 
فقط،  9ر%3  بنسبة  املقبلة  العشر  السنوات  في  سيرتفع  العالم  في 
ولكن إذا ما اطلعنا على املعطيات التفصيلية سنجد أن عدد اليهود 
في إسرائيل وحدها سيزداد حتى العام 2020 بنسبة 8ر15%، وفي 
املقابل فإن عدد اليهود في العالم سيتراجع عدديا، مبعنى أن الزيادة 

العامة ستكون مصدرها إسرائيل وحدها.
ونسبة اليهود في إسرائيل ستشكل في العام 2020 حوالي 6ر%46 
من مجمل يهود العالم، والزيادة فيها ستغطي على التراجع احلاد في 
العالم، فمثال عدد اليهود من حيث األرقام سيزداد في إسرائيل وفق 
التقديرات ب� 883 ألفا، ولكن في مجمل العالم مبا فيه إسرائيل فإن 
عدد اليهود سيزداد ب� 518 ألفا، أي أن عدد اليهود في العالم سيتراجع 

ب� 365 ألف شخص.

ونرى أن عدد اليهود في الواليات املتحدة سيتراجع ب� 75 ألفا، 
في حني أن الزيادة الطفيفة سنجدها فقط في كندا من 375 ألفا اليوم 
إلى 381 ألفا، واملكسيك من 40 ألفا اليوم إلى 42 ألفا، وعدا ذلك 

ال جند أية زيادة في أي مكان في العالم.
بفعل  اليهود  أعداد  لتراجع  األعلى  النسبة  أن  املالحظ هو  ولكن 
العوامل االجتماعية وليس الهجرة، جندها في دول االحتاد السوفييتي 
أي   ،2020 العام  في  ألفا   173 إلى  اليوم  ألفا   339 من  السابق، 

تراجعها بنسبة %49.
ويقول التقرير إن نسبة اليهود في العالم اليوم تصل إلى 2ر0% من 
مجمل البشرية في العالم، بينما في العام 2020 ستكون 18ر%0، 
ويستنتج املختصون في املجال الدميغرافي أن حدوث تغيير على هذه 

التقديرات إلى األعلى شبه ميئوس منها.
امللفت للنظر في هذه التقديرات، وهذا ما لم يأت عليه التقرير، 
هو أن معدل تزايد نسبة اليهود في إسرائيل سنويا، خالل السنوات 
التزايد  املقبلة، هو في حدود 58ر1%، في حني أن معدل  العشر 
السكاني السنوي في إسرائيل في السنوات األخيرة والعام احلالي 
أيضا بلغ نسبة 8ر1%، ولم يعد للهجرة اليهودية تأثير ملموس في 
العام  املعدل  بني  الفارق  أن  مبعنى  إسرائيل،  في  السكاني  التكاثر 
ومعدل زيادة اليهود مصدره الفلسطينيون في إسرائيل، وهذا مصدر 

قلق في إسرائيل.
ويتضاعف القلق اإلسرائيلي من نسبة الزيادة هذه جدا، حينما 
في  سيكون  األق��وى  اليهود  زي��ادة  مصدر  أن  استنتاج  إل��ى  نصل 
السنوات املقبلة من فئتني، األولى فئة جمهور املتدينني املتشددين 
"احلريدمي"، الذين يبلغ معدل الوالدات لديهم للمرأة الواحدة 
في حدود 8 والدات ولرمبا أكثر، ثم جمهور املتدينني الصهاينة 
والدات   6 إلى  والدات   4 بني  يتراوح  ال��والدات  معدل  وهناك 

أمه  الذي  هو  اليهودية  الشريعة  اليهودي بحسب  فإن  معروف  هو  وكما 
يهودية، بغض النظر عن هوية والده، ومن يولد من أب يهودي وأم ليست يهودية 
ال يتم اعتباره يهوديا، وبهذا فإن الديانة اليهودية ال تعترف مبن يكون والده 
فقط يهوديا، في حني أن أبناء األم اليهودية الذين ولدوا آلباء ليسوا يهودا 
مييلون أكثر ملجتمعات آبائهم، خاصة في دول العالم، وبهذا بشكل عام فإن 
أبناء الزيجات املختلطة هم املرشحون األوائل لالبتعاد عن املجتمعات اليهودية، 
التي تسعى احلركة الصهيونية ألن تكون مجتمعات مغلقة على نفسها، وتخدم 

مشروعها االستراتيجي: إسرائيل. 
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وأكثر، في حني أن معدل الوالدات لدى املرأة اليهودية العلمانية 
يقل عن والدتني، وفي منطقة تل أبيب الكبرى يهبط املعدل إلى 

5ر1 والدة.
بكلمات أخرى، فإن معدل التكاثر بني احلريدمي يفوق نسبة 
3%، بينما نسبة التزايد بني العلمانيني بالكاد تصل إلى 5ر%1، 
داخ��ل  ف��ي  متسارعة  وب��وت��ي��رة  ال��ت��غ��ي��رات  اس��ت��م��رار  يعني  وه���ذا 
املجتمع اليهودي، ألن ارتفاع نسبة "احلريدمي" ستنعكس على 
نسيج احلياة في املجتمع اليهودي، من حيث احملاوالت لفرض 
ولعل  اجلمهورين،  بني  واض��ح  تنافر  وهناك  الدينية،  الشرائع 
عن  املتواصل  العلمانيني  نزوح  هو  التنافر  لهذا  األب��رز  النموذج 
مدينة القدس، أمام تزايد أعداد احلريدمي، الذين ترتفع نسبتهم 
القدس  في  االستيطانية  واألحياء  الغربية  القدس  في  فقط  ليس 
تخطط  التي  ال��ق��دس،  محيط  مستوطنات  ف��ي  وإمن��ا  الشرقية، 
سلطات االحتالل العتبارها الحقا ضمن منطقة نفوذ القدس، 

وفق اخلارطة االحتاللية.
وعدا ذلك، فإنه وفق األوضاع االقتصادية القائمة فإن "احلريدمي" 
هم جمهور غير منتج، ومشاركته في سوق العمل تعتبر األقل من بني 
الشرائح املختلفة في إسرائيل، فمثال في حني أن البطالة بني اجلمهور 
العربي هي قسرية، فإنها بني احلريدمي إرادية، نظرا لكونهم يعتاشون 
على املخصصات االجتماعية، وهم أيضا ال ينخرطون باملجمل العام 
في اجليش، وبهذا فإنه وفق حسابات إسرائيل يعتبرون عبئا اقتصاديا 

وحتى أمنيا.
وهناك محاوالت كثيرة لدمج احلريدمي في سوق العمل، ولكن 
منط حياتهم وثقافتهم ومحدودية مجاالت عملهم وعلمهم وحركتهم 

في املجتمع حتد من مجاالت العمل التي سيقبلون بها.
ون��ع��ود م��ن ه��ن��ا إل���ى ال��ت��ق��ري��ر، ال���ذي ي��ط��رح ب��ع��ض التوجهات 

في  الصهيونية  احل��رك��ة  استنتاجات  يكرر  ه��و  فمثال  الدميغرافية، 
إسرائيل  إل��ى  اليهودية  الهجرة  احتماالت  ب��أن  األخ��ي��رة  السنوات 
دول  في  يعيشون  إسرائيل  اليهود خارج  من  لكون %90  تتضاءل، 
مستوى املعيشة فيها أعلى من إسرائيل، وبشكل خاص فإن 7ر%87 
األميركية  القارتني  في  يعيشون  إسرائيل  عدا  العالم  في  اليهود  من 

الشمالية وأوروبا.
التقرير إلى أن أكثر من 50% ممن هم  القائمون على  يتنبه  كذلك 
اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل،  دون سن 15 عاما من بني 
وهذه نسبة ستتزايد مستقبال، بسبب أن معدل الوالدات بني اليهود 
فإن  بكثير، ولهذا  اليهودية  املجتمعات  باقي  أعلى من  إسرائيل  في 
املجتمعات  أقل من  اليهود في إسرائيل سيكون  معدل األعمار بني 
األخرى، التي ستكون أكثر شيخوخة، فمثال أكثر من نصف اليهود 
الذين أعمارهم من 65 عاما وما فوق يعيشون في القارة األميركية 
الشمالية، وفي املنطقة نفسها يعيش أقل من 33% من مجمل األطفال 

اليهود في العالم.

تقديرات لالنعكاسات املستقبلية
يتوقف التقرير عند تقديرات االنعكاسات املستقبلية، إذ جاء في 
هذا املجال: "إن تقديرات االنعكاسات املستقبلية متعلقة باألهمية 
على  األرق���ام  تأثير  م��دى  حيث  م��ن  األرق���ام،  ألهمية  ننسبها  التي 
املجال  في  األساسية  اجل���داالت  وأح��د  اليهودي.  الشعب  ازده���ار 
ب��اجل��ودة،  ال��ع��دد  ف��ي م��دى ارت��ب��اط  اليهود تنشغل  ب��ني  ال��دمي��غ��راف��ي 
 مبعنى هل هناك فرق إذا كان عدد اليهود 12 مليونا أم 16 مليونا".

ثم يلمح التقرير إلى أن أساس زيادة أعداد اليهود لن يأتي من العائالت 
الغنية أو امليسورة العلمانية، وإمنا من الشرائح األقل من حيث املستوى 

االقتصادي االجتماعي، واألكثر تعلقا بالدين والعائالت املتدينة.

كذلك يتنبه القائمون على التقرير إلى أن أكثر من 50% ممن هم دون سن 
15 عاما من بني اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل، وهذه نسبة ستتزايد 
اليهود في إسرائيل أعلى من باقي  الــوالدات بني  مستقبال، بسبب أن معدل 
املجتمعات اليهودية بكثير، ولهذا فإن معدل األعمار بني اليهود في إسرائيل 
سيكون أقل من املجتمعات األخرى، التي ستكون أكثر شيخوخة، فمثال أكثر 
القارة  في  يعيشون  فوق  وما  عاما   65 أعمارهم من  الذين  اليهود  من نصف 
مجمل  من   %33 من  أقــل  يعيش  نفسها  املنطقة  وفــي  الشمالية،  األميركية 

األطفال اليهود في العالم.
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يبقى  العالم  في  لليهود  بالنسبة  أنه  التقرير  معدو  اعتبر  إذا  ولكن 
األهم اجلودة وليس العدد، فإن املعادلة ليست كذلك في إسرائيل، 
ألن األهم أيضا هنا هو األرقام واإلحصائيات، في إطار املواجهة مع 
العرب في البالد، وكل االهتمامات اإلسرائيلية ترتبط بشكل مباشر 

أو غير مباشر بامليزان الدميغرافي أمام العرب.

عامل الهوية والتماثل معها
يفرد التقرير بندا موسعا لعامل الهوية، إذ ترى احلركة الصهيونية، 
اليهودي هو كيان ثقافي يتميز  التقرير، "أن الشعب  وكما جاء في 
بأجهزة إبداعية فنية، وقيم تصرف، وحتى القرن الثامن عشر كان 
الدينية،  الطقوس  وإقامة  بالتقاليد  التمسك  كبير على  تشديد  هناك 
وهي التقاليد التي يتم تعريفها على أنها "دينية"، وممارساتها كانت 
وتطور  العلم  تطور  مع  ولكن  اليهودي،  املجتمع  في  مهمًا  مركبا 
املجتمع بشكل عام وفتح أبواب الغرب على اليهود، طرأ حتول على 
ممارسة الدين اليهودي، وعلى كونه مركبا مركزيا في اليهودية، وهذا 
أمر طرح السؤال: ما هو جوهر الهوية اليهودية وكيف من املمكن 
تعريفها حينما تكون غالبية اليهود ليست متدينة، باملفهوم التقليدي 

لهذا التعريف".
وكما  دقيقة،  تاريخية  "مبصطلحات  أنه  أيضا  التقرير  في  وج��اء 
تعلم التجربة التاريخية للثقافة اليهودية على مر األجيال، فإن قضية 
تتبلور في قسم منها من طرف جهات خارجية في  اليهودية  الهوية 
وفي  الديني،  التفكير  في  تغيرات  إل��ى  ق��اد  ما  وه��و  العاملية،  البيئة 
أهمية الدين في دول مختلفة... إن التوجه العام في هذه املرحلة 
قيم  تربطها  اليهودية،  للهوية  وتعددية  مختلفة  تنوعات  تبلور  هو 

أساسية مشتركة".
ويشير التقرير أيضا إلى أنه باستثناء املتدينني املتشددين، فإن الهوية 
اليهودية اليوم حتظى بقدر أقل من اإلجماع حول تعريفاتها وتفاصيلها 
ورموزها، بغض النظر عن تناقض هذه التعريفات، مع ما كان قائما 

يتسع  اليهودية  الهوية  تعريفات  تنوع  أن  ن��رى  ولهذا  املاضي،  في 
أكثر فأكثر في املرحلة األخيرة، وهذا أمر يسري أيضا على املجتمع 

اليهودي في إسرائيل وخارجها.
يذكر هنا أن احلركة الصهيونية ترى في مسألة االنتماء إلى الهوية 
اليهودية مقدمة ضرورية للتعاطف السياسي مع إسرائيل، ومشروع 
تباعا  تصدر  التي  الرأي  استطالعات  فإن  لهذا  اإلسرائيلية،  الدولة 
حول املزاج العام لدى أبناء الطوائف اليهودية في أوطانهم املختلفة 
الشعور  وب��ني  باالنتماء  الشعور  تراجع  بني  وثيق  ارتباط  إل��ى  تشير 
إسرائيل  في  األمور  تأثير مجريات  إسرائيل، ومدى  نحو  بااللتزام 

واملنطقة على حياتهم اليومية.
وقالت تقارير سابقة عديدة إن االنتماء هو مقدمة أيضا ألي تفكير 
في احتماالت الهجرة إلى إسرائيل، ولهذا فإن الهجرة على أساس 
أيديولوجي تشكل نسبة ضئيلة جدا في موجات الهجرة الكبرى، 
ولكن على ضوء التراجع احلاد في الهجرة اليهودية في إسرائيل، 
فإن أعداد املهاجرين القليلة على أساس أيديولوجي باتت تشكل 
إلى  يعود  أيضا  املهاجرين، ولكن هذا  بني  قبل  أكبر من ذي  نسبة 

تراجع األعداد.
ويالحظ التقرير عدة تطورات في ما يتعلق باالنتماء للهوية حسب 

النص الذي جاء في التقرير:
• ويجري 	 )الطائفة(  "اجلالية"  إلى  االنتماء  نسبة  في  تراجع 

يهودية  ومنظمات  ألط��ر  االنتماء  في  تراجع  على  احلديث 
علمانية أو دينية.

• انخفاض في نسبة الزواج اليهودي- اليهودي )ارتفاع نسبة 	
الزواج املختلط كما ذكر هنا سابقا(.

• إن 	 إذ  لليهود،  املشتركة  األحياء  داخ��ل  السكن  في  تراجع 
اليهود باتوا ينتشرون أكثر في أحياء مختلطة من ناحية إثنية 
ودينية، وبات اليهود يعلقون أهمية أقل على السكن في أحياء 

يهودية، أو ذات غالبية يهودية. 

الهوية  إلــى  االنتماء  مسألة  في  تــرى  الصهيونية  احلركة  أن  هنا  يذكر 
الدولة  إسرائيل، ومشروع  السياسي مع  للتعاطف  اليهودية مقدمة ضرورية 
اإلسرائيلية، لهذا فإن استطالعات الرأي التي تصدر تباعا حول املزاج العام 
ارتباط وثيق  اليهودية في أوطانهم املختلفة تشير إلى  أبناء الطوائف  لدى 
بني تراجع الشعور باالنتماء وبني الشعور بااللتزام نحو إسرائيل، ومدى تأثير 

مجريات األمور في إسرائيل واملنطقة على حياتهم اليومية.
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• وازدياد 	 يهود،  مع  صداقة  عالقات  إقامة  أهمية  في  تراجع 
نسبة اليهود الذين يعلنون أن أفضل أصدقائهم ليسوا يهودا.

• انخفاض في نسبة التطوع ألهداف يهودية عينية.	
• انخفاض في العالقة والشعور إزاء إسرائيل.	

بل  ال��ي��ه��ود،  على  تقتصر  ال  األم���ور  ه��ذه  أن  التقرير  ويعترف 
تنتمي  التي  األط��ر  جت��اه  املجتمعات  مختلف  في  قائمة  مسألة  هي 
فإن  الصهيوني،  والفكر  الصهيونية  للحركة  بالنسبة  ولكن  لها، 
أبناء الديانة اليهودية  ما سبق يشكل عنصرا مهمًا في احلفاظ على 
ضمن مجتمعات منغلقة على ذاتها، ُمكّرسة باألساس للمشروع 
أبناء  تعريف  تثبيت  يجري  وبالتالي  إسرائيل،  ودول��ة  الصهيوني 
الديانة اليهودية في العالم على أنهم شعب، وليسوا أبناء  شعوبهم 

في أوطانهم املختلفة.
هذه  في  اليهودية"  "املجتمعات  تشهده  ما  أن  التقرير  وي��رى 
عن  يبتعدون  الذين  أولئك  بني  التقاطب،  من  نوعا  ُيعّد  املرحلة 
م��ن متسكه  يزيد  ال��ذي  املقابل  ال��ط��رف  وب��ني  واالن��ت��م��اء،  الهوية 
وتشبثه بالهوية اليهودية. ويطرح التقرير منوذجا لهذا، وهو أنه في 
الواليات املتحدة، حيث تبرز مظاهر االبتعاد عن الهوية اليهودية، 
والكونغرس  الشيوخ  مجلس  أع��ض��اء  أع���داد  املقابل  ف��ي  تتعزز 
اليهودية  الدراسات  يتعلمون  الذين  أعداد  تزداد  وأيضا  اليهود، 
ويحصلون على شهادات عليا ليكونوا محاضرين في اجلامعات 

لهذا املوضوع.
وبطبيعة احلال فإن ظاهرة التراجع عن االنتماء للهوية اليهودية 
من  آخ��ر،  بشكل  تظهر  ولكنها  إسرائيل،  في  بكثير  أقل  تبقى 
بني  الصراع  وفي  بالدولة،  الدين  عالقة  حول  اخل��الف  خالل 
التمسك  ي��ري��دون  الذين  أولئك  وب��ني  والعلمانيني،  املتدينني 
بالقيم الدينية، وأولئك الذين ينادون بالتمسك بقيم الدميقراطية 

واملساواة.
ويدعو التقرير إلى عدم ترك مسألة الهوية واالنتماء رهن التطورات 
جهات  وهي  وعاملية"،  خارجية  "جهات  تبلورها  التي  التاريخية 
التفكك،  إلى  يقود  قد  هذا  ألن  اليهودية،  الهوية  انبعاث  تدعم  ال 
ولهذا فإنه في ما يتعلق بتقديرات املستقبل، يجب التركيز على الفرد 
اليهودي وأيضا على اجلماعة اليهودية، فالتوجه القائم في الغرب هو 
أننا قد جند الكثير من اليهود الذين يتمسكون بتعريفهم الشخصي على 
أنهم يهود، ولكن جند تراجعا حادا في التعريف اجلماعي واالنتماء 

للجماعة.

"االقتصاد اليهودي"
أي  اليهودي"،  "االقتصاد  يسميه  ملا  كبيرا  حيزا  التقرير  يفرد 
العالم، وسنقرأ هنا  اليهودية في  الديانة  أبناء  الثراء لدى  وضعية 
صياغات تعكس مدى االهتمام الدقيق ]امليكرو[ بوضعية اليهود 
أله��داف  التبرع  أج��ل  من  األث��ري��اء  جاهزية  م��دى  وأيضا  املالية، 

يهودية.
ويقول التقرير "إن اجلانب االقتصادي يبحث أيضا جانب تراكم 
الثراء في أيد يهودية، وتوزيع هذا الثراء ألهداف يهودية عينية، وهذه 
جوانب يتم بحثها على انفراد، ألنه من املمكن قطعا أن يكون هناك 
أثرياء يهود ذوو ثراء كبير يتصرفون على أساس فردي، وال يفردون 
أله��داف  ع��ددي��ة،  أو  و/  نسبية  ناحية  من  ج��دا،  صغيرا  قسما  إال 

يهودية عينية".
تاريخية  ذروة  ف��ي  م��وج��ودون  العالم  ف��ي  اليهود  "إن  ويضيف 
اليهود  غالبية  أن  فنرى  امللموسة،  وباألرقام  الثراء  من  غير مسبوقة 
يعيشون في الدول األغنى في العالم، وغالبية هؤالء اليهود ينتمون 
إلى الشرائح الوسطى والعليا من ناحية اقتصادية اجتماعية في تلك 
بإمكانيات  يتمتع  اليهودي  الشعب  أن  الواضح  الغنية، ومن  الدول 

ثراء غير مسبوقة.
في  اليهود  لدى  االقتصادية  االجتماعية  املكانة  معدل  "إن 
غالبية اجلاليات اليهودية في الشتات أفضل من معدل األوضاع 
الدول،  تلك  في  اجلمهور  لدى  العام  االجتماعية  االقتصادية 
تعليم  فاليهود يحصلون على رواتب أعلى، ويحصلون على 
أفضل، ولديهم مؤهالت مهنية أفضل بكثير، وينجذبون إلى 
قطاعات عمل ربحية في السوق، ويواصل اليهود الوقوف في 
ويحتلون  االقتصادية،  والعلمية  التكنولوجية  الثورة  واجهة 
وظائف كبيرة في اجلهاز االقتصادي العاملي، واليوم يوجد بني 
أيدي اليهود مال أكثر باملعدل للفرد، باألرقام امللموسة، وحتى 

أيضا من ناحية نسبية".
قائمة  منها  مختلفة  معلومات  على  التقرير  استنتاجات  وتعتمد 
أغنياء العالم، وعدد اليهود فيها، وقوائم بأسماء مديري املؤسسات 
اليهود في  الكبرى، وحضور  الدول  التي في  العاملية، وتلك  املالية 
اآلن  حتى  حصلوا  الذين  اليهود  وعدد  العالية،  التقنية  الصناعات 

على جوائز نوبل املختلفة.
ويتنبه التقرير إلى طبيعة األعمال التي يتوجه لها اليهود في دولهم، 
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ونقرأ مثال أنه "في الواليات املتحدة فإن نصف الرجال اليهود يعملون 
في وظائف تتطلب شهادات جامعية عليا، مثل سلك القضاء والطب 
في  البيض  ال��رج��ال  بني  املهن  ه��ذه  نسبة  أن  في حني  واجل��ام��ع��ات، 
الواليات املتحدة هي 20%، كذلك فإنه في حني أن 6% من الرجال 
اليهود في الواليات املتحدة يعملون في قطاعات البناء واملواصالت 
واإلنتاج، فإن هذه النسبة بني الرجال البيض تصل إلى 40%، وهذه 
اليهود في دول  املؤشرات لليهود في الواليات املتحدة تسري على 

أوروبا وغيرها".
ويقول التقرير إنه في الوقت الذي أضحى فيه 14% من العاملني 
اليهود في إسرائيل يعملون في مهن حتتاج إلى شهادات جامعية عليا، 
فإن هذه النسبة بني اليهود في الواليات املتحدة تصل إلى 52%، كذلك 
أنهوا دراسة  البالغني في إسرائيل  اليهود  فإنه في حني أن 37% من 
جامعية، فإن هذه النسبة بني اليهود في الواليات املتحدة ترتفع إلى 
80%، وفي حني أن 3% من "األجيرين" اليهود في إسرائيل يربحون 
75 ألف دوالر سنويا، فإن هذه النسبة بني اليهود في الواليات املتحدة 

ترتفع إلى %34.
كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن الناجت العام في إسرائيل 
يساوي ما بني 55% إلى 60% من الناجت العام في الواليات املتحدة، 
إال إن معدل املداخيل الفردية لدى اليهود في إسرائيل تسجل نسبة 

أقل مما هي احلال لدى اليهود في الواليات املتحدة.
ويتوقع التقرير أن يواصل االقتصاد اإلسرائيلي في العقدين املقبلني 
تفوقه واعتباره ضمن الدول الغنية، "وستستمر إسرائيل في كونها 
الدميقراطية الغربية املعزولة في املنطقة، مع ناجت عام للفرد أعلى كثيرا 
جتمعات  تعتبر  والتي  املتطورة،  غير  اإلسالمية  ال��دول  مع  باملقارنة 
العربية،  الدول  سكانية كبرى، مثل مصر واألردن وسورية وباقي 
وإذا ما استمر الوضع احلالي فإن الفجوة بني اقتصاد إسرائيل واقتصاد 

تلك الدول ستتسع".

حتذيرات من تطورات مستقبلية
إن سعي احلركة الصهيونية العتبار اليهود في العالم نخبة متميزة 

متفوقة، جنده رمبا في العبارات التالية: 
"إن اتساع وتطور العلم في العالم وارتفاع مستوى التعليم لدى 
التي  النسبية  امليزة  يقلصا  أن  من شأنهما  املتطورة،  الشعوب  جميع 
يتمتع بها اليهود حتى اآلن.... التفوق النسبي الذي كان لليهود في 
الدول املتطورة اجلديدة من شأنه أن يتآكل، وهذا على ضوء حقيقة 
األكادميية  القمة  حلجرة  الدخول  بطاقة  على  تتنافس  ال��دول  كل  أن 

واالستثمارات املالية الكبيرة". 
املعيشة  غالء  مسألة  فإن  "امليكرو"،  الدقيق  املستوى  "وعلى 
في  اليهودية  فاحلياة  كبيرة،  أهمية  تأخذ  ب��دأت  لليهود  بالنسبة 
الشتات باتت مكلفة وترتفع أسعارها باستمرار، فتكلفة االشتراك 
في الكنيس اليهودي )مكان العبادة( والعضوية في املراكز اليهودية 
اجلماهيرية، ورسوم التعليم في املدارس اليهودية اليومية، وحتى 
تكاليف دفن املوتى اليهود تثقل على الكثيرين، وتكلفة الدخول 
إلى اجلالية اليهودية باتت حاجزا أمام الكثيرين الذين كانوا يرغبون 
في االنتماء، ولكنهم ال يستطيعون ذلك بسبب التكلفة، واألعضاء 
املسجلون في املراكز اليهودية يستصعبون الضغوط املالية املرتبطة 

بعضويتهم".
"أما بشأن تقاسم الثراء وتدفقه على األهداف اليهودية، فإنه ال 
توجد في أيدينا معطيات كافية، ولهذا فإن الشهادات عينية، وكما 
يبدو فإن التبرعات من خارج إسرائيل، املخصصة ألهداف يهودية، 
تشكل جزءا بسيطا من 1% من التبرعات اليهودية، إال إنه بسبب الثراء 
الكبير فإن أموال التبرعات ألهداف يهودية من ناحية رقمية هي أكثر 

بكثير من ذي قبل".
حينما  مهمة  ستكون  املجال  هذا  في  املصيرية  التقاطع  نقطة  "إن 
يقرر اجليل املتقدم في السن احلالي، من اليهود امللتزمني واألثرياء، 

وفي ما يتعلق مبستقبل تدفق أموال التبرعات اليهودية ألهداف يهودية، 
فهذه مسألة تبقى متعلقة مبسألة من بيده الثراء من بني اجلاليات اليهودية، 
وهذا سؤال ينشأ على خلفية أن الثراء اجلديد األساسي يتركز في قطاع التقنية 
العالية، وأصحاب هذه االستثمارات مييلون لرؤية العالم مبجمله بدال من أن 
يقيدوا أنفسهم في نقطة واحدة فقط، ففي الواليات املتحدة هناك عدد من 
املستثمرين اليهود في قطاع التقنية العالية ال يقيم أية عالقة مع القضايا 

اليهودية املختلفة. 
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أموال  فإن  ه��ذا،  إلى  إضافة  مماتهم،  بعد  ورثتهم  سيوزعون  كيف 
تقليدية،  يهودية  ليست  مؤسسات  على  تتدفق  باتت  أكثر  تبرعات 
في حني أن املتبرع بات يريد املشاركة في تخطيط املشاريع وإدارتها 

ومراقبة نتائجها".
إلى  أن أحد أشكال جت��اوز هذا األم��ر هو االستناد  التقرير  وي��رى 
التبرعات اجلماهيرية الواسعة عبر االنترنت مببالغ زهيدة من اجلمهور 

الواسع.
وفي ما يتعلق مبستقبل تدفق أموال التبرعات اليهودية ألهداف 
من  ال��ث��راء  ب��ي��ده  م��ن  مبسألة  متعلقة  تبقى  مسألة  ف��ه��ذه  ي��ه��ودي��ة، 
الثراء  أن  خلفية  على  ينشأ  س��ؤال  وه��ذا  اليهودية،  اجلاليات  بني 
العالية، وأصحاب هذه  التقنية  اجلديد األساسي يتركز في قطاع 
يقيدوا  أن  م��ن  ب��دال  مبجمله  العالم  ل��رؤي��ة  مييلون  االستثمارات 
أنفسهم في نقطة واحدة فقط، ففي الواليات املتحدة هناك عدد 
من املستثمرين اليهود في قطاع التقنية العالية ال يقيم أية عالقة مع 

القضايا اليهودية املختلفة. 
ال��دول  في  خاصة  عاملية،  اقتصادية  تقلبات  من  التقرير  ويحذر 
العالم،  في  االقتصادية  اليهود  مكانة  متس  أن  شأنها  من  املتطورة، 
يستمر  أن  يتوقع  التقرير  فإن  ذلك  ورغم  إسرائيل،  اقتصاد  وأيضا 
االقتصاد اإلسرائيلي في التطور، واحتمال أن يصل باملعدل في العام 
2030 إلى مستوى 80% من الناجت القومي العام في الواليات املتحدة 

بدال من أقل من 60% اليوم.
في  كانت  التي  كتلك  عاملية،  اقتصادية  هزات  إن  التقرير  ويقول 

العامني 2008 و2009، من شأنها أن متس أيضا حجم الثراء اليهودي 
التبرعات  أيًضا  متس  أن  ميكنها  هنا  وم��ن  اإلسرائيلي،  واالقتصاد 

للمشاريع واألهداف اليهودية.
االقتصاد  بشأن مستقبل  نقطة مهمة  يتوقف عند  التقرير  أن  غير 
حتقق  ك��ي  ال��ض��روري  األس��اس��ي  العامل  "إن  وي��ق��ول  اإلسرائيلي 
السالم، وبشكل  العالم، هو  في  كبيرة في مكانتها  قفزة  إسرائيل 
السالم  حتقيق  عن  الناجم  الداخلي  األولويات  سلم  تغيير  خاص 
)مبعنى حتويل مصاريف احلرب واالحتالل إلى مجاالت اقتصادية 
مدنية(، وهذا على الرغم من أن إسرائيل ال تزال قادرة على حتقيق 
التقدم االقتصادي في ظل غياب السالم. إن التغيير املكثف على 
في  القومية  األولويات  في  جوهريا  تغييرا  يستوجب  الصعيد  هذا 
بعني  األخذ  فمع  السالم،  الذي يضمن حتقيق  بالشكل  إسرائيل، 
فإن  وثابتة،  قومية  اقتصادية  مؤسسات  إسرائيل  لدى  أن  االعتبار 
املردود والفائدة االقتصادية من السالم سيكونان ضخمني جدا في 

االقتصاد اإلسرائيلي".
ويتابع التقرير "في حال جنحت إسرائيل في حتقيق السالم، فإن 
االقتصادي  النمو  إلى  باإلضافة   %1 بنسبة  سنويا  سينمو  اقتصادها 
القائم اآلن، وبذا فإنه سيجعل الناجت القومي في إسرائيل حتى العام 
2030 يصل إلى نسبة 80% من معدل الناجت في الواليات املتحدة 
األميركية، ألنه في حال مت حتويل املوارد املالية إلى القضايا املدنية، 
فإننا سنشهد توظيفا ماليا أكثر في االقتصاد والتعليم وفي رفع مستوى 

املعيشة واملجتمع عموما".
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جهاز التعليم في إسرائيل: نظرة عاملية 

واقتراح إلصالح شامل

]تقرير جديد عن العالقة بني التعليم وبني الوضع االقتصادي واالجتماعي إلسرائيل[

تعريف
طاوب  "مركز  عن  مؤخرا  صدر  تقرير  من  فصل  هي  املقالة  هذه 
حالة  "تقرير  بعنوان  إســرائــيــل"  فــي  االجتماعية  السياسة  لــدراســة 
رئيس  بقلم  والسياسة 2009". وهي  االقتصاد  املجتمع،  الدولة، 
املركز وأستاذ االقتصاد في جامعة تل أبيب، البروفسور دان بن دافيد.

]قضـايا إسرائيلية[

إن التراجع النسبي في مستوى املعيشة في إسرائيل مقارنة مع الدول 
الغربية املتصدرة، ومعدالت الالمساواة والفقر العالية، واملشكالت 
االقتصادية واالجتماعية املتفاقمة، كل ذلك ليس قدرا من السماء أو 
مجرد حظ سيء. فهي ليست نتائج حتمية جراء حروب أو استيعاب 

القومي،  مباشرة لسلم األولويات  نتائج  كبيرة، وإمنا هي  هجرات 
وللسياسة ووسائل التنفيذ.  إن أحد العوامل الرئيسة املسببة لألوضاع 
االقتصادية واالجتماعية السائدة في إسرائيل يتمثل في جهاز التعليم، 
إذ تظهر العديد من األبحاث مدى تأثير التحصيل العلمي على طائفة 
الفرد على  القوي في مستوى  التأثير  واسعة من الظواهر، بدءا من 
على  القومي  املستوى  في  بالتأثير  وانتهاء  العمل،  وف��رص  الدخل 
وتيرة النمو.  فالفرص في أن يكون املواطنون ذوو التحصيل التعليمي 
العالي،  التعليم  ذوي  من  ملموسة  بدرجة  أكبر  هي  فقراء  املتدني 
العالية وبني عدد سنوات  البطالة  بني معدالت  وثيقة  وهناك عالقة 
الدراسة. وكما في دول غربية أخرى، ففي إسرائيل أيضا )باستثناء 
حالة املتدينني احلريدمي الشاذة( كلما كان مستوى تعليم العامل أعلى، 

ازدادت الفرصة في العثور على عمل، وفي إمكانية ازدياد دخله.

رير
تق
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من  سلسلة  التسعينيات  ومطلع  الثمانينيات  أواس���ط  ف��ي  نشرت 
األبحاث التي تتفحص تأثير عوامل السياسة على التنمية االقتصادية 
املستدامة، أي على هبوط أو انحدار مسار النمو وليس على ارتفاعه 
فقط. وفيما يتعلق بتأثير مستوى التعليم على التنمية، أتت االنطالقة 
من الناحية النظرية من جهة Lucas (1988)، الذي بني كيف أن قرار 
التعلم أكثر ال يؤدي فقط إلى زي��ادة اإلنتاج وإمنا أيضا إلى  األف��راد 
زيادة في وتيرة منو اإلنتاج. واألبحاث التجريبية التي أجراها كل من 
 Barro  (1991)؛ Mankiw.Romerahd weil (1992)؛ Barro and lee (1993)

التعليم  مستوى  بني  العالقة  أك��دت  التي  األبحاث  أوائ��ل  من  كانت 
وبني النمو االقتصادي.  غير أن هذه األبحاث لم تتناول مسألة نوعية 
التعليم.  ففي الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد سنوات التعليم إلى 
زيادة النمو، فإن ارتفاع مستوى التعليم لدى الفقراء يعزز فرصهم في 
االنخراط في دائرة العمل وحتقيق مستوى أعلى من الدخل.  وفيما 
يتعلق بعقبة عدم املساواة في املدخوالت، فقد أشارت معطيات أولية 
إليال كمحي )2009( إلى أن زيادة عدد سنوات الدراسة في إسرائيل 

تساهم في تقليص الفجوات في املدخوالت.
ال��س��ن��وات  ب��ع��دد  ي��ق��اس  ال���ذي  التعليم-  م��س��ت��وى  أن  وف���ي ح��ني 
الدراسية- يشكل عالجا جذريا ملسائل النمو والفقر وعدم املساواة، 
فإن لنوعية التعليم تأثيرا أكبر. في العقد األخير فقط بدأ قياس تأثير 
نوعية التعليم على وتيرة النمو االقتصادي في إسرائيل.  وقد أظهرت 
األبحاث أنه كلما كان مستوى إجنازات التالميذ في املجاالت )املواد( 
األساسية أعلى، ازدادت أيضا وتيرة النمو االقتصادي للدولة.  في 
ضوء املعطيات املتراكمة حول العالقة بني نوعية التعليم وبني النتائج 
في املجال االقتصادي- االجتماعي، وفي ضوء وجود إسرائيل في 
البعيد،  املدى  على  مستدامة  ليست  واجتماعية  اقتصادية  مسارات 
يطرح السؤال: ما هي املساهمة املستقبلية املتوقعة من جهاز التعليم 

القائم لصالح املجتمع واالقتصاد في إسرائيل؟  

اإلجنازات التعليمية في املجاالت األساسية 
أساسية ال حتمل  أخ��رى في مجاالت  ب��دول  إسرائيل  مقارنة  إن   
أنباء سارة من ناحية االنعكاسات املستقبلية في املجال االقتصادي- 
االجتماعي.  في ستينيات القرن املاضي، وحني كانت وتيرة النمو 
الالمساواة  مستويات  كانت  بينما  عاملية  مبقاييس  عالية  إسرائيل  في 
امل���دارس  طلبة  إجن���ازات  ك��ان��ت  نفسها،  باملقاييس  ج���دًا  منخفضة 
اإلسرائيلية في االمتحانات الدولية في مادة الرياضيات هي األعلى 

في الغرب )بن دافيد، 2003(، هذا مع أنه اتضح فيما بعد أن عينة 
الطلبة اإلسرائيليني لم متثل كما يجب مجمل شرائح الطالب، إذ إنها 
لم تشمل طالبا من الوسطني العربي واحلريدي في جميع االمتحانات 

الدولية التي شاركت فيها إسرائيل حتى السبعينيات.
إن عدم إمكانية إجراء مقارنة حقيقية إلسرائيل مقابل دول أخرى 
على امتداد السنوات، يطرح تساؤالت مهمة في كل ما يتعلق بآليات 
القياس والرقابة القومية التي كانت متبعة في مجال التعليم.  ومن 
ناحية عملية فإن مشاكل العينة التمثيلية الدقيقة ما زالت تتسبب حتى 
اآلن بحرف النتائج اإلسرائيلية، نظرا ألن تالميذ الوسط احلريدي- 
ال  فقط-  األلفني  سنوات  خ��الل   %49 بنسبة  عددهم  ازداد  الذين 

يشاركون نهائيا في االمتحانات الدولية.
باقي  يبدو  الطالب احلريدمي، كيف  الرغم من ذلك، وبدون  على 
إن  التسعينيات؟   نهاية  منذ  الغرب  دول  مع  مقارنة  إسرائيل  تالميذ 
البحث الذي أجراه ناحوم بالص )2008( يظهر أنه لم يطرأ تدهور على 
اإلجنازات اإلسرائيلية خالل العقد األخير.  غير أن األخبار السيئة تتعلق 
باملستوى ذاته وليس بالتغيرات فيه. تنبع إحدى املشاكل التي تواجهها 
مقارنة إجنازات إسرائيل في االمتحانات الدولية مع إجنازات دول أخرى 
لذلك  نتيجة  االمتحانات.   في  املشاركة  للدول  مختلفة  مركبات  من 
مييل ترتيب إسرائيل إلى التغير، مما يخلق صعوبة أمام تقدير املستوى 
احلقيقي للتعليم في الدولة.  باإلضافة إلى ذلك، فإن جزءا من الدول 
املشاركة تعتبر من الدول الصناعية الغنية بينما اجلزء اآلخر هو من الدول 
الفقيرة، األمر الذي يضيف تعقيدا آخر في املقارنات املألوفة.  وخالفا 
ال�  لتلك املقارنات، فقد أجريت هنا مقارنة منهجية بني إسرائيل وبني 
25 دولة متطورة في جميع االمتحانات التي جرت في العقد األخير.

في ضوء الدور املهم الذي يضطلع به جهاز التعليم فيما يتعلق باملستقبل 
االجتماعي واالقتصادي للدولة )إسرائيل(، فإن معطيات هذه املقارنة 
تبدو مقلقة للغاية.  فإجنازات طلبة الشعب اإلعدادية في إسرائيل كانت 
 )OECD( متدنية مقارنة مع جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
في كل االمتحانات التي أجريت في السنوات العشر األخيرة، باستثناء 
امتحان واحد.  في أربعة من بني خمسة امتحانات، كان متوسط دول 
ال� OECD أعلى بنسبة مكونة من رقمني عن املتوسط اإلسرائيلي.  وفي 
ضوء املعطيات التي تشير كما أسلفنا إلى الصلة الوثيقة بني اإلجنازات 
في هذه االمتحانات وبني النمو االقتصادي، فإن من الصعب رؤية كيف 
سيتمكن طلبة إسرائيل اليوم- وهم بطبيعة احلال عمال وموظفو إسرائيل 
في املستقبل غير البعيد- من التنافس بنجاح مع عالم غربي يتمتع أبناؤه 
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اليوم مبستوى إجنازات أعلى بكثير.  وال تتلخص مشكلة اإلجنازات فقط 
تتجلى  وإمنا  القطرية،  املعدالت  في  ذلك  يظهر  حسبما  مستواها،  في 
بكامل خطورتها في الفجوات الواسعة في اإلجنازات بني املجموعات 
السكانية املختلفة.  ومبا أن مستوى التعليم يشكل خشبة قفز إلى سوق 
التعليمية  العمل، فإن دولة تسودها فجوات كبيرة جدًا في اإلجن��ازات 

ستجد صعوبة بالغة مستقبال في تقليص فجوات الدخل.
ب��الص وأدل���ر )2009( ع��ن سياسة واس��ع��ة من  حت��دث ك��ل م��ن 

التفضيل التصحيحي في إسرائيل، مع ذلك أكدا أن الفجوات في 
التعليم  مجاالت  ففي  ج��دًا.   كبيرة  زال��ت  ما  التعليمية  اإلجن���ازات 
جميع  مع  باملقارنة  عاليا  الفجوات  مستوى  زال  ما  أهمية،  األكثر 
دول ال�  OECD في كل واحد من االمتحانات التي جرت في العقد 
األخير.  ومن ناحية عملية فإن مستوى فجوات التعليم داخل دول 
هذه املجموعة منخفض بحوالي 20% باملتوسط عن فجوات التعليم 

في إسرائيل منذ العام 1999.

جدول رقم )1(- املستوى العام للتعليم في كل دولة
معدالت قطرية في االمتحانات الدولية في العقد األخير )ال يشمل املتدينني احلريدمي في إسرائيل( 25 دولة في  OECD مقابل إسرائيل 

)أساس: إسرائيل =100(

TIMSS 1
1999 

PISA 2
2000/02

TIMSS 1
2003

PISA 2
2006

TIMSS 1
2007

إسرائيل

OECD

100.0

113.7

100.0

115.8

100.0

106.2

100.0

113.3

100.0

111.7

116.8112.9النمسا1

114.0120.5104.9116.9108.6أستراليا2

114.0107.899.1105.3104.7ايطاليا3

115.0111.0آيسلندا4

117.0114.4إيرلندا5

110.712.1105.9112.8113.3انكلترا6

108.9113.4104.8108.3110.4الواليات املتحدة7

117.0115.5107.0114.8بلجيكا8

110.8113.5أملانيا9

113.1112.7الدامنارك10

108.9117.1هولندا11

116.1111.0108.9110.7113.4هنغاريا12

120.9123.5114.0116.3120.7اليابان13

114.097.1109.5102.7النرويج14

107.2120.8103.0117.9نيوزيلندا15

104.2108.4سلوفاكيا16

110.7107.1اسبانيا17

104.9105.9البرتغال18

113.0122.8124.3فنلندا19

113.4113.8112.8تشيكيا20

115.4110.8فرنسا21

121.6123.1116.6121.8كوريا اجلنوبية22
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113.9121.0108.1119.0111.5كندا23
116.2116.6104.5113.4107.6السويد 24
114.5115.2115.4سويسرا25

1 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم.
2 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم والقراءة.

جدول رقم )2(- فجوات التعليم في كل دولة
انحرافات معيارية داخل 25 دولة في OECD مقارنة مع إسرائيل في االمتحانات الدولية خالل العقد األخير

)أساس: إسرائيل =100(

TIMSS 1
1999 

PISA 2
2000/02

TIMSS 1
2003

PISA 2
2006

TIMSS 1
2007

إسرائيل

OECD

100.0

80.8

100.0

77.6

100.0

87.4

100.0

85.5

100.0

77.5
75.689.9النمسا1
83.178.492.483.479.5أستراليا2
86.676.491.288.777.0ايطاليا3
72.683.4آيسلندا4
74.079.5ايرلندا5
86.679.590.688.884.5انكلترا6
92.683.394.786.879.5الواليات املتحدة7
72.688.882.493.4بلجيكا8
86.691.9أملانيا9

78.979.0الدامنارك10
76.583.0هولندا11
84.180.891.880.981.0هنغاريا12
77.672.188.886.881.0اليابان13
80.082.986.869.5النرويج14
90.584.489.490.4نيوزيلندا15
92.986.6سلوفاكيا16
74.279.3اسبانيا17
75.982.2البرتغال18
71.169.973.3فنلندا19
79.178.492.572.5تشيكيا20
77.589.0فرنسا21
81.664.490.680.184.0كوريا اجلنوبية22
75.173.773.581.769.8كندا23
74.676.285.383.474.0السويد 24
76.182.786.0سويسرا25

1 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم.
2 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم والقراءة.
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في  ج��رى  ال��ذي   TIMSS امتحان  االمتحانات،  أح��دث  في 
العام 2007، شاركت 11 دولة من بني 25 دولة أعضاء في 
منظمة OECD، وقد كانت فجوات التعليم داخل إنكلترا كبيرة 
جدًا، حيث وضعتها في املكان الثاني بعد إسرائيل.  مع ذلك 
ملموس-  بشكل  منخفضة  إنكلترا  في  الفجوات  كانت  فقد 
15%- عن الفجوات في إسرائيل، فالفجوات القائمة بني طلبة 
املدارس في إسرائيل ليس لها مثيل في العالم الغربي، مع كل 
انعكاسات على املستقبل االجتماعي  يترتب على ذلك من  ما 

واالقتصادي للدولة.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه معدالت الفقر في إسرائيل من أعلى 
املعدالت في الغرب، فإن من األهمية مبكان تفحص التعليم املمنوح 
للتالميذ األكثر ضعفا.  وميكن االفتراض أنه سينبثق من بني هؤالء 
سيلقون  الذين  املواطنني  من  قليل  غير  عدد  املستقبل  في  التالميذ 
التنافسي.   العصري  املجتمع  في  احلياة  أعباء  مواجهة  في  صعوبة 
إسرائيل-  في  ضعفا  األكثر  التالميذ  إجن��ازات  مستوى  إذن  هو  ما 
املوجودين بني ال� 5% األكثر تدنيا- مقارنة مع التالميذ األكثر ضعفا 
في دول ال�  OECD؟ يتضح أن الطلبة الضعفاء في إسرائيل هم األكثر 
ضعفا في العالم الغربي، وبشكل ملموس.  فباملقارنة مع جميع 
دول ال�  OECD، في كل السنوات التي جرت فيها امتحانات دولية 
خالل العقد األخير، كانت إجنازات أبناء دول املجموعة الضعفاء 

أعلى بنسبة الثلث تقريبا من إجنازات الطلبة الضعفاء في إسرائيل.  
طلبة إيطاليا األكثر ضعفا كانوا في العام 2007 في أسفل القائمة، 
مع ذلك فإن إجنازاتهم املتدنية كانت أعلى بنسبة 24% من إجنازات 

طلبة إسرائيل الضعفاء.
ال تتلخص مشكالت إجنازات التعليم في إسرائيل فقط في 
متوسط قطري منخفض مقارنة مع جميع دول ال�  OECD في كل 
السنوات تقريبا، أو في الفجوات األكبر في كل االمتحانات، 
التي كانت دون مستوى  أو حتى في إجنازات الطلبة الضعفاء 
امتداد  على  املجموعة  دول  بقية  في  الضعفاء  الطلبة  إجن��ازات 
الطلبة  إجن��ازات  في  أيضا  تتجلى  املشكالت  فهذه  السنوات.  

املتفوقني.
متتلك إسرائيل أحد أجهزة التعليم العالي األكثر نوعية في العالم، 
 150 أفضل  ضمن  األب��ح��اث  مجال  في  مصنفة  جامعات  فلديها 
يبتكر  متطورة  تكنولوجيا  )صناعات(  وقطاع  العالم،  في  جامعة 
اختراعات أكثر من معظم دول العالم، إضافة إلى أطباء يعتبرون من 
األفضل عامليا، وميكن االفتراض أن هذه اإلجنازات في ميادين العلم 
واألبحاث والطب وغيرها يقودها أولئك الذين كانوا في املاضي من 
الطلبة األكثر تفوقا.  فما الذي ينتظر إسرائيل إذن بعد عشرين أو 
ثالثني عاما؟  وكيف يقارن الطلبة اإلسرائيليون املتفوقون مع الطلبة 

املتفوقني في دول الغرب؟

جدول رقم )3(- التالميذ األكثر ضعفا
متوسطات الـ5% في 25 دولة في OECD مقارنة مع إسرائيل في االمتحانات الدولية خالل العقد األخير 

)أساس: إسرائيل = 100(

TIMSS 1
1999 

PISA 2
2000/02

TIMSS 1
2003

PISA 2
2006

TIMSS 1
2007

إسرائيل

OECD

100.0

135.1

100.0

148.9

100.0

113.8

100.0

131.4

100.0

134.6

151.7125.7النمسا1

133.7157.9110.1139.1129.2أستراليا2

116.0135.7102.6115.6123.5ايطاليا3

153.0128.5آيسلندا4

154.4138.2ايرلندا5

128.5156113.1129.4132.0انكلترا6
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121.1140.0108.0124.7131.7الواليات املتحدة7

144.2132.1114.0124.7بلجيكا8

130.2126.3أملانيا9

143.6135.3الدامنارك10

121.9138.4هولندا11

136.9139.7117.0131.1136.2هنغاريا12

148.1166.0124.0134.1146.4اليابان13

143.0102.4124.5124.5النرويج14

118.4151.6108.9135.4نيوزيلندا15

109.5121.8سلوفاكيا16

143.3125.2اسبانيا17

130.9121.2البرتغال18

140.0169.2159.5فنلندا19

137.8144.7126.0139.3تشيكيا20

148.6122.3فرنسا21

146.7173.8126.2149.0148.7كوريا اجلنوبية22

139.0163.5123.0143.0139.5كندا23

141.1151.6111.5133.2129.4السويد 24

139.7143.4123.8سويسرا25

1 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم.
2 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم والقراءة.

باستمرار  تبشر  ال  املتفوقني  الطلبة  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  أن  يتضح 
أو حتى  النجاحات اإلسرائيلية في مجاالت األكادمييا والطب 
صناعة التكنولوجيا املتطورة.  فإجنازات تالميذ إسرائيل املتفوقني 
أدنى من متوسط املتفوقني في دول ال� OECD ، وفي الواقع فإن 
األقل  على  الثانوية،  املرحلة  في  ستتغير  بصورة  يتعلق  األم��ر 
احملظوظون  يتمكن  حني  املتفوقني،  الطلبة  من  جل��زء  بالنسبة 
والوعي  الالزمة  املالية  امل��وارد  آباؤهم  ميتلك  الذين  أي  منهم- 
ألهمية التعليم- من جتاوز جهاز التعليم احلكومي وتلقي املساعدة 
اخلارجية الالزمة للوصول إلى اجلامعات التي ما زالت تعد بني 
من  الكثير  ل��دى  شعور  هناك  ذات��ه  الوقت  في  عامليا.   األفضل 
احملاضرين في املجاالت العلمية في اجلامعات )اإلسرائيلية( أن 
عددًا متزايدًا من الطلبة، أكثر نسبيا من فترات سابقة، يصلون 
للجامعات دون امتالك معرفة كافية ملباشرة دراساتهم األكادميية.  

وتكمن املشكلة في عدم توفر أعمال بحثية تتفحص مدى دقة 
ينجح  لم  اإلسرائيلي  التعليم  جهاز  فإن  كذلك  الشعور.   هذا 
منذ إقامته، قبل ستة عقود، في إتباع منهجية قياس ثابتة تتيح 
تفحص التحسن أو التدهور على مر الزمن.  وفي الوقت الذي 
بتفحص  منذ سنوات طوال  املتطورة  الصناعية  الدول  فيه  تقوم 
نفسها في املجاالت األساسية، وأقله بواسطة عينات متثيلية في 
االمتحانات الدولية،  لم تقم إسرائيل حتى اآلن بفحص نوعية 
متثيلية  عينات  طريق  عن  وجودته،  أبنائها  لعامة  املقدم  التعليم 
قطرية في االمتحانات الدولية أو عن طريق امتحانات قطرية قابلة 
للمقارنة على مدى زمني.  فقط قبل عدة سنوات أقيمت، في 
أعقاب توصيات "جلنة دوفرات"، السلطة للقياس والتقدير في 
وزارة التعليم، والتي باشرت مؤخرا باختبار الطلبة في امتحانات 

قابلة للمقارنة معها في املستقبل.
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جدول رقم )4(-  مقارنة التالميذ املتفوقني
متوسطات الـ5% في 25 دولة في OECD مقارنة مع إسرائيل في االمتحانات الدولية خالل العقد األخير

)أساس إسرائيل = 100(

TIMSS 1
1999 

PISA 2
2000/02

TIMSS 1
2003

PISA 2
2006

TIMSS 1
2007

إسرائيل

OECD

100.0

106.2

100.0

103.8

100.0

102.1

100.0

104.5

100.0

103.9

103.9105.0النمسا1

106.6107.6102.0106.8103.0أستراليا2

100.498.297.499.898.2ايطاليا3

101.9102.4آيسلندا4

103.4104.1ايرلندا5

106.2107.9103.1105.5106.5انكلترا6

105.5104.4102.8102.8103.6الواليات املتحدة7

106.0104.9100.2106.2بلجيكا8

102.8106.2أملانيا9

102.3102.7الدامنارك10

101.8106.3هولندا11

109.0102.0105.5101.9105.9هنغاريا12

110.3106.9108.5106.9111.2اليابان13

103.093.7102.494.7النرويج14

103.5109.0100.6109.5نيوزيلندا15

102.1101.6سلوفاكيا16

99.498.5اسبانيا17

96.098.6البرتغال18

103.5106.5109.3فنلندا19

106.8103.2106.6103.8تشيكيا20

103.6103.2فرنسا21

112.3104.4110.2108.9113.8كوريا اجلنوبية22

105.0106.5101.0107.5102.0كندا23

106.0104.2100.1104.5100.0السويد 24

106.0105.0103.0سويسرا25

1 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم.
2 متوسط قطري في امتحانات الرياضيات والعلوم والقراءة.

في املقابل فإن املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تقوم بإجراء فحص 
متاحا  ليس  لكنه  صفوفها،  في  للخدمة  املجندين  ملستوى  سنوي 
ويقوم  الفحص.  بهذا  املتعلقة  املعلومات  على  االط��الع  للجمهور 

املرشحني  العملية بفحص جميع  نطاق هذه  اجليش اإلسرائيلي في 
للخدمة العسكرية قبل جتنيدهم، واملعطيات اجلزئية جدًا التي اتضحت 
)من محاضرات شلومو دوفرات( هي في مجال فهم املقروء، ويعتبر 
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مستوى 9 كافيا في اختبار معرفة القراءة. في أواسط الثمانينيات اجتاز 
60% من األوالد الذين ولدوا في إسرائيل هذا االختبار مبستوى 9 
أو أكثر.  لكن عدد الذين اجتازوا االختبار  - بهذا املستوى )9(- 
انخفض حتى العام 1997 إلى 40%، ثم إلى 32% فقط حتى العام 
2002.  أي أن نسبة مواليد البالد الذين أجادوا القراءة مبستوى كاف 

انخفضت خالل أقل من عشرين عاما بحوالي %50.
على الرغم من العالقة اجللية بني اإلجنازات في املجاالت  األساسية 
وبني النمو االقتصادي، ثمة كثيرون في إسرائيل ال يولون أهمية كبيرة 
لكون إجنازات الطلبة اإلسرائيليني متدنية، ويقول هؤالء إنه ال ميكن 
حتديد كمية نوعية التعليم وبالتالي ال داعي حتى للمحاولة.  إضافة 
إلى ذلك،  ثمة شعور منتشر جدًا بأن اإلسرائيليني يفكرون "خارج 
العلبة" أكثر من املألوف لدى شعوب كثيرة أخرى.  ليس من الواضح 
إذا ما كانت هذه األفضلية املقدرة تنسب إلى التعليم اإلسرائيلي أم 
إلى الطابع اإلسرائيلي. وعلى أية حال فإن تطوير اإلبداع يجب أن ال 
يأتي على حساب املعرفة احليوية وامتالك األدوات األساسية اجليدة.
من الصعب معرفة، ومن الصعب أكثر قياس أهمية اإلبداع، لكن 
مما ال شك فيه أن احلديث يدور على ذخر مهم جدًا في كل ما يتعلق 
العمل.  مع ذلك فإن  الوسائل الالزمة للمنافسة في سوق  بامتالك 
احلقيقة- الثابتة والقابلة للقياس- هي أن مستوى معرفة تالميذ إسرائيل 
في املجاالت األساسية املهمة أقل أو دون مستوى معرفة تالميذ دول 
أخرى، الذين سيضطرون للتنافس معهم بعد عدة سنوات، وبالتالي 
ال ميكن لكل فائض اإلبداع، املتوفر لديهم رمبا، أن يغطي على ذلك.  

فما هو السبب في مستوى اإلجنازات املتدني في إسرائيل؟
نقص  السياق:  هذا  في  كثيرا  تتردد  التي  واملبررات  احلجج  بني  من 
عدم  الصفوف،  في  االكتظاظ  الدراسة،  ساعات  تقليص  امليزانيات، 
امتالك املدرسني للمستوى املطلوب، برامج تعليم غير كافية، مشاكل 
االنضباط والعنف في املدارس، استيعاب هجرة بحجم واسع، وغيرها.  
البند  في  لكن  املطروحة،  احلجج  كل  إل��ى  هنا  التطرق  ميكن  ال 
احلجج  إل��ى  التطرق  سيتم  التعليم،  م���وارد  يتناول  ال��ذي  ال��ق��ادم، 
التعليم؟  يتم  كيف  تعليمه؟  يتم  ال��ذي  ما  عناوين:  حتت  الرئيسة، 

ومن الذي يقوم بالتعليم؟

أ. ما الذي يتم تعليمه
هل تنبع اإلجنازات املتدنية للتالميذ اإلسرائيليني في االمتحانات 
الدولية من عدد أقل من الالزم للساعات التعليمية؟  يتضح من مقارنة 

أجريت في العام 2007 لعدد ساعات التعليم في 21 دولة عضو في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( أن عدد مجموع ساعات 
التعليم التي يتلقاها التالميذ البالغة أعمارهم 15 عامًا- وهي شريحة 
من  كبير  بشكل  يتغير  الدولية-  االمتحانات  في  تشارك  التي  العمر 
دولة إلى أخرى ويتراوح بني 741 ساعة سنويا في السويد و1117 

ساعة في اليونان.  
وفي مقابل متوسط ساعات التعليم في هذه الدول ال�21،  والذي 
بلغ 921 ساعة، فإن مجموع ساعات التعليم  في إسرائيل يصل إلى 
1040 ساعة.  وأظهرت املقارنة ليس فقط أن معدل ساعات التعليم 
في دول OECD أقل من معدل الساعات في إسرائيل، وإمنا أيضا أن 
أقل من  دول��ة  دول��ة من أصل 21  في 18  التعليم  مجموع ساعات 
مجموع ساعات التعليم في إسرائيل.  غير أن ذلك لم مينع في 19 
من أصل 21 دولة إعطاء عالمات أعلى من إسرائيل في امتحانات 
ال� PISA األخيرة.  بعبارة أخرى،  ففي الوقت الذي يقل فيه متوسط 
ساعات التعليم في ال�21 دولة OECD ب� 11% مقارنة مع إسرائيل، 
ب� 10% من  فإن متوسط إجن��ازات هذه الدول في االمتحانات أعلى 
متوسط اإلجنازات في إسرائيل.  مما يعني أن العدد اإلجمالي لساعات 
التعليم املمولة أقل في أهميته من كيفية استغالل أو االستفادة من تلك 

الساعات ذاتها.  
وميكن في هذا السياق االستعانة باستطالعات أجريت في العام 
2006 من قبل OECD، والتي أبلغ فيها تالميذ في اخلامسة عشرة من 
عمرهم من دول املجموعة وإسرائيل عن عدد الساعات األسبوعية 
التي يتعلمون فيها مواد أساسية في املدرسة، وعدد الساعات التي 

يتعني عليهم تخصيصها لهذه املواد خارج إطار املدرسة.
ساعتني  من  أق��ل  العلوم  م��ادة  ت��درس  التي  التالميذ  نسبة  كانت 
أسبوعيا في املدرسة في دول OECD 33% في املتوسط، بينما كانت 
هذه النسبة في إسرائيل 48%، أي أكثر بنسبة 50%.  وفيما يتعلق 
بالقراءة، فقد تعلم 15% من طلبة مدارس OECD أقل من ساعتني 
في  إس��رائ��ي��ل %34.   ف��ي  النسبة  ه��ذه  بلغت  ف��ي ح��ني  أس��ب��وع��ي��ا، 
الرياضيات كانت الصورة أكثر توازنا، لكنها ما زالت متيل لصالح 
الرياضيات  مادة  تعلموا  الذين  التالميذ  نسبة  بلغت  OECD، حيث 

أقل من ساعتني في األسبوع 14% مقابل 17% في إسرائيل، هذا مع 
العلم أن األخيرة متول أكثر ساعات التعليم من 18 دولة من أصل 21 
دولة في OECD.  وعلى صعيد التالميذ الذين تعلموا أربع ساعات 
في  دروس��ا  تلقوا  الذين  نسبة  زادت  فقد  املدرسة،  خ��ارج  أسبوعيا 
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العلوم والقراءة في إسرائيل )خارج املدرسة( بحوالي 50% عن دول 
OECD، وفي مادة الرياضيات بلغت النسبة في إسرائيل 38% مقابل 

.OECD 15% فقط في دول

ب. كيف يعلمون؟  
يشير الرسم البياني أدناه إلى حجم الصفوف في إسرائيل مقارنة 

  .OECD مع املتوسط في
)االبتدائية(  األساسية  املدارس  في  اإلسرائيلي  الصف  في  يوجد 
طالبان أكثر من املتوسط، بينما هناك اكتظاظ أكثر في صفوف املدارس 
فوق االبتدائية سواء في OECD أو في إسرائيل، مع فجوة تصل إلى 

5 تالميذ أكثر في الصف اإلسرائيلي.

OECD إسرائيل

مدارس ابتدائية

مدارس فوق 
ابتدائية )اعدادية(

21.4

27.6

23.4

32.7

وطاملا أن االكتظاظ في الصف يتسبب بهبوط في مستوى التعليم، 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو سبب اكتظاظ الصفوف في 
إسرائيل؟ هل يرجع ذلك حقا إلى عدم وجود مدرسني كفاية من أجل 

تقليص االكتظاظ  إلى املستويات القائمة في الغرب؟
وتنشر منظمة OECD معطيات مقارنة لعدد الوظائف الكاملة وعدد 
املدارس  في  الواحد  للمدرس  التالميذ  عدد  أن  ويتضح  التالميذ، 
االبتدائية في إسرائيل ودول املنظمة تتقارب: 9ر16 طالب للمدرس 
في إسرائيل مقابل 16 طالبا للمدرس في دول املنظمة.  كذلك تبدو 
الصورة مشابهة في املدارس فوق االبتدائية، 12 طالبا للمدرس في 

.OECD إسرائيل مقابل 13 في دول
املختلفة  التعليم  ت��ي��ارات  ب��ني  للمدرسني  انتقال  وج��ود  ع��دم  إن 
في إسرائيل، أو فصل الصفوف بني الذكور واإلن��اث في جزء من 
املدارس، ال يساهمان بالتأكيد في زيادة املساواة في حجم الصفوف، 
غير أن ذلك ال يقدم إجابة بشأن التناقض بني الصفوف املكتظة وبني 

عدد  كان  وإذا  م��درس.    لكل  التالميذ  عدد  في  والتناسب  النسبة 
التالميذ للمدرس الواحد في إسرائيل مشابه للغرب، فإن من املتوقع 
أن يكون املتوسط القطري حلجم الصف مشابها أيضا.  ثمة تفسير 
ممكن ينبع من نسبة املدرسني املرتفعة في وظائف جزئية، لكن احلديث 
يدور عن عدد املدرسني احملسوب كمعادلة وظائف كاملة، وبالتالي 
السياق.   ه��ذا  في  صلة  ذات  ليست  الوظيفة(  )جزئية  اجلزئية  ف��إن 
وبذلك يعود النقاش إلى نقطة البداية ومؤداها: إذا كان عدد التالميذ 
للمدرس في إسرائيل مشابه ل�   OECD، فإن احلجم املتوسط للصف 

يجب أن يكون إذن مشابها.
هناك إمكانية أخرى وهي أن أكثر من مدرس واحد يعلم في الصف 
في الوقت نفسه.  وإذا كان التفسير للتناقض بني حجم الصف وبني 
إذن  ي��دور  احلديث  ف��إن  فعال،  هنا  يكمن  للمدرس  التالميذ  ع��دد 
من  كذلك  م��درس��ني.   توفر  ع��دم  مسألة  وليس  سياسة  مسألة  عن 
)أي  املتواجه  التعليم  في  يشتغلون  ال  كثيرين  مدرسني  أن  احملتمل 
أخرى  وظائف  في  وإمن��ا  التالميذ(  أم��ام  مباشر  بشكل  لوجه  وجها 
السجالت  التركيز واإلرشاد واإلشراف( لكنهم يظهرون في  )مثل 
الرسمية كمدرسني.  وقد يكون التفسير مغايرًا لكل ذلك: فإذا كان 
التالميذ في إسرائيل يتعلمون ساعات أكثر، مع أن عدد الساعات 
كان  وإذا   ،OECD لدول  إسرائيل مشابهة  في  امل��درس  يعملها  التي 
عدد التالميذ للمدرس في إسرائيل مشابه أيضا ل� OECD، فإن عدد 
التالميذ في الصف يجب أن يكون بالفعل أكبر في إسرائيل.  ولكن 
الصف  في  الصافي  التعليم  زمن  فإن   OECD نشرتها  ملعطيات  وفقا 
املتوسط من  ب� 22% في  أقل  املنظمة  الدراسي في دول  العام  خالل 
زمن التعليم في إسرائيل.  ومبا أن عدد ساعات التعليم التي يتلقاها 
التالميذ  أعلى ب� 10% مقارنة مع OECD، فإن الربط بني األرقام يشير 
إلى أن نسبة التالميذ للمدرس في إسرائيل يجب أن تكون منخفضة 
أكثر مقارنة مع OECD، في حني أن النسب متشابهة فعليا بني الدول.

امل���دارس  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  امل��درس��ني  أن   OECD معطيات  تبني 
فإن  وبالتالي  السنة،   في  أكثر  ساعة   11 يعلمون  أيضا  اإلع��دادي��ة 
األرقام هنا أيضا ليست منسجمة.  وعليه، إما أن املدرسني يعلمون 
فعليا ساعات أقل من املعلن واملنشور  من قبل منظمة OECD، أو أن 
الطلبة في إسرائيل يتعلمون ساعات أكثر من املعلن من قبل املنظمة.  
في احملصلة، يتولد االنطباع بأن هناك تناقضات جوهرية في املعطيات 
التعليم  بإسرائيل، في كل ما يتصل بعدد ساعات  املتعلقة  املنشورة 
واالكتظاظ في الصفوف وعدد التالميذ املتوسط للمدرس.  فاألرقام 
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املعلن عنها ال تتسق مع بعضها البعض، ونتيجة لذلك تتولد أسئلة 
صعبة فيما يتعلق بطريقة توزيع املوارد في جهاز التعليم.

جـ . من الذي يعلم؟
يوجد في إسرائيل ما يزيد عن عشرين كلية للتعليم )دار معلمني(، 
تتفاوت فيها املستويات التعليمية.  مع ذلك فإن شروط القبول املتبعة 
معظم  في  القبول  شروط  دون  أو  أقل  إسرائيل  في  التعليم  لدراسة 
الواقع فإن قسما من املدرسني ميتلك قدرة  الدوائر اجلامعية.  وفي 
شخصية عالية تتيح قبوله لدراسات جامعية في مجاالت أخرى، لكن 
جزءا كبيرا منهم يختار دراسة  مهنة التعليم بسبب عدم امتالك القدرة 
الصعب  من  لذا  أفضل.   أكادميي  بديل  إطار  في  لقبوله  الشخصية 
أن  متدنية  شخصية  أكادميية  ق��درة  ذوي  ملدرسني  ميكن  كيف  تصور 
يعلموا بصورة الئقة تالميذ مدارس ميتلكون قدرات شخصية عالية 
أكثر. وفي هذا السياق، جتدر اإلشارة إلى درجة تأثير املدرسني على 

املستقبل التعليمي لألطفال والتالميذ االبتدائيني.

اإلنفاق على التعليم
هما  التعليم  في  الفجوات  وتقليص  عال  مبستوى  تعليم  منح  إن 
امل��وارد  من  ك��اف  مستوى  وإمن��ا  امل���وارد  تخصيص  مسألة  فقط  ليسا 
ما هو "مستوى  ه��و:  السياق  ه��ذا  في  امل��رك��زي  وال��س��ؤال  املالية.  

اإلنفاق الكافي"؟.
سنعرض هنا صورة إنفاق مقارنة على صعيدين: مقارنة مع دول 
أخرى، ومقارنة مع املاضي: فكيف تبدو صورة اإلنفاق على التعليم 

في إسرائيل مبنظور دولي- عاملي وباملقارنة مع املاضي؟.
تعتبر احلصة احملولة من اإلنتاج احمللي اخلام لإلنفاق العام على 
التعليم في إسرائيل من األعلى على مستوى العالم.  هذا املؤشر أو 
الدول،  التعليم بني  املقياس متبع ومألوف في مقارنة اإلنفاق على 
نسبة  ألن  وذل��ك  للغاية  إشكالي  مقياس  إسرائيل  حالة  في  ولكنه 
تالميذ املدارس بني السكان في إسرائيل هي نسبة عالية مقارنة مع 
معظم دول الغرب.  مبعنى أن من الطبيعي أن حتول نسبة أكبر من 

الناجت لإلنفاق على التعليم.
لذلك فإن من األدق إجراء مقارنات دولية مبساعدة اإلنفاق على 
الطالب الواحد في كل دولة.  ويكتفي كثيرون بتوزيع اإلنفاق على 
الطالب نسبة إلى القوة الشرائية وذلك بغية حتويل اإلنفاق إلى إنفاق 
بالدوالر وإتاحة إمكانية املقارنة مع دول أخرى.  هذه الطريقة أفضل 

احلسبان  في  تأخذ  ال  لكنها  الرسمي،  الصرف  سعر  استخدام  من 
الفارق بني  فهم  إن عدم  املعيشة.   ال��دول في مستوى  بني  الفوارق 
استخدام معادل القوة الشرائية واستخدام الناجت للفرد- الذي يعكس 
مستوى املعيشة- يتسبب بنقاشات ال تساهم في فهم املوضوع ولذلك 
هناك حاجة لنموذج رقمي.  وعلى سبيل املثال إذا كان ثمن الكتاب 
في إسرائيل يبلغ 100 شيكل وفي أستراليا 40 دوالرًا، في الوقت 
الذي يساوي فيه سعر الصرف 3 ومعادل القوة الشرائية يساوي 4، 
فإن ثمن الكتاب في إسرائيل حسب سعر الصرف هو 33 دوالرًا بينما 
يبلغ ثمنه حسب معادل القوة الشرائية 25 دوالرًا.  وما يهمنا في هذا 
السياق هو كم كتابًا ميكن أن يشتري املواطن املتوسط في كل واحدة 
من الدول؟  إذا كان الناجت للفرد في إسرائيل هو 10000 شيكل وفي 
أستراليا 3600 دوالر، فإن اإلسرائيلي املتوسط يستطيع إذن شراء 
100 كتاب بينما يستطيع االسترالي املتوسط شراء 90 كتابا فقط.  
بهذه الطريقة يجب أن تتم املقارنة لإلنفاق على الطالب. وفي ضوء 
حقيقة أن القسم األعظم من اإلنفاق على التعليم مخصص في جميع 
الدول لألجور، ومستوى األجر في كل دولة مرتبط مبستوى احلياة 
الدول دون  فإنه ال ميكن إجراء مقارنة بني  الدولة،  االقتصادية في 
مراعاة الفوارق في مستويات املعيشة.  وعلى سبيل املثال فقد بلغ 
العام  التعليم األساسي للطالب في إسرائيل في  العام على  اإلنفاق 
2006، حسب معادل القوة الشرائية، 5006 دوالر في حني بلغ 
اإلنفاق على الطالب في أستراليا في العام ذاته 5686 دوالرًا.  أما 
إذا كانت املقارنة بناء على معادل القوة الشرائية فقط، فإن اإلنفاق 
على التعليم للطالب في أستراليا سيكون حينئٍذ أعلى من اإلنفاق على 
الطالب في إسرائيل.  ولكن في العام 2006 كان الناجت للفرد في 
إسرائيل حسب معادل القوة الشرائية 24756 دوالرا،  في حني كان 
الناجت للفرد في أستراليا 35666 دوالرًا.  أي أن مستوى املعيشة في 

رسم ساخر حول اتساع املكون الديني في التعليم في اسرائيل
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أستراليا كان أعلى ب� 1ر44% من مستوى املعيشة في إسرائيل، بينما 
كان اإلنفاق على الطالب هناك )في أستراليا( أعلى ب� 6ر13%.  وتظهر 
املتوسط  الطالب االسترالي  أن اإلنفاق على  عملية حسابية مباشرة 
يشكل 9ر15% من الدخل السنوي املتوسط للفرد في أستراليا، هذا 
فيما يشكل اإلنفاق على تعليم الطالب في إسرائيل 2ر20% من الدخل 
اإلسرائيلي املتوسط.  بعبارة أخرى فإن اإلنفاق على الطالب، مع 
مراعاة الفوارق في مستوى املعيشة، يشير إلى أن اإلنفاق في إسرائيل 
على تعليم طالب في مدرسة ابتدائية يزيد على مثل هذا اإلنفاق في 
أستراليا.  ويتضح من املقارنة أن اإلنفاق على التعليم األساسي في 

.OECD إسرائيل مشابه جدًا لإلنفاق املتوسط في
للفرد  الناجت  من  5ر%21  التعليم  على  القومي  اإلنفاق  ويشكل 
اإلنفاق  يشكل  حني  في   ،OECD في   %21 مقابل  إسرائيل،  في 
التعليم 2ر20% في إسرائيل و1ر20% في  العام )احلكومي( على 

.OECD منظمة
بلغت نسبة اإلنفاق القومي في العام 2006 على التعليم للطالب في 
املدارس فوق االبتدائية في إسرائيل 8ر24% من الناجت للفرد، في حني 

وصلت هذه النسبة في دول OECD إلى 9ر27% من الناجت للفرد.
اإلنفاق  نسبة  بلغت  إذ  أكبر،  العامة  النفقات  في  الفجوة  وكانت 
على التعليم فوق االبتدائي للطالب في إسرائيل 5ر20% من الناجت 
للفرد في حني وصلت نسبة اإلنفاق في OECD إلى 3ر25% من الناجت 
للفرد، أي أكثر بنسبة 23% في OECD.  هذه الصورة معاكسة للصورة 
التي ارتسمت في التسعينيات، وهي ناجتة عن تقليصات مستمرة في 
ميزانيات التعليم على امتداد ذلك العقد )التسعينيات(.  يعكس إنفاق 
 OECD األسر على التعليم األساسي تشابها كبيرا بني إسرائيل ودول
حيث بلغت نسبة اإلنفاق في إسرائيل 4ر1% من الناجت للفرد مقابل 
5ر1% في OECD، هذا في حني بلغ إنفاق األسرة على التعليم في 
امل��دارس  في  التعليم  على  اإلنفاق  ضعفي  االبتدائية  فوق  امل��دارس 
الناجت  الناجت للفرد في إسرائيل و6ر3% من  األساسية، 1ر3% من 

.OECD للفرد في دول
 1999 سنوات  بني  األس��اس��ي  قبل  التعليم  على  اإلن��ف��اق   ازداد 
و2006 بنسبة 14% في OECD وب� 26% في إسرائيل.  هذا فيما كان 
إنفاق األسر على التعليم قبل األساسي متشابها في إسرائيل ودول 
OECD، وبلغ حوالي 3% من الناجت للفرد.  هذه النفقات لم تتغير 

تقريبا منذ العام 1999.
 OECD طرأ في التعليم األساسي ارتفاع على اإلنفاق بنسبة 12% في

االبتدائي  فوق  التعليم  وفي  إسرائيل.   في  بنسبة %2  هبوط  مقابل 
كانت صورة الهبوط في اإلنفاق )في إسرائيل( أسوأ مما كانت عليه 
في التعليم األساسي، بينما لم يطرأ في دول OECD أي تغير تقريبا.  
ونتيجة لذلك نشأت فجوة بني اإلنفاق املرتفع أكثر في OECD وبني 
اإلنفاق العام على التعليم فوق االبتدائي في إسرائيل.  واملشكلة في 
املعطيات الدولية أنها تنتهي في العام 2006، وهو العام الذي طرأ 
التعليم في إسرائيل.  وبصورة عامة  نفقات  فيه حتول في جزء من 
بشكل  نفسها  عن   2006 العام   منذ  ط��رأت  التي  التغيرات  عبرت 
في  األس��اس��ي.   التعليم  ميزانية  ف��ي  امللموسة  ال��زي��ادة  ف��ي  أس��اس��ي 
اإلنفاق على التعليم فوق االبتدائي تبدو الصورة مركبة أكثر.  في 
أواسط الثمانينيات كان اإلنفاق للطالب في هذا التعليم أكثر مرتني 
مقارنة مع التعليم األساسي، وأكثر ب� 7ر4 ضعف من اإلنفاق على 
التلميذ في رياض األطفال.  ولكن هذه الفوارق تقلصت جدًا حتى 
العام 2009 في مستويات التعليم املختلفة.  ففي العام 2009 كان 
اإلنفاق للطالب في املدارس فوق االبتدائية أعلى بنسبة 8% فقط من 
اإلنفاق للطالب في املدارس االبتدائية، وأكثر ب� 7ر2 مرة من اإلنفاق 
للطالب في رياض األطفال.  وينبع تقلص الفجوات من االرتفاع 
الكبير في اإلنفاق على الطالب في التعليم االبتدائي )182%( وفي 
 %52( االبتدائي  فوق  التعليم  مع  مقارنة  األطفال )%160(  رياض 

فقط( خالل ال� 25 سنة األخيرة.

نظرة خاطفة  إلى التعليم العالي
إن االنخفاض األكبر في نفقات التعليم خالل السنوات املمتدة بني 
1999 و2006 ُسّجل في مجال التعليم العالي، سواء  في إسرائيل 
أو في دول OECD. انخفض اإلنفاق العام للطالب )كنسبة مئوية من 
الناجت للفرد( في OECD بنسبة 7% في حني انخفض هذا اإلنفاق في 
إسرائيل بنسبة 26%.  ويعتبر اإلنفاق للطالب في إسرائيل، والذي 
وصل في العام 1999 إلى 31% من الناجت للفرد، أقل من املتوسط 

.OECD الذي بلغ 35% في دول منظمة
ذلك  منذ  إسرائيل  في  )اجلامعي(  للطالب  اإلنفاق  انخفض  وقد 
من   %30 ب�  أقل  مستوى  ليبلغ  للفرد،  الناجت  من   %23 إلى  الوقت 
متوسط اإلنفاق للطالب في منظمة OECD.  ومن ناحية عملية فقد 
كان اإلنفاق العام للطالب في التعليم العالي في إسرائيل في العام 
2006 دون املستوى املتوسط في 21 دولة من أصل 24 دولة عضو 
في املنظمة.  في املقابل فإن إنفاق األسر في إسرائيل على الطالب 
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 OECD في التعليم العالي أعلى مقارنة مع 16 دولة من بني 21 دولة
تتوفر معطيات حولها.  وهذا اإلنفاق الذي يصل إلى 9ر13% من 
في  املقابل  اإلن��ف��اق  من   %42 ب�  أعلى  إسرائيل(  )ف��ي  للفرد  الناجت 
تعبر  للفرد.  الناجت  متوسطه 8ر9% من  يبلغ  وال��ذي   ،OECD دول 
اإلشكاليات املختلفة التي يواجهها جهاز التعليم العالي في إسرائيل 
عن نفسها في ظاهرة هروب العقول األكادميية بحجم ال مثيل له في 

العالم الغربي.

نتائج في مقابل نفقات
عند املقارنة بني إسرائيل وبني الدول اخلمس املتصدرة في إجنازات 
تالميذها في امتحانات PISA األخيرة التي جرت في العام 2006، 
ميكن رؤية فوارق طفيفة في النفقات على التعليم، لكن الفوارق كبيرة 
في اإلجنازات.  فإجنازات أبناء فنلندا كانت أعلى ب� 42% من إجنازات 
أبناء إسرائيل، في حني أن الفجوات بني أبناء فنلندا أقل ب� 27% من 
الفجوات بني أبناء إسرائيل.  صحيح أن اإلجنازات في فنلندا كانت 
أعلى بدرجة كبيرة والفجوات أدنى بكثير مقارنة مع إسرائيل، لكن 
نسبة اإلنفاق على  الطالب من قيمة  الناجت للفرد في فنلندا كانت أعلى 
ب� 4% فقط مقارنة مع إسرائيل، بل وكانت نسبة اإلنفاق على الطالب 

في املدارس األساسية أقل ب� 2% من اإلنفاق املقابل في إسرائيل.
ت��راوح��ت ال��ف��ج��وات ف��ي ال���دول األرب���ع األخ��ي��رة، وال��ت��ي احتل 
تالميذها الصدارة في االمتحانات الدولية، في االجنازات بني %17 
أكثر )في أستراليا( و22% أكثر )في كوريا اجلنوبية(، في حني كانت 
في  الفجوات  من   %20 إلى  ب� %10  أقل  ال��دول  هذه  في  الفجوات 
إسرائيل.  وتتمكن الدول من بلوغ هذه اإلجنازات مبساعدة ميزانيات 
إضافية للطالب في التعليم فوق االبتدائي، والتي تزيد أكثر ب� 4% فقط 

عن اإلنفاق للطالب في املدارس فوق االبتدائية في إسرائيل.
هناك دالئل كثيرة على عدم وجود عالقة بني النفقات والنتائج 
في التعليم.  وعلى سبيل املثال فإن تقرير "ماكنزي" الذي تفحص 
ما يجري في 8 دول غربية في العام )2007(، لم يجد أية عالقة 
وبني  عامًا   25 خالل  للطالب  اإلنفاق  في  الواقعية  التغيرات  بني 
التحسن في اإلجنازات.  كذلك فإنه عند تفحص العالقة بني الزيادة 
في النفقات للطالب في املدارس فوق االبتدائية في 24 دولة )دول 
امتحانات  في  اإلجن���ازات  في  التغيرات  وب��ني  وإسرائيل(   OECD

لعالقة  أنه ال وج��ود  يتضح  بني سنوات 2000 و2006،    PISA

بني األمرين.

اقتراح لسياسة إصالح 
شاملة في جهاز التعليم 

في ضوء األهمية الكبيرة للتعليم باعتباره مكونا مركزيا في البنى 
مسارات  على  موجودة  إسرائيل  دولة  أن  وحيث  للدولة،  الرئيسة 
املدى  على  للحياة  قابلة  ليست  امل��دى  بعيدة  واجتماعية  اقتصادية 
البعيد، فإنه ال مفر من انتهاج إصالح شامل وعميق في جهاز التعليم.

إصالحات  إلج��راء  اقتراحات  ع��دة  األخير  العقد  خ��الل  قدمت 
جذرية في التعليم اإلسرائيلي.  وقد كانت جلنة أ. ل. ه� )2003( 
وجلنة دوفرات )2004( أول وأشمل جلنتني شكلتا في هذا الصدد، 
إضافية  مقترحات  التعليم  وزارة  املعلمني  منظمات  عرضت  كذلك 
عملت  التي  دوف���رات،  جلنة  قدمت   2008 العام  في  ل��إلص��الح.  
تتعلق  استنتاجات  تضمن  تقريرا  "ط���اوب"،  مركز  مع  بالتعاون 
جهاز  ميزانيات  زيادة  وباستثناء  أنه،  غير  املطلوبة.   باإلصالحات 
التعليم بشكل ملموس في السنوات األخيرة- وهي زيادة بقيمة 4ر3 
مليار شيكل في ميزانية احلكومة للتعليم االبتدائي وفوق االبتدائي بني 
سنوات 2006 و2009- فإنه لم ينفذ أي إصالح جذري وشامل على 
هذا الصعيد.  من هنا ليس من املتوقع حدوث تغييرات دراماتيكية في 
اإلجنازات التعليمية للتالميذ اإلسرائيليني، مع كل ما يترتب على ذلك 
من انعكاسات على معدالت الفقر وعدم املساواة املستقبلية، وعلى 

مستوى احلياة ووتيرة النمو االقتصادي في الدولة.
لتقليص  شاملة  خطة   2009 ال��ع��ام  ف��ي  "ط����اوب"  م��رك��ز  نشر 
إسرائيل، وقد  في  التنمية  وتيرة  ولزيادة  الفقر  من  الفجوات واحلد 
تضمنت هذه اخلطة خطوطا عامة إلصالح شامل في جهاز التعليم.  
وتستند اخلطة في شكل أساسي إلى توصيات جلنة أ. ل. ه� وجلنة 
دوفرات ومركز "طاوب"، وهي تقوم على ثالث ركائز: املعلمون، 

منهاج التعليم واإلدارة والتنظيم في جميع املستويات.

أوال- املعلمون
• زيادة أجر املعلمني بشكل ملموس ليصل إلى مستويات أجر 	

قوة  نوعية  إلى حتسني  باإلضافة  الغربية،  الدول  املعلمني في 
لدى  توفرها  ال��واج��ب  املهنية  وال��ش��روط  وامل��ط��ال��ب  التعليم 

العاملني في سلك التعليم.  
• تأهيل مهني يلزم مبسار للحصول على اللقب اجلامعي األول 	

مشابهة  قبول  مع شروط  عامة  كلية  أو  في جامعة  فوق  فما 
وشهادة تدريس.



133

• أن يكون حجم وظيفة التعليم مطابقا ملا هو متبع في قطاعات 	
ومرافق أخرى من ناحية ساعات وأيام العمل.

• التعاون مع منظمات )نقابات( املعلمني، مبا يتيح مرونة أكبر 	
في تشغيلهم وحتديد مستوى أجورهم.

• توفير زاوية عمل شخصية لكل مدرس.	

ثانيا- مناهج وبرامج التعليم
• إقامة سلطة وطنية للتعليم، على أن تكون هذه السلطة مهنية، 	

رسمية وغير سياسية، وأن تتمتع بالصالحية العليا لتحديد  
credo جهاز التعليم والبرنامج األساسي.

• انتهاج دراسات أساسية على مستوى عال موحد وملزم 	
في جهاز التعليم بأكمله.  فألجل احلصول على رخصة 
تشغيل وميزانية من الدولة، يجب أن تكون كل مدرسة 
في إسرائيل ملزمة بتبني وتطبيق خطة التعليم األساسية 

بشكل كامل.
صحيح أنه توجد في إسرائيل أمناط حياة مختلفة تتطلب أن يعكس 
التعليم رؤاها ووجهات نظرها، ولكن يوجد هناك سوق اقتصادية 
واحدة فقط يجب أن يتنافس ويعيش فيها مواطنو الدولة كافة من 
دون أن يشكل أحد عبًئا على اآلخر. لذلك، وفي دولة تريد مجتمعا 
متساويا وليس ناجحا وحسب، من املهم أيًضا أن يكون "صندوق 
كل  وفي  التعليم،   جهاز  قطاعات  كل  في  وملزما  موحدًا  العدة" 
مينع  ما  هناك  وليس  ال��ب��الد،  أنحاء  في  واألح��ي��اء  والبلدات  امل��دن 
اهتمام التيارات املختلفة في جهاز التعليم مبجاالت إضافية تتعدى 

املنهاج األساسي.

ثالثا- اإلدارة والتنظيم
• شفافة 	 ميزانية  مفاتيح  على  بناء  للمدارس  امل���وارد  حتويل 

االجتماعي  الوضع  احلسبان  في  تأخذ  ومتساوية  ومعروفة 
واالقتصادي لشرائح الطالب.  لهذا الغرض، هناك حاجة 
لتغيير طريقة التمويل، من متويل حسب الصف )الدراسي( 
إلى متويل حسب الطالب - طريقة املقياس التفاضلي- في 
جميع مستويات املدارس.  كما يجب أن حتول امليزانية باملال 

وليس بساعات التعليم.
• تقدمي ميزانية خاصة كمكافأة على جناحات تعليمية وتربوية 	

للمدرسة.

• أن تكون 	 قبل احلكومة يجب  التعليم املخصصة من  ميزانية 
وعمال-  ق��وال  مجانا-  إل��زام��ي  تعليم  ت��ق��دمي  يتيح  بحجم 
الثاني  الصف  نهاية  وحتى  سنوات   3 سن  من  تلميذ  لكل 
تعليمية  خطة  تنفيذ  من  املدرسة  متكن  امليزانية  هذه  عشر.  
أن  على  االختيارية،  والبرامج  األساسي  البرنامج  تشمل 
البرنامج  التناسب بني  للتعليم حتديد  الوطنية  تتولى السلطة 
األساسي والبرامج االختيارية، فمثل هذه اآللية هي الكفيلة 
فقط بتقليص الفجوات املناطقية والطائفية والدينية باملنظور 

الشامل املطلوب.
• يتولى مدير املدرسة- الذي يجب أن يتلقى تأهيال مهنيا في 	

العمل وتخصيص  مضمار اإلدارة - حتضير وإع��داد خطط 
تنفيذ  املسؤول عن  املدرسة هو  لها . ويكون  مدير  امل��وارد 
خطط العمل، والتقيد باألهداف وامليزانية وجتنيد املدرسني 

وإقالتهم )مبوجب اتفاقيات العمل(.
• األساسية 	 مهماته  تكون  إدارة  مجلس  م��درس��ة  لكل  يقام 

عمل  خطط  على  واملصادقة  املدير،  عمل  مراقبة  يلي:  ما 
وميزانيات املدرسة وتعيني املدرسني.  ويتألف مجلس اإلدارة 
والتعليم،  التربية  وزارة  هي:  مجموعات  أرب��ع  ممثلي  من 
أولياء األمور واملدرسون، على أن تكون  السلطة احمللية، 
عضوية  في  األغلبية  احمللية  والسلطة  التعليم  وزارة  ملمثلي 

املجلس.
•  تفعيل مديرية تعليم في السلطة احمللية:  	

تتولى مديرية التعليم حتديد أهداف تعليمية- عدا عن التعليم   -
األساسي القطري- ووضع خطة تعليم محلية تنفذ في إطار 

اخلطط االختيارية و/ أو في أطر غير مدرسية.
في  احمللية  السلطة  بتمثيل  التعليم  مديرية  ممثلو  يقوم   -
مجالس إدارة كل مدرسة من املدارس الواقعة في مجال 
السلطة، مبا يتيح لهذه األخيرة التأثير على اختيار املدير 
وحتديد األهداف التعليمية- التربوية واملصادقة على خطط 

عمل املدير.  
• األساسية 	 التعليم  خطط  متويل  فيه  يكون  ال��ذي  الوقت  في 

التعليم، إال إن ذلك  واالختيارية بأكمله من جانب وزارة 
ال مينع قيام السلطة احمللية وأولياء األمور من إضافة أموال 
تعليمية-  أولويات  تنفيذ  بغية  )احلكومية(  امليزانيات  لهذه 

تربوية محلية.  
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تلخيص 
الثالث من دون حصول حتسن  الركائز  إح��دى  في  إن أي حتسن 
في الركيزتني األخيرتني لن يحقق النتائج املرجوة وسيؤدي إلى هدر 
وبني  الشخصية  املسؤولية  بني  يربط  أن  اجلهاز  على  ويتعني  امل��وارد 
التعليم على توظيف  الصالحية الشخصية وأن يشجع العاملني في 
واستنفاد جل طاقاتهم وذلك عن طريق نظام حوافز إيجابية وسلبية 

تبعا للضرورة.
إن اإلصالح الشامل في التعليم يتطلب بالضرورة زيادة املوارد، 
من  أكثر  ومبرر  مهم  استثمار  هناك  ليس  األم��ن،  مجال  وباستثناء 

االستثمار في مستقبل دولة إسرائيل.
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جتدر اإلشارة إلى أن بن دافيد يحّذر رؤساء االقتصاد اإلسرائيلي، 
منذ أكثر من عشر سنوات، من عواقب املسار احلقيقي الذي يتحرك 
فيه االقتصاد اإلسرائيلي على مدار العقود الثالثة األخيرة. ويعتبر بن 
دافيد واحدا من أهم الباحثني االقتصاديني في إسرائيل، وقد حظيت 
األزمة  فترة  في  بالغ  باهتمام  طرحها  التي  واحللول  وأفكاره  أبحاثه 
االقتصادية التي مرت على إسرائيل خالل العامني 2001 - 2002. 
وقام بن دافيد بتحرير التقرير الكبير الصادر عن "مركز طاوب" 
يحاول  التي  للصورة  وخالفا  الدولة".  حالة   "تقرير  عنوان  حتت 
اإلسرائيليون، وعلى رأسهم رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو، رسمها 
حول االزدهار االقتصادي - االجتماعي، فإن هذا التقرير يحذر من 
أن "االقتصاد اإلسرائيلي يتحرك بسرعة في مسار هدام". ويؤكد أن 
ما يقف وراء ذلك أسباب عميقة تتعلق بجوهر جوانب أساسية تؤثر 

على التطور االقتصادي - االجتماعي. 
متّيز  مركزية  متغيرات  ثالثة  "ثمة  أن  التقرير  في  دافيد  بن  وكتب 

وحجم  الفقر  ونسبة  االقتصادية  احلياة  مستوى  هي  مجتمع،  أي 
املتغيرات  هذه  أحد  في  مشكلة  هناك  تكون  وعندما  املساواة.  عدم 
فإن املجتمع يكون موجودا في ظل خطر نشوء أزمة. وعندما يدور 
احلديث على وجود مشاكل في املتغيرات الثالثة، وخصوصا مشاكل 
ال يتم حّلها، بل وحتى أن هذه املشاكل تتفاقم باطراد طوال عقود 
بأكملها بشكل متواصل، فإن املجتمع عندها يكون موجودا في مسار 

غير قابل للصمود في األمد البعيد". 

فشل في سد الفجوة مع 
الدول املتطورة في الغرب

وأوضح بن دافيد، في املقابالت الصحافية التي أدلى بها مبناسبة 
ينجح  لم   إسرائيل  في  احلياة  "مستوى  أن  التقرير،  هذا  ص��دور 
العكس هو  الغرب، وإمنا  املتطورة في  الدول  الفجوة مع  في سد 
والتعليم  )املتطور(  والطب  الهايتك  صناعات  ورغم  الصحيح. 

نظرة سريعة إلى 

"تقرير حالة إسرائيل 2009" 
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العالي، املوجودة في غالف املعرفة البشرية، إال إن مستوى احلياة 
في إسرائيل يتراجع باستمرار، ومبقاييس نسبية، عن مستوى احلياة 
الظاهرة  وهذه  السبعني.  سنوات  منذ  املتقدمة  الغربية  ال��دول  في 

ستصّعد الهجرة من  البالد".
وأضاف أن "نسب انعدام املساواة، والفقر، في إسرائيل هي بني 
النسب املرتفعة في الغرب. وطاملا أن إسرائيل ال تنتهج سياسة تنظيمية 
خلفض انعدام املساواة في املصدر، أي مبوجب الدخل الصافي، فإنها 
ستضطر إلى وضع شبكة أمان اجتماعية يتزايد حجمها باستمرار من 
أجل منع تزايد عدد العائالت التي تسقط حتت خط الفقر". وحذر من 
أن "احلديث يدور على مبالغ يتزايد حجمها باستمرار، ولن تتمكن 

الدولة من االستمرار في متويل ذلك إلى األبد".
وشدد بن دافيد على أن "السبب األساس للمشاكل الثالث كلها 
املجتمع اإلسرائيلي ال يحصل  باستمرار، من  يزداد  هو أن قسما، 
على األدوات والشروط التي متكنه من التعامل مع االقتصاد املفتوح 
والتنافسي واملتقدم. وإن لم يكن هذا كله كافيا، فإن هذا القسم من 
املجتمع يتزايد بسرعة أكبر من القسم الذي ينبغي عليه أن ميول شبكة 

األمان االجتماعية". 
دافيد.  بن  إسرائيل عموما مع حتليل  في  السائد  الرأي  ويختلف 
ويعتبر هذا الرأي أنه بينما الدول الغربية، التي تقارن إسرائيل نفسها 
معها، تتراجع اقتصاديا بسرعة في العامني األخيرين، فإنه مت تسجيل 

معطيات اقتصادية مثيرة لإلعجاب في إسرائيل. 
فما الذي دفع بن دافيد إلى كتابة التحليل املتشائم أعاله؟.

يقول بن دافيد في هذا السياق إن "ما حدث هو أنه ارتبطت لدي 
عدة أمور، واطلعت خالل العام األخير على خطورة الوضع الذي 
نتواجد فيه. ويوجد في االقتصاد املستوى املطلق ووتيرة التغير. 
تتواجد  ال��ذي  السيء  املستوى  وق��ت طويل عن  منذ  أع��رف  وأن��ا 
إسرائيل فيه من خالل مجموعة مؤشرات مهمة، مثل نسبة التشغيل 
ومستوى التعليم. وما توصلت إليه في العام األخير يتعلق بوتيرة 
التغير. فقد اكتشفت أن تطور املسار السلبي كان أسرع بكثير مما 

كنت أعتقد". 
العام  وال��َدي��ن  النمو  معطيات  إل��ى  سطحية  "بنظرة  أن��ه  وأض��اف 
والبطالة يبدو أن لدينا ما ميكننا االفتخار به. وفي بعض األمور فنحن 
أفضل من الدول الغربية وفي بعضها أسوأ، لكننا قريبون من املتوسط. 
لكن التركيز على نسبة البطالة هو أمر مضلل. إذ إنه يكشف لنا عدد 
األشخاص الذين يبحثون عن عمل وال يجدونه. واملشكلة هي هؤالء 

الذين ’ال يتم تشغيلهم’، أي الذين ال يعملون وال يبحثون عن عمل. 
وهنا فإن املعطيات مفزعة". 

وأكد بن دافيد أنه اتضح له أن موضوع البطالة ال يتعلق بالعرب 
واحلريدمي فقط. وأشار إلى أن "نسبة الذين ال يعملون بني احلريدمي 
والعرب مرتفعة فعال، لكن اتضح أيضا أن نسبة الذين ال يعملون بني 

اليهود غير احلريدمي أعلى بُربع من املتوسط في الدول املتطورة".

حتوالت كبيرة في صفوف طالب جهاز التعليم 
احلكومي وفي نسبة التشغيل لدى احلريدمي

املعطيات  مع  تندمج  تشغيلهم  يتم  ال  الذين  "نسبة  أن  وأض��اف 
املذهلة التي اكتشفتها بشأن جهاز التعليم. واملفاجأة هنا تكمن في 
اجتاه التغيرات وقوتها. فقد اتضح لي أنه في العقد األخير انخفض 
عدد الطالب في جهاز التعليم احلكومي بنسبة 3%، وارتفع في جهاز 
التعليم احلكومي - الديني بنسبة 8% وارتفع عدد الطالب في جهاز  
 .%51 التعليم العربي بنسبة 33% بينما لدى احلريدمي ارتفع بنسبة 

هذه معطيات مذهلة. وهذا يتعلق بعقد واحد فقط".
وتابع "هنا نرى ماذا سيحدث إذا حركنا نسب التغيير هذه 30 عاما 
إلى األمام، أي إلى اليوم  الذي سيصبح فيه أوالدنا في سننا. إذا استمر 
العام 2040 سيكون 78% من مجموع الطالب  فإنه في  املسار احلالي 
اإلسرائيليني يتعلمون في جهاز التعليم )احلكومي( احلريدي أو العربي". 
وع���اد ب��ن داف��ي��د إل��ى احل��دي��ث ع��ن م��وض��وع التشغيل. وق���ال إن 
"التحوالت مذهلة في هذا املوضوع أيضا، إذ يبدو في الظاهر أنه ال 
يوجد أي جديد بشأن املشاركة املتدنية للحريدمي في سوق العمل. 
لكن عندما دققت في املعطيات اكتشفت أنه قبل ثالثني عاما كّنا دولة 
طبيعية مع نسبة عدم تشغيل مشابهة لتلك املوجودة في الدول الغربية. 
وكانت نسبة مشاركة احلريدمي في العمل عندها أعلى بكثير. يقولون 
ليس  هذا  ثقافية.  أو  دينية  مسألة  هذه  وإن  يعملون  ال  احلريدمي  إن 
الذين ال  نسبة  يعملون. وكانت  كانوا  عاما  فقبل ثالثني  صحيحا. 
يعملون بني احلريدمي 20% أما اليوم فقد بلغت 60%. أي أن النسبة 
ارتفعت ثالثة أضعاف. وهذا يعني أنه في موازاة تزايد نسبتهم بني 

السكان فإن سلوكهم فيما يتعلق بالعمل أصبح أسوأ".
الناجت  مستوى  حتسن  على  ت��دل  االقتصادية  املعطيات  أن  ورغ��م 
القومي للفرد والنمو االقتصادي عما كان عليه قبل ثالثني عاما، إال 
إن بن دافيد أكد أن هذه املعطيات ليست دقيقة. وقال إن "املعطى 
الناجت  في  النمو  ينتج  الذي  العمل،  إنتاجية  هو  األهم  االقتصادي 
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للفرد. وما نراه هو أنه فيما كانت إنتاجية العمل في إسرائيل سريعة 
حتى سنوات السبعني، فإنها أصبحت تزداد بوتيرة بطيئة جدا منذئذ 
مقارنة مع الوضع في العالم. لدينا حبل ثقيل للغاية حول العنق، 

ويتزايد وزنه طوال الوقت".
لكن تأثير احلريدمي على هذا "احلبل الثقيل" أقل مما يعتقد الكثيرون 
ال��ت��ده��ور في  أن��ه "عندما نحلل  إل��ى  ال��ذي أش��ار  ل��نب داف��ي��د،  وفقا 
مستوى التعليم في إسرائيل، نرى أن طالب إسرائيل يحتلون مكانا 
متدنيا للغاية في العالم في معظم االمتحانات. وينبغي أن نتذكر أن 
هذه  في  بتاتا  يشاركون  ال  الذين  احلريدمي  تشمل  ال  املعطيات  هذه 
في  التعليم  مستوى  يتدهور:  التعليم  جهاز  حال  إن  االمتحانات. 
الوسط العربي هو مبستوى دولة في العالم الثالث وفي الوسط اليهودي 

هو من أدنى املستويات في العالم".

مسار النمو االقتصادي بطيء 
وجهاز التعليم في حالة فوضى

وق���ال ب��ن داف��ي��د إن إس��رائ��ي��ل جت���اوزت، ب��ص��ورة نسبية، األزم��ة 
االقتصادية وذلك ألن الركود االقتصادي اجلدي بدأ في إسرائيل في 
بداية العقد "وعندما وصلت األزمة املالية العاملية إلينا كنا في  وضع 
متسارع للخروج من أزمتنا. والعام األخير، الذي كان فيه وضعنا 
السيئة عندنا  للسنوات  املجمل عام تصحيحي  نسبيا، هو في  جيدا 
نرى  فإننا  البعيد  األمد  إلى  ننظر  عندما  لكن  و2002.   2001 في 
أنه ال يوجد هنا أي تغيير منهجي. ونحن متواجدون في مسار منو 

)اقتصادي( بطيء وإنتاجية عمل متدنية مثلما كنا قبل 35 عاما".
يشار إلى أنه في السنوات األخيرة طرأ انخفاض على نسبة الفقر 
سنوات  خ��الل  ارتفعت  قد  النسبة  ه��ذه  كانت  أن  بعد  اليهود،  بني 
الثمانني والتسعني. وأشار بن دافيد إلى  أن "ثمة حتسنا، وبالتأكيد 
هذا مشجع، لكن ال يوجد سبب لالعتقاد بأن هذا االنخفاض )في 
الوضع سيتغير )إلى األحسن(. وهذا  أو أن  الفقر( سيستمر  نسب 
يبدو في أفضل األحوال كتصحيح بعد التراجع املتواصل والسريع. 
وما زلنا في مستويات فقر وانعدام مساواة مرتفعة جدا. وقسم من 
نابع من خمس سنوات جيدة جدا مررنا بها، وأنا ال  التحسن  هذا 

أرى سببا ألن تستمر ألنه لم يتم حل أية مشكلة اقتصادية أساسية.
وهذا  باملوازنة،  يتعلق  فيما  املسؤولية  على  احلفاظ  "وباستثناء 
أمر مهم، فإننا لم نفعل أي شيء مهم من أجل حتسني البنية التحتية 
لالقتصاد، سواء على املستوى البشري أو املادي... وال يوجد 

سبب ألن نغير اجتاه األمور، إذ لم نفعل أي شيء من أجل إحداث 
التأمني  مؤسسة  تدفعها  )التي  املخصصات  خفضنا  لقد  تغيير. 
الوطني( من أجل حض األفراد على اخلروج إلى العمل، لكن هذا 
نصف العمل وحسب. وما نحتاج إليه هو خطة تنظيمية شاملة، 
ألن إذا لم ُتعط للعاملني أدوات للعمل في اقتصاد عصري فما الذي 
سيفعلونه بعد تخفيض مخصصاتهم؟ هل  سنقول للحريدمي أن 
يخرجوا إلى العمل، لكن أين سيعملون ومن سيشغلهم وما هي 
بالنسبة للحريدمي فقط.  التي ستكون بحوزتهم؟ وهذا  األدوات 
يسير من سيء  امل��دارس  في  يتعلمون  ال��ذي  إسرائيل  أوالد  وأداء 

إلى أسوأ".  
تطبيق  يتم  ال  فوضى.  حالة  في  التعليمي  "جهازنا  أن  وأض��اف 
باحلد  يتعلق  فيما  العمل  مجال  في  ال  إسرائيل،  دول��ة  في  القانون 
األدنى من األجور وال في جهاز التعليم. يقولون لي إن نسبة الذين 
ال يعملون في إسرائيل مضخمة ألن الكثيرين يعملون في االقتصاد 
األس��ود. وه��ذا أس��وأ بنظري، ألن ه��ؤالء األف��راد ال يشاركون في 

العبء القومي ويشكلون جزءا من عبء الضريبة". 
ويدور احلديث في إسرائيل على احلاجة إلى إجراء إصالح في جهاز 
التعليم، إال إن بن دافيد رأى أن هذا "جزء من املوضوع فقط، علينا أن 
نضع خطة تنظيمية. واحملفزات هي جزء صغير من القصة واإلصالح 
هو جزء صغير. إننا ملزمون بتطبيق قانون الدولة، ونحن بحاجة إلى 
الشفافية في املوازنة وإلجراء بحث ال يتوقف في جميع هذه القضايا. 
من يتحدث هنا عن كل هذه املواضيع باستثناء صحيفة هآرتس؟ من 
الذي يعرف هنا قراءة املوازنة؟ يوجد هنا فشل تنظيمي. منحتم الناس 
محفزا على العمل، فأين سيعملون بالضبط؟ وأين سيتواجد أوالدهم 
عندما يذهبون إلى العمل؟ أنا مؤمن كبير بقوة السوق، فهذه الطريق 
الوحيدة حلل األمور،  لكني مؤمن أيضا بأنه توجد هنا إخفاقات كبيرة 
في أداء السوق، واحلكومة وحدها قادرة على حلها. ويجب على 

الدول أن تتدخل وتصحح الوضع". 
وأضاف "ال أعتقد أن هناك منوذجا معينا مالئما إلسرائيل بإمكانه 
أن يرفع اإلنتاجية في العمل. ونحن فعال احلالة غير الطبيعية للعالم 
الغربي. فمن جهة لدينا نسب بطالة وفقر وانعدام مساواة هي األعلى 
في العالم. ومن اجلهة الثانية، لدينا املؤسسات املهمة املوجودة داخل 
غالف اخلبرات البشرية. وإسرائيل ليست أميركا اجلنوبية أو وسط 
آسيا. وال يتعني علينا أن نستورد حلوال من أماكن أخرى. ونحن 
لسنا دولة متجانسة. وعلينا أن نوفر حلوال متميزة ملجموعات سكانية 
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مختلفة. كذلك فإننا دولة صغيرة، ولذلك فإننا منتلك قدرات إلجراء 
تغييرات كبيرة".

ورأى بن دافيد أن العقبة األولى لوضع حلول كهذه هي "املؤسسة 
السياسية بالطبع. ال يوجد قدرة سياسية وال يوجد قدرة على احلكم. 
واخلطر األكبر يكمن في تركيبتنا الدميغرافية والوضع سيسوء أكثر. 
واليوم الوضع صعب لكنه ليس مستحيال. وبعد عشرة أو عشرين 

عاما سيصبح مستحيال".
تقرير  تضمنها  إيجابية  جوانب  إلى  دافيد  بن  أشار  ثانية  جهة  من 
"م��رك��ز ط���اوب" ح��ول ح��ال��ة إس��رائ��ي��ل. وق���ال إن ج��ه��از الصحة 
اإلسرائيلي هو من بني األجهزة األفضل من نوعها في العالم. كذلك 
فإن متوسط األعمار في إسرائيل يرتفع باستمرار فيما وفيات املولودين 
في انخفاض. لكن بن دافيد أضاف أن "هذا أيضا ليس مضمونا إلى 
األبد. فهناك عملية خطيرة تتمثل في التأمرك، من خالل خصخصة 
جميع  جانب  من  منالها  سهولة  يجعل  الذي  األمر  الصحة،  جهاز 
السكان أقل. وهذه مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وبدأت 
بالنشوء عندنا. ومثلما هي احلال في عالم األكادمييا متاما، فإنه في 
عالم الطب أيضا يجري طرح السؤال حول كيف سنتمكن في املستقبل 
من احلفاظ هنا على األطباء اجليدين، في الوقت الذي ميكنهم احلصول 

على رواتب أعلى في خارج البالد".
وقال بن دافيد إنه ليس يائسا من الوضع "فلدينا قدرات هائلة غير 
مستغلة. فإسرائيل هي دولة فتية )من حيث أعمار سكانها(، بينما 
يتعلق مبن  فيما  لديها مشكلة  الغربية تشيخ بسرعة. وتوجد  الدول 
ينبغي عليه متويل املسنني. من سيكون اجليل  املكمل. من سيعمل. 
أناس  مع  شابة  دول��ة  لدينا  ونحن  أجانب.  عمال  إلى  بحاجة  وهم 
رائعني ومبتكرين، من الذين يعرفون كيف يفكرون بشكل غير مقيد. 
وقدراتنا مذهلة، وإذا تداركنا الوضع فإن السماء هي احلدود. لكن 

علينا أن نتدارك الوضع. ألنه توجد نقطة ال عودة دميغرافية، وفي 
حال جتاوزناها سنصل إلى مكان ال ميكن من الصمود، بكل ما يعني 

ذلك من معنى".  
وأوضح قائال "إننا نعرف مناذج في العالم لدول واجهت أزمات 
وسقطت، وعادت ونهضت مرة ثانية ثم واجهت أزمات مجددا. 
لكن هذا لن يحدث عندنا. فنحن موجودون في حي سيء  جدا )أي 
الشرق األوسط(، وإذا ما سقطنا، فإننا لن ننهض ثانية. وهذا يحدث 
هنا، فكل 2000 عام نقيم هنا شيئا جديدا. والسقوط ليس خيارا 
بالنسبة لنا. ال ميكننا أن نكون مثل اليونان أو األرجنتني أو تركيا، 
وهي دول سقطت ونهضت بسبب اإلهمال. في حال حدث مثل 

هذا األمر هنا فإنه سيكون سيئا جدا".
األزم��ة   عن  اآلن،  بعيدون،  أننا  "رغ��م  دافيد  بن  وأض��اف 
املالية، إال إنه لدينا العالقة بني الَدين والناجت املعقول مقارنة مع 
العالم. لكن املسار الذي نتحرك فيه في مجالي التعليم والتشغيل 
خصم  )قبل  اإلجمالي  الدخل  بني  الفجوة  إلى  أنظر  واض��ح. 
الضرائب( والدخل الصافي في إسرائيل، الذي ميول املوازنة. 
ومع تزايد القسم الفقير والذي ال يعمل بني السكان فإن ذلك 
سيؤدي في نهاية املطاف إلى عجز كبير  للغاية في املوازنة ألن 
القسم الذي ميول املوازنة بني السكان آخذ بالتقلص. وهذا لن 

ينتهي بصورة  جيدة".
وخ��ل��ص ب���ن داف���ي���د إل���ى أن���ه ال ي��وج��د ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��س��ي��اس��ي��ني 
تقوميه هذا.  في  يشاركونه  الذين  إسرائيل  في  العامة  والشخصيات 
وقال "إننا أشبه بضفدعة موجودة داخل وعاء تزداد سخونة املاء فيه 
بصورة تدريجية. ونحن ال نشعر بارتفاع احلرارة شيئا فشيئا، كما 
أننا ال نقفز إلى خارج الوعاء. لكن عندما نشعر بأن املاء بدأ بالغليان 

سيصبح القفز إلى خارج الوعاء متأخرا جدا".    

        
)اعداد: قضايا اسرائيلية(


