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مقدمة
ترمي ىذه الورقة إلى بحث مصادر حركة االحتجاج الحالية في إسرائيل ،وأسبابيا وعالقاتيا مع التحوالت
في السياسات االقتصادية اإلسرائيمية في العقدين األخيرين .وقد جاءت حركة االحتجاج مفاجئة بعض

الشيء في المشيد اإلسرائيمي الحالي؛ فمن جية لم تش ّكل األوضاع االقتصادية عامة وال الفروق

التغيرات في السياسات االقتصادية ،وال سياسات الضرائب ،سببا لحراك سياسي أو
االقتصادية خاصة ،وال ّ
اجتماعي في العقود الثالثة األخيرة .ومن جية أخرى برز الطابع غير التقميدي في ىوية االحتجاجات

الحالية وجغرافيتيا  ،كونيا جاءت من الطبقات الوسطى ذات األصول الغربية-األشكنازية ،ومن المركز

االقتصادي اإلسرائيمي؛ نتيجة التحوالت في السياسات االقتصادية .ومن الواضح لغاية اآلن أ ّن مطالب
حركة االحتجاج تقتصر عمى إدخال تعديالت عمى النظام االقتصادي اإلسرائيمي ،واستعادة بعض الوظائف
االجتماعية التي تنازلت عنيا الدولة وأسندتيا لمقطاع الخاص .وبكممات أخرى ،تسعى حركة االحتجاج

والحراك الحالي إلى دفع النظام االقتصادي االجتماعي إلى نقطة توازن جديدة بين اقتصاد السوق
واالقتصاد االجتماعي ،تتناسب واحتياجات المجتمع اإلسرائيمي والدولة ،بل والمشروع الصييوني .وىي

تصد ع جديدة عمى المشروع الصييوني الذي شيد دائما براغماتية في طرحو
ليست حالة صراع أو
ّ
االقتصادي ،ليستقر عمى صيغة توازن تعمل في خدمة المشروع الصييوني وأىدافو.

نقطة توازن بين اقتصاد السوق واالقتصاد االجتماعي
ينطمق تحميمنا من فرضية أن حركة االحتجاج الحالية في المجتمع اإلسرائيمي تصب في سياق المحاولة

إليجاد نقطة توازن جديدة بين مقتضيات اقتصاد السوق الحرة واالندماج في االقتصاد العالمي من جية؛

وبين الحاجة إلى حد أدنى من التكافل االجتماعي ،عبر توفير الدولة خدمات عامة واجتماعية ؛ ورفاىية
المواطنين من جية أخرى .بكممات أخرى ،ىي حركة لمبحث عن توازن بين مفاىيم تضخيم الربح والمصمحة

توسع النظام
الشخصية وبين نظام يكبح جشع األسواق لصالح التكافل االجتماعي .يأتي ىذا الحراك بعد ّ
تتحممو الطبقات
الرأسمالي أفقيا وعمودياً في االقتصاد والمجتمع اإلسرائيميين ،بحيث فاق ما يمكن أن
ّ
الوسطى .ويندرج في سياق تزايد مؤشرات تآكل مصداقية نظام السوق ومناعتو في أعقاب األزمات المالية

العامة والرأي
العالمية .إ ًذا ،ىذه ليست احتجاجات الطبقات الفقيرة وال معدومي وسائل التأثير في السياسة
ّ
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العام في دولة إسرائيل .عمى العكس ،فيي احتجاجات أكثر الفئات تأثي اًر في المجتمع اإلسرائيمي وتقع في

المركز االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

وليس البحث عن نقطة توازن بين اقتصاد السوق واالقتصاد االجتماعي شبو االشتراكي ،شيئا مستحدثا في

ا لمشروع الصييوني ،فقد الزمت ىذه النقاشات والخالفات والتوازنات المشروع الصييوني منذ بداياتو.
وكانت الغمبة فيو لمسياسة االقتصادية االجتماعية التي تخدم أىداف المشروع الصييوني وتحققيا  ،دون أن

معين بالمطمق ،بل دلّت عمى براغماتية السياسة والفكر
تعكس بالضرورة ،حسماً أو
اً
انتصار لفكر أيديولوجي ّ
صناع القرار.
االقتصاديين لدى ّ
ليس اقتصاد السوق ،أو االقتصاد الحر ،غريباً عن الفكر السياسي الصييوني ،وال ىو نيج جديد بالنسبة

إلى دولة إسرائيل .وتعود مشاربو التاريخية إلى الحركة التصحيحية (بزعامة زيئف جابوتينسكي) المنافس

التاريخي لمتيار العمالي ،وقبميا ،حسب ما يرى البعض ،إلى كتابات ىرتسل(ٔ) .إال أن النجاح التاريخي

لحزب العمل اإلسرائيمي ،في مختمف مراحمو ،في قيادة المشروع الصييوني بشكل شبو منفرد لغاية ،ٜٔٚٙ

ّأدى إلى اختيار سياسة اقتصادية اجتماعية غمب عمييا الطابع االجتماعي االشتراكي ،الذي يكون فيو
لمدولة دور محوري دون أن تمغي تماما القطاع الخاص ووظائفو(ٕ) .فقد كان النظام السياسي االقتصادي

االستيطاني ،من حيث سيطرة الدولة عمى الموارد االقتصادية وعمى
الجماعي
اكي
ّ
ّ
أشبو ما يكون باالشتر ّ
رأس المال وعمى الصناعة واألراضي ،والسعي لتحقيق دولة رفاه .وذلك ألن قيادة المشروع الصييوني
أدركت حينيا أن قيام دولة إسرائيل يتوقف عمى تطبيق ىذا النيج .وأدركت أيضا الحاجة إلى أىمية

المحافظة عمى قطاع خاص ،ولو صغير ومحدود ومتعمق بموارد الدولة(ٖ) .لكن سيطرة الدولة عمى

وعززت
االقتصاد والصناعة والمبادرات والتطوير قمّمت ،بطبيعة الحال ،من
الحرة ّ
ّ
أىمية قواعد السوق ّ
(ٗ)
محددة في الصناعة
الدولة ًا
دور مركزًيا في تطوير فروع ّ
الفصل بين السياسة واالقتصاد  .وقد لعبت ّ
وتوجيييا وتشجيعيا لدى القطاع الخاص  ،وبوساطة "اليد الظاىرة"(٘).

وعمى الرغم من ميول قيادات المشروع الصييوني القتصاد قومي شبو اشتراكي في العقود األولى من
كثير من برامج الرفاه .فعمى سبيل المثال ،لم يتعاطف
تأسيس دولة إسرائيل ،إال أن سياستيا لم تستوعب
اً

اضطرت الحكومة لتوفير ىذه
ومخصصات البطالة .وقد
الدخل
صناع القرار مع فكرة تطبيق برامج ضمان ّ
ّ
ّ
ّ
1

حسووٍ َىراَ" ،مبئخ ػبَ ػًٍ دوٌخ اٌُهىد" ،فصٍُخ حخٍلج ،اٌؼذد  ،35رثُغ .3991
 درور َحسلًُ ،حجذٌذ الصهٍىنٍت ،اٌمذش :اٌمىزجخ اٌصهُىوُخ ،اٌهطزذرود الصهيونية العالمية.)1991 ،2
فضل النقيب ،االقتصاد اإلسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني( ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)5991 ،
 شبٌُف مُخبئًُ" ،هً حىٌذ اٌؼىٌمخ واٌٍجرٌخ االلزصبد اٌطُبضٍ اإلضرائٍٍُ ئًٌ الزصبد طجُؼٍ" ،فٍ  :داوٍ فٍُه وأورٌ راَ (محرران) ،ضلطترأش المال :المجخمع اإلضرائٍلً فً عصر العىلمت( ،اٌمذش :فبن ٌُر ،)4006 ،ص .46-337
3
دافُذ ٌُفٍ فبؤور ،الٍذ الظاهرة :ضٍاضت الخصنٍع فً إضرائٍل( ،اٌمذش :مإضطخ َذ ثه َزطحبن (ػجرٌ).)4003 ،
- Ahroni, Y. "The changing political economy of Israel". Annals Of the American Academy Of Political and Social Science, JAN
7

1998, 127-146.
4
ibid.

دافُذ ٌُفٍ فبؤور ،الٍذ الظاهرة.4003 ،
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الجماعية (في
المخصصات بسبب مساىمتيا في تحقيق األىداف القومية ،وباألساس في فترات اليجرة
ّ
ّ
()ٙ
الدولة)  .ولم تَقُم دولة إسرائيل في سنواتيا األولى بانتياج سياسة تأمين بطالة
األول بعد إنشاء ّ
العقد ّ
االجتماعية الواقع تحت سيطرة حزب "مباي"،
فضمت ارتباط العاطمين عن العمل بمكتب الشؤون
ّ
شاممة ،بل ّ

السمطة ،حزب
مؤسسة واعتماد المواطنين والمياجرين عمى َك َرم حزب ّ
من منطمق الحفاظ عمى سيطرة ال ّ
عمال أرض إسرائيل) .وجاء التّغيير في سياسات تأمين البطالة في أعقاب االنكماش
"مباي" (حزب ّ

عمال من الطّبقات الوسطى إلى صفوف العاطمين عن العمل .وفي
االقتصادي في ٜٔٙٚ/ٜٔٙٙ
ّ
انضم ّ
ّ
العام ُٕ ٜٔٚس َّن قانون تأمين البطالة ،وبدأ تطبيقو يوم ٔ كانون الثاني /يناير عام ٖ ،ٜٔٚبالّتنسيق
االقتصادية(.)ٚ
العمال) ولجنة تنسيق المنظّمات
ّ
والتّوافق بين الحكومة واليستدروت (نقابة ّ

تحول أيديولوجيا السياسة االقتصادية في إسرائيل
استمرت الحكومات االسرائيمية في اتّباع سياسة اقتصادية تميل إلى االشتراكية االجتماعية مع وجود متّسع
ّ
لعمل القطاع الخاص لغاية ثمانينيات القرن الماضي ،حين اقترب االقتصاد اإلسرائيمي من اإلفالس
اضطرت حكومة
واالنييار .حينيا ،وبسبب الحاجة إلى دعم اقتصادي أميركي إلنقاذ االقتصاد االسرائيمي،
ّ
االئتالف الوطني إلى قبول خطّة إنقاذ اقتصادي شاممة ،بادر إلييا رئيس الوزراء حينيا شمعون بيريز
تحو ٍل أكبر باتجاه نظام السوق الحرة واالقتصاد الميبرالي،
ووزير المالية يتسحاق مودعي ،والتي ش ّكمت بداية ّ
لكن دون أن تتنازل الحكومة عن كافة مسؤولياتيا االقتصادية ودون إلغاء دولة الرفاه .منذ ذلك الحين،

تبدى عن ذلك من
ائيمي إلى نمط اقتصاد السوق الر
أسمالي ،وما ّ
ازدادت وتيرة ّ
ّ
تحول االقتصاد اإلسر ّ
ي في إدارة االقتصاد وتسميمو لقوى السوق
خصخصة لم ّشركات ال
الدولة عن ّ
حكومية ،وتنازل ّ
ّ
الدور المركز ّ
انيتيا ،وتقميص العجز المتراكم فييا،
ظاىرًيا .في المقابل ،عممت الحكومات اإلسرائيمية عمى تقميص ميز ّ
ّ

ومخصصات التأمين االجتماعي
الرفاه
وبشكل
الوطني .وشيدت ىذه الفترة انكشافاً
خاص تقميص ميز ّ
ّ
ّ
انيات ّ
ّ
وعممية لبرلة مطّردة في العممة وفي األسواق(.)ٛ
الدولية،
متزايداً لالقتصاد عمى األسواق
ّ
ّ
السياسية لمجميور
صناع السياسة أيضا في الثّقافة
التحول في القناعة األ
تغمغل ىذا
يديولوجية لدى ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيمي ،بعد أن بات النظام شبو االشتراكي يش ّكل عبئاً عمى الطبقات الوسطى المسيطرة آنذاك وعائقاً
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فروىً ػبمٍ ،مخصصاث البطالت فً إضرائٍل :وجهاث وحغٍراث فً القىانٍن( .0222-5891 :رً أثُت :مروس أدفب.)4003 ،
1
اٌمصذر وفطه.
8
راَ أورٌ" ،اٌفجىاد اٌجذَذح :رأش مبي ػبٌمٍ ،مب ثؼذ اٌىظبَ اٌفىردضزٍ ،وػذَ اٌمطبواح" ،فٍ :داوٍ فٍُه واورٌ راَ (محرران) ،ضلطت رأش
المال :المجخمع اإلضرائٍلً فً عصر العىلمت( ،اٌمذش :فبن ٌُر ،)4006 ،ص .56-38
 فٍُه داوٍ" ،ئضرائًُ مىدًَ  ،"4000ضلطت رأش المال :المجخمع اإلضرائٍلً فً عصر العىلمت( ،اٌمذش :فبن ٌُر ،)4006 ،ص .78-56 شبٌُف مُخبئًُ" ،هً حىٌذ اٌؼىٌمخ واٌٍجرٌخ االلزصبد اٌطُبضٍ اإلضرائٍٍُ ئًٌ الزصبد طجُؼٍ" ،ضلطت رأش المال :المجخمع اإلضرائٍلً فً عصرالعىلمت( ،اٌمذش :فبن ٌُر ،)4006 ،ص .337-46
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الخارجية-العالمية بداية التسعينيات ،وانتصار الفكر
تطورىا( .)ٜوقد كان لمتّغييرات الحاصمة في البيئة
ّ
أمام ّ
التحول في النظام االقتصادي والسياسة
كبير عمى
االقتصادي الميبرالي وتسارع
ّ
ّ
تأثير ٌ
عممية العولمةٌ ،
ّ

االقتصادية .فقد تنازلت الدولة عن أجزاء مركزّية من وظائفيا االقتصادية السابقة ،لصالح الشريك الجديد
مسؤولية ضمان الظروف المطموبة إلنجاح
الدولي" ،وبقي عمى عاتق الدولة
الخاص ورأس المال
"القطاع
ّ
ّ
ّ
مالية مالئمة.
الميمة ،بما في ذلك توفير بيئة عمل مريحة وسياسة ّ
ّ
ومكوناتو ،حيث باتت تُْم َحظ
االقتصادي
فصاعدا ،حصمت تطورات ىامة في ساحة النشاط
منذ تمك الفترة
ً
ّ
ّ
االقتصادية
ودّية لممبادرة في حقل االستثمار .وبدأت األيديولوجّيا
حركة باتّجاه اقتصاد االستيالك وجو أكثر ّ
ّ
(ٓٔ)

وتتنازل

ىوية الحزب الحاكم ،تميل أكثر فأكثر إلى المنافسة والى قوى السوق،
لمدولة،
بغض النظر عن ّ
ّ
االقتصادي ،وىي الفكرة التي بنيت عمييا
أن الدولة ىي المسؤولة المباشرة عن الرفاه
إلى ّ
حد كبير عن فكرة ّ
ّ

اقتصادي نيو-ليبرالي وىيمنة نموذج
الصييونية(ٔٔ) .ىذا االنتقال إلى نظام حكم
اكية
ّ
سابقاً أيديولوجيا االشتر ّ
ّ
(ٕٔ)
الدولة عن التدخ ّل في السوق ،وتقميص
"نيو ليبرالي /ما بعد ر
أسمالي"  ،كان من أبرز مالمحو :تراجع ّ
ّ
الخاص ،وخفض أجور العمالة بغية
االجتماعية ،وبيع ممتمكات الدولة لمقطاع
انيات
ّ
الضرائب المباشرة والميز ّ
ّ
ّ
األجنبية(ٖٔ).
توفير مناخ مالئم لجذب االستثمارات
ّ

تسارعت ىذه التحوالت فترة الوالية األولى لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياىو (،)ٜٜٜٔ-ٜٜٔٙ
وتفاقمت دون أي رادع حين شغل نتنياىو منصب وزير المالية في حكومة شارون في الفترة ما بين ٖٕٓٓ

وٕ٘ٓٓ ،وصوال إلى والية نتنياىو الحالية .ويجدر التوقف ىنا عند حالة نتنياىو ،الذي تظير مراجعة فكره

اكي في العقود األولى لقيام دولة إسرائيل ،تبعا لمنطق
االقتصادي موقفا يبرر -بل ويتفيم -العيد االشتر ّ
الدولة(ٗٔ) .وبالنسبة إلى نتنياىو ،لم يعد ىناك
الدولة بيدف استيعاب اليجرة لتثبيت أقدام ّ
ضرورة تدخل ّ
القوي
الحكومي
الدولة أن تتخمّص من ىذا األسموب ومن اإلشراف
حاجة كيذه منذ الستينيات ،ولذلك عمى ّ
ّ
ّ
وشعبوية الميكود ،وأن
اكية حزب العمل
عمى النشاط
ّ
االقتصادي ،وأن تتّخذ ك ّل اإلجراءات لمتخمص من اشتر ّ
ّ
الحر .يمكن تحقيق ىذا األمر ،وفق نتنياىو ،فقط في حال دخول الدولة
تدخل إسرائيل إلى نادي االقتصاد ّ

االستبدادية في
أوروبا أو التي واجيتيا الحكومات
اقتصادية خانقة كتمك التي سادت في دول شرق
في أزمة
ّ
ّ
ّ
جنوب أميركا .وسنحت الفرصة لنتنياىو في الفترة ٕٕٓٓ ،ٕٖٓٓ-حين دخل االقتصاد اإلسرائيمي في أزمة
مالية خانقة بسبب الركود االقتصادي عمى أثر االنتفاضة الفمسطينية واألزمة االقتصادية العالمية .احتاجت
9

داوئًُ غىرىَه" ،مب ثؼذ اٌصهُىوُخ ،اٌخصخصخ واٌُطبر االجزمبػٍ" ،فٍ :طىثُب فُرٌُغر (محررا) ،جىاب إلى زمٍل ما بعذ الصهٍىنٍت( ،رً
أثُتَ :ذَؼىد احرووىد.)4005 ،
10
أشُر أرَبن ،جمهىرٌت إضرائٍل الثانٍت( ،حُفب :زمىرا ثُزبن.)3991 ،
34

Plessner Y., The political economy of Israel: From ideology to stagnation, (New York: State University of New York press, 1994).

11

فٍُه داوٍ ،شبٌُف ،مُخبئًُ.4006 ،
13
شمؼىن ثُخٍر ،وَبئُر وُزطبن" ،رأش اٌمبي اإلضرائٍٍُ واٌؼىٌمخ" ،فٍ :ثىُبمُه وىهه ،العىدة إلى ماركص( ،رً أثُت :ػبَ ػىفُذ ،)4003 ،ص
.455-490
36
ثىُبمُه وزُبهى" ،مىبن رحذ اٌشمص" ،رً أثُت :مطخال (ػجرٌ).3997 ،
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الحكومة اإلسرائيمية حينيا إلى دعم أميركي مرة أخرى ،واحتاجت إلى ضمانات لقروض مصرفية بقيمة ٔٔ
مميار دوالر ،لذلك وضعت الواليات المتحدة ،ربما بإشارة من وزير المالية نتنياىو نفسو ،شروطاً تقضي
بإدخال تغييرات إضافية عمى البنى االقتصادية وتقميص العجز الحكومي واإلنفاق .كانت تمك فرصة

نتنياىو الذىبية لتنفيذ سياسة االقتصاد الحر الذي سوف يغري ييود العالم باليجرة إلى إسرائيل في ىذه

الحقبة(٘ٔ).

عمى الرغم من ارتباط سياسات اقتصاد السوق باسم نتنياىو ،إال أنو في الواقع الحزبي الراىن والسياسة
()ٔٙ

.فالحالة

االقتصادي
األيديولوجي
االسرائيمية الحالية ال يوجد فرق بين األحزاب الكبيرة في المجال
ّ
ّ
الية االقتصادية والتطرف
االسرائيمية ىي في عصر تحتفل فيو أيديولوجيا واحدة بنصرىا؛ أيديولوجيا الميبر ّ

فرق بين اليمين واليسار في
السياسي ،أي مرحمة نيو-صييونية محافظة .بكممات أخرى ،لم َي ُع ْد ىناك ٌ
االجتماعية وال في السياسية.
االقتصادية-
الواقع اإلسرائيمي ،ال في العقيدة
ّ
ّ
التحول األيديولوجي عمى أرض الواقع؛ والتي
التغيرات االقتصادية والسياسات التي تترجم
كانت أبرز
ّ
ّ
مست مجال الضرائب وتوزيع الموارد والدخل .ونورد منيا ما
حصمت في بداية األلفية الثالثة؛ تمك التي ّ
()ٔٚ
يمي ،وفقا لتقرير مركز أدفا لدراسة المساواة في إسرائيل:

تقميصات في اإلنفاق الحكومي:
الحكومي السنوي لمفرد ،الذي بمغ ٖٕ٘ ٖٕ2ش.ج .في العام ٕٔٓٓ ،ثم تراجع في العام
ٔ .اإلنفاق
ّ
 ٕٜٓٓإلى ٓ ٕٜ2ٜٙش.ج .ومن المتوقع أن يزيد اإلنفاق قميال خالل السنتين ٕٔٔٓ،ٕٕٓٔ -
لكنو مع ذلك لن يعود إلى مستوى عام ٕٔٓٓ.

االجتماعي السنوي لمفرد عام ٕٔٓٓ نحو ٕ ٕٔ2ٔٙش.ج ،.وتراجع في عام ٕٜٓٓ
ٕ .بمغ اإلنفاق
ّ
لكنو لن
إلى  ٔٔ2ٖٗٙش.ج ..ومن المتوقّع أن يزيد اإلنفاق قميال خالل السنتين ّٕٔٔٓ ،ٕٕٓٔ -
يعود إلى مستواه عام ٕٔٓٓ.
تقميصات في ميزانيات الو ازرات االجتماعية ،منها:
ٔ .تراجع تمويل ساعات التدريس في المدارس االبتدائية والثانوية في ميزانية التعميم من ٜ2ٖٜٙ
ش.ج .لمطالب الواحد عام ٕٔٓٓ إلى ٕ ٛ2ٔٙش.ج .لمطالب الواحد عام ٕٓٓٙ؛ ومنذ ذلك

37

اٌمصذر اٌطبثك.
16
دافُذ أوحبوب" ،مىاجهخ اٌؼىٌمخ ورأش اٌمبي اٌىحشٍ" ،مجلت مٍفنً ،أثرًَ  ،4005ص .44-34
11
"الشعب يريد عدالة اجتماعية" ،إصدار مركز أدفا (معلومات حول العدالة والمساواة في إسرائيل) (باللغة العربية):1.8.2011 ،
www.adva.org/default.asp?pageid=1003&itmid=657
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تعوض عن مئات آالف ساعات
الحين عادت ىذه الميزانية إلى االرتفاع ،لكن ليس من شأنيا أن ّ
التدريس الضائعة.

الخاصة بو ازرة التربية والتعميم (ميزانية التطوير) ،تقمّصت بنحو النصف من عام
ٕ .ميزانية البناء
ّ
لكنيا ال تزال منخفضة بنحو كبير
ٕٔٓٓ إلى عام  .ٕٓٓٛوقد ازدادت الميزانية منذ ذلك الحينّ ،
عما كانت عميو عام ٕٔٓٓ.
ّ
ٖ .ميزانية التعميم العالي ،بحسابيا لك ّل طالب ،تراجعت من ٕٔ ٗٗ2ٚش.ج .عام ٕٔٓٓ إلى
مؤسسات التعميم العالي خالل ىذه السنوات مئات
ٕٔٗ ٖٚ2ش.ج .عام  .ٕٓٓٛوقد فقدت
ّ
ساعات تدريس المحاضرين .وىي ليست َّ
مرشحة لمعودة في المستقبل المنظور إلى مستواىا عام
ٕٔٓٓ.

ٗ .ميزانية و ازرة الصحة ،بحسابيا لمفرد ،وصمت عام  ٕٜٓٓإلى ٘ %ٜمن قيمتيا عام ٕٔٓٓ.

تمول خدمات الصحة التي توفّرىا صناديق المرضى ،فكانت أق ّل
ّ٘ .
أما ميزانية سمّة الصحة ،التي ّ
مما كان يجب أن تكون عميو ،لو ِ
أجري تحديث كامل
(في عام  )ٕٜٓٓبنحو  ٛمميارات ش.جّ .
ألسعار السمّة.

الوطني ،التي نجحت عام ٕٔٓٓ في تقميص تف ّشي الفقر بنسبة ٕ ،%٘ٚ.نجحت
مؤسسة التأمين
ّ .ٙ
ّ
في تقميصو بنسبة  %ٗٙ.ٚفقط في العام  ،ٕٓٓٛبسبب التخفيضات الكبيرة في مخصصاتيا.
سياسة َخ ْفض الضرائب ألصحاب المصالح التجارية وأصحاب األجر المرتفع

 -1في الفترة الواقعة بين عام ٖٕٓٓ وعام ٕٓٔٓ انتيج وزير المالية في حينو ،بنيامين نتنياىوُ ،خطة
لخ ْفض الضرائب ،كان المستفيدون الكبار منيا أصحاب المداخيل العالية .فمن كان أجره أعمى
َ
متوسط األجور حصل عام ٕٓٔٓ عمى إضافة سنوية بمبمغ ٔ ٕٕ2ٜٚش.ج ،.ومن
بضعفين من
ّ

متوسط األجور حصل عمى إضافة سنوية بمبمغ ٖٔٔٚٗ2
كان أجره أعمى بستة أضعاف من
ّ
مبمغا تراكميًّا قدره ٕ ٗٙ.مميار ش.ج.
ش.ج ..وفي مقابل ذلك ،خسرت خزانة الدولة ً

تبنت الحكومة عام  ٕٜٓٓسياسة خفض إضافي لمضرائب لمسنوات ٕٔٔٓ .ٕٓٔٙ-وسيحصل
ّ -2
متوسط األجور عمى إضافة سنوية بمبمغ
يتقاضون أج اًر أعمى بـ  ٙأضعاف من
بموجبيا الذين
َ
ّ

ٖٕ ٕٓ2ٜش.ج .في العام  .ٕٓٔٙوذلك باإلضافة إلى ما حصموا عميو بفضل َخ ْفض الضرائب
متوسط األجور
خالل السنوات ٖٕٓٓ .ٕٓٔٓ-في المقابل ،فإن األجراء الذين يتقاضون ما يعادل
ّ
وما دون ذلك – وىم الغالبية الساحقة – لن يحصموا عمى شيء.

باحا كبيرة
أيضا َ
بخ ْفض الضرائب عمى الشركات .ويوجد اليوم فعميًّا شركات ْ
تجني أر ً
 -3تقوم الحكومة ً
لكنيا تدفع ضريبة منخفضة ًّ
جدا .ووفقًا لما نشر في وسائل اإلعالم ،فإن شركة "طيبع" التي يصل
ّ
9
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رأسماليا إلى ٗ٘ مميار ش.ج ،.دفعت في العام  ٕٜٓٓضريبة بنسبة  - %ٗ.ٛفي حين كانت
المقررة في القانون .%ٕٙ
النسبة ّ
مما دفعوه في السابق ،بينما يدفع المواطن البسيط أكثر –
 -4أصحاب المداخيل العالية يدفعون أق ّل ّ
من خالل ضرائب غير مباشرة وعمى رأسيا الضريبة عمى القيمة المضافة .ومن المتوقع أن تكون
مداخيل الدولة عام ٕٔٔٓ من الضرائب غير المباشرة ( ٔٓٗ.ٙمميار ش.ج ).أكبر من مداخيل

الدولة من الضرائب المباشرة (٘ ٖٔٓ.مميار ش.ج .).ويستدعي ذلك الحديث عن انقالب تاريخي،
دائما أعمى من
حيث أنو في العقدين األخيرين -عمى األق ّل -كانت المداخيل من الضرائب المباشرة ً
المداخيل من الضرائب غير المباشرة.
معطيات عن انعدام المساواة
حصة العاممين زادت
لكن
 -1زاد الدخل
القومي في الفترة من ٕٓٓٓ إلى  ٕٜٓٓبنسبة ٖٖ ،%و ّ
ّ
ّ
حصة أصحاب العمل بنسبة ٗٗ.%
بنسبة ٕٗ ،%في حين زادت ّ
 -2يحصل ما نسبتو ٔ %من الموظفين في أعمى سمّم األجور عمى  %ٛ.ٚمن مجمل مداخيل
األجراء .وتصل النسبة إلى ٕٔ %ٛ.من مجمل المداخيل إذا أضفنا إلى األجراء أصحاب المين

متوسط األجر  %ٕٙمن
المستقمة .في المقابل ،ش ّكل األجراء الذين يتقاضون ما نسبتو  4/5من
ّ
حصتيم من كعكة المداخيل إلى .%ٚ.ٚ
مجمل األجراء في العام  ،ٕٜٓٓووصمت ّ

حصة األعشار األربعة األدنى من األجور من كعكة
 -3بين عام ٕٓٓٓ وعام  ٕٜٓٓتراجعت
ّ
العشر األعمى من
المداخيل من ٓ %ٔٚ.إلى ٖ %ٔٙ.عمى التوالي ،في حين ارتفعت
ّ
حصة ُ
ٓ %ٕٛ.إلى ٘.%ٕٛ.

 -4تضاءل حجم الطبقة الوسطى ،بالمقارنة مع عام  ،ٜٔٛٛمن ٓ %ٖٖ.من مجمل األسر إلى
حصتيا من كعكة المداخيل من  %ٕٚ.ٜإلى ٘ .%ٕٓ.وتشمل الطبقة
 ،%ٕٙ.ٙوتراجعت
ّ
متوسط مداخيل
الوسطى جميع األسر التي يقع دخميا في الخانة ما بين ٘ %ٚإلى ٕ٘ٔ %من
ّ

األسر.

معدل الدخل الشيري لألجراء المدنيين األشكناز (مواليد إسرائيل ألب من مواليد أوروبا أو
 -5كان ّ
ي لمجمل األج ارء المدنيين بنسبة ٔٗ%؛ في
أميركا) في العام  ٕٜٓٓأعمى من ّ
معدل الدخل الشير ّ

معدل دخل نظرائيم الشرقيين (مواليد إسرائيل ألب من مواليد آسيا أو أفريقيا) إلى ٖ%
حين وصل ّ
ي لألجراء المدنيين العرب فقد ش ّكل فقط ما نسبتو  %ٙٚمن
فوق
ّ
أما الدخل الشير ّ
المعدل الشيري؛ ّ
معدل الدخل الشيري العام.
ّ
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الشأن االقتصادي واالجتماعي ليس أولوية اإلسرائيمي
التغيرات في السياسات االقتصادية ،وال الفروق االقتصادية ،وال سياسات الضرائب ،سببا لحراك
لم تش ّكل ّ
سياسي أو اجتماعي في السنوات األخيرة .فمراجعة استطالعات الرأي العام التي تجرى قبيل كل انتخابات
توضح أن الناخب اإلسرائيمي يضع الشأن االقتصادي
في إسرائيل ،من العام ٕ ٜٜٔلغاية العام ،ٕٜٓٓ
ّ
واالجتماعي في مرتبة ثالثة أو رابعة بعد موضوعات األمن والسياسات الخارجية وقضايا المفاوضات
والعالقات الداخمية في المجتمع اإلسرائيمي .كما أن المجتمع اإلسرائيمي لم يمنح في العام  ٕٓٓٙأصواتا

كافية لحزب العمل برئاسة عمير بيرتس ليفوز في االنتخابات ويشكل حكومة ،عمى الرغم من أنو وضع
القضايا االقتصادية واالجتماعية عمى رأس حممتو االنتخابية .وأوضحت دراسة عن أنماط التصويت في

المجتمع اإلسرائيمي في سنتي  ٜٜٔٙو ٜٜٜٔغياب "التصويت االقتصادي" -الذي يعني معاقبة الحزب

الحاكم أو مكافأتو بسبب األوضاع االقتصادية( .)ٔٛالقصد أنو لغاية اآلن لم ِّ
تشكل المواضيع االقتصادية أو
االجتماعية قضية سياسية أساسية داخل المجتمع اإلسرائيمي.

كيف نفسر ذلك؟
تحول
يمكن تعميل خمول المجتمع اإلسرائيمي وعدم احتجاجو عمى السياسات االقتصادية الميبرالية ،أو عدم ّ
موضوع الفروقات االقتصادية إلى مطمب سياسي ،بعدة أسباب .أحد ىذه األسباب ىو حصول تغيير في

مفاىيم المجتمع اإلسرائيمي وثقافتو التي باتت تتقبل النظام الميبرالي وتدعم ثقافة السوق والمنافسة وتحقيق

التحول الذي حصل لدى القيادات واألحزاب .ووفقا
الذات ،وتتقبل وجود فروقات اقتصادية ،عمى غرار
ّ
لدانيال غوتوين (ٖٕٓٓ) وأوري رام (ٕٕٓٓ) فقد ط أر تغيير عميق في المفاىيم لدى مواطني دولة إسرائيل

سياسية واحدة
نحو قبول ثقافة السوق والمنافسة والعدول عن دولة الرفاه .وال يقتصر ىذا التغيير عمى فئة
ّ
غالبية المواطنين ،دون تمييز بين اليمين واليسار .وىو نتاج لمواقع
الييودي ،بل تغمغل لدى
في المجتمع
ّ
ّ
مو
الع ْولَ َمة
السالم و ّ
ّ
وعممية ّ
تبمور في أواخر القرن العشرين ،نتيجةً لتداخل وتزامن مرحمة َ
الجديد ،الذي َ
الن ّ
الرفاه" .كذلك يمكن تعميل غياب
مجتَ ِم َعةً مع "أُفول
االقتصادي و َ
صةْ ،
الر ّ
ّ
الخ ْ
ّ
ص َخ َ
سمية ومعيا دولة ّ
القومية ّ
بتبوء الشأن األمني والعسكري والسياسات الخارجية وعممية المفاوضات في السنوات األخيرة مكانة
الحراك ّ
مركزية في الوجدان السياسي لممجتمع اإلسرائيمي.

باإلضافة إلى األسباب السابقة ،يمكن تفسير الخمول السابق لممجتمع اإلسرائيمي وغياب حراك واحتجاج
نتيجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،بعدم وجود فوارق اقتصادية كبيرة داخل المجتمع الييودي في

إسرائيل لغاية السنوات األخيرة ،كون الفروق الكبيرة داخل المجتمع الييودي ىي بين الييود المتدينين
34
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المتزمتين (الحرديم) وباقي المجتمع ،وبين المجتمع الييودي والمجتمع العربي .فعمى سبيل المثال كان
ّ
عامي ٕٔٓٓ
مؤ ّشر جيني لقياس عدم المساواة في إسرائيل في العام  ٜٜٔٛقرابة ٘ ٓ.نقطة وارتفع في
ْ
وٕٕٓٓ إلى ٖ٘ ٓ.نقطة وعاد ليستقر عمى ٘ ٓ.نقطة منذ تمك الفترة ولغاية اآلن( .)ٜٔويعني ىذا أنو لم

أن ىذا المؤ ّشر يشمل المواطنين
تحول كبير في عدم المساواة بين
عامي  ٜٜٔٛو ،ٕٜٓٓمع العمم ّ
يط أر ّ
ْ
أن معدل عدم المساواة داخل المجتمع الييودي لوحده أق ّل من ذلك .وتشير
مما يعني ّ
العرب في إسرائيلّ ،

أن معدل األسر الفقيرة لدى المجتمع الييودي لم يتغير تقريبا منذ العام ٕٓٓٓ
معطيات الفقر كذلك إلى ّ
لغاية اآلن وتش ّكل ىذه األسر نحو ٘ٔ %من اإلجمالي ،من ضمنيا ٖٓ %أسر متدينة تعود أسباب فقرىا
إلى عوامل ثقافية ،مثل عدم المشاركة في أسواق العمل ألسباب دينية ،وارتفاع عدد أفراد العائمة ،واالعتماد

عمى مخصصات من الدولة .أي أن معدل الفقر لدى المجتمع الييودي يصل إلى ٓٔ %فقط ،وىي
معدالت مقبولة حتى في الدول المتطورة .ضائقة الفقر موجودة لدى المجتمع الفمسطيني في الداخل وتصل

(ٕٓ)
أن معظم
إلى ٗ٘ %من األسر الفمسطينية وىي في ارتفاع مستمر منذ العام ٕٓٓٓ  .نجد كذلك ّ
العائالت العربية توجد في أدنى سمم أعشار الدخل وتش ّكل قرابة ٖٓ %من أعشار الدخل السابع (أي أدنى

تتعدى  % ٚمن أعشار الدخل المرتفعة (المرتبة الثانية والثالثة) وتغيب عن العشر األول
المراتب) ،بينما ال ّ
(وىو أعمى عشر)(ٕٔ).
أن الفروقات لدى المجتمع الييودي ناتجة من ارتفاع في دخل األسر الموجودة في
من جية أخرى ،نجد ّ
مما يعني عدم وجود تراجع في دخل
أعمى سمم الدخل وليس من انخفاضيا لدى األعشار المنخفضةّ ،

معظم األسر الييودية ،بالتوازي مع ارتفاع الدخل بشكل أكبر لدى أعشار الدخل المرتفعة.

والقصد من ىذه المعطيات ،ىو التوضيح لمقارئ أنو لم تكن ىناك أسباب اقتصادية قوية لمبدء في عممية

تمس الفئات الفقيرة المسحوقة ألن نسبتيا من المجتمع الييودي قميمة
احتجاج جماعية ،وأن االحتجاجات ال ّ
لمغاية ،بل ىي احتجاجات طبقة وسطى تواجو تآكالً في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السمع
والمنتجات وارتفاع أسعار المسكن ،وبسبب سياسة الضرائب الحالية .وىو ما يوصمنا إلى السبب التالي

تحولت إلى طبقة وسطى بفضل
لغياب احتجاج في السنوات السابقة ،كون الفئات الوسطى الحالية ّ
وتحول المركز اإلسرائيمي إلى مدينة معولمة.
السياسات االقتصادية الميبرالية وعولمة االقتصاد اإلسرائيمي
ّ
سبب إضافي لعدم االحتجاج ،يتمثل في طبيعة التصدعات االقتصادية في المجتمع اإلسرائيمي التي كانت

ىوية
تمبس دائما ّ

تتحدد
اإلسرائيمي
ّ

اليوية .والقصد أن الطبقات في المجتمع
رد الفعل السياسي إلى جوانب
وجو ّ
ّ
مما ّ
أثنيةّ ،
الغنية أو المتوسطة من
إلى حد بعيد وفقا ألصول األسر الييودية .فقد كانت الفئات
ّ

التصدع االقتصادي يترجم سياسيا
أصول غربية والطبقات الضعيفة أو الفقيرة من أصول شرقية .لذلك كان
ّ
39

رمرَر "حبٌخ اٌذوٌخ االلزصبدَخ واالجزمبػُخ واٌطُبضبد اٌؼبمخ" ،مروس طبؤوة ( 4030ػجرٌ).
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اليوية الييودية ،وترجمة عدم الرضا
تشدد عمى
في ميول الفئات الشرقية الفقيرة إلى أحزاب يمينية ّ
ّ
االقتصادي كانت عن طريق التشديد عمى االنتماء واليوية الييودية الجامعة ال باحتجاجات عمى النظام

ىوية الفئات الضعيفة توجد في الحكم منذ العام
تعبر عن ّ
أن األحزاب اليمينية التي ّ
االقتصادي .كما ّ
مبرر لالحتجاج عمى أساس التمييز من قبل الفئات الغربية تجاه تمك
 ٜٔٚٙبشكل ثابت تقريبا ،لذلك ينتفي ّ
الشرقية كما كان في سنوات الخمسينيات والسبعينيات .وقد أنتجت معادلة االصطفاف الطبقي السياسي،

العمال
تقسيم يمين ويسار سياسي مختمف عن التقسيم التقميدي في المجتمع اإلسرائيمي ،فنجد ّ
أن طبقة ّ
المتوسطة كانت تميل لمتصويت لحزب الميكود اليميني األقرب إلى االقتصاد الميبرالي
والطبقات الفقيرة ودون
ّ

أما الطبقات فوق المتوسطة فكانت تدعم حزب العمل
واقتصاد السوق ،أي بخالف مصالحيا االقتصاديةّ .
الذي يميل إلى االقتصاد شبو االشتراكي وتدخل الدولة ودولة الرفاه.

لماذا االحتجاج اآلن؟
كم من
ىناك عدد من التفسيرات المنطقية لبدء موجة االحتجاج الحالية ،منيا تأثّرىا بالثورات العربية ،وتراكم ّ
االحتجاجات الفئوية والمينية ،وارتفاع أسعار المنازل والسمع ،واتّساع الفجوات .لكن باإلضافة إلى األسباب

مسببات االحتجاج ىو حاجة المجتمع اإلسرائيمي إلى البحث عن نقطة توازن جديدة
أن أحد ّ
التقميدية ،أعتقد ّ
ما بين نظام السوق الحرة وبين تقسيم أكثر عدال لمدخل وتوفير ظروف معيشة مقبولة ،تحافظ عمى مصالح
كافة فئات المجتمع الييودي في إسرائيل ومطالبيا .وتأتي ىذه الحاجة بسبب اعتقاد الطبقات الوسطى

وشرائح أخرى أن توسع الفروقات االقتصادية وتراجع الدولة عن توفير خدمات اجتماعية بدأ ُيمحق ضر ار
يضر بمصالح قومية لممجتمع اإلسرائيمي .وترى
اقتصاديا بشرائح عديدة من المجتمع ،وأن استمرار ذلك قد ّ
يضر باالقتصاد اإلسرائيمي
أن تواصل تج ّذر النظام الميبرالي واقتصاد السوق قد
تمك الفئات كذلك ّ
ّ
وبالمصالح القومية ،في حال حصمت أزمة اقتصادية ومالية خانقة كما حصل في بعض الدول األوروبية
والواليات المتحدة .لذلك ،تطالب حركة االحتجاج بإجراء تعديالت عمى النظام االقتصادي وليس تغييره .فال

لتحول النظام االقتصادي إلى اشتراكي أو عودة الدولة لمسيطرة عمى االقتصاد
جدي
أي مطمب ّ
يوجد ّ
ّ
وادارتو .وتدرك حركة االحتجاج أن ال عودة إلى الوراء ،وج ّل ما تطمبو ىو أخذ مصالح الطبقات الوسطى

تضررت بعض الشيء في السنوات األخيرة من حيث القيمة الشرائية لمدخل .ولذلك،
بعين االعتبار ،إذ أنيا ّ
تتمحور المطالب حول توسيع امتيازات الطبقات الوسطى ،ورفع مستوى المعيشة عن طريق خفض

خاصة أسعار الشقق والمنازل التي ارتفعت في المركز بشكل غير مسبوق.
الضرائب واألسعار،
ّ
توسع نظام السوق تتزامن مع تآكل
من الميم أيضا ،االنتباه إلى أن ىذه االحتجاجات والمطالبة بترويض ّ
النظام النيو-ليبرالي العالمي وتراجعو  ،وتزايد المخاوف من االنييارات االقتصادية والمالية المستقبمية .أي
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أن النظام الميبرالي الحالي بات ىشاً وموضع انتقادات شرعية متزايدة ،األمر الذي سيّل إمكانية انتقاد
ّ
النظام الميبرالي داخل المجتمع اإلسرائيمي بعد أن كانت االنتقادات في السابق حك اًر عمى فئات أيديولوجية
صغيرة جدا تنتمي إلى أقصى اليسار الفكري أو الماركسي ،وينظر إلييا عادة عمى أنيا غير واقعية وغير

متقبمة لمتغيرات التي حصمت في ىذا العالم .كما ساىمت األزمات االقتصادية العالمية المتالحقة في تراجع
وتحوليا إلى مصدر لمخسارة وعدم االستقرار لمطبقات الوسطى ،بعد أن
أسواق األسيم في بورصة تل أبيب،
ّ
ًّ
عددا من كبرى شركات االستثمار في
كانت في السنوات األخيرة
أن ً
مصدر ربح إضافيا ليا .نجد كذلك ّ
َ
إسرائيل تجد صعوبات في استرجاع أسيم دين طرحتيا في األسواق ،وتطالب بخفض ديونيا لمجميور بنسبة

ٓ٘  ،%األمر الذي يزيد مخاوف الطبقات الوسطى المستثمرة في أسواق األسيم وسندات دين القطاع
الخاص بشكل مباشر ،أو غير مباشر عن طريق صناديق االئتمان والتأمينات وصناديق التقاعد(ٕٕ) .باتت
مخاطر النظام الميبرالي اإلسرائيمي إذاً ،تش ّكل عبئا عمى طبقات عديدة في المجتمع اإلسرائيمي .وساىم

ام ُن ىذه األعباء وارتفاع أسعار المعيشة وتآكل القيمة الشرائية لدخل الطبقات الوسطى والفقيرة في المجوء
تز ُ
إلى آلية عمل سياسي شعبي مباشر ،من خالل النـزول إلى الشوارع والتظاىر واالحتجاج ،كونيا باتت آلية
مقبولة ودارجة منذ بدأت الثورات العربية.

الحالة الراىنة من االحتجاج في المجتمع اإلسرائيمي ما ىي إالّ ذروة لتراكم ٍ
كم كبير من االحتجاجات

الصغيرة أو المتوسطة ،شيدىا المجتمع اإلسرائيمي في السنوات األخيرة ،في محاولة غير مجدية لتغيير

التوازن القائم في النظام االقتصادي .ونذكر ىنا إضرابات نقابة المعممين واضراب طالب الجامعات والعمال
االجتماعيين وموظفي السمطات المحمية واألطباء .وفي معظم الحاالت كان محرك االحتجاجات والمطالب،

ىو انتياج سياسة اقتصادية نيو-ليبرالية ،وتراجع الدولة عن امتيازات عديدة كانت توفّرىا دولة الرفاه،
وتراجع العمل المنظم وتراجع قوة نقابات العمال .وقد تعاممت الدولة مع كافة المطالب التي طرحت في
السنوات األخيرة باعتبارىا ضمن أدوات االقتصاد الميبرالي المحافظ ،في محاوالت إلضعاف احتكارات

الشركات الكبرى ،وتحميل القطاع الخاص المزيد من الميام ،واستعمال جياز الضرائب لتشجيع االستيالك،

مما أوصل االحتجاجات الصغيرة الفئوية إلى طريق مسدود والى حالة
مع رفض استعمال أدوات أخرىّ ،
غميان كان ال بد أن تترجم بتحركات جماىيرية كبيرة.

ولكن جغرافية وديمغرافية االحتجاج جاءت مفاجئة إلى حد بعيد ،فمم يتوقع أحد أن تنطمق الحممة من معقل
االقتصاد اإلس ارئيمي الحديث :تل أبيب ،تمك المدينة المعولمة التي تحاكي شركاتيا أسواق العالم .ولم يتوقع

شباب ينتمي إلى الطبقات الوسطى وما فوق .إنيا ليست مدينة الفقر واليأس،
أحد أن يقود حركة االحتجاج
ٌ
إنيا مدينة األحالم وفقا لممفاىيم اإلسرائيمية .وىي داللة عمى أن الفقر لم يحرك ىذا الحراك االجتماعي

السياسي.
44
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من المرجح أن يجري البحث عن حمول ليذه االحتجاجات في نياية المطاف ،من خالل إدخال تعديالت
عمى جياز الضرائب ،المباشرة وغير المباشرة ،وفرض ضريبة عمى القيمة المضافة تكون تدريجية

وتخفيضيا عمى السمع األساسية ،واضافة بعض الخدمات االجتماعية إلى وظائف الدولة .لكن من غير

المتوقّع أن تبتعد نقطة التوازن الجديدة عن النظام الميبرالي والسوق الحرة ،وج ّل ما يمكن تحقيقو ىو ضبط
تغيرات
األسواق وكبح جماح الشركات الكبيرة ونفوذىا .ومن غير المتوقع أن تحدث ىذه االحتجاجات ّ
عميقة في المشيد السياسي اإلسرائيمي .فكما أنتجت الحاجة إلنجاح المشروع الصييوني في بدايتو نموذجا
اقتصاديا تزاوجت فيو سيطرة الدولة عمى االقتصاد مع القطاع الخاص؛ وكما تزاوج منذ الثمانينيات اقتصاد

السوق وبقايا دولة الرفاه؛ كذلك سيعمل المجتمع اإلسرائيمي عمى إيجاد نقطة توازن جديدة ترضي أكبر عدد
من األطراف وتحافظ عمى األىداف القومية لدولة إسرائيل ،وتتناسب مع النظام االقتصادي العالمي بصيغتو

المتغيرة.

إنو من غير المتوقع أن تقوم حركات االحتجاج بتبديل وجيتيا في الفصل بين المطالب االقتصادية

االجتماعية وبين النظام السياسي في إسرائيل وبين االحتالل .وال يعود سبب ىذا الفصل فقط إلدراك قيادات

المحتجين أن إقحام السياسة في الحدث سوف ييدد االئتالفات المحمية التي أقيمت في كل بمدة ،بل ألن

معظم الفئات المشاركة في االحتجاج -وليس بالضرورة كافة القيادات -ال ترى في موضوع االحتالل
واالستيطان سببا لمضائقة االقتصادية أو الرتفاع أسعار المنازل في المركز ،أو لتراجع القيمة الشرائية

لمدخل أو لمتراجع العام في األوضاع االقتصادية .يمكن كذلك القول إ ّن نجاح االحتجاجات ،لغاية اآلن،
يعود إلى وجود إجماع سياسي نيو-صييوني في المجتمع اإلسرائيمي ،يقوم عمى أىمية الحفاظ عمى ييودية
الدولة وعمى الوحدة الداخمية لممجتمع اإلسرائيمي ،وعمى اتفاق واسع حول شروط المفاوضات مع السمطة

الفمسطينية ،وكذلك قبول واسع (عمى األقل لغاية بدء االحتجاجات) لمسياسات االقتصادية النيو-ليبرالية.
ففي الواقع الحالي لممجتمع اإلسرائيمي نجد أن التصدع أو االختالف السياسي في أدنى حاالتو .ولوال ذلك

أن ىذا االحتجاج جاء
لما كان من الممكن إنتاج توافق حول مطالب اقتصادية اجتماعية .ويعني ذلك ّ
جو عام داعم ،دون أن يحقق مطالبو
بسبب انتصار ثقافة نيو -صييونية محافظة ،وقد نجح في خمق ّ

لغاية اآلن ،ألنو ال ينفي ىذه الثقافة وال يعرض بديال عنيا ،بل يطالب بترويضيا بعض الشيء كسقف

أعمى.
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ححلٍل حركت االحخجاج اإلضرائٍلٍت من منظىر اقخصادي ضٍاضً

خاتمة

جاءت موجة االحتجاجات االقتصادية االجتماعية في إسرائيل بعد سنوات من تغمغل ثقافة اقتصادية نيو-
غالبية المواطنين ،دون تمييز بين اليمين واليسار.
ليبرالية لدى معظم النخب السياسية واألحزاب ،ولدى
ّ
وىي ال تعكس بداية شرخ أو تصدع داخل المجتمع اإلسرائيمي ،إنما محاولة لتصحيح مسار تطور
االقتصاد الميبرالي ليتناسب مع احتياجات المجتمع اإلسرائيمي .أي إدخال تعديالت عمى النظام االقتصادي

القائم ال تغير قواعد المعبة القائمة بشكل كامل ،بمعنى ترويض القائم .كما أنيا تبتعد لغاية اآلن عن ربط

المطالب االجتماعية واعادة الحياة لدولة الرفاه مع مطالب سياسية ومع قضايا االحتالل أو تيويد الجميل

نقية -لغاية اآلن -تتعمق بأوضاع الطبقات الوسطى وما
والنقب .إذاً ،ىي احتجاجات اقتصادية اجتماعية ّ
تبقّى من شرائح ضعيفة وفقيرة في إسرائيل ،تحظى بدعم فئات واسعة من المجتمع اإلسرائيمي.

أ ّما من حيث التأثير السياسي لالحتجاجات ،ففي الحالة اإلسرائيمية ،وبعد أن كانت لالحتجاجات
ىوية أثنية ترجمت سياسيا بدعم أحزاب اليمين القومي ،يمكن التكين أن تنجح
االقتصادية في الماضي ّ
المنظومة السياسية والحزبية القائمة في احتواء االحتجاج الحالي ،من خالل تعديل طرحيا االقتصادي
االجتماعي وتنفيذ تغييرات في السياسات الحالية لتستجيب إلى قسم من مطالب االحتجاج ،خاصة التي ال

تؤدي إلى إخالل التوازن القائم في االقتصاد .ومن بينيا مثال تعديالت عمى جياز الضرائب ،وضريبة
ّ

القيمة المضافة ،واإلعالن عن تسييالت في مجال اإلسكان ودعم مشاريع بناء جديدة ،خاصة في الجميل
تغير موجة االحتجاج الحالية التوازنات السياسية والحزبية في المشيد
والنقب .لذلك من غير المتوقّع أن ّ
اإلسرائيمي ،ومن غير المتوقع أن تتبمور المطالب االقتصادية من خالل حزب جديد .فالحديث ال يدور عن
تبني مواقف متناقضة عمى أطراف محور الفكر االقتصادي ،يميني ليبرالي مقابل يساري اجتماعي .وستجد

المنظومة الحزبية القائمة نقطة التوازن ،كما فعل المشروع الصييوني منذ بداياتو ،بين الطرح االجتماعي
والميبرالي ،بين جشع األسواق والحاجة إلى وظائف اقتصادية اجتماعية لمدولة وتوفير ظروف حياة مقبولة
تحافظ عمى بقاء المجموعة الييودية في إسرائيل.

16

