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قة
وثي

توطئة
»الشعب يريد عدالة اجتماعية« هذه الصرخة العالية التي أصبحت 
في  اآلالف  ومئات  عشرات  رفعه  شعار  اخليام،  الحتجاجات  رمزًا 
شوارع املدن اإلسرائيلية. ليس »الكتامونيم« )أحياء الفقر في القدس( 
»تل  ب��راك« ضد  »بني  القدس( وال  في  األغنياء  ضد »رحافيا« )حي 
»الشعب«.  بل  أربع« ضد »كريات شمونة«،  أبيب«، وال »كريات 
وليس تلك التشرذمات التي أملت األجندة خالل عدة عقود، والتي 
مّلها املجتمع اإلسرائيلي ألنها غطت كل إمكانية للحديث عن اآلالم 
التقليدية  االنقسامات  تتجاوز  التي  اآلالم  تلك  لغالبيتنا؛  املشتركة 
الشرقيني  وبني  والعلمانيني،  »احلريدمي«  وبني  واليمني،  اليسار  بني 

واألشكنازيني، وبني املهاجرين والقدامى.

إن هذا الشعب القادر على استيعاب جميع التيارات واملعتقدات 

املقاطع الرئيسة من تقرير »اللجنة من أجل التغيير االقتصادي االجتماعي« )جلنة تراختنبرغ(

نحو بلورة مجتمع إسرائيلّي أكثر عدالة

ومتعة  ال��وح��دة  م��ن  م��ظ��اه��رة  ف��ي  واحتضانها  اخل��ي��ام،  سقف  حت��ت 

تشرين  من  والعشرين   التاسع  منذ  مثلها  نشهد  لم  والتي  الشراكة، 

»ي��ري��د« بكل ص��رام��ة وح��زم وقامة  ال��ذي  ه��و  ال��ع��ام 1947،  الثاني 

مرفوعة، وليس بضعف وتوّسل. وهو »يريد« ألنه صاحب البيت، 

وألن الوقت قصير وألنه مت انتهاك »العقد«. يريد »عدالة اجتماعية« 

وليس حقوقا امتيازّية، وليس على حساب  اآلخرين. 
ألن  االج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي  التغيير  أج��ل  م��ن  اللجنة  أقيمت 
احلكومة أصغت إلى االحتجاجات. ولوال ذلك لتحطمت صرخات 
إل��ى الشغب  ت��ده��ورت  ال��ب��الدة، أو رمب��ا  االح��ت��ج��اج على ص��خ��رة 
بإرسال  السابقة  اإلسرائيلية  احلكومات  قامت  حني  وفي  والعنف. 
الصليب  وادي  انتفاضة  لفض  بالهراوات  مدججني  الشرطة  رج��ال 
االحتجاج،  ج��ذور  متجاهلة  السود«  »الفهود  صرخات  وإخ��راس 
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عظمة  تكمن  حيث  مغاير،  بشكل  تتصرف  اليوم  احلكومة  هي  ها 
الدميقراطية اليقظة وعظمة اقتصاد السوق احلكيمة في قدرتهما على 
توجيه البحر الهائج بواسطة عمليات التغيير التدريجي، أي بواسطة 

»النشوء واالرتقاء« دون احلاجة إلى اضطرابات »الثورة«.

جذور االحتجاجات
الضائقة  األول:  ل��الح��ت��ج��اج��ات؛  رئ��ي��س��ة  ج���ذور  ث��الث��ة  ه��ن��اك 
الفتّية  العاملة  األس��ر  ضائقة  وخاصة  واألس���ر،  ل��ألف��راد  االقصادية 
ومصروفات  املعيشة،  غالء  مواجهة  تستطيع  تعد  لم  التي  واملثقفة، 

السكن، والعالج والتعليم املناسبني ألوالدها.
فجوات  اتساع  بسبب  العدالة  بانعدام  العميق  الشعور  الثاني، 
اقتصاد  مركزّية  وعن  احلكومة،  تدخل  عدم  عن  الناجتة  الالمساواة  
املجتمع،  فئات  جميع  على  العبء  توزيع  ع��دم  وبسبب  ال��س��وق. 
اخلدمة  عن  ومتتنع  العمل  سوق  في  تشارك  ال  فئات  وج��ود  وبسبب 

العسكرّية. 
الثالث، الشعور املتزايد واخلطير باالغتراب. أي شعور االبتعاد 
واالن��ف��ص��ال ع��ن م��ؤس��س��ات ال���دول���ة، ال��ت��ي ل��م ت��ع��د ت��خ��دم جميع 
تقابل  والتي  ومشاعره،  اجلمهور  ضائقة  عن  والبعيدة  املواطنني، 
ب��رأي  احلكومية،  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  فعملية  ال��ث��ق��ة.   وع���دم  بالشك 
وبإمكانية  املنفتح  ب��احل��وار  تسمح  وال  غامضة  العريض،  اجلمهور 
التأثير عليها. كما يعود الشعور باالغتراب إلى تضييق حيز النقاش 
السياسي العام في السنوات األخيرة، وخاصة بسبب تآكل اخلطاب 
االقتصادي االجتماعي وتضييقه. فاالحتجاج يعبر، ضمن ما يعبر 
عنه، عن محاولة إلعادة اخلطاب االقتصادي االجتماعي إلى مكانه 

الالئق، إلى احليز اإلسرائيلي العام.

الضائقة االقتصادية
تعني الضائقة االقتصادية النقص احلاد واملساس في مستوى معيشة 
الفرد واألسرة النووية، إضافة إلى وجود أفق اقتصادي ضبابي يدعو 
املعيشة  ف��إن مستوى  األف��راد  نظر  القلق واخل��وف. وم��ن وجهة  إل��ى 
يتغذى من ثالثة مصادر: املوارد اخلاّصة )أي الدخل(؛ املوارد العامة 
القطاع  وم��وارد  املباشرة(؛  وغير  املباشرة  احلكومية  اخلدمات  )أي 

الثالث.
بعد  اإلجمالي  ودخله  الفرد  عمل  ومصدرها  اخل��اّص��ة:  امل��وارد 
أن  العلم  م��ع  احل��ك��وم��ي��ة.  املخصصات  وإض��اف��ة  ال��ض��رائ��ب  خصم 
املعيشة.  غالء  احتساب  بعد  احلياة  مستوى  يعكس  الصافي  الدخل 
ومستوى  بالعمل،  أس��اس  بشكل  للفرد  اإلجمالي  الدخل  ويتأثر 
كما  العمل.  ق��وان��ني  وتطبيق  العمل  س��وق  وق��وان��ني  ال��ف��رد،  تعليم 
مستوى  على  واملجتمعية  األسرية  واملساعدات  الوراثة،  عامل  يؤثر 
وتشكل  االجتماعي.  الضمان  من  نوعًا  تشكل  والتي  الفرد،  حياة 
مستوى  حتديد  في  حاسمًا  عاماًل  واخل��دم��ات  السلع  ومنالية  أسعار 
معيشة األفراد. فأسعار السلع االستهالكية هي نتاج مباشر للمنافسة 
وملركزّية السوق، والضرائب غير املباشرة املفروضة على السلع، مثل 
اجلمارك، وضريبة الشراء وضريبة الوقود، وضريبة القيمة املضافة.

امليزانية  حجم  بواسطة  عنها  التعبير  يتم  والتي  العامة:  امل���وارد 
التوجه  على  ب��ن��اًء  حُت���ّدد  وال��ت��ي  االجتماعية،  للخدمات  امُلخصصة 
واالقتصاد  الوطنية،  وال��دي��ون  ال��س��ائ��د،  االجتماعي  االق��ت��ص��ادي 
ال��ع��امل��ي، وس��ي��اس��ة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، واخل��ص��خ��ص��ة. وت��ت��أث��ر 
األولويات  العام،  القطاع  في  العمل  بعالقات  احلكومية  اخلدمات 
القطاعية واجلغرافية وإمكانية قياس النتاج وجودة اخلدمات. مما يعني 

تقر اللجنة بأن مسؤولية معاجلة  جذور االحتجاجات تقع أساسًا على عاتق 
احلكومة، لكنها تتعلق أيضًا باألفراد وباملجتمع املدني. وأنه يجب معاجلة كل من 
الضائقة  تقليص  يهمنا هنا هو  وما  وبشكل جــذري.  كاّل على حدة  أعــاله  املسائل 
التي وجهت  العدالة واالغتراب، وهي االمور  انعدام  االقتصادية، ومعاجلة مشاعر 
االقتصادية  الضائقة  تقليص  إلى  الهادفة  أن اخلطوات  إلى  ونشير  اللجنة.  عمل 
التنافس في  املباشرة وزيادة  املعيشة وخفض الضرائب غير  تشمل تخفيض غالء 
السوق، وخفض تكلفة اخلدمات االجتماعية، والعمل على زيادة الدخل االجمالي.
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أن حجم امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية مير في العديد من 
للمواطن  اخلدمات  وتوفر  منالية  إلى  املباشرة  ترجمته  قبل  املصافي 

وجودتها، وبالتالي املساهمة في حتديد مستوى معيشة الفرد. 
ملعاجلة  ع��ادة  امُلخصصة  اخلدمات  وهي  الثالث:   القطاع  م��وارد 
الضائقات التي ال جتد لها حاًل خاصًا أو عامًا. ويالحظ في السنوات 
األخيرة زيادة حجم هذا القطاع وأهميته، والذي أصبح يلعب دورًا 
املجال،  هذا  في  نتوسع  لن  لكننا  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  مركزيًا 
وفشل  قصور  مدى  يعكس  إيجابياته،  ورغ��م  القطاع،  هذا  منو  ألن 

القطاعات األخرى، التي تعنينا هنا.
لفهم أسباب الضائقة االقتصادية ثمة ضرورة لدراسة التطورات 
التي حلقت باملوارد اخلاصة والعامة خالل السنني األخيرة؛ صحيح 
أن دخل الفرد )موارد خاصة( ارتفع  خالل السنوات األخيرة، لكن 
معدل ارتفاع الدخل املتوسط للفرد خالل العقد األخير كان طفيفًا، 
وأقل بكثير من نسبة ارتفاع النتاج احمللي االجمالي للفرد، ما يعني 

أن "املواطن املتوسط" لم يستفد كفاية من النمو االقتصادي.
ال��دخ��ل  ف��ي  ف��ق��ط  ارت��ف��اع طفيف  إل���ى  ال��ض��رائ��ب  تخفيض  أدى 
الغذائية واملساكن،  السلع  ارتفعت أسعار  للفرد، وباملقابل  الصافي 

وازدادت املصاريف املنزلية. 
أما بخصوص املوارد العامة فلقد انخفض اإلنفاق العام في النتاج 
احمللي اإلجمالي للفرد من 63% إلى 33%، إضافة إلى إلغاء بعض 
اخلدمات االجتماعية احلكومية ونقلها إلى شركات خاصة دون رقابة 

كافية. 
العقد  خ��الل  ارت��ف��ع  املعيشة  مستوى  إن  ال��ق��ول:  ميكننا  إج��م��ااًل 
نسبة  من  أق��ل  ك��ان  االرت��ف��اع  ه��ذا  لكن  فقط،  بشكل طفيف  األخير 
النمو العام للفرد. وفي الوقت نفسه اتسعت فجوة عدم املساواة في 
العام  الشعور  إلى  املعيشة، ما أدى  حُتّدد مستوى  التي  امل��وارد  توزيع 
بأن االجنازات االقتصادية والنمو السريع لم ينعكسا كفاية على غالبية 

املجتمع. 

شعور انعدام العدالة
يتركب هذا الشعور من مدماكني: تفاقم عدم املساواة في توزيع 
البالد  في  األخيرة  العقود  في  نشأت  العبء.  حتمل  وفي  الدخل، 
غالبية  بنظر  ثروتهم،  كسبوا  وال��ذي��ن  امُلغتنني،  م��ن  ضيقة  شريحة 

والثروات  لالحتكارات،  متناسب  غير  استغالل  بسبب  املواطنني، 
وتكنولوجيات  مبادرات  بفضل  وليس  السوق،  ومركزّية  الطبيعية 
جديدة. أضف إلى ذلك األجور الضخمة ملدراء الشركات العامة. 
كما أن تخفيض الضرائب املباشرة من خالل تفضيل رأس املال على 
توسيع  في  ساهم  املباشرة،  غير  الضرائب  بعض  وارت��ف��اع  العمل، 

فجوات عدم املساواة وال سيما في منالية اخلدمات االجتماعية.
أما بخصوص توزيع العبء، فنجد أن املجموعات السكانية التي 
بامتيازات  تتمتع  التي  املجموعات  هي  العبء  حتمل  في  تشارك  ال 
حقوقية، ومن بينها مجموعات ال تشارك في سوق العمل وال تخدم 
بامتيازات  تتمتع  مجموعات  أو  املدنية،  اخلدمة  في  أو  اجليش  في 

خاصة بسبب انتمائها اجلغرافي أو القطاعي. 
ي��دع��ي أن املشكلة  ت��وج��ه  ال��وض��ع.  مل��واج��ه��ة ه��ذا  ت��وج��ه��ان  ثمة 
حياتها،  أسلوب  على  احلفاظ  في  املجموعات  هذه  رغبة  إلى  تعود 
ولذلك يجب منح هؤالء احملفزات حلثهم على املشاركة االقتصادية 
عدم  في  تكمن  املشكلة  أن  فيدعي  اآلخ��ر  التوجه  أم��ا  واملجتمعية. 
العبء، وهي تستغل  املشاركة في حتمل  املجموعات في  رغبة هذه 
خصوصيتها وقوتها السياسية لتكريس دعم األكثرية لألقلية، ولذلك 

يجب فرض عقوبات على تلك القطاعات إلحداث التغيير.
اندماج  متنع  معيقات  وجود  وتؤكد  األول،  التوجه  اللجنة  تؤّيد 
املجموعات  هذه  تزويد  يجب  وأن��ه  املجتمع،  في  املجموعات  هذه 
في  وخ��اص��ة  املجتمع،  ف��ي  املشاركة  على  حلثها  املناسبة  ب���األدوات 

مجال العمالة والتعليم.
ب���أن م��س��ؤول��ي��ة م��ع��اجل��ة  ج���ذور االح��ت��ج��اج��ات تقع  ت��ق��ر اللجنة 
وباملجتمع  باألفراد  أيضًا  تتعلق  لكنها  احلكومة،  عاتق  على  أساسًا 
امل��س��ائ��ل أع���اله ك��اّل على حدة  امل��دن��ي. وأن���ه يجب معاجلة ك��ل م��ن 
االقتصادية،  الضائقة  تقليص  هو  هنا  يهمنا  وم��ا  ج��ذري.  وبشكل 
وم��ع��اجل��ة مشاعر ان��ع��دام ال��ع��دال��ة واالغ���ت���راب، وه��ي االم���ور التي 
تقليص  إلى  الهادفة  اخلطوات  أن  إلى  ونشير  اللجنة.  عمل  وجهت 
الضائقة االقتصادية تشمل تخفيض غالء املعيشة وخفض الضرائب 
اخلدمات  تكلفة  وخفض  السوق،  في  التنافس  وزي��ادة  املباشرة  غير 
إلى  إض��اف��ة  االج��م��ال��ي.  ال��دخ��ل  زي���ادة  على  والعمل  االجتماعية، 
املشاركة  وتشجيع  العبء  حتمل  في  امل��س��اواة  ع��دم  فجوات  تقليص 
وثمة  والدولة.  املجتمع  خلدمة  بديلة  اقتراحات  وتقدمي  العمل  في 
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ضرورة التخاذ خطوات لتعزيز شفافية املؤسسات احلكومية، واتخاذ 
التدابير العملية ملتابعة تطبيق توصيات هذه اللجنة.

بهدف بلورة وجهة نظر ُترشد عمل اللجنة حاولنا ترجمة شعار 
استنباط  خاللها  من  نستطيع  للغة  اجتماعية«  عدالة  يريد  »الشعب 

األجوبة:
السلوك . 1 بني  واملثابرة  املناسبة  العالقة  تعني  االجتماعية  العدالة 

امل��ع��ي��اري ومساهمة ك��ل ف��رد وج��ه��وده، وب��ني امل����ردود ال��ذي 
ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه ال��ف��رد ف��ي ج��م��ي��ع امل��س��ت��وي��ات؛ ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
االجتماعي )االعتراف واالنتماء(، وعلى املستوى االقتصادي 
)األجور واألمن االقتصادي(، وعلى املستوى السياسي )قدرة 

تأثير الفرد على املجموعة(. 
العدالة االجتماعية تعني قوانني لعبة منصفة، مساواة في الفرص . 2

في مرحلة البداية، ومنافسة منصفة وتقدير االجنازات. نحن ال 
نطالب بإلغاء االختالفات الوراثية، والتاريخية، واجلغرافية، 
تأثيرها على  تقليص   والبيئية واالنسانية، بل نطالب بضرورة 

فرص الفرد.
مكونات . 3 بضمان  املجتمع  يقوم  أن  تعني  االجتماعية  العدالة 

لضربات  تعرضه  ح��ال��ة  ف��ي  وك��رام��ت��ه  للفرد  األس��اس��ي��ة  احل��ي��اة 
وقت  تأمني  آلية  مجرد  ليس  االجتماعي  فالتكافل  املصير. 

الضرورة، بل قيمة تغني حياة املجتمع االنساني.
أعاله،  الثالثة  مركباته  على  االجتماعية،  العدالة  حتقيق  يتطلب 
يجب  وعليه  الدولة.  قبل  من  عمل  واستراتيجية  مباشرة  مسؤولية 
ال��ذات،  محاسبة  فاعلة،  سياسة  إلى  املبادئ  ترجمة  احلكومة  على 
التالؤم بني سياستها على أرض  والتأكد من مدى  نفسها،  وفحص 

الواقع وبني تلك املبادئ.

بني  قيمي مشترك وعريض  قاسم  بوجود  املجتمع  ازده��ار  يرتبط 
التماثل أو اإلكراه وفرض قيم  جميع فئات املجتمع. وهذا ال يعني 
مجموعة معينة على بقية املجموعات. فالعدالة االجتماعية والقاسم 
القيمي املشترك هما األسس الذي  يجب أن تقوم عليها استراتيجية 
مبادئ  إل��ى  استنادًا  ذل��ك  يتم  أن  نقترح  ونحن  أفضل.  مجتمع  بناء 
املتبادلة. هذا باختصار ما ميثل توجهات  التسامح والثقة  االحترام، 

د عملها. اللجنة ويرشِّ

حيز عمل اللجنة: تفويضها
واخلطوط العريضة لعملها

نطاقها  في  مسبوقة  غير  مسؤولية  اللجنة  عاتق  على  ألقيت  لقد 
زمنية  فترة  خالل  والعمل  االجتماعي«،  االقتصادي  »التغيير  وهي 
التالية:  املجاالت  منها معاجلة  أسابيع(. وطلب  قصيرة جدًا )سبعة 
الضرائب، اخلدمات االجتماعية، املنافسة االقتصادية، غالء املعيشة 

واملسكن. 
وفيما يلي اخلطوط العريضة لعمل اللجنة:

من . 1 ك��ل  ف��ي  امل��رك��زّي��ة  القضايا  تشخيص  على  اللجنة  عملت 
خلطوات  اق��ت��راح��ات  وق��دم��ت  امل��ب��اش��رة،  تفويضها  م��ج��االت 

سياسية فعلية حلل تلك القضايا.
هو . 2 املختلفة  سياقاتها  ف��ي  التوصيات  لتنفيذ  الزمني  النطاق 

أي  القصير،  املدى  ذلك  ويتضمن  القريبة.  اخلمس  السنوات 
 ،2016-2013 أي  املتوسط  وامل��دى   ،2012 املالية  السنة 

واملدى البعيد. 
تختلف الفترة الزمنية لتطبيق اخلطوات املختلفة حسب املجال. . 3
السياسية . 4 اآلل��ي��ات  ج��ه��وزي��ة  م��دى  ف��ي  كبيرة  اخ��ت��الف��ات  ثمة 

إطار  ضمن  بالعمل  رئيسها(  طلب  على  )بناء  اللجنة  تعهدت 
زيادة  الدولة وعــدم اخلــروج عن هذا اإلطــار. ما يعني عدم  ميزانية 
حجم امليزانية نتيجة توصيات اللجنة، وأن كل اقتراح لزيادة حجم 
أخــرى،  ميزانيات  تقليص  يتطلب  االجتماعية  اخلــدمــات  ميزانية 
وخاصة ميزانية األمن. وفي هذا السياق تقترح اللجنة اقتطاع مبلغ 
ميزانية  لصالح  سنوات(  خمس  مــدار  على  )متتد  شيكل  مليار   30

اخلدمات االجتماعية، وخاصة ملجال تعليم األجيال الشابة.



53

بعض  تطبيق  مي��ك��ن  امل��ث��ال  سبيل  فعلى  تفعيلها.  وإم��ك��ان��ي��ة 
تخفيض  بينما  ف��وري،  بشكل  الضرائب  مجال  في  اخلطوات 

اجلمارك )مثاًل( يتطلب جهودًا أكبر.
قاعدة . 5 على  بناء  العمل  إرتأينا  للجنة  املتوفر  الوقت  قلة  بسبب 

ب��اق��ت��راح  "ع���دم التسبب ب��ال��ض��رر"، ول��ذل��ك ل��م ن��ق��م دائ��م��ا 
وإقامة  العمل  متابعة  يعني ض��رورة  ما  خطوات عمل جازمة، 

طواقم مهنية للمتابعة.
وأفكار . 6 توجيهات  بوضع  اللجنة  اكتفت   احل��االت  بعض  في 

عامة.

جمهور الهدف
واألسر  العاملة  األسر  جمهور  في  عملها  محورة  اللجنة  قررت 
احللول  وضع  علينا  كان  حيث  الشبيبة،  جيل  في  أطفال  لديها  التي 
العبء  م��ن  األك��ب��ر  اجل���زء  تتحمل  ال��ت��ي  الرئيسة  املجتمع  لشريحة 

االقتصادي واخلدمة العسكرية واملدنية. 
وي��الح��ظ ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة االرت��ف��اع امل��ت��واص��ل ف��ي أسعار 
ال��ت��رب��ي��ة وامل��ص��اري��ف  امل��س��اك��ن، وارت���ف���اع اإلن��ف��اق الشخصي ع��ل��ى 
املنزلية، ما أضر باألسر الفتية العاملة. وهنا تقترح اللجنة منح نقطتي 
نقترح تخفيض  أطفال في جيل 0-3. كما  لديه  الذي  تزكية لألب 
االنترنت،  الشراء عن طريق  كبيرة على  اجلمارك، منح تخفيضات 
زيادة املنافسة في السوق. أما في مجال املسكن فنقترح زيادة حجم 

العرض بشكل كبير ما يساعد على تخفيض األسعار. 

العمل ضمن إطار ميزانية الدولة
إط��ار  ضمن  بالعمل  رئيسها(  طلب  على  )ب��ن��اء  اللجنة  تعهدت 
زيادة  يعني عدم  ما  اإلط��ار.  اخل��روج عن هذا  الدولة وع��دم  ميزانية 
اقتراح لزيادة حجم  اللجنة، وأن كل  نتيجة توصيات  امليزانية  حجم 
أخ��رى،  ميزانيات  تقليص  يتطلب  االجتماعية  اخل��دم��ات  ميزانية 
وخاصة ميزانية األمن. وفي هذا السياق تقترح اللجنة اقتطاع مبلغ 
ميزانية  لصالح  س��ن��وات(  خمس  م��دار  على  )متتد  شيكل  مليار   30

اخلدمات االجتماعية، وخاصة ملجال تعليم األجيال الشابة.
مبنى  لتغيير  اقتراح  أي  أن  امليزانية  حجم  على  احلفاظ  يعني  كما 
الضرائب، وعدم زيادة  لعائدات  الكلي  الضرائب ال يقلص احلجم 

تخفيض  اللجنة  تقترح  السياق  ه��ذا  في  امليزانية.  في  العجز  حجم 
الضرائب غير املباشرة وتوفير مبلغ 30 مليار شيكل خالل السنوات 

اخلمس القادمة، بحيث ُيستغل املبلغ لصالح اجلمهور العام. 

مبادئ لوضع السياسة االقتصادية االجتماعية
وغايات  توجيهّية  مبادئ  عينيها  نصب  تضع  أن  احلكومة  على 
املبادئ.  بناء على هذه  مناقشة وتقييم كل خطوة  تتم  كمية، بحيث 
ومن املعلوم أن ميزانية الدولة هي األداة األكثر تعبيرًا عن سياسات 

احلكومة، لذلك فثمة أهمية فائقة لهذه املبادئ لدى وضع امليزانية.
الالزمة  املوارد  الدولة هي في األساس تخصيص  ميزانية  وظيفة 
تقع ضمن مسؤولية احلكومة.  التي  العامة  السلع واخلدمات  لتوفير 
السوق،  نشاط  على  كبير  بشكل  وتوزيعها  امليزانية  حجم  وي��ؤث��ر 

والنمو االقتصادي وتوزيع الدخل. 
فيما يلي املبادئ التي تقترحها اللجنة لبلورة السياسة االقتصادية 

االجتماعية للدولة في السنوات القريبة:
على احلكومة العمل على رفع نسبة اإلنفاق املدني في  امليزانية، . 1

بسبب  االجمالي. وذلك  الناجت احمللي  لزيادة حصة  والسعي 
التآكل املستمر في اخلدمات االجتماعية الناجت عن  ضغوطات 

امليزانية.
بني . 2 االجتماعية  الغايات  حتديث  على  العمل  احلكومة  على 

العمل  في  املشاركة  لزيادة  فترة وأخرى، ووضع غايات كمية 
وتقليص معدالت الفقر وفجوات عدم املساواة.

ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ه��و ال��ض��م��ان��ة ل��س��د اح��ت��ي��اج��ات املجتمع . 3
اإلسرائيلي املتزايدة. لذلك يجب العمل على تعزيز منو السوق 
النمو  نسبة  أن  االعتبار  بعني  األخ��ذ  ويجب  التنافس.  وزي��ادة 
األوض��اع  ونوعية  امل��س��اواة،  ع��دم  حجم  بالضرورة  تعكس  ال 
معايير  وض��ع  يجب  لذلك  وغيرها.  البيئة  وج��ودة  الصحية، 

جديدة لقياس نشاط السوق.
جودة . 4 قياس  في  مهمًا  عاماًل  السوق  في  امل��س��اواة  ع��دم  يشكل 

احل���ي���اة. وت��ع��م��ل ف��ج��وات ع���دم امل���س���اواة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز شعور 
االغ���ت���راب واالق����ص����اء، م���ا ق���د ي��ض��ر ف���ي ب��ت��م��اس��ك املجتمع 
توزيع  أجل  السعي من  لذلك يجب  العبء.  وجهوزية حتمل 

منصف وعادل لثمرات النمو.
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على احلكومة العمل بشكل جاد ومثابر من أجل زيادة مشاركة . 5
وخاصة  املجتمع.  وف��ي  ال��س��وق  ف��ي  الشعب  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
م��ش��ارك��ة احل��ري��دمي وال��ن��س��اء ال��ع��رب��ي��ات، وم��ن خ��الل اح��ت��رام 

أسلوب حياة كل مجموعة.
على احلكومة ضمان قوانني لعبة منصفة في السوق االقتصادية، . 6

والعمل على إزالة املعيقات وتوفير شروط عمل أفضل جلميع 
العمال وحماية حقوقهم األساسية.

العامة، . 7 اخلدمات  توفير  عن  مسؤولياتها  حتديد  احلكومة  على 
والدميوغرافية  التكنولوجية  التغّيرات  على  بناء  ومالءمتها  
وغيرها. وتوفيرها جلميع املواطنني احملتاجني بشكل منصف.

هو . 8 خاصة  وهيئات  لشركات  العامة  اخل��دم��ات  بعض  توكيل 
وتوسيع  اخلدمات  هذه  تنجيع  أجل  من  ومرغوب  شرعي  أمر 
مناليتها، شريطة أن يتم ذلك في احلاالت املناسبة فقط، ومن 
ومناليتها  اخلدمات  جودة  أخذ  ومع  احلكيم،  التخطيط  خالل 
على  كما  االعتبار.  بعني  األم��ور  هذه  وقياس  تقييم  وإمكانية 
احلكومة االستمرار بتحمل مسؤوليتها عن هذه اخلدمات، وأن 
تشكل هي العنوان لكل مواطن بغض النظر عن اجلهة التي تقدم 

اخلدمات.
خدمات . 9 اخفاقات  ملعاجلة  شامل  بشكل  العمل  احلكومة  على 

السياسي،  التخطيط  ق��درات  وتعزيز  العام،  والقطاع  الدولة 
وتعزيز القدرات التنفيذية واالدارية للحكومة، وتعزيز منظومة 

قيم مقدمي اخلدمات.
على احلكومة تعزيز الدميقراطية التشاركية وفتح قنوات احلوار . 10

مع اجلمهور العريض.

احلريدمي
في  املختلفة  القطاعات  بني  التوترات  ملواجهة  ماسة  حاجة  ثمة 
املجتمع اإلسرائيلي، وخاصة بني العلمانيني واحلريدمي. من واجبنا 
احترام خصوصية جميع الفئات في املجتمع اإلسرائيلي، وفي الوقت 
نفسه العمل على دمج اجلميع في السوق القومية. يشكل احلريدمي 
قرابة 8% من مجمل سكان إسرائيل مع نسبة تكاثر كبيرة. وهذا يعني 
ال  ومستقبلها،  املجموعة  لهذه  االجتماعي  االقتصادي  الوضع  أن 
يؤثران عليها فحسب، بل يسقطان على السوق واملجتمع عامة. من 

هنا تنبع أهمية إشراك احلريدمي في النشاط االقتصادي وفي املجتمع 
عامة.

إزال��ة  أج��ل  م��ن  االجتهاد  األط���راف  جميع  على  أن  نعتقد  نحن 
مع  التعامل  تغيير  مسؤولية  األغلبية  عاتق  على  وتقع  ال��ت��وت��رات. 
احلريدمي. وعلينا االهتمام في مشاركة احلريدمي في جميع مستويات 
أسلوب  عن  للتخلي  اضطرارهم  دون  إسرائيل  في  والعمل  النشاط 
على  وتشجيعهم  مساعدتهم  كيفية  هو  الكبير  والتحدي  حياتهم. 

املشاركة الواسعة في سوق العمل. 
إلى جانب االعتراف بحق أطفال احلريدمي في املرحلة االبتدائية 
واألدوات  باملعرفة  تزويدهم  علينا  التوراتية،  املبادئ  حسب  التعلم 
في  ن��اج��ح  بشكل  اإلن���دم���اج  ع��ل��ى  املستقبل  ف��ي  ستساعدهم  ال��ت��ي 
املواضيع  بتعليم  االه��ت��م��ام  التعليم  وزارة  وعلى  ال��ن��وع��ي.  العمل 
الرياضيات،  استثناء:  دون  امل���دارس  جميع  ف��ي  التالية  األساسية 
اللغة االنكليزية، احلاسوب، وأحد مواضيع العلوم الكالسيكية أو 
أكثر. وعلى وزارة التعليم توفير امليزانيات من أجل ذلك. كما يجب 
االهتمام بإدخال مواضيع تعليمية تؤهل  طالب »الييشيفاة« )املدرسة 

الدينية( للمشاركة في سوق العمل.
الييشيفاة للخروج  امتيازات لطالب  العمل على منح  كما يجب 
على  وتشجيعهم  القائمة،  املعيقات  إزال���ة  ط��ري��ق  ع��ن  العمل  إل��ى 

مواصلة التعليم األكادميي املتقدم.  
أن  نعتقد  للحريدمي،  واملدنية  العسكرية  اخلدمة  بخصوص  أم��ا 
احلل  ه��و   ، عليه  أدخ��ل��ت  التي  والتعديالت  ط��ال"  "ق��ان��ون  تطبيق 

األمثل، ونحن على علم أن الشريعة التوراتية ال تعارض ذلك.
اخلدمات العامة

الوظيفة الرئيسة والتقليدية للحكومة هي تزويد »السلع العامة«، 
مثل األمن، وسلطة القانون والعالقات اخلارجية. وقد تتغّير تركيبة 
السلع العامة حسب العصر والتطور التكنولوجي وغيره. فمثال، في 
املاضي كانت رعاية األطفال مسألة خاصة، تتم داخل األسرة، أما 

في عصرنا فإن احلكومة تتحمل مسؤولية ذلك.
ي��ج��ب أخ���ذ ع���دة ج��وان��ب م��رك��زي��ة ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ل���دى ت��زوي��د 
اخلدمات العامة، مثل: )أ( حتديد السياسة واملعايير، )ب( التمويل، 
)ت( إنتاج وتزويد اخلدمات، )ث( الرقابة والتطبيق وغيرها. ففي 
حني تقرر احلكومة أخذ املسؤولية الكليِّة أو اجلزئية عن خدمة معينة، 
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فعليها حتمل مسؤولية اجلانب )أ(، وليس بالضرورة اجلوانب )ب( 
يتعلق  ف��األم��ر  اخل��دم��ة،  متويل  ملسألة  بالنسبة  أم��ا  )ث(.  و  )ت(  و 
أما  اخلدمة.  لهذه  املواطنني  جميع  حاجة  ومدى  امليزانية،  بتقييدات 
بخصوص مسؤولية احلكومة ودورها في إنتاج اخلدمات االجتماعية 
احلكومة  م��زاي��ا  مثل:  اع��ت��ب��ارات،  ع��دة  فهناك  الفعلي،  وت��زوي��ده��ا 
ح��س��ب ن���وع اخل��دم��ة، وم��ص��در ال��ص��الح��ي��ات وخ��ص��ائ��ص��ه��ا خ��الل 
املراحل املختلفة، والقدرة على ضمان جودة اخلدمة، والقدرة على 
الرقابة، وميزات مقدم اخلدمة ومتلقي  اخلدمة، بنية السوق ومزودو 
اخلدمات وغيرها. ما يعني أنه ال يوجد جواب شامل وواحد بالنسبة 
لدور احلكومة في انتاج اخلدمات االجتماعية وتزويدها، وأنه يجب 
مناقشة كل خدمة على حدة بناء على الظروف واخلصائص. ولكن 
تزويد  ع��ن  للحكومة  الكاملة  املسؤولية  على  التأكيد  األهمية  م��ن 
التي  اجلهة  عن  النظر  بغض  ومناليتها،  وجودتها  العامة،  اخلدمة 
ستعمل على توفير اخلدمة. وهذا األمر )التعهيد أو املقاولة( يختلف 
مسؤوليتها  احلكومة  تقلص  اخلصخصة  حالة  ففي  اخلصخصة.  عن 

وسيطرتها.
أحيانًا، وبسبب االخفاقات التي تعيق قدرة احلكومة على التنفيذ، 
ال بد من نقل تنفيذ اخلدمة املعينة إلى جهات خارجية )التعهيد(. مع 
التي تلزم احلكومة بتحمل كافة  العديد من االعتبارات  ذلك، هناك 
انتاج اخلدمة وتزويدها بشكل مباشر. كما ال ميكن حل مشاكل قدرة 

احلكومة على التنفيذ بواسطة التوجه إلى جهات خارجية.

إشكاليات وحتديات
لتزويد  مهمة  كوسيلة  »التعهيد«  إل��ى  العالم  دول  معظم  تلجأ 
اخلدمات العامة، بسبب مزايا هذه اآللية التي تساهم في حتسني جودة 
والقطاع  الثالث  القطاع  إش��راك  مزايا  إلى  إضافة  ومناليتها،  اخلدمة 
ورغ��م  لكن،  واملهنية.  باالختصاصات  يتلعق  م��ا  ك��ل  ف��ي  اخل��اص 
املزايا الكامنة في عملية »التعهيد«، فإن هذه العملية تثير العديد من 

االشكاليات، مثل:
انعدام البنية التحتية احلكومية املطلوبة، فالتعهيد يلزم احلكومة . 1

املعايير  حت��دي��د  ع��ل��ى  وال���ق���درة  التخطيطية،  ق��درات��ه��ا  بتطوير 
املطلوبة، وحتديد مقاييس واضحة لتقييم التنفيذ واحلفاظ على 
تقوم  أيضًا حني  املطلوبة  املهنية. وهي األمور  درجة عالية من 

»املتعهد«  العالقة مع  أن  مباشرة. كما  بتزويد اخلدمة  احلكومة 
حالة  وف��ي  لذلك،  عاليتني.  وخبرة  مهارة  تتطلب  اخل��ارج��ي 
تفويض »متعهد« خارجي بتزويد اخلدمة يخشى من انخفاض 
مستوى تقدمي اخلدمة، إذا لم تعمل احلكومة على توفير األمور 

أعاله.
صعوبة حتديد الغايات واملقاييس، تلزم عملية التعهيد اخلارجي . 2

بوضع معايير وأهداف ومقاييس واضحة في كل عملية ارتباط 
تريد  ال��ت��ي  ل��ل��غ��اي��ات  تستجيب  وال��ت��ي  خ��ارج��ي،  متعهد  م��ع 
وضعها  يتم  التي  واملقاييس  فاملعايير  إليها.  التوصل  احلكومة 
حتدد مسؤولية املتعهد. وبدون هذه الشروط فإن اعتبارات مثل 
األمر  املتعهد،  بيد  تبقى  اخلدمة  تزويد  سيتم  وملن  وم��اذا  كيف 
الذي يقلص قدرة احلكومة على مراقبة مستوى اخلدمة امُلقدمة 

وضبطها .
إحلاق الضرر بجودة اخلدمة، ثمة ادعاء بأن احلكومة تلجأ إلى . 3

أسلوب التعهيد دون أخذ مسألة جودة اخلدمة بعني االعتبار، 
وكل همها هو التخلص من عبء اخلدمة.

إلى . 4 اخلارجي  التعهيد  تؤدي عملية  أن   التنظيم، من احملتمل   
خلق سوق جديدة تسيطر عليها االحتكارات أو احتكار القلة. 
االعتماد على  من  قلق  ثمة  اخلدمة،  بجودة  املس  إلى  وإضافة 
مزّود واحد فقط، ما يعني سيطرة املزّود على حتديد السياسات 

واملعايير.
التعهيد . 5 يؤدي  أن  العّمال، من احملتمل  املسؤولية جتاه  تقليص 

إلى إحلاق الضرر بحقوق العمال وظروف تشغيلهم. 
 

 اقتراحات لسياسات أولية
ق��درات . 1 تطوير  على  العمل  احلكومة  على  بنيوية:  تغييرات 

موظفيها بشكل جدي، وخاصة القدرة على حتديد الغايات، 
ارت��ب��اط��ات واض��ح��ة  إل���ى  مي��ك��ن ترجمتها  امل��ع��اي��ي��ر،  وحت��دي��د 
ومتماسكة، والعمل على صياغة عقود حكيمة تشجع املتعهد 
أن  اللجنة  املطلوبة. وتوصي  واملعايير  بالغايات  االلتزام  على 
التعهيد  مع  تتعامل  وزارة  كل  في  معلومات  قاعدة  بلورة  تتم 
اخلارجي. والعمل على تطوير قدرة صياغة العقود وعمليات 

الضبط والرقابة.
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تعمل احلكومة على صياغة ونشر "مرشد للتعهيد اخلارجي" . 2
يتضمن تعليمات حول التعهيد الناجح.

اعتبارات . 3 بني  امل��وازن��ة  ض��رورة  واجل���ودة:  النجاعة  التكلفة، 
التوفير والنجاعة وبني مستوى اجلودة املطلوبة.

تعزيز نظام الرقابة واإلنفاذ: على احلكومة تعزيز قدراتها على . 4
الرقابة واإلنفاذ بناء على مقاييس واضحة، مبا في ذلك الرقابة 
على تأهيل مزّودي اخلدمات، واجلودة، وحتسني اخلدمات. 
ومراقبة االستقرار املادي ملزّود اخلدمات لضمان عدم تقليص 

اخلدمات أو إفالس املزّود وتدهور اخلدمات.
العامة، . 5 اخلدمات  مجال  في  االحتكارات  منع  احلكومة  على 

وتقليص االعتماد على قلة من مزودي اخلدمات.
العمل على تقليص البعد بني احلكومة وبني متلقي اخلدمات، . 6

واحلفاظ على قنوات تواصل معهم.

تلخيص وتوصيات
عمل  طاقم  بتعيني  املالية  ووزي��ر  احلكومة  رئيس  اللجنة  توصي 
املذكورة  القضايا  في  املطلوبة  السياسية  اخلطوات  لصياغة  حكومي 
التوصيات، على أن يقدم  لتطبيق  العملية  أعاله، واتخاذ اخلطوات 
الطاقم توصياته للجنة استشارية وتعرض ملصادقة احلكومة. وتوصي 

اللجنة باستكمال هذه العملية لغاية الفاحت من حزيران 2012. 

دراسة حالة: التعليم في جيل الطفولة املبكرة
 The knowledge“( »نحن نقف اليوم في أوج »عصر املعرفة
جديدة،  معارف  خللق  احلاسمة  باألهمية  يتسم  وال��ذي   ،)”era

وان��ت��ش��اره��ا ال��س��ري��ع واس��ت��دخ��ال��ه��ا ف���ي ج��م��ي��ع م���ج���االت ال��ن��ش��اط 
 Creative“( اخل��الق"  "الهدم  وتيرة  ازدادت  وكلما  اإلنساني. 
أصبحت  السريع،  التكنولوجي  التطور  نتيجة   )”destruction

قدرة األفراد على إيجاد عمل جيد النوعية، أو مجرد العمل،  تعتمد 
أكثر على مرونة مؤهالتهم وقدراتهم على التكّيف مع هذه الظروف 
املتغّيرة. ومن املعروف أن األفراد ال مييلون كثيرًا إلى املهارات الشاملة 
املعلومات  في  النقص  بسبب  ))Generic capabilities، وذلك 
التغّيرات اجلارية، وألنهم يفضلون عادة االهتمام  بخصوص وتيرة 
باحلاضر وليس باملستقبل. ويجب التأكيد أن إكتساب تلك املهارات 
مسؤولية  بتحمل  احلكومة  نوصي  لذلك  الفتّية.  األج��ي��ال  ف��ي  يتم 
أكبر في إكساب الطالب مهارات شاملة منذ املرحلة املبكرة، والتي 

تؤهلهم ملواكبة متطلبات سوق العمل احلديث املتغّيرة.
 4-3 األجيال  على  االلزامي  التعليم  قانون  بتطبيق  نوصي  كما 
ليوم  تدريجي  بتطبيق  ون��وص��ي  خمسية،  خطة  خ��الل  م��ن  س��ن��وات 
التعليم الطويل جلميع الطالب في األجيال 3-9، مبا يتيح للطالب 
االستمرار في العملية التربوية املتنوعة في ساعات العصر أيضًا، وهو 

األمر الذي سيتيح لألهل العمل في وظائف كاملة دون قلق.
الطفولة  ع��ن  املسؤولية  كامل  حتمل  بعدم  احلكومة  نوصي  كما 
األطفال  مع  التصرف  اختيار  حق  األس��ر  مننح  كي  وذل��ك  املبكرة، 
هذه  ف��ي  امل��ن��زل  م��ن  الطفل  إخ���راج  ف��ك��رة  ترسيخ  يجب  وال  فيها، 
املرحلة  كمعيار ُمفضل، حيث ال منلك املعلومات، أو الصالحية، 
لفعل ذلك. كما ليس من الواضح متامًا ما هو اإلطار األفضل: هل 
نعمل على متويلها  إقامة حضانات خاصة، هل  نعمل على تشجيع 

ومراقبتها، أم نعمل على إقامة مراكز رعاية عامة؟
وقاطع  واض��ح  بشكل  اللجنة  توصي  تقدم،  ما  من  الرغم  على 

القطاع اخلاص النوعي والناجع واملنصف هو شرط أساس لالزدهار 
والنمو االجتماعي واالقتصادي. يعاني هذا القطاع من اخفاقات بنيوية 
التي  اخلدمات  وجــودة  جناعته  ومستوى  الوظائفية  قدراته  من  حتد 
الــوزارات  تعدد  القطاع:  يواجهها هذا  التي  الصعاب  ومن بني  يوفرها. 
هذا  على  يجب  التي  البيروقراطية  واالجــراءات  احلكومية  والوحدات 
القطاع التعامل معها. وعلى الرغم من  احملاوالت املستمرة لتطوير هذا 

القطاع والتقدم احلاصل، إال أنه لم يتم بعد حتقيق التغيير املنشود.
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بزيادة تدخل احلكومة في هذا املجال وزيادة امليزانيات املرصودة له.
فيما يلي بعض التوصيات:

لذلك  مهمة،  تنموية  تربوية  مؤسسات  هي  اليومية  احلضانات 
إلى  والتشغيل  والصناعة  التجارة  وزارة   مسؤولية  من  نقلها  يجب 

مسؤولية وزارة التعليم.
يجب فرض الرقابة على احلضانات العامة واخلاصة، مبا في ذلك 
التربوية. ولهذا الغرض يجب تسريع املصادقة على  رقابة املضامني 

قانون الرقابة، وتطوير قدرات الرقابة وإنفاذ القانون.
ضرورة إقامة جسم مهني للطفولة املبكرة يضم أفضل اخلبراء في 
هذا املجال، يعمل على تطوير استراتيجيات لتطوير مضامني تربوية 

تنموية في احلضانات.
أما بخصوص التكلفة املادية والعبء امللقى على األهالي فنوصي 
األجيال  في  األطفال  آلب��اء  امتياز   نقطتي  منح  )أ(  التالية:  باحللول 
لزيادة  املناطق  جميع  في  العامة  احلضانات  عدد  زي��ادة  )ب(  0-3؛ 
هذا  ف��ي  املنافسة  تشجيع  على  والعمل  معقولة،  بأسعار  مناليتها  
املجال وتخفيض تكلفة احلضانات اخلاصة؛ )ت( تشجيع احلضانات 
وعلى  املضامني  على  ال��رق��اب��ة  وف��رض  ذات��ه��ا،  تطوير  على  اخل��اص��ة 

األسعار بواسطة التمويل احلكومي.

إخفاقات القطاع اخلاص 
ال��ق��ط��اع اخل���اص ال��ن��وع��ي وال��ن��اج��ع وامل��ن��ص��ف ه��و ش���رط أس��اس 
من  القطاع  هذا  يعاني  واالقتصادي.  االجتماعي  والنمو  لالزدهار 
وج��ودة  جناعته  ومستوى  الوظائفية  قدراته  من  حتد  بنيوية  اخفاقات 
اخلدمات التي يوفرها. ومن بني الصعاب التي يواجهها هذا القطاع: 
تعدد الوزارات والوحدات احلكومية واالجراءات البيروقراطية التي 
الرغم من  احملاوالت  التعامل معها. وعلى  القطاع  يجب على هذا 
املستمرة لتطوير هذا القطاع والتقدم احلاصل، إال أنه لم يتم بعد حتقيق 

التغيير املنشود.
مجاالت  خمسة  في  ال��دول��ة  خلدمات  البنيوية  اإلخفاقات  تبرز 

رئيسة:
في  احلكومة  سياسة  تطبيق  يعتمد  وتنفيذها:  السياسة  تطبيق 
ترجمة  على  التنفيذ  وح���دات  وس��رع��ة  ق��درة  على  اخل��دم��ات  مجال 
اخلطة السياسية إلى خدمة فعلّية للمواطنني. الوضع اليوم يقوم على 

أساس املركزّية مما يعيق عملية التنفيذ. يجب اعتماد أسلوب توزيع 
الصالحيات.

تعج  بيروقراطية  بنية  إسرائيل  في  تشكلت  البيروقراطية:  عبء 
البنية  هذه  وتشكل  وغيرها.  والتصاريح  والنماذج،  باالجراءات، 
والوساطة،  واحملسوبية  السلطة  لفساد  خصبة  أرضية  البيروقراطية 

إضافة إلى اإلعتبارات الغريبة.
في  الرئيس  التحدي  الدولة:  خدمات  في  البشرية  الثروة  إدارة 
هذا املجال هو كيفية تكريس قيم اخلدمة واحلفاظ على القوانني ذات 
الصلة، وفي الوقت نفسه احلفاظ على املرونة والقدرة على التكيف 
على  كثيرًا  تعتمد  إسرائيل  في  العاملة  القوى  إدارة  املتغّير.  للواقع 

املركزّية، ما أدى إلى تطوير املزيد من الصرامة والوسطية. 
انعدام الرؤية الشمولية والتعاون األفقي: اعتماد احلكومات في 
بني  التنسيق  صعوبة  من  يزيد  اإلئتالفية،  االتفاقيات  على  إسرائيل 
الوزارات والتعاون بينها. وعادة ما يفتقد عمل احلكومة إلى النظرة 
يعيق  املختلفة  ال���وزارات  بني  التعاون  ع��دم  أن  ونالحظ  الشمولية. 

تنفيذ العديد من االصالحات واملشاريع. 
تعاني  والرقابة:  القياس  السياسات،  تخطيط  التفكير،  قدرات 
وعملية  والتفكير.  التخطيط  ق��درات  في  نقص  من  الدولة  خدمات 
بعيد  التفكير  تشجع  ال  احلكومية  ال��وح��دات  ف��ي  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 
املدى. كما يتم التركيز على التنفيذ وليس على التخطيط، أي على 
التخطيط  ق��درات  ان��ع��دام  فبسبب  األرض«.  على  احلقائق  »ف��رض 
تخصيص  يتم  امل��ه��ارات،  غياب  ظل  وف��ي  امل��دى،  البعيد  والتفكير 
املوارد آلفاق عمل خاطئة ومتناقضة، ما يؤثر على مستوى احلياة، 

واملساواة والنمو.

مبادئ لتطوير عمل القطاع العام
فيما يلي بعض اخلطوات ملعاجلة إخفاقات القطاع العام:

1-  تعزيز قدرات التخطيط في عمل احلكومة من خالل التشديد 
على:

واالقتصادية  االجتماعية  املجاالت  في  وطنية  استراتيجية  وضع  أ. 
للمديني امل��ت��وس��ط وال��ب��ع��ي��د، م��ن خ���الل ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه���داف 
وغايات واسعة وفورية، ومبا يعزز التعاون بني وحدات احلكومة 

املختلفة.
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ب. تدعيم الوحدات احلكومية مهنيًا وتزويدها بقوى عاملة دينامية 
وماهرة، لتعزيز قدرات التخطيط، والقياس، والرقابة والتقييم.
مع  للتخطيط،  مركزية  أداة  إل��ى  السنوية  العمل  خطط  حتويل  ت. 
أداة  لتشكل  والتقييم،  والرقابة  الرصد،  منهجية  على  التشديد 

إدارية بيد مدراء الوحدات.
بواسطة: احل��ك��وم��ة  ف��ي  والتنفيذ  التخطيط  ق���درات  تعزيز   -2 
أ. تطوير الصالحيات، والعمل على تدعيم جميع الوزارات 
الصالحيات  توزيع  على  والعمل  التعاون.  تعزيز  خالل  من 
بشكل تدريجي ومسؤول. والعمل على الفصل بني وحدات 

التخطيط، وحدات التنفيذ ومقدمي اخلدمات.
امليزانيات، وزيادة  املوازنة، وزيادة شفافية  ب. تطوير عمليات 
امليزانية  تخطيط  مرحلة  في  احلكومية  ال���وزارات  بني  التعاون 

وبلورتها.
ت. تدعيم املوظفني املهنيني في مجال اتخاذ القرارات. 

احلكومية  الوحدات  بني  والتنسيق  التعاون  امكانيات  تعزيز  ث. 
وال��ب��ت ف��ي ال��ن��زاع��ات ب��ني ال�����وزارات ف��ي م��ج��ال��ي التخطيط 

والتنفيذ.
3- دراسة اجلهاز البيروقراطي وتهيئته للتغيير:

أ. الكشف عن بؤر العبء البيروقراطي.
منهجية  بواسطة  البيروقراطي  العبء  لتقليص  خطة  وضع  ب. 

موّحدة صاحلة جلميع الهيئات احلكومية.
االزدواج��ي��ة،  ومعاجلة  التنظيمية،  القواعد  وتنجيع  تعزيز  ت. 

وتعزيز الطاقم املهني في هذا املجال.

الدولة  خدمات  مفوضية  في  إصالح  خلطة  الفوري  التطبيق   -4
بناء على املبادئ التالية:

غايات  ولتحقيق  القائمة  للتحديات  العاملة  القوى   مالءمة  أ. 
خالل  من  السليمة  اإلدارة  قواعد  على  واحلفاظ  احلكومة. 

التأكيد على املصداقية والنزاهة والشفافية.
ب. حتويل املفوضية إلى جسم صانع للسياسات، ونقل كل ما 

يتعلق بتطبيق السياسات إلى املكاتب احلكومية.
تعزيز  مع  ال��دول��ة  خلدمات  إداري"  فقري  "ع��ام��ود  وض��ع  ت. 

جودة املوظفني الكبار ومهنيتهم.
إلى  والسعي  البشرية،  امل��وارد  لتطوير  عامة  سياسة  وضع  ث. 

تعزيز، التمّيز واملهننة.
التشغيل  لترتيبات  مرونة  أكثر  تدابير  وضع  أجل  من  العمل   -5
واالهتمام  اجل���ودة،  عالية  عاملة  ق��وى  جتنيد  يتيح  مبا  بها،  املعمول 

مبكافأة املتميزين.
6- وضع أخالقيات عمل واضحة لتنظيم عمل موظفي احلكومة 
من  االنتقالية  للفترة  واض��ح��ة  ق��واع��د  ووض��ع  اجلمهور.  ومنتخبي 

العمل في احلكومة إلى العمل في القطاع اخلاص. 
القطاع  الوظائف  ف��ي  للعمل  قيم  منظومة  تعريف  ض���رورة   -7
 Civil« العام وبلورتها، مع التشديد على روح املسؤولية وثقافة  ال

 .”Servant

ترى اللجنة ضرورة وضع هذه املسألة على رأس أولويات احلكومة، 
وتعتبرها أمرًا مركزيًا في عملية التغيير املنشود، وتناشد احلكومة اعتبار 

هذه املسألة هدفًا قوميًا، والعمل مبثابرة وعزم من أجل حتقيقها.
 

قادة  أحد  أطلقه  الــذي  ســدادة  األكثر  اللقب  هو  اجلــدد«  »اإلسرائيليون 
االحتجاج  بــجــذور  متعلقة   مقولة  اللقب  هــذا  ويتضمن  االحــتــجــاجــات. 
وباملستقبل. وقد ذكرنا أن أحد جذور االحتجاج يتعلق بشعور االغتراب جتاه 
مؤسسات الدولة واجلهاز السياسي، واقتصاد السوق. ويسود الشعور أن هذه 
يعد مبقدور  ولم  نفسها،  وانغلقت على  املواطنني  ابتعدت عن  قد  املؤسسات 

املواطنني التأثير عليها. 
لقد جنح قادة االحتجاجات )»اإلسرائيليون اجلدد«( في صياغة مطالبهم 
لإليجار،  املساكن  في  والنقص  املعيشة،  غالء  على  واالحتجاج  الئقة،  بلغة 
املبكرة وغيرها، دون حتويل األمر  التربوية للطفولة  املؤسسات  والنقص في 

إلى مقولة سياسية تتعلق مبستقبل دولة إسرائيل أو الدولة الفلسطينية.
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نحو دميقراطية تشاركية
الذي أطلقه أحد  اللقب األكثر سدادة  »اإلسرائيليون اجلدد« هو 
بجذور  متعلقة   مقولة  اللقب  ه��ذا  ويتضمن  االحتجاجات.  ق��ادة 
يتعلق  أن أحد جذور االحتجاج  وباملستقبل. وقد ذكرنا  االحتجاج 
بشعور االغتراب جتاه مؤسسات الدولة واجلهاز السياسي، واقتصاد 
السوق. ويسود الشعور أن هذه املؤسسات قد ابتعدت عن املواطنني 

وانغلقت على نفسها، ولم يعد مبقدور املواطنني التأثير عليها. 
اجلدد«( في صياغة  )»اإلسرائيليون  قادة االحتجاجات  لقد جنح 
في  والنقص  املعيشة،  غالء  على  واالحتجاج  الئقة،  بلغة  مطالبهم 
املبكرة  للطفولة  التربوية  املؤسسات  في  والنقص  لإليجار،  املساكن 
مبستقبل  تتعلق  سياسية  م��ق��ول��ة  إل���ى  األم���ر  حت��وي��ل  دون  وغ��ي��ره��ا، 
البعد  بإعادة  ه��ؤالء  جنح  لقد  الفلسطينية.  الدولة  أو  إسرائيل  دول��ة 
ويصر  ال��ع��ام.  اخل��ط��اب  قلب  إل��ى  املفقود  االجتماعي  االق��ت��ص��ادي 
واحدة  ملرة  ليس  صوتهم،  إسماع  على  اجل��دد  اإلسرائيليون  ه��ؤالء 
بخلق  يبشر  ما  وه��ذا  حياة،  كأسلوب  بل  املظاهرات،  خ��الل  فقط 
التي عرفناها  دميقراطية تشاركية تنبض باحلياة، تختلف عن األمناط 
والهواتف  االن��ت��رن��ت  التكنولوجيا،  أن  ف��ي  ش��كَّ  وال  اآلن.  حتى 
التواصل  شبكات  إل��ى  إض��اف��ة  ه���ذا،  ف��ي  كثيرا   ساهمت  اخلليوية 

االجتماعي غير احملدودة.
ومواطنيها،  الدولة  بني  احلواجز  إلزال��ة  ن��ادرة  فرصة  أم��ام  نحن 
في  فعليًا  امل��واط��ن��ني  وإش���راك  بينهم،  الثقة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  وحمل��اول��ة 

املعضالت السياسية.

عملية تبني توصيات اللجنة وتنفيذها
ع��ب��ارة  بعضها  ال��ف��ص��ول،  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر  يتضمن 
العدالة  بقضايا  تتعلق  السياسة،  لترشيد  عامة  م��ب��ادئ  صياغة  ع��ن 
العمل،  وس��وق  واملسكن،  االجتماعية،  واخلدمات  االجتماعية، 
والتعليم، واملواصالت العامة وغيرها. أما قسم التوصيات فيتضمن 
زمنية  فترة  خ��الل  للتطبيق  قابلة  سياسية  خطوات  لتنفيذ  توصيات 
أط���ول. وف��ي بعض  ف��ت��رة زمنية  يتطلب  ق��ص��ي��رة، وال��ب��ع��ض اآلخ���ر 
احلاالت، وبسبب ضيق الوقت، أوصت اللجنة بإقامة طواقم عمل 

خاصة بهدف بلورة توصيات ُمفّصلة وصياغتها.

فيما يلي بعض اخلطوط العريضة لعملية تنفيذ التوصيات:
تعمل احلكومة على تبني التوصيات.	 
إرساء توصيات اللجنة ضمن قرار حكومي.	 
تشريع القوانني الضرورية لتطبيق توصيات اللجنة، مبا في ذلك 	 

تعديالت على القوانني القائمة.
االنتهاء من وضع اقتراحات القوانني لغاية2011/12/31.	 
تقدمي تقرير نصف سنوي بخصوص تطبيق التوصيات.	 

مبادئ لتعديل امليزانية وأولوياتها
امليزانيات، تعني إضافة ميزانية 	  املتعلقة برصد  اللجنة  توصيات 

جديدة على امليزانية القائمة.
قدمت اللجنة توصيات بخصوص تغيير أولويات امليزانية بقيمة 	 

وبضمنها  القادمة،  اخلمس  السنوات  خ��الل  شيكل  مليار   30
مبلغ 4 مليارات شيكل خالل العام 2012.

ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ت��ع��دي��ل ق���ان���ون امل��ي��زان��ي��ة ل���ألع���وام 2011-	 
قبل  ذل��ك  وتنفيذ  امليزانية،  أول��وي��ات  سلم   وتعديل   ،2012

.2011/12/31
عليها 	  واملصادقة  امليزانية  على  املقترحة  التعديالت  جميع  إقرار 

ضمن قرار حكومي.
تخفيض 	  وض����رورة  ال��ض��رائ��ب،  ن��ظ��ام  بتعديل  اللجنة  ت��وص��ي 

مليار   30 بقيمة  وذلك  املقترحة،  السكانية  الفئات  عن  العبء 
مليارات   6 بينها  من  القادمة،  اخلمس  السنوات  خالل  شيكل 

خالل العام 2012.
دي��وان  ع��ام  مدير  على  التوصيات  لتنفيذ  الكاملة  املسؤولية  تقع 
املالية.  وزارة  ف��ي  امليزانيات  ع��ن  امل��س��ؤول  وعلى  احلكومة  رئيس 
ونقترح أن يقوم رئيس احلكومة بتعيني جلنة متابعة برئاسة مدير عام 
ديوان رئيس احلكومة واملسؤول عن امليزانيات في وزارة املالية. ترافق 
هذه اللجنة عملية تنفيذ التوصيات وتقدم تقاريرها إلى احلكومة مرة 

كل ستة أشهر. 
التوصيات  بتطبيق  املتعلقة  عملها  خطة  تعميم  احلكومة  وعلى 
وترسيخها في جميع برامج عمل الوزارات املختلفة. والعمل على 
العمليات  جميع  تنفيذ  الستكمال  القياس  ومعايير  الغايات  حتديد 
بتنفيذ  املتعلقة  تقاريرها،  تقدمي  اللجنة االستشارية  املطلوبة. وعلى 
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التوصيات، إلى احلكومة كل ستة أشهر. وعلى احلكومة نشر تقرير 
بخصوص كيفية ومواعيد تنفيذ التوصيات لغاية 2011/12/31. 
التوصيات  وإق��رار  مناقشة  عملية  شفافية  بضرورة  اللجنة  وتوصي 

وتطبيقها.
االقتصادية  السياسة  مجال  في  عامة  مبادئ  يلي  فيما  نستعرض   

واالجتماعية وخطة عمل شاملة، والتي تتضمن توصيات عينية. 
1. تعمل احلكومة على رفع نسبة اإلنفاق املدني من امليزانية.

2. على احلكومة حتديث الغايات االجتماعية، بني احلني واآلخر، 
ووضع غايات كمية لزيادة نسبة العمالة وتقليص معدالت الفقر 

وعدم املساواة.
احتياجات  ت��زوي��د  الس��ت��دام��ة  الضمانة  ه��و  االق��ت��ص��ادي  النمو   .3

املجتمع املتنامية.
4. العمل على توزيع عادل ومنصف لثمار النمو االقتصادي.

في  السكانية  الفئات  جميع  مشاركة  لزيادة  ج��اد  بشكل  العمل   .5
بشكل  احلكومة  وتعمل  املجتمعي،  النشاط  وف��ي  العمل  س��وق 
سوق  في  العربيات  والنساء  احلريدمي  الرجال  دمج  على  خاص 

العمل، ومن خالل احترام أسلوب حياتهم.
6. على احلكومة ضمان قوانني لعبة منصفة في السوق االقتصادية، 
جلميع  أفضل  عمل  ش��روط  وتوفير  املعيقات  إزال��ة  على  والعمل 

العمال وحماية حقوقهم األساسية.
العامة،  اخلدمات  توفير  عن  مسؤولياتها  حتديد  احلكومة  على   .7
ومالءمتها  بناء على التغّيرات التكنولوجية والدميغرافية وغيرها. 

وتوفيرها جلميع املواطنني احملتاجني بشكل منصف.
8. توكيل بعض اخلدمات العامة لشركات وهيئات خاصة )التعهيد( 
هو أمر شرعي ومرغوب من أجل تنجيع هذه اخلدمات وتوسيع 
ومن  فقط،  املناسبة  احل��االت  في  ذل��ك  يتم  أن  شريطة  مناليتها، 
ومناليتها،  اخلدمات  ج��ودة  أخذ  ومع  احلكيم،  التخطيط  خالل 
على  كما  االع��ت��ب��ار.  بعني  األم���ور  ه��ذه  وق��ي��اس  تقييم  وإمكانية 
وأن  اخلدمات  ه��ذه  عن  مسؤوليتها  بتحمل  االستمرار  احلكومة 
تشكل هي العنوان لكل مواطن بغض النظر عن اجلهة التي تقدم 

اخلدمات.
خدمات  اخفاقات  ملعاجلة  شامل  بشكل  العمل  احلكومة  على   .9
السياسي،  التخطيط  ق���درات  وتعزيز  ال��ع��ام،  وال��ق��ط��اع  ال��دول��ة 

منظومة  وتعزيز  للحكومة،  واالداري��ة  التنفيذية  القدرات  وتعزيز 
قيم مقدمي اخلدمات.

وتعزيز  اجل��م��ه��ور  م��ع  ت��واص��ل  ق��ن��وات  تطوير  احل��ك��وم��ة  على   .10
الدميقراطية التشاركية.

توصيات عينية
العمل  )أ(  إل��ى:  املسكن  مجال  ف��ي  اللجنة  توصيات  تهدف   .1
وملحوظ  كبير  بشكل  للبيع   املعروضة  املساكن  عدد  زي��ادة  على 
)ب(  األس��ع��ار؛  خفض  على  سيساعد  ما  مختلفة،  وبنوعيات 
املساكن  وخ��اص��ة  طويلة،  لفترات  لإليجار  املساكن  بناء  زي���ادة 
حلول  وضع  )ت(  الطلب؛  فيها  يكثر  التي  املناطق  في  الصغيرة 
املالية  املساعدات  وتقدمي  الضعيفة  لألسر  السكن  لضائقة  مؤقتة 
حلول  وضع  )ج(  املسنني؛  وخاصة  الشعبية  املساكن   ملستحقي 
وتوفير  االعتبار،  بعني  خصوصياته  أخ��ذ  مع  العربي  للمجتمع 
بلورة  )ح(  التحتية؛  وال��ب��ن��ى  التخطيط  م��ج��ال  ف��ي  امل��س��اع��دات 
البناء  وتيرة  وزي��ادة  احلضري،  احليز  لتطوير  شاملة  استراتيجية 

ملختلف فئات املجتمع، وتطوير املواصالت العامة.
عالية،  م��ع��دالت  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  املعيشة  غ���الء  ارت��ف��اع  س��ج��ل   .2
وخاصة في مجاالت املسكن، واملصروفات املنزلية، والتعليم، 
والصحة، والغذاء واملواصالت. وذلك بسبب تقليص مسؤولية 
توصي  عليه،  العامة.  اخلدمات  هذه  بعض  تزويد  في  احلكومية 
ج��دي��دة،  تشريعات  ب��واس��ط��ة  ال��وض��ع  مبعاجلة  احل��ك��وم��ة  اللجنة 

وفرض قيود على اجلهات املزودة، ومنع االحتكارات. 
في  العديدة  املعيقات  مثل  املعيشة  لغالء  أخ��رى  أسباب  وثمة   .3
لذلك  والعاملية.  احمللية  األس��واق  في  واملنافسة  االستيراد  مجال 
الغائها  على  والعمل  اجل��م��ارك،  جميع  بخفض  اللجنة  توصي 
اللجنة  ت��وص��ي  كما   .2011 ال��ع��ام  نهاية  حتى  مرحلتني  على 
من  للشراء  به  املسموح  املبلغ  وزي��ادة  الشراء،  ضريبة  بتخفيض 
الضريبة. م��ن  ذل��ك  وإع��ف��اء  االنترنت  ع��ن طريق  ال��ب��الد   خ��ارج 

باخلدمات االجتماعية في  يتعلق   ما  اللجنة في  4. متحور عمل 
الفائقة  األهمية  بسبب  وذل��ك  الفتية،  لألجيال  التعليم  مجال 
الشاملة  ال��ق��درات  تطوير  وأهمية  املبكرة،  امل��راح��ل  في  للتعليم 
لضمان  األس��اس��ي��ة  األداة  ه��و  التعليم  ألن  وك��ذل��ك  ل��ل��ط��الب. 
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وتالحظ  املجتمع.  في  الفجوات  وتقليص  الفرص  في  املساواة 
العقد  في  األط��ف��ال  تعليم  تكلفة  في  املتواصل  االرت��ف��اع  اللجنة 
األخير، لذلك توصي بزيادة تدخل احلكومة في مجال الطفولة 
التعليم  ق��ان��ون  تطبيق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل   ،)3-0 )أج��ي��ال  امل��ب��ك��رة 
اإللزامي ألجيال 3-4، وتوفير مراكز للتعليم في ساعات ما بعد 
الظهر لألجيال 3-9، وتوصي اللجنة بتخفيض مشاركة األهالي 

وخفض أسعار الكتب املدرسية.
املواصالت  منالية  لزيادة  الالزمة  التدابير  باتخاذ  اللجنة  5. توصي 
على  بالعمل  اللجنة  وتوصي  العمل.  ألماكن  وخاصة  العامة، 
إزالة املعيقات في سوق العمل، والعمل بشكل خاص من أجل 

دمج النساء العربيات والرجال احلريدمي في سوق العمل.
إلغاء  )أ(  وتقترح:  الضرائب،  نظام  بتعديل  اللجنة  وتوصي   .6
املباشرة؛ )ب( وضع درجات  املقترحة  خلفض الضرائب  اخلطة 
 40000 ف��وق  للدخل  ضريبة   %48 مثل  جديدة،  دخ��ل  ضريبة 
العمل  شيكل؛ )ت( جباية ضريبة 2%  إضافية على الدخل من 
الذي يفوق مبلغ 1 مليون شيكل في السنة؛ )ج( زيادة الضريبة 
على أرباح رأس املال إلى 30%؛ )ح( زيادة ضريبة الشركات إلى 
العام 2012، وامكانية رفعها إلى 26% فيما بعد؛  24% خالل 
والسولر؛  والفحم  الوقود  املقررة على ضريبة  الزيادة  إلغاء  )خ( 
)ذ(  أطفال في جيل 0-3؛  امتياز ضريبي آلباء  نقطتي  )د( منح 

إلغاء اجلمارك وضريبة الشراء.

مصادر التمويل وتعديالت امليزانية
1. توصي اللجنة بتخصيص مبلغ  30 مليار شيكل خالل السنوات 
اخلمس القادمة لتنفيذ األهداف أعاله، وتخصيص حصة األسد 
شيكل  مليارات   4 مبلغ  تخصيص  يتم  بحيث  التعليم،  ملجال 

خالل العام 2012.
2. يتم متويل املبالغ أعاله من ميزانية الدولة، بحيث يتم اقتطاع مبلغ 

5ر2 مليار شيكل من ميزانية وزارة الدفاع خالل العام 2012.
معينة  ض��رائ��ب  رف��ع  نتيجة  شيكل  م��ل��ي��ارات   6 نحو  تخصيص   .3
وخ��ف��ض ب��ع��ض��ه��ا، ون��ح��و 6 م��ل��ي��ارات ش��ي��ك��ل ب��س��ب��ب خفض 
الضرائب املباشرة ونقاط االمتياز. إجمااًل نحو 30 مليار شيكل 

خالل السنوات اخلمس القادمة.
4. باملجمل، يتم تخصيص مبلغ 60 مليار شيكل لصالح املواطنني 
خالل السنوات اخلمس القادمة، ما يعني خفض األسعار، وجلم 
في  وتسهيالت  العامة،  اخلدمات  منالية  وزي��ادة  املعيشة،  غ��الء 

مدفوعات التعليم، وزيادة الدخل الصافي.

خامتة
من  طبق  وعلى   2011 صيف  في  اجل��دد  اإلسرائيليون  لنا  ق��دم 
واقتصاد  مجتمع  وإنشاء  التغيير  إلح��داث  ورائعة  ن��ادرة  فرصة  فضة 
أكثر عدالة وإنصافًا. ونحن نحاول جهدنا لترجمة أمنياتهم إلى لغة 

عملية. 
نحن على ثقة تامة أن مجمل التوصيات املقدمة غير مسبوقة من 
التغيير  عجلة  حتريك  على  ق��ادرة  وأنها  وشموليتها،  حجمها  ناحية 

املنشود. 
التي طرحت، وال  لم نتمكن من توفير أجوبة جلميع الضائقات 
حتى ملعظمها، لكن ما نقدمه هنا قادر على تخفيف تكاليف املعيشة، 
إيجاد  في  واملساعدة  االجتماعية وحجمها،  منالية اخلدمات  وزيادة 
امل��س��اواة.  ع��دم  فجوات  وتقليص  املسكن،  ملشكلة  معقولة  حلول 
الشابة  لألسر  وخاصة  وواع��دة،  جديدة  بآفاق  تبشر  أنها  واأله��م، 

العاملة، التي تتحمل اجلزء األكبر من العبء.
بل  الفصل،  القول  ليس  التقرير  فهذا  الفهم،  نسيء  أال  وعلينا 
هو الفصل األخير ملقدمة سيرورة كبيرة لتغيير املجتمع اإلسرائيلي. 
األن، يأتي دور املؤسسة وصانعي القرار. نحن على ثقة بأن هؤالء 
تنفيذها  على  ويعملون  واح��دة  ككتلة  التوصيات  بتبني  سيقومون  

بأسرع وقت ممكن.  
ولن  وعناية،  بترقب  العملية  ه��ذه  اإلسرائيلي  اجلمهور  يتابع 
يسمح ألحد بالتملص من املسؤولية. وال شك في أن املستفيدين من 
التغيير. نصيحتنا  بالتهديد الذي حتمله رياح  النظام القدمي يشعرون 
عجلة  وقف  حتاولوا  وال  فيه،  اندمجوا  التغيير،  »احتضنوا  للجميع 

التاريخ، وذلك ملصلحتكم أنتم وملصلحتنا جميعا«.

]مترجم عن العبرية. ترجمة: نواف عثامنة[


