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إمطانس شحادة )*(

التطبيقية،  االجتماعية  لألبحاث  العربي  املركز  الكرمل:  مركز مدى  في  باحث   *

حيفا. متخصص في االقتصاد السياسي.  

احتجاج  حركة   2011 متوز  أواس��ط  منذ  إسرائيل  شهدت   )*(
من  وال  مدتها،  أو  حجمها  حيث  من  ال  مسبوقة،  غير  اجتماعية 
حيث نوعية القوى املشاركة فيها، وال من حيث مضامني املطالب. 
في  الرئيسة  امليادين  أحد  في  اخليام  بنصب  كانت  االحتجاج  بداية 
أو  للشراء  س��واء  الشقق،  أسعار  غ��الء  على  احتجاجا  أبيب،  تل 
االستئجار؛ وما لبثت أن انتشرت اخليام في ميادين عدد من املدن 

والبلدات اإلسرائيلية األخرى. 
فاجأت جغرافية ودميغرافية االحتجاج الكثير من املراقبني وصناع 
معقل  من  احلملة  تنطلق  أن  أحد  يتوقع  ولم  إسرائيل.  في  القرار 
االقتصاد اإلسرائيلي احلديث، تل أبيب، تلك املدينة املعوملة التي 
حتاكي شركاتها أسواق العالم، وتالحق إحداثيات بورصات أوروبا 

وقائع إجهاض مطالب االحتجاج االجتماعي في إسرائيل

و"الناسداك". كما لم يتوقع أحد ان يقود حركة االحتجاج شباب 
ينتمون إلى الطبقات الوسطى وما فوق، والتي هي نتاج التحوالت 
نتاج  أي  املنصرم،  القرن  ثمانينيات  منذ  اإلسرائيلي  االقتصاد  في 
بل  واليأس،  الفقر  مدينة  ليست  أبيب  وتل  ذاته.  الليبرالي  النظام 

مدينة األحالم وفقا للمفاهيم اإلسرائيلية. 
التراتبية  او  السابقة،  اإلسرائيلية  االحتجاج  حركات  بخالف 
االقتصادية االجتماعية التقليدية في إسرائيل، لم تكن هناك هوية 
إثنية لهذه االحتجاجات. فقد كان منشأ االحتجاجات في املاضي، 
عادة، من الفئات الشرقية الفقيرة. وكانت االحتجاجات االقتصادية 
االجتماعية  تتحول الى عناوين وأهداف سياسية، وتترجم بدعم 
أحزاب ميينية. ولذلك كانت تبقى محدودة للغاية. كذلك فإن حجم 
االحتجاجات  كانت  فقد  مثيل.  لهما  يكن  لم  وتوزيعها  املشاركة 
بينما  واملناطق،  امل��دن  معظم  على  وم��وزع��ة  وسلمية  ج��دا  واسعة 
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بخالف حركات االحتجاج اإلسرائيلية السابقة، او التراتبية االقتصادية 
لهذه  إثنية  هــويــة  هــنــاك  تكن  لــم  إســرائــيــل،  فــي  التقليدية  االجتماعية 
الفئات  من  عــادة،  املاضي،  في  االحتجاجات  منشأ  كان  فقد  االحتجاجات. 
الشرقية الفقيرة. وكانت االحتجاجات االقتصادية االجتماعية  تتحول الى 
عناوين وأهداف سياسية، وتترجم بدعم أحزاب ميينية. ولذلك كانت تبقى 
محدودة للغاية. كذلك فإن حجم املشاركة وتوزيعها لم يكن لهما مثيل. فقد 
كانت االحتجاجات واسعة جدا وسلمية وموزعة على معظم املدن واملناطق.

ات��س��م��ت االح��ت��ج��اج��ات ف��ي امل��اض��ي مب��ح��دودي��ة امل��ش��ارك��ني فيها 
وباستخدام العنف سواء من قبل املتظاهرين أو الشرطة. 

ع���دد من  ل��ت��راك��م  ال��ع��ام��ة اال ذروة  ه���ذه االح��ت��ج��اج��ات  وم���ا 
االحتجاجات الفئوية، الصغيرة واملتوسطة، التي مرت على املجتمع 
اإلسرائيلي في السنوات األخيرة، من دون ان تلقى حلوال، منها 
احتجاجات العمال االجتماعيني، ومعلمي املدارس. إذن، مشكلة 
اإلسكان احلالية هي جزء من أزمة أوسع وأعمق، تتعلق بسلسلة 
اإلصالحات االقتصادية االجتماعية التي عرضتها احلكومات منذ 
عدة سنوات على أنها إصالحات اجتماعية ضرورية، إال أنها تخدم 
التغيرات واإلصالحات  أيضا مصالح وأيديولوجيا. وقد شملت 
تقليص تدخل الدولة في ضمان العيش الكرمي، وتقليص استعمال 

املوارد العامة لرفع مستوى احلياة. 
كان  فقد  االحتجاج  حركة  مطالب  على  احلكومة  فعل  رد  أم��ا 
محدودا، من دون عرض اقتراحات عملية فورية، بل االستمرار 
في استعمال أدوات االقتصاد الليبرالي، واتهام خمول البيروقراطية 
اإلسرائيلية، ومركزية االقتصاد اإلسرائيلي. ومن بني االقتراحات 
التي جاءت بها احلكومة حلل مشكلة ارتفاع أسعار الشقق اقتراحات 
تصب في محاولة تسريع عمليات إقرار املخططات، وتنجيع عمل 
البيروقراطية وإدارة "دائرة أراضي إسرائيل" التي تسيطر على قرابة 
90 باملئة من األراضي . وقد توصل وزير البناء واإلسكان الى اتفاق 
مع وزارة املالية، قبل بدء موجة االحتجاج، ملنح تسهيالت وهبات 
النقب  الضواحي-  في  شقق  لشراء  شيكل  ألف   100 بقيمة  مالية 
احلكومة  رئيس  أما  مكتظ.  وبناء  مشتركة  بنايات  وفي  واجلليل، 
فقد عرض قانون "جلان اإلسكان الوطنية" الذي أقر في الكنيست 
اإلسرائيلي في بداية آب، والذي يقترح إقامة 6 جلان خاصة لتسريع 
املصادقة على املخططات في األلوية املختلفة في البالد. ومع استمرار 

حركة االحتجاج وتوسعها، قررت احلكومة إقامة جلنة حكومية للبت 
في مطالب حركة االحتجاج في بداية آب، سميت "جلنة تراختنبرغ" 

على اسم رئيسها البروفسور مانويل تراختنبرغ.
ترمي هذه املقالة املقتضبة الى مراجعة أبرز توصيات جلنة تراختنبرغ 
الفعل  ومدى مالءمتها ملطالب حركة االحتجاج، ومراجعة ردود 

عليها. 
مع  اللجنة  تعامل  كيفية  الى  شديد  باختصار  نتطرق  سوف  كما 
االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع العربي في إسرائيل. 
العامة  االقتصادية  البيئة  إل��ى  التطرق  من  بد  ال  ذل��ك  قبل  لكن 
وسياق حركة االحتجاج، وربط ذلك مع التحوالت في السياسات 

االقتصادية في إسرائيل خالل العقد األخير. 

السياق االقتصادي الندالع حركة االحتجاج 
عن  اإلسرائيلي  االقتصاد  حالة  في  نتحدث  ال  األم��ر  واق��ع  في 
احتجاج الفقراء او الطبقات املسحوقة، فهي غير واسعة في املجتمع 
الفقر وثلثها من  اليهودية حتت خط  العائالت  اليهودي )15% من 
العائالت اليهودية املتزمتة دينيا(. أي ان معدالت الفقر لدى األسر 
مبعدالت  وهي  األس��ر،  من   %10 تتعدى  ال  املتدينة  غير  اليهودية 
مقبولة في الدول املتطورة، وتقع في مجال معدالت الفقر في دول 
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي، التي قبلت إسرائيل عضوا فيها 

في بداية العام املنصرم. 
كما ان األوضاع االقتصادية في إسرائيل في السنوات األخيرة، 
 ،)%6 )قرابة  انخفاض  في  البطالة  فمعدالت  جيدة.  باملجمل، 
ومستوى الدخل مرتفع )معدل األجر الشهري قرابة 2500 دوالر(، 
والناجت احمللي يدنو من املعدالت األوروبية )قرابة 29000 $(، 
وهناك ارتفاع في معدالت املشاركة في أسواق العمل، ناهيك عن 
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الدولة  ميزانية  املالي منخفضة، والعجز في  التضخم  أن معدالت 
آخذ في االنخفاض، والديون اخلارجية تنخفض كل عام. لذلك 
فإن احلديث في احلالة اإلسرائيلية عن حالة احتجاج يعكس إرهاق 
الطبقات الوسطى، والبرجوازية الصغيرة في املجتمع اإلسرائيلي، 
من عبء السياسات االقتصادية النيو- ليبرالية. وهو إرهاق ناجت عن 
متويل الطبقات الوسطى ملشاريع تهويد اجلليل والنقب ومتويل دولة 
رفاه في مستوطنات الضفة الغربية، من دون ان يترجم هذا اإلرهاق 
القدرة الشرائية للدخل بسبب  الى مطالب سياسية، ونتيجة تآكل 
واملنازل،  الشقق  اسعار  وارتفاع  عامليا ومحليا،  األسعار،  ارتفاع 
ظهر  كسرت  التي  القشة  وهي  خ��اص.  بشكل  اإليجار،  او  للبيع 
منذ  ارتفعت  إذ  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  الوسطى  الطبقات  بعير 
املنازل )البيع واإليجار( بني 30%- 40% في  العام 2009 أسعار 
املدن الكبيرة، على الرغم من محاوالت وزارة املالية كبح االرتفاع 
عن طريق الضرائب وتشدد محافظ بنك إسرائيل في شروط منح 
قروض اإلسكان. لكن لم ينفع أي شيء ولم تقمع أدوات الضريبة 
خفض  في  التقليدية-  االقتصادية  األدوات  أي  البنكية-  والفائدة 
الكبير  اخللل  ال��ى  يعود  ذل��ك  ان  واألرج���ح  امل��ن��ازل.  الطلب على 
املرتفع(،  الطلب  )مناطق  املركز  مناطق  في  والطلب  العرض  بني 
الذي يفسر باإلضافة الى التفسيرات االقتصادية بعدد من األسباب 

السياسية أيضا، منها:  
تشجيع الدولة أغنياء يهود من أوروبا ومن الواليات املتحدة . 1

اإلسرائيلي  املركز  في  منازل  ش��راء  في  استثماراتهم  لزيادة 
حصة  بلغت  وق��د  اجلنوبية.  امل���دن  بعض  وف��ي  وال��ق��دس، 
صفقات بيع الشقق ليهود أوروبا وأميركا في املدن اجلنوبية 

قرابة 35% - 40% من شراء املنازل اجلديدة. 
قامت الدولة باستعمال سوق العقارات واملنازل كمحرك منو . 2

مركزي في أزمة األعوام 2002- 2005، حيث خفضت 
الصفر،  ق��راب��ة  ال��ى  اإلس��ك��ان  ق��روض  على  البنكية  الفائدة 
وحفزت شركات البناء عبر تسهيالت مالية وبواسطة جهاز 
الضرائب لالستثمار في سوق الشقق، خاصة في الضواحي. 
وارتفاع العرض واإلغراءات املالية أديا الى ارتفاع الطلب على 
املنازل بشكل كبير، خاصة شراء منازل لالستثمار )أي بيت 

ثان أو ثالث للتأجير(. 
إلى . 3 االنتقال  بتشجيع  األخير  العقد  في  احلكومات  قامت 

اجلليل والنقب، خاصة لألزواج الشابة، بواسطة منح هبات 
لشراء املنازل، وخصومات تصل الى قرابة 50% و 60% من 
سعر األراضي وتكلفة البنى التحتية، ودعم أماكن العمل، 
تهويد  مبخططات  يعرف  ما  وه��و  امل��ن��ازل.  ع��رض  وتوسيع 
اجلليل والنقب. وضخت ميزانيات كبيرة لهذا الغرض، من 
من  املركز  في  والشقق  املنازل  عرض  بتقليل  وقامت  جهة، 
جهة أخرى، لتقوم قوى السوق بدور مكمل ودفع العائالت 
اليهودية لالنتقال الى اجلليل والنقب. وبهذا شوهت احلكومة 
عملية العرض والطلب االقتصادية لتحقيق مصالح قومية. 
الطبقات  عائالت  من  الكثير  تفضل  ذلك،  من  الرغم  على 
الوسطى السكن في املركز، حتى ولو كانت األسعار أعلى 

بكثير، بسبب فرص العمل ونوعية وأسلوب احلياة هناك. 
إذن، القضية ليست أزمة سكن أو أزمة نقص حاد في املساكن 
العرض  قواعد  شوهت  سياسات  في  بل  اإلسرائيلية،  السوق  في 

املطالب االجتماعية تطفو على السطح.
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والطلب لتحقيق أهداف قومية، وخلقت نقصا في عرض الشقق 
اخلاصة  املشاريع  بعض  عن  ناهيك  إسرائيل،  مركز  في  وامل��ن��ازل 
باألغنياء، والتي أدت الى ارتفاع أسعار املنازل والشقق في معظم 
املدن الرئيسة، وإلى شح خاص في العرض في املركز، وزيادة في 
عرض املنازل في الضواحي وفي النقب واجلليل. لذلك، ال ميكن 

ان تأتي احللول فقط عن طريق األدوات االقتصادية. 
مطالب حركة االحتجاج لم تقتصر على حل مشكلة ارتفاع أسعار 
االجتماعي"  "العدل  حتقيق  مطالب  لترفع  توسعت  بل  املنازل، 
و"العيش الكرمي" واحلد من سلطة "أباطرة املال". وهنا، وبغية 
هذه  نضع  ان  يجب  وتوصياتها،  تراختنبرغ  جلنة  إقامة  سياق  فهم 
املطالب في سياق مطالبة فئات واسعة من املجتمع اإلسرائيلي من 
اقتصاد  مقتضيات  بني  توازن جديدة  نقطة  العمل إليجاد  احلكومة 
ال��س��وق احل���رة واالن��دم��اج ف��ي االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي م��ن ج��ه��ة، وبني 
احلاجة إلى حد أدنى من التكافل االجتماعي، وتوفير خدمات عامة 
واجتماعية من قبل الدولة وحتقيق رفاهية املواطنني، من جهة أخرى. 
بكلمات أخرى، هي حركة للبحث عن توازن جديد بعد اخللل في 
التوازن القائم بني مفاهيم تضخيم الربح واملصلحة الشخصية وبني 
نظام يكبح جشع األسواق لصالح التكافل االجتماعي. يأتي هذا في 
أعقاب توسع النظام الرأسمالي أفقيا وعاموديا في االقتصاد واملجتمع 
اإلسرائيلي، بحيث فاق ما ميكن أن تتحمله الطبقات الوسطى من 
جهة، وبعد تزايد مؤشرات تآكل مصداقية ومناعة نظام السوق في 
أعقاب األزمات املالية العاملية املتكررة من جهة أخرى. إذن، هذه 
التأثير  وسائل  معدومي  وال  الفقيرة  الطبقات  احتجاجات  ليست 
على السياسة العامة والرأي العام في إسرائيل. على العكس، فهي 
احتجاجات إحدى أكثر الفئات تأثيرًا في املجتمع اإلسرائيلي؛ إنها 

تطالب  التي  والسياسي،  واالجتماعي  االقتصادي  املركز  حركة 
بادخال تعديالت على النظام االقتصاد الليبرالي وترويضه من دون 

ان تغيره. 
وانطالقا من هذا نفهم تعيني جلنة تراختنبرغ وصالحياتها ومن 

ثم توصياتها. 
عينت اللجنة بتاريخ 8 آب 2011، أي بعد أقل من شهر على بدء 
موجة االحتجاج ونصب أولى خيم االعتصام في تل أبيب )7-14-

2011(، وكانت برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ وتضم 14 
اجتمعت  الشهر،  اللجنة شهرا ونصف  استمر عمل  عضوا. وقد 
خاللهما مع أخصائيني، ومندوبني عن حركة االحتجاج، وقدمت 
التوصيات  احلكومة  وقبلت   ،2011 أيلول   26 بتاريخ  توصياتها 

بتاريخ 9 تشرين األول 2011. 
وضعت اللجنة نصب عينيها العمل في خمسة محاور تساهم في 
االستجابة لقسم من مطالب حركة االحتجاج: اقتراح هيكلية لتغير 
سلم األولويات بهدف خفض العبء عن مواطني إسرائيل؛ تغيير 
في تركيبة سلة الضرائب؛ جعل اخلدمات العامة في متناول اجلميع؛ 
رفع املنافسة في االقتصاد اإلسرائيلي؛ اقتراح خطوات عملية تؤدي 

إلى خفض أسعار املنازل.    
معسكر  م��ن  ج��اء  اللجنة  أع��ض��اء  معظم  أن  لالنتباه  املثير  وم��ن 
فكري وجو عام ودي جتاه اقتصاد االستهالك واملبادرة، وبالذات 
االستثمارات )تبلور منذ منتصف تسعينيات القرن املنصرم(، وفقا 
ألقوال رئيس اللجنة بعينه.1 ومالمح األيديولوجّية االقتصادّية لهذا 
املعسكر بدأت تتبلور منذ منتصف التسعينيات، الى ان حتولت إلى 
أيديولوجيا اقتصادية مهيمنة بغض النظر عن هوية احلزب احلاكم، 
وهي متيل إلى قواعد املنافسة وإلى قوى السوق،2 وتتنازل إلى حّد 

إذن، القضية ليست أزمة سكن أو أزمة نقص حاد في املساكن في 
والطلب  العرض  قواعد  شوهت  سياسات  في  بل  اإلسرائيلية،  السوق 
واملنازل في  الشقق  أهــداف قومية، وخلقت نقصا في عرض  لتحقيق 
والتي  باألغنياء،  اخلاصة  املشاريع  بعض  عن  ناهيك  إسرائيل،  مركز 
وإلى  الرئيسة،  املدن  والشقق في معظم  املنازل  أسعار  ارتفاع  الى  أدت 
شح خاص في العرض في املركز، وزيادة في عرض املنازل في الضواحي 
وفي النقب واجلليل. لذلك، ال ميكن ان تأتي احللول فقط عن طريق 

األدوات االقتصادية. 
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كبير عن فكرة أن الدولة هي املسؤولة املباشرة عن الرفاه االقتصادّي، 
كما انبثق سابقًا عن األيديولوجية االشتراكّية الصهيونّية، أي تؤيد 
انتقاال إلى نظام حكم اقتصادّي نيو- ليبرالي، وهيمنة منوذج "نيو 
الّدولة  تراجع  مالمحه:  أب��رز  من  رأسمالّي"،3  بعد  ما  ليبرالي/ 
وامليزانّيات  املباشرة  الّضرائب  تقليص  السوق،  في  التدخّل  عن 
االجتماعّية، بيع ممتلكات الدولة للقطاع اخلاّص، وخفض أسعار 

العمل بغية توفير مناخ مالئم جلذب االستثمارات األجنبّية.4 

توصيات جلنة تراختنبرغ
قبل الولوج في توصيات اللجنة من األهمية مبكان الوقوف، ولو 
بشكل سريع، على تعريف اللجنة حلركة االحتجاج واألسباب التي 

أدت اليها. 
تنامي  اللجنة: إن هناك ثالثة أسباب مركزية تقف وراء  تقول 
ف��ئ��ات واس��ع��ة م��ن املجتمع، وشكلت دواف��ع  ل��دى  ال��رض��ا  ع��دم 
أساسية حلركة االحتجاج، وهي: األول، ضائقة اقتصادية جدية 
خاصة  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  مركزية  اجتماعية  شريحة  لدى 
في أوساط عائالت شابة ومشاركة في سوق العمل، ذات تعليم 

وارتفاع  املعيشة  أعباء  حتمل  مبقدورها  يعد  لم  جيدين،  وتأهيل 
شعور  الثاني،  للدخل؛  الشرائية  ال��ق��درة  تآكل  بسبب  األس��ع��ار 
غنى  وتزايد  اإلسرائيلي  املجتمع  في  املساواة  عدم  بتنامي  جدي 
متخذي  من  قربهم  وبسبب  اجلمهور  بقية  حساب  على  األغنياء 
من  الوضع.  ه��ذا  في  كبيرا  ج��زءا  للدولة  وأن  والسلطة،  القرار 
املجتمع  من  قسم  تهرب  نتيجة  بالغنب  شعور  هناك  أخ��رى  جهة 
من املشاركة في العبء االقتصادي واألمني، أي هؤالء الذين ال 
يعملون وال يخدمون في اجليش )الفئات املتدينة(؛ الثالث، تزايد 
الشعور بالغربة بني فئات واسعة من املجتمع ومؤسسات الدولة، 
وباخلدمات  ال��دول��ة،  مبؤسسات  الثقة  بانخفاض  روف��ق  وال��ذي 
بهدف  فعال  تعمل  ال  املؤسسات  تلك  ان  القناعة  وتزايد  العامة، 
خدمة املجتمع.5 كما ترى اللجنة ان هدفها األساس هو العمل على 
خلق مجتمع يسود فيه العدل االجتماعي والتكافل وتوفير فرص 
الواجبات  في  املساواة  مع  بالتوازي  اخلدمات،  وتوفير  للجميع 

والعطاء للمجتمع.  
للمدى  توصيات  الى  تنقسم  اللجنة  اقترحتها  التي  التوصيات 
القريب، أي ميزانية العام 2012؛ وتوصيات للمدى املتوسط، 

احلراك االجتماعي في إسرائيل: زخم غير مسبوق.
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اي ميزانيات األعوام 2013- 2016؛ وتوصيات للمدى البعيد؛ 
على أن تلتزم التوصيات كافة بقاعدة أساسية وهي عدم خرق إطار 
امليزانية وااللتزام بحلول في اطار ميزانية الدولة، مما يعني ان أية 
إضافات في امليزانيات االجتماعية واخلدماتية او خفض ضرائب، 
سوف تكون بالضرورة على حساب بنود أخرى من امليزانية وعن 
طريق فرض أو رفع ضرائب في مجاالت أخرى، او تقليص في 

ميزانيات أخرى، خاصة وزارة الدفاع.    
وأوصت اللجنة بتخصيص ميزانيات بقيمة تصل إلى 30 مليار 
شيكل خالل السنوات اخلمس القادمة للمجال االجتماعي، خاصة 
يتم  أن  التوصيات  وتتضمن  الصغيرة.  لألجيال  التعليم  ملجال 
تخصيص 4 مليارات شيكل لهذه األهداف في ميزانية العام 2012 
ورفع املبلغ السنوي تدريجيا خالل السنوات اخلمس القادمة. أما 
من  وخاصة  امليزانية،  داخ��ل  من  فتكون  املالية  للمصادر  بالنسبة 
خالل خفض ميزانية األمن للعام 2012 بقيمة 5ر2 مليار شيكل. 
وبحسب اخلطة املقترحة فإنه سيتم تخفيض الضرائب املباشرة على 
املواطنني بقيمة 30 مليار إضافي، مما يجعل مبلغ اخلطة املقترحة 
في التوصيات 60 مليار شيكل تخصص خلفض األسعار وخفض 
غالء املعيشة، وتوفير خدمات أوسع للجمهور وخفض تكاليف 

التعليم وزيادة املداخيل مبوجب نقاط استحقاق.

التوصيات في مجاالت محددة 
اإلسكان 

- املصادقة على بناء 196 ألف شقة خالل األعوام اخلمسة القريبة 
بحيث تخصص 20% منها لتكون في متناول اجلميع. 

- تسهيالت في مجال تقسيم الشقق السكنية. 

- التكلفة اإلجمالية ملختلف التوصيات في مجال اإلسكان: 3ر1 
مليار شيكل خالل خمسة أعوام. 

الضرائب 
- إلغاء خطة تخفيض ضريبة الدخل خالل نهاية العام 2011. 
مليار  5ر2  ه��و   2012 ال��ع��ام  خ��الل  للدولة  السنوي  ال��دخ��ل 

شيكل. 
شيكل   40231 دخله  يتجاوز  ملن   %48 تبلغ  ضريبية  درج��ة   -

شهريا. 
- رفع قيمة ضريبة الشركات إلى 25% في العام 2012، ورمبا 

رفعها إلى 26% خالل العام 2013. 
- رفع ضريبة أرباح الثروة من 20% إلى 25%، وكذلك إلى %30 

ألصحاب السيطرة على الشركات الكبيرة. 
- 2% زيادة على ضريبة الدخل ملن تصل مدخوالته إلى مليون 

شيكل في السنة. 
- زيادة احلصة التي يدفعها املشغلون من رسوم التأمني الوطني 
األج��ور من 9ر%5  ب� 60% عن معدل  تزيد  التي  املرتبات  عن 

إلى 5ر%7. 
 ،2012 للعام  واملخططة  ال��وق��ود  على  الضريبة  زي��ادة  إلغاء   -
على  امل��ف��روض��ة  الضريبة  م��ن  أغ���ورا   40 لتخفيض  ب��اإلض��اف��ة 
السوالر، 20 أغورا من الضريبة على البنزين، و34 أغورا من 

الضريبة على الفحم. 
- إضافة نقطتي استحقاق ضريبي لكل رجل عن كل طفل من 

أبنائه لم يبلغ الثالثة من العمر. 
والتي  األلبان،  تبني توصيات جلنة "كيدمي" لفحص سوق   -

أوصت بتخفيض الضرائب. 

للمدى  توصيات  الــى  تنقسم  اللجنة  اقترحتها  التي  التوصيات 
القريب، أي ميزانية العام 2012؛ وتوصيات للمدى املتوسط، اي ميزانيات 
األعوام 2013- 2016؛ وتوصيات للمدى البعيد؛ على أن تلتزم التوصيات 
كافة بقاعدة أساسية وهي عدم خرق إطار امليزانية وااللتزام بحلول في 
اطار ميزانية الدولة، مما يعني ان أية إضافات في امليزانيات االجتماعية 
واخلدماتية او خفض ضرائب، سوف تكون بالضرورة على حساب بنود 
أخرى من امليزانية وعن طريق فرض أو رفع ضرائب في مجاالت أخرى، 

او تقليص في ميزانيات أخرى، خاصة وزارة الدفاع.    
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- إقامة فريقي عمل، يقوم أحدهما بفحص موضوع "شركات 
احملفظة" التي تتيح ألصحاب الشركات التهرب من دفع رسوم 
التأمني الوطني، بينما يفحص الفريق الثاني كل موضوع السوق 

السوداء والدخل غير الشرعي.
التربية والتعليم 

- نقل الصالحيات واملسؤولية عن حضانات األطفال من وزارة 
الصناعة والتجارة إلى وزارة التربية والتعليم. تاريخ البدء بتنفيذ 

هذه التوصية - حتى أيلول 2012. 
- مراقبة احلضانات التي حتتوي على 7 أطفال وما فوق. 

- بناء حضانات أطفال ممولة من قبل الدولة لنحو 30 ألف طفل 
إضافي خالل 5 أعوام. 

- املساعدة في متويل حضانات األطفال التي توافق على إخضاع 
أسعارها ملراقبة الدولة. 

- زيادة دورات اإلرشاد ملربيات احلضانات وكذلك التأهيل املهني. 
- البدء بتنفيذ قانون التعليم اإللزامي من جيل 3 أعوام. 

- أطر تربوية خالل ساعات بعد الظهر لألطفال في سن 3 - 9 
أعوام )يوم تعليم طويل(. 

قطريا،  ليصبح  الدراسية  الكتب  إعارة  مشروع  نطاق  توسيع   -
مراقبة أسعار كتب التعليم ومنظومة حوسبة التعليم. 

بني  عام  كل  في  املهني  التأهيل  لتلقي  فرصة   500 تخصيص   -
2012 و 2015. 

- بناء كلية للتعليم ما قبل األكادميي )التحضيري( للمتطوعني في 
صفوف اخلدمة املدنية. 

- برنامج جتريبي لتعليم تخصصات "البجروت" )الثانوية العامة( 
بعد دراسة الدين اليهودي )الييشيفوت(. 

- إلزام كل التالميذ بإجراء امتحانات "امليتساف"، حتى في جهاز 
التربية الدينية، بدءًا من السنة التعليمية بعد القادمة. 

الدينية  التربوية  التعليم االبتدائي املهني في املؤسسات  - مراقبة 
التي متولها الدولة. 

- الوصول لنسبة 60% من التطوع في اخلدمة الوطنية ابتداء من 
العام 2015 لدى الرجال، ونسبة 20% لدى النساء ابتداء من 

العام 2014. 
- تكاليف هذه اخلطوات: 760 مليون شيكل خالل خمسة أعوام. 

املواصالت 
- شبكة مواصالت سريعة من األطراف إلى املركز. البدء خالل 

العام 2012. 
- إصدار بطاقات سفر تدمج بني السفر باحلافالت والقطارات. 

حراك اجتماعي يعوزه البرنامج.
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ليس من الواضح متى يجب البدء بتنفيذ هذه التوصية. 
- خطوط مواصالت خاصة باملسنني، ابتداء من العام 2012. 

- وضع ش��روط حد أدن��ى للوصول إلى األط��راف على شركات 
املواصالت العامة. 

وامل��ؤس��س��ات  للكليات  م���رّك���زة  م���واص���الت  خ��ط��وط  تشغيل   -
التعليمية. 

للطالب  العامة  امل��واص��الت  رس��وم  ف��ي   %55 بنسبة  تخفيض   -
اجلامعيني.

غالء املعيشة 
- تقييد محاوالت كسب التأييد االقتصادي بواسطة التشريع عبر 
الكنيست. وإضافة ميزانيات ملجلس حماية املستهلك حتى نهاية 

الربع األول من العام 2012. 
االقتصادية  التقييدات  سلطة  في  للمنافسة  خ��اص  قسم  إقامة   -

وتوسيع صالحياته. 
- على الهيئة املركزية لإحصاء القيام بنشر معطيات حول املنتجات 

االستهالكية املختارة. 
- تخفيض أسعار السلع اخلاضعة للرقابة، مثل احلليب والبيض. 
- مجموعة من اإلصالحات في مجاالت اإلسمنت وزيت الزيتون 

وغيرهما.
حركة  مطالب  مع  تعاملت  تراختنبرغ"  "جلنة  أن  الواضح  من 
االحتجاج االجتماعية بأدوات االقتصاد الليبرالي )اقتصاد السوق(، 
احلالة  على  التحسينات  بعض  وت��ق��دمي  امل��ط��ال��ب  اح��ت��واء  ب��ه��دف 
االقتصادية للطبقات الوسطى في املجتمع اإلسرائيلي، مبا يتماشى 
مع تعريفها هي للمشكلة، إذ ترى اللجنة احلكومية أن القضية تتعلق 
بتآكل القدرة الشرائية لدخل الطبقات الوسطى بسبب ارتفاع اسعار 
املعيشة، السلع واخلدمات واملسكن، خاصة في املركز اإلسرائيلي، 

وتراجع املنافسة في السوق اإلسرائيلية.
القدرة  تآكل  م��ن  احل��د  إل��ى  تهدف  املعروضة  احل��ل��ول  ف��إن  ول��ذا 
الشرائية، رفع املنافسة في أسواق السلع، احلد من قوة الشركات 
االحتكارية، خفض اجلمارك على السلع، زيادة املنافسة، إلغاء رفع 

الضريبة على الوقود، وإعادة الرقابة على بعض السلع. 
من جهة أخرى، حاولت اللجنة تقدمي بعض اإلجنازات العينية 
حلركة االحتجاج في بنود ال حتدث خلال في االقتصاد اإلسرائيلي، 
ورفع  أع��وام،   3 جيل  من  املجاني  التعليم  ملطلب  االستجابة  منها 
ضرائب الدخل بشكل طفيف على األغنياء واألغنياء جدا. لكن 
في جميع االحوال لم تطرح اللجنة رؤية أو أيديولوجيا اقتصادية 
اجتماعية جديدة، ولم تطرح عودة لدولة الرفاه، ولم تطرح تغييرا 
جديا في مبنى ميزانية الدولة، وإمنا طرحت حتويالت في بنود امليزانية 
عن طريق خفض ميزانية وزارة الدفاع وحتويل امليزانيات إلى بنود 

الوزارات واملصاريف االجتماعية. 
هذه احللول مقبولة على صناع القرار االقتصادي في إسرائيل ألنها 
مبنى  تعديالت طفيفة على  تقترح  بل  به  املعمول  القالب  ال تكسر 
املصاريف. كما أّنها تقترح تطبيًقا تدريجًيا للتوصيات، خاصة في 
مجال اإلسكان، الذي من املستحيل أن تكون فيه احللول فورية، 
إال إذا غّيرت الدولة من سلم األولويات وحولت امليزانيات املعدة 
للطبقات  دعم  برامج  إلى  واجلليل  النقب  في  االستيطان  لتشجيع 
الوسطى والفقيرة في كافة أنحاء البالد. واألهم ان تطبيق التوصيات 
لم  الواقع  أرض  وفي  الكنيست.  ثم  ومن  احلكومة  مبوافقة  منوط 
توافق احلكومة لغاية اآلن إال على بند التعديالت املقترحة في ضريبة 
باقي  أما  الكنيست.  في  التعديالت  هذه  اقرت  وكذلك  الدخل، 

التوصيات فما زالت طور النقاش.6 
عن  بعيدة  كانت  تراختنبرغ  جلنة  توصيات  أن  ال��واض��ح  م��ن 

ردت قيادات االحتجاج بشدة وغضب على توصيات اللجنة. ففي 
دافني  اللجنة، قالت  إثر اصدار توصيات  مؤمتر صحافي عقد على 
ليف من قيادات حركة االحتجاج "إننا طلبنا عالجا شامال للمشاكل، 
فعرضوا علينا مسكنات أوجــاع".9 وأضافت أن توصيات اللجنة فيها 
إهانة ملطالبنا،   وهناك هوة شاسعة بني رؤيتنا ورؤية اللجنة. نحن 
نعرض منظومة اجتماعية مغايرة، وهم يريدون احلفاظ على الوضع 

القائم.
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تلبية مطالب حركة االحتجاج، كون قاعدة التعامل مع القضايا 
وتعريفها مختلفة متاما. فعلى سبيل املثال قالت جلنة سبيفاك- يونا 
ملطالب  االستجابة  ميكن  ال  إنه  االحتجاج(  حركة  عن  )املنبثقة 
العدل االجتماعي  املعيشية وحتقيق  تغيير األوضاع  أو  احملتجني 
ما لم تتخل احلكومة عن ثالثة ثوابت في سياستها االقتصادية: 
االستمرار في خفض ضريبة الدخل؛ عدم فتح ميزانية احلكومة 
القطاع  حصة  تقليص  عليها؛  تعديالت  وادخ��ال   2012 للعام 
احلكومي في الناجت احمللي. ومن دون التخلي عن هذه الثوابت 
من الصعوبة مبكان تغيير األوضاع االقتصادية واالجتماعية في 

الدولة.7 
االلكتروني  املوقع  على  نشرت  مقالة  في  كلدور  يائير  وي��رى 
حلركة  ال��دع��م  ت��ق��دم  ل��م  تراختنبرغ  جلنة  أن  االح��ت��ج��اج  حل��رك��ة 
االحتجاج، وأن التوصيات التي قدمتها اللجنة، ابتداء من مجال 
اإلسكان ولغاية توصياتها في مجال رفع املنافسة في األسواق، 
ليست إال اجتراًرا ألفكار عرضت في املاضي، وقسم منها يتماشى 
أصال مع سياسات احلكومة، وقسم آخر ال ميت لقضايا االحتجاج 
بأية صلة. والتوصيات لم تغير من تنصل احلكومة من وظائفها 

االجتماعية جتاه املواطنني، ولم تتعامل بشكل جدي مع تآكل دولة 
الرفاه، أو تقليص املصروفات احلكومية بالنسبة للناجت احمللي.8
ويضيف كلدور: ان ما قامت به اللجنة في مجال اإلسكان ليس 
أكثر من تبني االقتراحات املوجودة أصال على طاولة احلكومة، 
من ضمن ذلك اقتراح نتنياهو للجان تسريع البناء التي عرضها 
في بداية االحتجاج. بل واألنكى من ذلك ان قسما من اقتراحات 
اللجنة يطبق حاليا في الوزارات املعنية، خاصة وزارة اإلسكان. 
احللول  مالمسة  ع��ن  بعيدة  وه��ي  التوصيات  ف��ي  جديد  ال  إذن 

املقترحة من قبل حركة االحتجاج.            
كذلك ردت قيادات االحتجاج بشدة وغضب على توصيات 
اللجنة. ففي مؤمتر صحافي عقد على إثر اصدار توصيات اللجنة، 
قالت دافني ليف من قيادات حركة االحتجاج "إننا طلبنا عالجا 
شامال للمشاكل، فعرضوا علينا مسكنات أوجاع".9 وأضافت 
أن توصيات اللجنة فيها إهانة ملطالبنا،   وهناك هوة شاسعة بني 
مغايرة،  اجتماعية  منظومة  نعرض  نحن  اللجنة.  ورؤية  رؤيتنا 
القائم. لم جند في توصيات  وهم يريدون احلفاظ على الوضع 
التقرير أي حلول للعائالت األحادية الوالد/ة، وال ملن ال ميلك 

احلق في السكن: عنوان عريض في االحتجاجات.
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مسكنا، أو لعمال املقاولني. كذلك هاجم ايتسك شمولي رئيس 
نقابة الطالب اجلامعيني العامة توصيات اللجنة وقال إن "اللجنة 
أضاعت فرصة حقيقية خللق تغيير ما   نحو مجتمع أكثر عدال".    

املواطنون العرب في توصيات جلنة تراختنبرغ
أما في ما يخص املجتمع العربي، فلم يتوقع أحد أصال أن تأتي 
جلنة تراختنبرغ بحلول للضائقة االقتصادية للمجتمع العربي، ألن 
نوعية املشاكل والضائقة االقتصادية مختلفة إلى حد بعيد، ولكونها 
غيبت املطالب العربية عن جدول أعمالها. وجّل االستفادة ستكون 
السلع  أسعار  خفض  إل��ى  التوصيات  أدت  ح��ال  في  مباشرة  غير 

واخلدمات وعدم رفع سعر الوقود.
كما أن مردود الفائدة على املجتمع العربي سيكون محدوًدا ألنه 
ال يعاني فقط من تآكل القدرة الشرائية للطبقات الوسطى، بل من 

سياسات إقصاء عن عملية التطوير واإلمناء االقتصادية. 
جتاه  السياسات  بتغير  مرهونة  العرب  لضائقة  املطلوبة  احللول 
السكان الفلسطينيني، ومنها على سبيل املثال ال احلصر إقامة مناطق 
صناعية، وتغيير جذري في جهاز التعليم، وتطوير البلدات العربية، 

وإضافة مسطحات بناء في البلدات العربية. 
وهناك جانب خطير في توصيات اللجنة يجب التوقف عنده وهو 
توصياتها املتعلقة بتعميق اخلدمة املدنية، واملقصود بذلك املجتمع 
العربي حتى لو لم تقل ذلك مباشرة، ودعوتها الى رفع نسبة اخلدمة 
إلى 60% من التطوع في اخلدمة الوطنية ابتداء من العام 2015 لدى 

الرجال، و20%  بدًءا من العام 2014 لدى النساء.
وأف��ول  تراختنبرغ  جلنة  توصيات  نشر  بعد  املرحلة  ه��ذه  وف��ي 
بأن حركة االحتجاج  التكهن  حركة االحتجاج اجلماهيرية، ميكن 
القرار  صانع  لدى  جوهري  تغيير  إيجاد  في  تنجح  لم  اإلسرائيلية 

املجتمع اإلسرائيلي. ومن  مفاهيم  إسرائيل، وال على صعيد  في 
الى مجموعة ضغط  احتجاج شعبية  تتحول من حركة  أن  املرجح 
على صناع القرار في الدولة، إذ لم تطرح حركة االحتجاج برنامجا 
سياسيا لتحقيق التغيير واكتفت ببلورة مطالب تعرض على صناع 
القرار. وبغياب تبني أحزاب سياسية حلركة االحتجاج، والعودة 
عادت  إسرائيل،  في  والسياسية  األمنية  القضايا  في  لالنغماس 
املطالب االجتماعية واالقتصادية الى مكانتها الطبيعية، الى املراتب 
املتأخرة. كما ومن غير املتوقع أن تقوم احلكومة بترجمة التوصيات 
في قرارات تنفيذية او ادخال تعديالت جوهرية في مبنى امليزانية، 
إذ لم تعاقب أية حكومة إسرائيلية في السابق في صناديق االقتراع 

بسبب الفشل في األداء االجتماعي واالقتصادي. 

الهوامش
1  طال ليتمان، "افيا سبيفاك:  ال احد يعرف ما هي صالحيات جلنة تراختنبرغ"، 

موقع كلكاليست )االقتصادي(، 16.8.2011. 
2  أشير أريان 1997. جمهورية إسرائيل الثانية، حيفا، زمورا بيتان. 

السياسي  االقتصاد  واللبرلة  العوملة  حولت  "هل   .2004 ميخائيل،  شاليف،    3
ران(، سلطة  اإلسرائيلي إلى اقتصاد طبيعي"، لدى، داني فيلك واوري رام )محرِّ

رأس املال: املجتمع اإلسرائيلي في عصر العوملة. القدس: فان لير: 84-115. 
4  شمعون، بيخلر، ويائير نيتسان، 2001. "رأس املال اإلسرائيلي والعوملة"، لدى 

بنيامني كوهني، العودة الى ماركس، تل ابيب: عام عوفيد: 233-290. 
http://www.haaretz.co.il/hasite/ : تراختنبرغ  راجعو تقرير جلنة    5

images/images/hashkafa.pdf
ــتــان لــيــس،"احلــكــومــة تــقــر تــوصــيــات تــراخــتــنــبــرغ"/  6  مــوتــي بــســوك ويــهــون
تــعــديــالت  تــقــر  ــيــســت  ــكــن "ال لـــفـــي،  تــســفــي  9.10.2011؛  هـــآرتـــس  مـــوقـــع 
www.calcalist.co.il/local/  :5.12.2011 كلكاليست  الــضــرائــب"، 

 .articles/0،7340،L-3554261،00.html
7  طال ليتمان، "افيا سبيفاك: ال أحد يعرف ما هي صالحيات جلنة تراختنبرغ"، 

موقع كلكاليست )االقتصادي(، 16.8.2011. 
8  يائير كلدرون، "حتى بدون وجود توقعات مسبقة، قد يخيب األمل"، 26.9.2011: 

 .j14.org.il/articles/7352
 ynet.co.il. مــنــا"،  يسخر  تراختنبرغ  طاقم  ليف:  "دافــنــي  فيلير،  بــوعــاز    9

 . 27.9.2011

السكان  جتــاه  الــســيــاســات  بتغير  مــرهــونــة  الــعــرب  لضائقة  املطلوبة  احلــلــول 
الفلسطينيني، ومنها على سبيل املثال ال احلصر إقامة مناطق صناعية، وتغيير جذري 
في جهاز التعليم، وتطوير البلدات العربية، وإضافة مسطحات بناء في البلدات العربية. 
توصياتها  وهو  عنده  التوقف  يجب  اللجنة  توصيات  في  خطير  جانب  وهناك 
املتعلقة بتعميق اخلدمة املدنية، واملقصود بذلك املجتمع العربي حتى لو لم تقل 
ذلك مباشرة، ودعوتها الى رفع نسبة اخلدمة إلى 60% من التطوع في اخلدمة الوطنية 

ابتداء من العام 2015 لدى الرجال، و20%  بدًءا من العام 2014 لدى النساء.


