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بعد غياٍب وانقطاٍع بسبب تفشي جائحة كورونا، عقد المنتدى االقتصادي 
فـي   )3/10( الماضي  الخميس  يوم  وذلك  الثاني،  السنوي  مؤتمَره  العربي 
المجتمع  اقتصاَد  العام  هذا  المؤتمر  وتناول  األسد.  دير  فـي  ذّباح  قاعة 
وحضر  به.  المحيطة  والتحديات  إنعاشه  وفرص  نموه  حيث  من  العربي 
المؤتمر عدٌد كبير من رجال األعمال العرب، إلى جانب عدد من المبادرين 

والممثلين لشركات تنموية رائدة فـي قطاعي المال واألعمال.

كما شارك فـي المؤتمر ضيوُف شرٍف كان أبرزهم رئيُس الدولة »يتسحاق 
»أمير  بروفـيسور  إسرائيل  بنك  ومحافظ  مسّجلة(،  ) كلمة  هيرتسوغ« 
»محمد  العربية  الجماهير  العليا لشؤون  المتابعة  لجنة  ورئيس  يارون«، 
بركة«، ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية »مضر يونس« ورئيس 
القائمة المشتركة »أيمن عودة«، ونواب كنيست، ورؤساء سلطات محلية، 
التجارة  مركز  إدارة  من  برهم«  إبراهيم  والسيد  حليلة  »سمير  السيد 
الضفة  فـي  األمريكية  العربية  الجامعة  مكاتب  عام  ومدير  الفلسطيني، 

الغربية »د. عنان الديك«.

واستهّل رئيس مجلس إدارة المنتدى االقتصادي العربي، األستاذ »عيسى 
خوري« المؤتمر بكلمة ترحيبية قال فـيها: »إّن المؤتمر يبحث فـي القضايا 
العربي  المجتمع  مكانة  وتحسين  االقتصادي،  النمو  بمعوقات  المتعلقة 
اقتصاديا، من خالل تسليط الضوء على قضاياه الحيوية والطارئة، وطرح 

الحلول من جهة، والتركيز على التوجهات االستراتيجية من جهة أخرى«.

وسلطة  »كلكليست«  صحيفة  مع  بالشراكة  العام  هذا  المؤتمر  وُعقد 
فـي  الشأن  ألصحاب  ملتقًى  وأشمل  أكبر  ليشكَل  االقتصادي،  التطوير 
النخَب  يستقطب  حيث  العربي،  المجتمع  فـي  والتنمية  االقتصاد  قضايا 
من  الخاص  األعمال  وقطاع  الحكومية،  المؤسسات  وممثلي  األكاديمية، 
العّمالية، إلى جانب  المجتمع العربي واإلسرائيلي، والمصنعين والنقابات 

سياسيين وصناع القرار فـي المكاتب الوزارية والسلطات المحلية. 
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%36  فقط من النساء العربيات يندمجن فـي سوق العمل

سّلط المؤتمر الَضوء على التحديات التي تواجه أبناء المجتمع العربي لالندماج فـي سوق 
العمل من خالل محاضرة رئيسية لمحافظ بنك إسرائيل البروفـيسور »أمير يارون«، تطرق 
فـيها إلى شريحة النساء، مشيًرا إلى أّن نسبَة النساء العربيات فـي سوق العمل -وفق 
المعطيات الحديثة لعام 2020 ال تتعدى %36 مقابل %82 من النساء فـي المجتمع 
التي  األسباب  أهّم  أّن  إسرائيل،  بنك  أجراها  التي  الدراسة  من  وُيستشفُّ  اإلسرائيلي. 
تساهم فـي زيادة الفجوات، هو غياب الوعي المجتمعي تجاه أهمية دمج النساء العربيات 
الصناعة  أرباب  على  مسؤولية  ثمة  بأّن  ترى  الدراسة  أّن  إلى  إضافة  العمل،  فـي سوق 
وأصحاب القرار فـي المجتمع العربي، من أجل إتاحة فرص العمل للنساء العربيات. وجاء 
فـي الدراسة أيًضا أن نسبة الرجال العرب فـي سوق العمل حتى عام 2020، بلغت 69% 

مقابل %86 لدى الرجال فـي المجتمع اإلسرائيلي.

تحديات ومعيقات

ناقش المؤتمر جملة التحديات والعقبات التي يواجهها الشبان العرب عند االندماج فـي 
سوق العمل، حيث أظهرت دراسُة بنك إسرائيل، أّن العائق األول هو ترّدي حال جهاز 
التعليم الذي يعاني من سوء كبير فـي الِبنية التحتية والمناخ التعليمي المناسب -كما 
هو الحال فـي المجتمع اإلسرائيلي-، وهذا ينعكس سلبيا على األداء والتحصيل العلمي 
للطالب العربي، سواء فـي المراحل التي تسبق الجامعة أو ما بعدها، إذ تشير المعطيات 
الصادرة فـي عام 2018، إلى أن نسبة الطالب العرب قطاع »الهايتك«، بلغت %12، أما 
نسبة الطالب العرب فـي مسار التعليم العالي فهي %17، ونسبة الحاصلين على شهادة 

»البجروت« التي تؤهلهم لدخول الجامعة فهي  18%.

%30  فقط من الشباب العرب يجيدون اللغة العبرية بمستوى عاٍل

إذ  العبرية،  اللغة  مهارات  هي  العربي،  المجتمع  أبناء  تواجه  التي  التحديات  أبرز  ومن 
تشير المعطيات الصادرة عن بنك إسرائيل فـي عام 2020 إلى أن %30 فقط من أبناء 
الفئة العمرية )20-24( يجيدون اللغة العبرية بمستوى عاٍل، األمر الذي يقف عائًقا أمام 
النسبة العظمى لالنخراط فـي سوق العمل اإلسرائيلي الذي يتطلب مهارات عالية فـي 

اللغة العبرية.
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تخلل المؤتمر جلساٌت حوارية لمناقشة القضايا الحارقة والملّحة فـي المجتمع العربي، مع ممثلين عن شركات 
اقتصادية ورجال أعمال، وباحثين وأكاديميين، وصّناع قرار.

الموارد الحكومية وكيفـية االستفادة منها

الجلسة األولى كانت بعنوان: »موارد الدولة، هل هي لجميع مواطنيها؟«، 
االستفادة  وآليات  الحكومية،  االقتصادية  الخطة  إلى  فـيها  التطرق  وتّم 
الجلسة  إلى مشاريع عمل، وكان ضيوف  ميزانيات  وتحوليها من  منها 
كٌل من: المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية 
العربية، والسيدة ناريمان سليمان من مؤسسة »بنفسي«، والسيد سامي 
وأدارت  العربي،  المجتمع  فـي  االقتصادي  التطوير  سلطة  من  لهياني 

الجلسة السيدة سوزان حسن ظاهر.

سوق االئتمان.. فرص وتحديات

الجلسة الثانية، جاءت تحت عنوان: »سوق االئتمان فـي المجتمع العربي، 
ما بين الفرص والتحديات«. وكان المراقب على البنوك »يائير أفـيدان« 
)التأمين  المال  سوق  سلطة  رئيس  إلى  إضافة  الجلسة،  ضيوف  أبرز 

والتوفـير(، وأدار الجلسة المحامي فـّياض طميش من مكتب »فـيشر«.

مجال الهايتيك رافعة اقتصادية جديرة باالعتبار

الجلسة الثالثة ناقشت »قطاع التكنولوجيا وريادة األعمال ما بين الواقع 
الموجود واألمل المنشود فـي مجتمعنا العربي«، وحضرها لفـيٌف من رّواد 
السيد  الجلسة  وأدار  الهايتك،  قطاع  فـي  والمؤثرين  والعاملين  األعمال، 

خليل شواهنة.
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المال وسبل تجفـيف منابع السوق السوداء

الجلسة الرابعة ناقشت موضوع »المال فـي خدمة الجريمة المنظمة فـي 
الخروج  بدائل وطرق  الجلسة  فـي  المشاركون  العربي«، وطرح  المجتمع 
توفر  اقتصادية  المستنقع، من خالل عرض مبادرات ومشاريع  من هذا 
فرص عمل كثيرة، وتقطع الطريق أمام السوق السوداء. ومن أبرز  حضور 
الجلسة: المدير العام السابق لبنك اسرائيل »السيد حيزي كالو«، و »السيد 
الجلسة  فـي مكتب »فـيشر«،  وأدار  الشريك  المحامي  درور متيتياهو«، 

الصحافـية سميرة حاج يحيى.

الجلســة الرابعـــــة: 

الجلســة الخامســة: 

4

5

المحيط العربي والفلسطيني والتبادل االقتصادي

الجوار،  دول  مع  اإلقليمية  التجارة  موضوع  تناولت  الخامسة  الجلسة 
والتبادل التجاري والتعاون اإلقليمي وكيفـية االستفادة منه اقتصاديا، ومن 
التجارة  مركز  إدارة  من  حليلة  سمير  السيد  بالجلسة،  شاركوا  من  أبرز 
وأدارها  للهندسة.  س.ك  شركة  من  خوري  سمير  والسيد  الفلسطيني، 

الصحفـّية دانيا مصالحة.

الكلمة الختامية لمدير المنتدى

واخُتتم المؤتمر بكلمة من مدير المنتدى االقتصادي العربي، 
المشاركة فـي  د. »سامي ميعاري«، شكر فـيها الحضور على 
نصب  وضع  العربي  االقتصادي  المنتدى  إن  وقال  المؤتمر، 
عينيه تطوير االقتصاد فـي المجتمع العربي، وسدَّ الفجوات من 
خالل إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية، والتشبيك مع الجهات 
المعنية محليا وإقليميا. وشدد د. ميعاري على أهمية التنفـيذ 
واللقاءات  المؤتمرات  فـي  والتوصيات  التخطيط  جانب  إلى 
المنتدى  إنجازات  من  جزًءا  استعرض  حيث  المهنية، 
العرب  إلى جانب تنظيم وتوحيد رجال األعمال  االقتصادي، 
تحت مظلة واحدة. وقد بلغ عدد المنتسبين إلى المنتدى حتى 
اآلن 150 عضوا ما بين رجال وسيدات أعمال عرب، األمر 
الذي سيسهم بشكل إيجابي فـي ازدهار ونمو اقتصاد المجتمع 

العربي. 6



أوصى المشاركون فـي المؤتمر بعدة نقاط مهمة؛ من أجل العمل على سد الفجوات 
وتذليل العقبات فـي القطاعات كافة ، أبرزها:

تعزيز  وهو  انطالقه،  منذ  به  العمل  االقتصادي  المنتدى  بدأ  قد  ما كان  وتطوير  دعم 
العمل المشترك مع رجال األعمال وصّناع القرار والجهات الحكومية الرسمية بشكل 

متواصل واستراتيجي.

وإنشاء  المالي،  واالحتواء  المالية،  التربية  مفهوم  تعزيز  على  أكبر  بشكل  العمل 
مشاريع فـي هذا السياق فـي المجتمع العربي.

إقامة جسم مهني يضم أصحاب كفاءات وخبرات؛ من أجل تحويل ميزانيات الخطة 
االقتصادية الحكومية إلى برامج ومشاريع على أرض الواقع؛ لسد الفجوات التي يعاني 

منها المجتمع العربي.

النهوض أكثر بقطاع تكنولوجيا المعلومات )هايتك(، من خالل توحيد الجهود لبناء 
خطة شاملة ومشتركة لألطر المؤثرة فـي بيئة العمل، والسير نحو بناء مبادرات ومشاريع 
تكنولوجية تعزز الوعي المجتمعي تجاه هذا القطاع من جهة، وخلق فرص عمل من 

جهة أخرى.

توظيف المشاريع والمبادرات االقتصادية؛ لمحاربة العنف والجريمة، وسد الطريق 
أمام التوجه للسوق السوداء ألخذ قروض، ومحاربة ظاهرة »الخاوة«.

تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع أرباب الصناعة وصّناع القرار فـي مناطق 
الضفة الغربية ودول الجوار فـي القطاعات كافة.
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أعدت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة الكثير من الخطط الخماسية للمجتمع العربي، 

من أجل تقليص الفوارق والفجوات، لكّن تلك الخطط لم تحقق أهدافها المرجّوة؛ بسبب 

عدم إشراك قيادات المجتمع العربي فـي تحضيرها وصياغتها، وكذلك كون غالبية هذه 

الخطط لم َتأخذ بعين االعتبار المعيقات والتحديات لرصد الميزانيات وتوظيفها، كما أّنها 

تعّمدت حجَب الكثير من موارد الدولة عن المواطنين العرب. 

أمام هذه التحديات والمعيقات، وفـي ظل الخطة الحكومية 922، والخطة 550 لتقليص 

الفجوات، ناقش المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى االقتصادي العربي الذي ُعقد بالشراكة 

مع صحيفة “كلكليست” وسلطة التطوير االقتصادي موارد الدولة، وإذا ما كانت لجميع 

مواطنيها، والخطة الحكومية الخمسية وقانون الميزانية، وما هي حصة المجتمع العربي 

فـي ميزانية الدولة؟ وهل هذه الحصة مرضية بالفعل؟ وقد سّيرت هذه المحاِور وطرحتها 

للنقاش سوزان حسن ظاهر.

1
الجلســة األولى: 
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الجلســة األولى: 

العربية،  المحلية  للسلطات  القطرية  اللجنة  رئيس  وقال 
المتعاقبة،  اإلسرائيلية  الحكومات  إن  يونس،  مضر  المحامي 
أعّدت الكثير من الخطط الخماسية قبل الخطة 922، لكن جميَعها 
كانت خطط عينية ومحدودة، وذات ميزانيات صغيرة، كما أّنها اُعدت دون 
شراكة أو تعاون مع المجتمع العربي وقياداته ومؤسساته، وعليه فقد كان 

نجاح هذه الخطط محدوًدا.

وأوضح يونس أن الحكومة اإلسرائيلية ارتكبت فـي البداية الخطأ ذاَته ، حيث 
وتحضير  جدول  فـي  شريكًة  العربية  والقيادات  المحلية  السلطات  تكن  لم 
وصياغة الخطة 922، قائال: »لقد مُثلنا أمام المكاتب الحكومية وطرحنا 
العربية، وأّكدنا على ضرورة أن نكون  المطالب واالجتياحات للبلدات 

شركاء فـي صياغة وإعداد الخطة«.

وذكر المحامي يونس، وهو رئيس مجلس محلي عرعرة عارة، أّنه عقب هذه 
القطرية  للجنة  الحكوميين، كانت  للمسؤولين  االقتراحات  وتقديم  اللقاءات 
الخطة  بنود  بعض  صياغة  على  للتأثير  وإمكانية  فرصة  العربية  والقيادات 
922، علما أنه تم تشخيص الكثير من المعيقات والتحديات التي تحول دون 
نجاح الخطة فـي حال لم ُتؤخذ بعين االعتبار مطالب ومالحظات مسؤولي 

المجتمع العربي.

حلوًلا  طياتها  فـي  تحمل  ال   ،922 الحكومية  الخطة  أن  على  يونس  وشدد 
كان  فقد  وعليه  العربي،  المجتمع  يعيشه  الذي  والواقع  للمشاكل  جذرية 
واضحا للجنة القطرية للسلطات الحلية العربية بأنها مطالبة لتحضير ذاِتها 
بطواِقم مهنية، لتكون شريكة أكثر فـي أي خطة حكومية مستقبلية،  خصوصا 

أن الخطة 922، أتت لحل مشاكل التمييز على وجه الخصوص.

وأشار إلى أّن الخطط الحكومية مطالبة ليس فقط بالتعامل مع قضايا حارقة 
فـي مجال التخطيط والبناء أو الهدم، بل يجب التفكير أيًضا فـي رؤية أكثر 
واالقتصاد،  والهايتك  التكنولوجيا  مثل  الحياة،  مجاالت  لمختلف  شمولية 
ليكون المجتمع العربي جزًءا ال يتجزأ من عالم تطور التكنولوجيا والهايتك 
بالتعاون  القطرية  اللجنة  انطلقت  وعليه  الحياتية،  المجاالت  مختلف  فـي 
الشراكة  خالل  من  خطط،  لتحضير  مختصين  من  مهنية  طواقم  ومساعدة 
فـي  الفاعلة  المدني  المجتمع  وجمعيات  مؤسسات  مختلف  مع  والتعاون 

المجتمع العربي. 
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الجلســة األولى: 

1

ويعتقد يونس أن أبرز التحديات هي استغالل الموارد وتوظيف الميزانيات 
الحكومية فـي أهدافها وتنفـيذ الخطط والبرامج على أرض الواقع، ال سّيما 
فـي ظل نقص القوى العاملة المهنية فـي السلطات المحلية العربية، مع 
ضرورة تأهيل كوادر مهنية ومختصة يمكنها التعامل مع مختلف الخطط 

الحكومية، لتكون شريكة فـي صياغة الخطط وتطبيقها.

الموقف ذاُته تبنته، ناريمان سليمان، من مؤسسة »بنفسي«، 
الناشطة فـي مجال التشغيل وتوفـير فرص العمل فـي البلدات 
العربية، مشيرة إلى أّن هناك الكثير من الطاقات المهنية غير 
الشراكة  على  القوة  لديها  قدرات  وهي  العربي،  المجتمع  فـي  المستغلة 
والتأثير على الخطط الحكومية، والمساهمة فـي تطبيقها ونجاحها على 

أرض الواقع، والخارطة التشغيلية، والتعليمية، والصناعية.

وتعتقد سليمان أن القضية ليس فقط وجود خطط حكومية، بل فـي كيفـية 
توحيد الطاقات والقدرات والموارد واستغاللها إلخراج تلك الخطط إلى 
حيز التنفـيذ، مع استغالل  الموارد والطاقات الكامنة، مستذكرة نشاطها 
من خالل مشروع المرأة الريادية، ومشروع مراكز ريان، ومراكز التشغيل 

المنتشرة فـي 22 بلدة عربية.

بكيفـية  بل  بالميزانيات،  تمكن  ال  المشكلة  أن  سليمان  وأوضحت 
العربي فـي االقتصاد  الموارد؛ بغية اندماج المجتمع  استثمارها وتوفـير 
المهنية  بالطواقم  االستعانة  ضرورة  على  مشددة  اإلسرائيلي،  العام 
قطاعات  مختلف  بين  الجهود  وتضافر  والشراكة  المجاالت،  بمختلف 

المجتمع لتحقيق ذلك.

العمل  وفرص  التأهيل،  فرص  توفـير  حاليا  المطلوب  أن  وأكدت 
والمناطق الصناعية المتطورة، والموارد للسلطات المحلية والبنى التحتية 
ومسطحات األراضي، وهي أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العربي، 
واالحتياجات  والمطالب  تتالءم  برامج وخطط  تحضير  بد من  ال  حيث 
المنافسة على كل وظيفة  العرب، وتمكينهم من  للمواطنين  المستقبلية 

فـي سوق العمل اإلسرائيلي. 

فـي  االقتصادي  التطوير  سلطة  من  لهياني،  سامي  ويتفق 
»إّن  قائال:  سليمان،  ناريمان  طرح  مع  العربي  المجتمع 
مجال  فـي  من  أكثر  باالهتمام  مطالٌب  العربي  المجتمع 
من  المزيد  ودفع  الكوادر،  تأهيل  خالل  من  والتكنولوجيا  الهايتك 
المواطنين العرب لدراسة هذا المجال، خاصًة وأنه يوجد اآلن نحو 

2010 ألف مهندس فـي قطاع الهايتك، و300 صاحب براءة اختراع«.



الجلســة األولى: 
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االقتصادي  والتطور  النمو  تحقيق  العربي  للمجتمع  يمكن  ال  أنه  لهياني  وأوضح 
والتأثير دون االنخراط فـي مجال الهايتك والتكنولوجيا، وعليه ال بد من مضاعفة 
عدد المهندسين وأصحاب براءة االختراع فـي المجتمع العربي، وتوظيف قطاع 
الهايتك للنهوض وتطوير القطاعات الخدماتية والحياتية والتشغيلية فـي البلدات 

العربية كافة.

ويعتقد المسؤول فـي سلطة التطوير االقتصادي فـي المجتمع العربي، أّنهم بحاجة 
5 سنوات بغية استكشاف األهداف التي وضعت من خالل الخطة الحكومية 922، 
والتي سعت فـي جوهرها إلى تغيير فـي منظومة رصد الميزانيات للبلدات العربية 
وكيفـية توظيفها، وكذلك الخطة 550 التي هدفت إلى تقليص الفجوات، بحيث 
يمكن إحداث التغيير بشكل متدرج وتنفـيذ الخطط بشكل مهني، على أن يكون 

حجر األساس لهذا التغيير من خالل االستثمار بالتعليم وقطاع الهايتك.

1
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يعاني المجتمع العربي من مشاكل هيكلية فـي كل ما يتعلق بسوق االئتمان والقروض 
المصرفـية وخاصة فـي مجال اإلسكان، ويشكو الزبائن العرب كذلك من التمييز بكل 
ما يتعلق بالحصول على القروض أو االئتمان، ونسب الفائدة المرتفعة عن الخدمات 

البنكية مقارنة بالفائدة التي ُتجبى من الزبائن اليهود.  

العربي  المجتمع  فـي  اإلسكان  وقروض  العقاري  الرهن  قروض  يشهد سوق  ذلك،  إلى 
ارتفاعا، على الرغم من أن نسبة القروض المخصصة للعرب أقل مقارنة بتلك التي ُتمنح 

للزبائن اليهود.

العائالت  من  عالية  نسبة  هناك  شرعية،  دينية  وألسباب  السياسات  لهذه  ونتيجًة 
الفوائد،  بسبب  حسابات؛  لها  يوجد  وال  التجارية  المصارف  مع  تتعامل  ال  العربية 
وتفّضل التعامالت المصرفـية َوفقا للشريعة، وهو األمر الذي تنبهت له مختلف الجهات 
اإلسرائيلية المسؤولة عن الخدمات المصرفـية فـي البالد، والتي تفحص إمكانية توفـير 
مثل هذه الخدمات، خصوصا بعد توقيع “االتفاقيات اإلبراهيمية” والترويج للمصارف 

اإلسالمية فـي الدول التي ُتقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل.

2
الجلســة الثانيـــة: 



هذه المحاور وأخرى كانت ضمن مناقشات جلسة سوق االئتمان فـي المجتمع العربي، 
ما بين الفرص والتحديات، وهو ما طرح تساؤل: لماذا تنُدر المؤسسات المالية المملوكة 
للعرب فـي البالد -إن كانت موجودة أصال-؟ وهل هناك معيق قانوني أم هي ظروف 

السوق؟ 

أدار هذه المحاور المحامي »فـياض طميش« من مكتب »فـيشر«، وشارك 
فـي النقاش المراقب على البنوك »يائير أفـيدان« ورئيس سلطة سوق المال 
)التأمين والتوفـير( »موشيه بريكت«، والرئيس التنفـيذي لشركة المراسالت 
البنكية »جيتيت جور«، والمحاسب »محمد هيبي« من شركة »ديلويت«، والقائم بأعمال 

المدير العام لشركة »ملران«، مراقب الحسابات »أليكس شكلونيكوف«. 

قصوى  أهمية  هناك  »إّن  أفـيدان:  يائير  البنوك  على  المراقب  وقال 
القيام  يجب  إذ  بالبالد،  العام  االقتصادي  الحيز  فـي  العربي  للمجتمع 
بمختلف اإلجراءات والخطوات من أجل النهوض بالمجتمع العربي والنمو 

االقتصادي واندماجه فـي التعليم والتشغيل وفـي المجال المصرفـي أيًضا«.

تتعلق  المصرفـي  المجال  فـي  التحديات  من  كثيًرا  أّن  البنوك  على  المراقب  وأوضح 
بالمجتمع العربي، قائال: »بالعموم الِبنية التحتية والمنظومة المصرفـية للمجتمع العربي 

جدية، لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد بعض األمور التي يجب القيام بها وتنفـيذها«.

واستعرض »أفـيدان« مدى تعامل العائالت العربية مع المصارف واستخدام الخدمات 
حسابات  لديها  العربية  العائالت  من   87% أن  إلى  اإلحصاءات  تشير  حيث  البنكية، 
مصرفـية، فـيما %73 من المواطنين العرب فوق جيل 16 عاًما لديهم حساب بالبنك. 
وعزا عدم إقبال جميع أفراد العائلة على فتح الحسابات المصرفـية إلى االكتفاء بوجود 

حساب ألحدهم، باإلضافة ألسباب دينية وشرعية.

وأظهرت إحصاءاُت المراقب على البنوك أن %70 من الزبائن العرب لديهم بطاقات 
فـي  للزبائن  االعتماد  أطر  بقليل من  أقل  ربما  والتي هي  اعتماد،  اُطر  اعتماد، وكذلك 
المجتمع اليهودي، أما فـيما يخص القروض، فإّن حجَمها متساٍو -إلى حد معين- بين 

العرب واليهود.

وفـيما يتعلق بقروض اإلسكان، ُيالحظ أّنها أقل عند العرب مقارنة باليهود، بينما فترة 
قروض اإلسكان متشابهة، غيَر أّن جدولة وتسديد القروض تكون لدى العرب لفترة أطول 
منه عند اليهود، وذلك بسبب أن قيمَة دخل العائلة اليهودية أعلى من نسبة دخل العائلة 

العربية.

وبما يخص التمييز والفوارق فـي قيمة الفائدة عن الخدمة المصرفـية وارتفاِعها للزبائن 
»إّن هذه مقولة عامة وشاملة، ويجب  اليهود، يقول أفـيدان:  العرب مقارنة بالزبائن 

1

נייר עבודה מס 1   יוני 2022

2

الجلســة الثانيـــة: 

13



2

توضيحها وتفسيرها، وبشكل عام ال يوجد أُي فرق بين أصحاب القروض 
القرض  وجدولة  إعادة  االعتبار مخاطر  بعين  يؤخذ  لكْن  والعرب،  اليهود 

وتسديده«.

وأوضح أن اإلحصاءات ُتظهر أن نسبة الحسابات المقيدة فـي المجتمع العربي 
أكثر منها لدى اليهود، وكذلك نسبة التأخير فـي تسديد القروض أعلى عند 
وجدولة  تسديد  فـي  المخاطر  تحددها  الفائدة  نسبة  فإن  وبالتالي  العرب، 

القروض.

وأشار إلى أنه ال يوجد أي تمييز فـي كل ما يتعلق بالمعامالت البنكية، حيث 
القروض وقيمتها ونسبة  التي تحدد  البنكي هي  الحساب  بيانات صاحب  إن 
العربي  للمجتمع  أفضلية  لمنح  هناك ضرورة  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الفوائد، 
وتوسيع قروض اإلسكان لهم، واستعمال اللغة العربية فـي الخدمات المصرفـية، 

والتثقيف بكل ما يتعلق بطرق استعمال الخدمات المصرفـية.

والبنوك  المصارف  قيام  أو  البالد،  فـي  إسالمي  مصرف  فتح  إمكانية  وحول 
التجارية بتقديم خدمات َوفقا لنظام الشريعة، ال يبدي المراقب على البنوك 
معارضة، بل يرّحب فـي ذلك، قائال: »علينا أن نسأل مدى الجدوى من هذه 
توقيع  عقب  عليها، خصوصا  اإلقبال  سيكون  مدى  أي  إلى  وكذلك  الخدمة، 
حسب  المصرفـية  والخدمات  المصارف  تواجد  مع  اإلبراهيمية،  االتفاقيات 

الشريعة فـي الدول المطبعة مع إسرائيل«.

الموقف ذاته تبناه رئيس سلطة سوق المال )التأمين والتوفـير( 
»موشيه بريكت«، بشأن إمكانية إقامة مصرف إسالمي أو تقديم 
خدمات مصرفـية بالبنوك فـي البالد بحسب الشريعة، قائال »نسعى 
القطاعات  مختلف  احتياجات  وفق  والعمل  المصرفـية  الخدمات  لتوفـير 

والشرائح المجتمعية واحتياجات الزبائن«.

وأوضح بريكت أنه يبذل كّل الجهود لتلبية احتياجات المجتمع العربي وما يتعلق 
بموضوع بطاقات االعتماد وسوق االئتمان وأطر االعتماد للزبائن العرب، عبر 
توفـير الحلول وإجراءات إصالحات فـي مجال التأمين، وتوفـير مسار الشريعة 
أيضا، بصناديق التقاعد، مؤكًدا أنه يدعم هذه المسارات والشركات التي ُتبدي 

استعداداها لتقديم مثل هذه الخدمات.

وأكد رئيس سلطة سوق المال )التأمين والتوفـير( أن السلطة تعمل بموجب 
القانون، لدعم وتشجيع المبادرة والمنافسة ومنح تراخيص لشركات مستعدة 

لتقديم خدمات تأخذ بعين االعتبار الجانب الشرعي.

الجلســة الثانيـــة: 
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من جانبها، توّلت الرئيس التنفـيذي لشركة المراسالت البنكية »جيتيت 
العربي، حيث  المال بالمجتمع  أهمية قصوى لتوفـير وتواجد سوق  جور«، 
الموارد والطاقات والقدرات  المال وسيلة مهمة الستغالل  ترى بأّن سوق 
العربي، األمر الذي يمكن أن يشكل رافعة للنمو االقتصادي  الكامنة فـي المجتمع 

واالندماج.

تقول جور:  المصرفـية اإلسالمية،  والخدمات  باالقتصاد اإلسالمي  يتعلق  وبكل ما 
»علينا عدم النظر إلى الحاجة لمثل هذه الخدمة فقط هنا فـي البالد، فمع توقيع 
االتفاقيات اإلبراهيمية، على إسرائيل  أن تفكر بشكٍل جدي فـي استخدام مثل 
هذه الخدمات المنتشرة فـي العالم العربي، بحيث أن القدرة الكامنة للخدمات 

المصرفـية ضخمة جًدا، وهنا تكمن األهمية بتوفـيرها أيضا داخل البالد«.

وسوق  والمصارف  البنوك  فـي  التكنولوجيا  بمجال  النهوض  ضرورة  على  وشّددت 
المال، مشيرة إلى أن التكنولوجيا قادرة على توفـير الكثير من الحلول للزبائن العرب 
من خالل توفـير مختلف الخدمات المصرفـية، األمر الذي من شأنه أن يوفر خدمات 

مختلفة، ويسهم فـي تقليص الفجوات والفوارق بين اليهود والعرب.
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انخراط  ومدى  العربي  بالمجتمع  الكامنة  والقدرات  المال  سوق  وعن 
العرب وتداول الشركات العربية فـي البورصة اإلسرائيلية، قال المحاسب 
لتعزيز  قصوى  أهمية  »هناك  »ديلويت«:  شركة  من  هيبي«  »محمد 

الوعي بالمجتمع العربي وكل ما يتعلق بأسواق المال«.

المال  لسوق  ونمو  ازدهار  من  األخيرين  بالعامين  حصل  ما  هيبي  واستعرض 
اإلسرائيلي، وهو ما يعتبره »تفويت فرصة« من قبل المتجمع العربي، مشيًرا إلى 
أنه خالل هذه الفترة دخلت 120 شركة إلى سوق المال والبورصة اإلسرائيلية، دون 
الشركات تمّكنت  أن تكون هناك ولو حتى شركة عربية واحدة. وأوضح أن تلك 
العربي أي  15 مليار شيقل، ولم يكن للمجتمع  الفترة- من تجنيد  -خالل هذه 
نصيب بهذا االستثمار، مشيًرا إلى أنه لم ُتدرج أي شركة عربية أسهمها للتداول 

فـي سوق المال اإلسرائيلي.

المال بالنسبة للمجتمع  ودعا إلى استغالل الفرص، وتعميق الوعي بأهمية سوق 
العربي، مؤكًدا أن وجود شركات واستثمارات عربية، وتداُول أسهم عربية فـي سوق 
للنمور والتطوير وتوفـير  العربي،  المال اإلسرائيلي، يعني فرصة سانحة للمجتمع 

فرص العمل واندماج باالقتصاد العام.

بدوِره، استعرض القائم بأعمال المدير العام لشركة »ملران« ومراقب 
بمنح  المختصة  الشركة  تجربة  شكلونيكوف«،  »أليكس  الحسابات 
تقديم هذه  فـي  تتخصص  المصرفـية، حيث  الخدمات  القروض خارج 
الخدمات للمجتمع العربي، وهي عملًيا أول شركة -من هذا القبيل-  توفر خدماتها 
للزبائن العرب. وأوضح القائم بأعمال المدير العام لشركة »ملران«، أن الشركة التي 
يتم تداول أسهمها فـي البورصة، تحقق قفزة نوعية؛ بسبب تداولها فـي سوق المال 
اإلسرائيلي، وهو ما أكد أن للشركة قدرات كامنة لم يتسن تحقيقها إال بعد تداول 

أسهمها فـي سوق المال، ما مكنها من تجنيد األموال عبر سندات الدين.

وأكد أن الشركة ومع تداول أسهمها فـي سوق المال اإلسرائيلي، استطاعت خالل 
فترة قصيرة من تجنيد 120 مليون شيقل عبر سندات الدين، األمر الذي مّكنها 
من توسيع نشاطها فـي ملف االئتمان والقروض من خالل شراكة أولية مع شركة 
ائتمان أميركية. وأشار إلى أن الشركة »ملران« وبعد تداول أسهمها فـي البورصة، 
وّسعت من تعامالتها وشراكاتها اإلستراتجية، حيث يوجد لديها شراكة مع 4 بنوك 
إسرائيلية، أبرزها بنك »هبوعليم« وبنك »مركنتيل«. وأكد القائم بأعمال المدير 
العام لشركة »ملران«، أن للشركة إطار اعتماد بقيمة 250 مليون شيقل، وعليه 
فهي تتطلع ومن خالل النظرة المستقبلية لتوسيع دائرة خدماتها لتشمل أيضا منح 

القروض والخدمات بموجب الشريعة اإلسالمية.
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نسخته  فـي  العربي،  االقتصادي  المنتدى   ،2022 االقتصادية  التنمية  مؤتمر  ناقش 
البيئة  كانت  ما  وإذا  العربي،  المجتمع  فـي  األعمال  وريادة  الهايتك  موضوع  الثانية، 
للتطوير، وسبل  الحال، ومجاالت  توصيف  التطور من خالل  زالت طور  ما  الحاضنة 
الالزمة  األدوات  من  بمجموعة  التكنولوجيا  مجال  فـي  العربي  األعمال  رائد  تجهيز 

لنجاحه.

التطوير  وسلطة  “كلكليست”  صحيفة  مع  بالشراكة  عقد  الذي  المؤتمر  وتناول 
االقتصادي، فـي جلسته الثالثة التي توّلى إدارتها “خليل شواهنة”، مجال الهايتك فـي 
المجتمع العربي والتحديات، وقطاع التكنولوجيا العربي بين الواقع الموجود واألمل 

المنشود.

خالل  الهايتك  قطاع  فـي  والمؤثرون  والعاملون  األعمال،  رّواد  من  لفـيف  وناقش 
جلستهم، إمكانية أن يكون قطاع الهايتك رافعة اقتصادية جديرة باالعتبار، وأفق تطور 

وتوسع قطاع التكنولوجيا وريادة األعمال فـي المجتمع العربي.

3
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الجلســة الثالثــــة: 

3

قطاع  فـي  االستثمار  فـي  الحكومي  الدور  استعراض  تم  المناقشات  وخالل 
للمشاريع  الحكومية  المناقصات  عن  واإلعالن  العربية،  بالبلدات  الهايتك 
هذه  كانت  ما  وإذا  العربي،  بالمجتمع  التكنولوجيا  قطاع  فـي  والمبادرات 

المناقصات كافـية للنهوض وتوسع مشاريع الهايتك العربية.

شواهنة  خليل  الجلسة  مسّير  استعرض  النقاش،  بداية  وفـي 
إسرائيل  أّن  إلى  مشيًرا  البالد،  فـي  والتكنولوجيا  الهايتك  قطاع 
تعُد من الدول المتقدمة والريادية فـي قطاع الهايتك والتحديثات 

والتجديدات التكنولوجية على مستوى العالم.

ألف   300 يضم  الهايتك  قطاع  فـي  اإلسرائيلي  العمل  سوق  أن  وأوضح 
موظف ومستخدم، وهو ما يشكل %10 من القوى العاملة فـي سوق العمل 
اإلسرائيلي، علما أن %40 من الناتج والصادرات اإلسرائيلية متعلقة بقطاع 

الهايتك، وتشكل ما نسبُته %25 من مدخوالت الخزينة اإلسرائيلية.

ألف مهندس   15 إلى  10 آالف  بين  الرغم من ذلك، هناك نقص ما  وعلى 
البالد، حيث تجرى المحاوالت للبحث عن األدمغة  الهايتك فـي  فـي قطاع 
والمهندسين لسد النقص، ودمجها وتشغيلها فـي قطاع الهايتك اإلسرائيلي، 
من  والمزيد  المبادرات  تطور  مجال  فـي  متسارًعا  تطوًرا  يشهد  الذي 

االستثمارات وتسجيل براءة اختراع.

وأشار شواهنة إلى أن سوق العمل اإلسرائيلي فـي قطاع الهايتك تمّكن خالل 
العام 2021، من تجنيد نحو 25 مليار دوالر فـي االستثمارات والمبادرات، 
إلى جانب 85 مليار دوالر صفقات فـي قطاع الهايتك، حيث ُيطرح السؤال: 
»أين يتواجد المجتمع العربي من هذه الصناعة والمبادرات واالستثمارات؟«.

وهو  يزبك«،  »حاتم  استعرض  التساؤل،  هذا  على  إجابة  وفـي 
مجلس  وعضو  »برودكوم«،  شركة  فـي  متقدم  ومدير  مستثمر 
قطاع  فـي  المبادرة  فـي  تجِربته  »تسوفن«،  مؤسسة  فـي  إدارة 
الهايتك والمشروع الذي أطلقه فـي الناصرة قبل 8 سنوات، رغم ُشِح الطاقات 
المهنية والمهندسين فـي حينه، علما أّن هناك الكثير من المبادرات ومشاريع 
العمل المطروحة  وسط تشجيِع الجيل الشاب لالنخراط األكاديمي لدراسة 

موضوع التكنولوجيا.

إدراٌك ووعٌي ألهمية دراسة  لديه  بات  العربي  المجتمع  أّن  إلى  يزبك  وأشار 
المهندسين  تشجيع  عبر  الهايتك،  قطاع  على  وإقبال  التكنولوجيا  موضوع 
والخريجين للعمل فـي الشركات والمبادرات العربية فـي البلدات العربية، فـي 
تّم  المبادرات واالستثمارات وتوسع ريادة األعمال، بعدما  ظل تطور مجال 

كسر حاجز الخوف بشأن االستثمار بهذا القطاع.
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الجلســة الثالثــــة: 

 لكن، يقول عضو مجلس إدارة فـي مؤسسة »تسوفن«: »إن ما ينقصنا فـي المجتمع 
العربي هو القدرة على إدارة هذه المشاريع وتوجيهها، فهناك الكثير من المهندسين 
للتوجيه  بحاجة  لكّنهم  والمبادرات،  األفكار  لديهم  الهايتك  عالم  فـي  واألدمغة 
والتطوير واالستثمار التجاري، وهذا ما نقوم به بغية إخراج األفكار إلى حيز التنفـيذ«.

من جانبها، قالت »بسمة خلف«، وهي مديرة متقدمة فـي شركة »إنتل«، 
وعضو مجلس إدارة فـي »APPLESEED«: »إن اإلحصاءات والمعطيات 
هي  وإنما  الصدفة،  وليدة  ليست  البالد،  فـي  الهايتك  سوق  قطاع  بشأن 
مسيرة سنوات من العمل واالستثمار المتدرج، وعليه نلمس هذا التطور فـي قطاع 

الهايتك بالمجتمع العربي«.

البعد رغم  بعيًدا كل  العربي ما زال  المجتمع  أّن  تعتقد خلف  الرغم من ذلك،   وعلى 
الكوادر والطاقات والقدرات، من أجل تحقيق التقارب والتساوي مع قطاع الهايتك فـي 
السوق اإلسرائيلي العام، ولكّنها   تبدي نوعا من الرضا عن المساهمة والدور العربي فـي 

قطاع الهايتك اإلسرائيلي.

1وأشارت المديرة المتقدمة فـي شركة »إنتل« إلى أنه قبل 16 عاًما كان هناك فقط 30 

נייר עבודה מס 1   יוני 2022
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الجلســة الثالثــــة: 

3

سيدة عربية تعمل فـي مجال الهايتك فـي البالد، لكن ثمَة من يالحظ هذا التطور 
سوق  فـي  العاملة  القوى  من   40% إّن  حيث  التكنولوجيا،  عالم  فـي  السريع 
الهايتك اإلسرائيلي هّن من النساء حالًيا، وهو أعلى من المعدل العام العالمي 

الذي يصل إلى 30%.

وأعربت خلف عن تفاؤٍل حذر بشأن تطور قطاع الهايتك فـي المجتمع العربي، 
وعزت التفاؤل الحذر إلى أّن تطور هذا القطاع يتم بإجراءاٍت وخطوات بطيئة ال 
تنسجم من التطور والسرعة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى البالد بشكل 
عام، مشددة على ضرورة التفكير العميق بكيفـية  مواكبة التطور فـي صناعة 

الهايتك وتقليص الفجوات فـي هذا المجال.

والمدير  العام  الشريك  »نزار مشيعل«،  يبديه  أيًضا  ذاُت  الموقف 
المالي فـي صندوق االستثمارات »NGT«، الذي يمتنع عن التفاؤل 
وذلك  العربي،  المجتمع  فـي  الهايتك  بقطاع  يتعلق  ما  بكل  الواسع 
فـي ظل التطور البطيء رغم اإلنجازات التي تحققت، مستعرًضا تجِربة شركته 
فـي مرافقة مجموعات من الخريجين والمهندسين، واالستثمار بهم وتأهيلهم 
فـي ريادة األعمال، وفـي المبادرة واالستثمار فـي مشاريع الهايتك واالبتكارات 

الخاصة بهم.

العرب  انخراط  بشأن  والمعطيات  اإلحصاءات  إلى  هذا  موقفه  مشيعل  وعزا 
فـي قطاع الهايتك، رغم تأهيل شرائح واسعة من المهندسين وتمكينهم إلقامة 
القوى  نسبة  أن  تظهر  البيانات  أن  إلى  مشيًرا  بالهايتك،  ومبادرات  مشاريع 

العربية العاملة فـي  سوق الهايتك اإلسرائيلي ال تتعدى 4%.

ويعتقد أن تأهيل المزيد من المبادرين العرب المستقبلين، -حتى لو رصدت 
الميزانيات وخصصت الموارد فـي هذه المرحلة- سيستغرق 6 سنوات، وعليه 
يرى ضرورة االستثمار فـي الكوادر العربية القائمة والمتواجدة أصال فـي قطاع 
الهايتك، والوصول إلى مرحلة االستثمار فـي مشاريعهم ومبادراتهم، مستذكًرا 
االستثمار فـي قطاع الهايتك ومجال الطب، األمر الذي مّكن كوادر مهنية عربية 

تعمل فـي المستشفـيات والمراكز الطبية من الدمج ما بين الهايتك والطب.

وأمام هذه المستجدات، يطرح »علي أيوب«، وهو مدير متقدم فـي 
شركة »إنفـيديا«، ورائد أعمال متسلسل، التساؤالت بشأن تواجد 
المجتمع العربي فـي هذه المرحلة فـي قطاع الهايتك وإلى أين يريد 

الوصول فـي عالم التكنولوجيا.

وذكر أيوب أن %20 من الطالب فـي مجال دراسة الهايتك والتكنولوجيا هم 
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العمل  العربية فـي سوق  العاملة  القوى  بينما تقتصر نسبة  العرب،  من 
بالهايتك على %3 إلى %4 فـي أحسن األحوال.

واستيعاب  دمج  عدم  »إنفـيديا«،  شركة  فـي  المتقدم  المدير  وعزا 
الخريجين العرب فـي سوق العمل بالهايتك والتكنولوجيا، إلى قضية عدم 
الوعي بما فـيه الكفاية ألهمية قطاع التكنولوجيا، وذلك على الرغم من 
زيادة الوعي لدى المجتمع العربي لدراسة علوم الهايتك والتكنولوجيا، 
كما أن شركات الهايتك اإلسرائيلية مطالبة بتقديم المزيد من الخطوات 
فـي  ودمجهم  العرب،  للخريجين  الحاضنة  البيئة  وتوفـير  واإلجراءات 

سوق العمل اإلسرائيلي.

بدوره، يعتقد »فادي سويدان«، وهو مدير تطوير أعمال فـي 
بمدى  يتعلق  الهايتك  قطاع  تطوير  أن  »تكوين«،  صندوق 
والهايتك،  التكنولوجيا  لقطاع  العربي  المجتمع  وتقبل  إقبال 
سواء فـي مجال الدراسة والجدوى من ذلك، أو على مستوى االستثمارات 

والمبادرات وريادة األعمال بشكل أهم.

المتعلقة  واإلحصاءات  التطور  من  الرغم  على  أنه  سويدان  وأوضح 
بالمجتمع العربي وإقبال الجيل الشاب على دراسة علوم التكنولوجيا، 
العربي كقطاع مهم  المجتمع  فـي عقلية  يتغلغل  لم  الهايتك  فإّن قطاع 
واستراتيجي، حيث إن قطاع التكنولوجيا ليس متجذًرا بما فـيه الكفاية 

داخل المجتمع العربي.

ومن أجل تجّذر قطاع التكنولوجيا والهايتك فـي عقلية المجتمع العربي، 
قطاع  فـي  ُحققت  التي  النجاح  قصص  اعتماد  بضرورة  سويدان  يوصي 
الهايتك العربي والترويج لها، والسعي الستثمار األدمغة العربية ودعمها 

واحتضانها.

ويعتقد أن قصص النجاح واألدمغة العربية فـي عالم الهايتك، قد تشكل 
نموذجا للتقليد والمحاكاة من قبل الجيل الجديد، األمر الذي سيدفع 
بشركات الهايتك اإلسرائيلية وحتى العالمية، إلى االستثمار بهذا القطاع 

فـي البلدات العربية وتوفـير فرص العمل.
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أصبحت مناقصات المجالس المحلية وغيرها، وقروض السوق السوداء، و”الخاوة” 
المرخص، مصدًرا  السالح غير  يتبعها من فوضى  السوداء وتبييضها وما  واألموال 
ُحّتم علينا هذا  السؤال: هل  ُيطرح  العربي، وعليه،  المجتمع  الجريمة فـي  لتفشي 

الواقع ويجب التسليم به؟ أم أنه شر يمكن التغلب عليه؟

 هذا السؤال ومحاور وأخرى ناقشتها الجلسة الرابعة من أعمال المنتدى االقتصادي 
العربي فـي مؤتمره السنوي الثاني، إذ ناقشت الجلسة التي أدارتها الصحفـية سميرة 
فـي  “المال  وموضوع  السوداء،  السوق  منابع  تجفـيف  وسبل  المال  يحيى،  حاج 

خدمة الجريمة المنظمة فـي المجتمع العربي”.

وطرح المشاركون فـي الجلسة بدائل وطرق للخروج من هذا المستنقع من خالل 
أمام  الطريق  وتقطع  عمل كثيرة  فرص  توفر  اقتصادية  ومشاريع  مبادرات  إقامة 

السوق السوداء.

4
الجلســة الرابعـــــة: 



»ودرور  »حيزي كالو«،  اسرائيل،  لبنك  السابق  العام  المدير  المناقشات  فـي  وشارك 
متيتياهو«، المحامي الشريك فـي مكتب »فـيشر«، والدكتور »نهاد علي« باحث ومحاضر 
فـي مجال علم االجتماع، والمحامي »رضا جابر« مدير مركز »أمان”، والدكتور »رمزي 

حلبي« رئيس مجلس إدارة مؤسسة »تسوفن«، و »رسول سعدة« من مؤسسة »معوز«.

الذي  والبحث  الرأِي  استطالع  حول  الرابعة  الجلسة  مناقشات  وتمحورت 
أجراه الباحث والمحاضر فـي مجال علم االجتماع، الدكتور نهاد علي، حول 
واألمان  باألمن  الشعور  ومدى  العربي،  المجتمع  فـي  والجريمة  العنف  معالم 
فـي البلدات العربية، وتأثير الوضع االجتماعي واالقتصادي والفقر على معدالت اإلجرام، 

واصفا العنف والجريمة بالبلدات العربية بـ »اإلرهاب المدني«.

المجتمع  فـي  واألمان  األمن  بمعايير  المتعلقة  الرأي  واستطالع  البحث  نتائج  وأظهرت 
العربي، وإذا ما كانت معالم العنف والجريمة تدفع المواطن العربي للتفكير فـي هجرة 
مكان سكناه، واالنتقال للسكن فـي بلدة أخرى، أن نحو %40 يفكرون بالهجرة من بلدهم 
واالنتقال إلى تجمع سكني َينعم بشكل أكبر باألمن واألمان داخل الدولة، بينما أجاب 
%9 أنهم يفكرون بالهجرة خارج البالد،معّقًبا: »هذه المعطيات خطيرة ومقلقة جدا«.

 ليس هذا وحسب، بل أن استفحال العنف والجريمة فـي المجتمع العربي، دفع الكثير من 
العائالت للتسوق خارج البلدات العربية، حيث أفاد %23  أنهم قاموا عام 2018 بشراء 
حاجياتهم خارج بلداتهم، وارتفعت النسبة إلى %31.5 بحلول عام 2020، ويجزم علي 

أن ذلك يشكل »مساًسا وتقويًضا لالقتصاد المحلي العربي«.

واستعرض علي االرتفاَع المتدرج لضحايا العنف والجريمة فـي البلدات العربية بالعقد 
األخير، حيث ُسجلت 52 جريمة قتل بالعام 2010، بينما بلغت حصيلة الضحايا العرب 
128 قتياًل عام 2021 ، فـي مؤشٍر الرتفاع عدد الضحايا والقتلى بالفئات العمرية حتى 

جيل 20 عاما، وكذلك بالفئة العمرية حتى جيل 30 عاما.

وخالل معاينة وتحليل نتائج االستطالع، يقول علي »الحظنا أن أبناء الطبقة الوسطى هم 
من يفكرون بالهجرة أو يقومون بالشراء والتسوق خارج البلدات العربية؛ بسبب العنف 
والجريمة، وهو ما ينذر من مخاوف من شأنها أن تؤدي إلى تفريغ المجتمع العربي من 
الطبقة الوسطى والتي ُتعد الدرع والحصانة للمجتمع، حيث أبدى %83 من المستطلعين 
العرب قلقهم، وأوضحوا أنهم يعيشون هواجس انعدام األمن واألمان واستفحال العنف 

والجريمة«.

 95% السالح«، حيث يعتقد  إلى »فوضى  الرأي  أيًضا من خالل استطالع  وتطرق علي 
من المواطنين العرب بسهولة الحصول على السالح غير المرخص، علما أن %96 من 
جرائم القتل فـي المجتمع العربي ُنفذت باستعمال سالح ناري، فـيما يعتقد %54 أن 
القروض التي اُخذت من السوق السوداء أّدت لتفشي استعمال السالح، بينما أكد 81% 

أن القروض السوداء تعتبر السبب الرئيسي وراء العنف والجريمة.
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شملهم  ممن   58% يعتقد  المنّظمة،  الجريمة  عصابات  يخص  وبما 
العربي،  المجتمع  فـي  الجريمة  استفحال  وراء  تقف  أنها  االستطالع، 
حيث دّلت النتائج أيضا أنه كلما ارتفع الوضع االقتصادي االجتماعي 
يزداد خطر التهديد، ما يعني بوادر سيطرة عصابات الجريمة المنظمة 

على االقتصاد العربي المحلي، َوفقا للباحث علي.

الخصوص  بهذا  المصارف  وسياسة  القروض  مسألة  وفـي 
لبنك  السابق  العام  المدير  قال  العربي،  المجتمع  تجاه 
اسرائيل، »حيزي كالو«: »إن المعطيات والبيانات تظهر 
أقل مما هو  العربي  للمجتمع  القروض  تمنح  التجارية  البنوك  أن 
دراج للزبائن اليهود، وهذا عمليا يدفع المواطنين العرب للتوجه 

إلى السوق السوداء واالقتراض«.

وأشار إلى أن هذه السياسية التي تعتمُدها البنوُك التجارية فـي البالد 
مع المواطنين العرب بمثابِة مشكلٍة كبيرة، كون البنوك تضع العديد 
وتسديد  جدولة  فـي  المخاطرة  اعتبارات  ضمنها  ومن  الشروط  من 
بتغيير  مطالبة  البنوك  أن  مؤكًدا  العرب،  الزبائن  قبل  من  القروض 
فـي  الضعيفة  والشرائح  للطبقات  القروض  دائرة  وتوسيع  تعامالِتها 

المجتمع العربي والتي هي أصال بحاجة إلى الدعم.

وللحِد من قروِض السوق السوداء، يعتقد كالو أّن هناك حاجة للتدخل 
البنكية  المنظومة  فـي  تغييرات  إلحداث  إسرائيل  بنك  قبل  من 
التجارية،  القروض  بمنح  يتعلق  ما  فـي كل  مرونة  بإبداء  المطالبة 
وإجراء تعديالت على بند المخاطرة والشروط لمنح القروض، كي تكون 
بمتناول الجميع، حيث إن الوضع الذي نشأ بالسوق السوداء فـي ظل 

استفحال العنف والجريمة بات ال يحتمل.

فـي  الشريك  المحامي  متيتياهو،  درور  تبناه  ذاُته  الطرح 
مكتب »فـيشر«، الذي يرى ضرورة تكثيف حمالت إنفاذ 
وتكثيف  المنظمة  الجريمة  عصابات  كيانات  ضد  القانون 
الرقابة على كل ما يتعلق بأنشطتها االقتصادية ومعامالتها التجارية 
والمالية، لكن مع توخي الحذر، ودون المساس بمصالح تجارية عربية 

تعمل بموجب القانون.

وأوضح أن عصابات الجريمة المنظمة باتت تسيطر على المناقصات 
والمال العام فـي بعض السلطات المحلية العربية، وعليه فإن سلطات 
وتوظيف كافة  واآلليات،  الوسائل  باستخدام  مطالبة  القانون  إنفاذ 

الخطوات واإلجراءات المتوفرة لديها لمحاربة العنف والجريمة.

بإجراءات  بالقيام  القانون مطالبة  إنفاذ  ويرى متيتياهو أن سلطات 
تسهم بتقويض اقتصاد عصابات الجريمة المنظمة، عبر مهاجمة النواة 
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االقتصادية للعصابات، كون المال هو المحرك األساسي والمغّذي لعصابات الجريمة.

كما يقترح تطبيق بنود قانون حظر تبيض األموال، ومصادرة أمالك وعقارات وأموال الجريمة 
المنّظمة التي تقّدر بمئات ماليين الشواقل، واستثمار هذه األموال فـي المجتمع العربي بدًلا من 

وضعها فـي خزينة الدولة.

شديدة  معارضته  جابر«،  »رضا  المحامي  »أمان«،  مركز  مدير  أبدى  جانبه،  من 
لسياسة إغراق المجتمع العربي بالقروض من البنوك التجارية، قائال إنه »ال يوجد 
المال  استخدام  فـي  تكمن  باألساس  فالمشكلة  القروض،  من  لمزيد  حاجة 

وتوظيف مثل هذه القروض من البنوك«.

وأشار إلى أن المجتمع العربي يشهد صراًعا على الموارد والسيطرة على آخر ما تبقى له من 
مسطحات أرض، وعليه ال يوجد لديه سوق اقتصادي مستقل، حيث إّن ضخ األموال بدون 

رقابة وترشيد يعّمق ويفاقم المشكلة.

ويولي المحامي جابر أهمية بضرورة تعميق الوعي والتثقيف لبناء مصالح تجارية متينة تكون 
قادرة على االستمرارية دون حاجة للقروض، ودون االعتماد على البنوك؛ لتشكل هذه المصالح 
التجارية نواة القتصاد عربي متين ومستقل وغير مرتهن للبنوك والقروض. ودعا إلى إعادة 
النظر بكل ما يتعلق بمعنى السوق االقتصادي فـي المجتمع العربي، من حيث أنماط االستهالك 
وحركة تداول األموال؛ لتكون خطوة أولى بحو بناء اقتصاد عربي مستقل يكون بمقدوره سُد 

الفراغ والفجوات والنواقص، وهو الدور الذي تقوم به اآلن عصابات الجريمة المنظمة.
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»رمزي   الدكتور  »تسوفن«،  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  انتقد  بدروه، 
حلبي«، تطلع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لسحب الصالحيات من رؤساء 
ذريعة  تحت  وذلك  المناقصات،  نشر  من  تمّكنهم  التي  المحلية  السلطات 
المنظمة بالحكم المحلي|،  العنف والجريمة، والحد من توغل عصابات الجريمة  مكافحة 
قائال إن »طرح وزيرة الداخلية بمثابة توجه خطير، يحدث إرباكا بالحكم المحلي والمال 
العام ومن شأنه أن يحدث فوضى عارمة«. وفـي المقابل، يرى »حلبي« أن رصَد الحكومة 
اإلسرائيلية 2.5 مليار شيقل لمكافحة العنف والجريمة فـي المجتمع العربي بمثابة توجه 
وقرار صائب، حيث يجب متابعة سير استثمار هذه الميزانيات، وكيف تتم عملية تطبيق 
الخطة الحكومية، التي تهدف لمنع عصابات الجريمة المنظمة من السيطرة على الموارد 
واالقتصاد العربي. ويعتقد أن أحد أسباب وعوامل تفشي العنف والجريمة فـي المجتمع 
العربي، هو الوضع االجتماعي االقتصادي المنخفض للمواطنين العرب وارتفاع معدالت 
الفقر، حيث تعيش %50 من العائالت العربية تحت خط الفقر، وكذلك النقص فـي الموارد 
ومسطحات األراضي لدى المواطنين العرب الذين باتوا يتملكون أقل من %3 من األراضي 
فـي البالد. وعليه، ومن أجل هذه المشاكل ومنع سيطرة عصابات الجريمة المنظمة على 
توفـير مسطحات األراضي وقروض  الحكومة  لزاما على  أنه  العربية، يرى حلبي  البلدات 
اإلسكان لألزواج الشابة، علما أن %2 فقط من قروض اإلسكان فـي البالد للعرب، كما 
يرى ضرورة مضاعفة عدد العالمين فـي قطاع الهايتك، حيث يصل عددهم اليوم نحو 9 

آالف مهندس، والدفع نحو النمو االقتصاد العربي واالندماج باالقتصاد اإلسرائيلي.

وفـي مقاربه مع طرح حلبي، يعتقد »رسول سعدة« من مؤسسة »معوز«، أن 
االستثمار يجب أن يبدأ بأنباء الشبيبة، حيث تشير المعطيات إلى أن 38% 
من أبناء الشبيبة العرب حتى جيل 21 عاما، ال يوجد إطار يشغلهم، سواء سوق 

عمل أو تعليم.

وأوضح سعدة أن هذا الفراغ يمكن أن تسده عصاباُت الجريمة المنظمة التي أخذت تنشط 
تهدد  المقلقة  الظاهرة  وبدأت هذه   ،2009 العام  منذ  واسع  بشكل  العربية  البلدات  فـي 
األمن واألمان الشخصي وحصانة المجتمع. وأشار سعدة إلى أن عصابات الجريمة المنّظمة 
أصبحت تتوسع فـي البلدات العربية، وتشّكل لها بنًى تحتية ومنظومة قوية تستهدف آالف 
العائالت والمصالح التجارية، كما أنها تضع النشء وأبناء الشبيبة فـي دائرة االستهداف 

لتشغيلهم فـي صفوِفها.

وعليه، يجزم سعدة أنه ال بّد من معالجة هذه القضية المجتمعية من جذروها، من خالل 
االستثمار بالنشء وأبناء الشبيبة وتوفـير بيئة حاضنة لهم، وتعميق الوعي الذاتي ومنحهم 
اآلليات للتعبير عن ذاِتهم وقدراتهم، وصقل الُهوية المجتمعية لهم مع تعزيز القيم التربوية 
والتعليمة والمجتمعية لديهم. وبغية منع استفحال العنف والجريمة ولتقويض نشاط ونفوذ 
دعم  الضروري كذلك  من  سعدة  يرى  العربية،  البلدات  فـي  المنظمة  الجريمة  عصابات 
الطبقة الوسطى وتحصينها وتدعيم صمودها المجتمعي لئّلا تكون ظاهرة العنف والجريمة 
سببا يدفعها على الهجرة والرحيل، مع توفـير بيئة مدنية فـي التجمعات السكنية العربية 

التي تتواجد أمام مفترق طرق، وباتت أقرب لحالة صدام مع العنف والجريمة.
26



 ناقش المنتدى االقتصادي العربي فـي مؤتمره السنوي الثاني، الذي ُعقد بالشراكة مع صحيفة 
»كلكليست« وسلطة التطوير االقتصادي، فـي الجلسة الخامسة موضوع التجارة اإلقليمية مع 

دول الجوار، والتبادل التجاري والتعاون اإلقليمي وكيفـية االستفادة منه اقتصاديا.

العربي  »المحيط  بعنوان  وكانت  مصالحة،  دانيا  الصحفـية  أدارتها  التي  الجلسة  فـي  وشارك 
والفلسطيني والتبادل االقتصادي«، كل من »سمير حليلة« من إدارة مركز التجارة الفلسطيني، 
ماري  من شركة  الله«  عطا  لبس  »ماري  و  للهندسة،   من شركة »س.ك«  »سمير خوري«  و 
للهندسة، ورجل األعمال »طارق عواد«، و »لنا ساري حسن« مديرة االستيراد فـي شركة ساري 

حسن لألغذية.

وناقش المتحدثون مكانة المجتمع العربي فـي التبادل التجاري اإلسرائيلي ودول اإلقليم، وسبل 
بين  والشراكة  التعاون  تعزيز  وكذلك  التبادل،  بهذا  العربي  المجتمع  وتعزيز حضور  االندماج 
الفلسطينيين على جانبي الخط األخضر، باالستثمارات المشتركة، والتعاون، والتبادل التجاري.

5
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باالقتصاد  النهوض  وسبل  المشتركة  االستثمارات  آليات  المتحدثون  وتناول 
العربي المحلي من خالل إقامة شركات مساهمة عامة، وعدم االعتماد فقط على 
التعاون والتبادل  العائلية، وتوسيع آفاق  التجارية  الفردية والمصالح  المبادرات 

التجاري مع األسواق العالمية، وخاصة األوروبية واألميركية.

وُيقّدر حجم االستثمار بالسوق المحلي فـي البلدات العربية بنحو 8 مليار دوالر، 
بالمشاريع  االستثمار  فـي  اإلشباع  من  حالة  يشهد  السوق  أن  يالحظ  حيث 
التقليدية، حيث ال بّد من ابتكار مشاريع استثمارية غير تقليدية وتوسيع آفاق 
التعاون على الصعيد الفلسطيني والعربي، وأيًضا البحث عن األسواق األوروبية 

واألميركية.

وتطّرق رجل األعمال »طارق عواد«، إلى حجم التبادل التجاري بين 
على  بثماره  يؤتي  ذلك  كان  ما  وإذا  األوسط  الشرق  ودول  إسرائيل 
العربي واقتصاده، خصوصا وأن اإلحصاءات تظهر تضاعف  المجتمع 
التبادل التجاري خصوصا مع األردن واإلمارات، لكن يقول عواد إن »المجتمع 

العربي ال يشعر بهذا االنتعاش والتبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية«.

وأشار عواد إلى أن المجتمع العربي غير متواجد باإلحصاءات واألرقام المتعلقة 
بالتبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية واإلمارات على وجه الخصوص، كون 
هذه التبادل يتمحور باألساسات على صناعة السايبر والمنظومات التكنولوجية 
الدفاعية، وهي الصناعات التي ال تعني المجتمع العربي، كما أن التبادل التجاري 
أميركا،  إلى  للتصدير  المشتركة  الصناعية  المناطق  إلى  يتطرق  لألردن  بالنسبة 

وهناك أيضا ال تأثير لوجود المجتمع العربي.

إسرائيل ودول  بين  التطبيع  عاًما من   20 بعد  أنه  األعمال عواد  وأوضح رجل 
ضمن  والمنافسة  النشاط  الداخل  من  العرب  األعمال  لرجال  يمكن  ال  عربية، 
األفضل  الطريق  فإّن  وعليه  مباشر،  بشكل  العربية  الدول  مع  التجاري  التبادل 
لكسر هذا الطوق هو التعاون والتشبيك والتنسيق مع رجال األعمال الفلسطينيين 

من الضفة الغربية.

التجارة  مركز  إدارة  من  حليلة«  »سمير  به  دفع  أيًضا  ذاته  الطرح 
إسرائيل  تظهر  الفلسطينية  اإلحصاءات  أن  أّكد  والذي  الفلسطيني، 
المقابل  وفـي  الفلسطينية،  السلطة  لمناطق  ومصّدر  مستورد  كبلد 
تتعمد اإلحصاءات اإلسرائيلية إخفاء هذا التبادل التجاري مع الضفة وقطاع غزة.

واستعرض حليلة حجم صادرات إسرائيل إلى العالم، حيث تتواجد بالمركز األول 
الثاني  المركز  وفـي  دوالر،  مليار   16 إلى  يصل  تبادل  بحجم  األميركية  األسواق 
الفلسطينية  السلطة  الثالث  المركز  فـي  بينما  دوالر،  مليار  بواقع 4.10  الصين 
بواقع 3.17 مليار دوالر، منها 1.19 مليار دوالر واردات من المواد الغذائية التي 

تصنع باألساس لدى المجتمع العربي بالداخل.
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التجارية  العالقة  طبيعة  اختالف  إلى  الفلسطيني  التجارة  مركز  إدارة  فـي  المسؤول  ونّبه   
واالقتصادية بين السلطة الفلسطينية والمجتمع العربي بالداخل، خالل الـ30 عاًما الماضية، 
وهي العالقة التي تمحورت حول البحث عن أسواق متبادلة، وانتقلت إلى بوادر االستثمار 
وعدم  أسواق جديدة  البحث عن  أجل  من  والتنسيق  التعاون  تعزيز  إلى  داعًيا  المشترك، 

االكتفاء بالتبادل التجاري.

وأوضح حليلة أن العالقة التجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ال تقتصر فقط على 
التبادل التجاري الذي يبلغ معدُله النسوي 5 مليار دوالر، بل أيًضا على قطاع العمال الذي 

ُيدخل لمناطق السلطة 20 مليار شيقل سنوًيا.

ويضاف إلى هذا التبادل التجاري أيضا، التسوق لفلسطينيي مناطق الـ 48 بأسواق الضفة 
الشامل  المجموع  أن  بحيث  سنويا،  شيقل  مليار   6 الفلسطينية  لألسواق  يضخ  والذي 
للتبادل التجاري يصل إلى 40 مليون شيقل سنويا، وهذا يعُد أكبَر سوق للتبادل التجاري 

بعد الواليات المتحدة األميركية.

وعلى الصعيد اإلقليمي وما يتعلق بموارد الطاقة والغاز وحضور المجتمع العربي 
بهذا القطاع االستثماري، يرى »سمير خوري« من شركة »س.ك« للهندسة، 
ضرورة إيجاد آفاق للتعاون فـي مجاالت الطاقة، مشيًرا إلى أن اتفاقيات الغاز 
لالستثمارات  رافعة  بالمستقبل  ستكون   اإلقليم  لدول  الدبلوماسية  بالعالقات  المتعلقة 

والنمو فـي الصناعات وقطاع الطاقة والكهرباء على وجه الخصوص.

وأوضح خوري أن الظروف السياسية ومن العام 1967 لم تكن مواتية من أجل االستثمار 
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واستغالل الموارد الطبيعية فـي منطقة الشرق األوسط، وخاصة فـي منطقة حوض 
البحر المتوسط.

واستذكر حقل الغاز قبالة قطاع غزة الذي لم يتم تطويره إلى اآلن، وتقدر كميات 
الغاز المتواجدة به بنحو 5 مليار دوالر، علما أن تطويره بحاجة إلى مليار دوالر، 

وهي المبالغ التي ال يمكن للقطاع الفلسطيني توفـيرها وحده.

ويعتقد أن التقارب مع تركيا من قبل العديد من الدول العربية وإسرائيل، يمكن 
أن يسهم فـي تطوير حقول الغاز واالستثمار بحقول أخرى متنازع عليها وتطويرها، 
حيث أن ضم وإدراج تركيا ضمن منتدى غاز المتوسط، سيؤدي إلى تطوير قطاع 
الغاز والحقول وشبكة أنابيب الغاز بالشرق األوسط وربطها عبر تركيا إلى أوروبا.

شركة  من  الله«  عطا  لبس  »ماري  المهندسة  استعرضت  بدورها، 
سواء  األردن،  فـي  بمصانع  باالستثمار  تجربتها  للهندسة،  »ماري« 
الكهرباء  وبناء شبكات  النسيج،  قطاع  أو  والكهرباء  الطاقة  قطاع  فـي 
والتجارب مع  الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز  فـي  ما ساهم  األردنية،  بالمصانع 
األردن، وهو ما أفضى أيضا إلى الجدوى التجارية واالقتصادية والربح المالي من 

هذه المشاريع والتعاون المشترك.

وشددت المهندسة لبس على ضرورة تعزيز التعاون والتشبيك بين الفلسطينيين 
على جانبي الخط األخضر، من خالل االستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة 
فـي المجاالت والقطاعات كافة، مشيرة إلى أن األوضاع السياسية تحول دون تعزيز 

العالقات التجارية واالقتصادية وتبادل المعرفة والقدرات المهنية.

وأّكدت أن الشعب الفلسطيني بالداخل والضفة وغزة وكل أماكن تواجده ال تنقصه 
المجاالت،  مختلف  فـي  واألدمغة  والقدرات  المهنية  واالختصاصات  الخبرات 
الفلسطينية  القدرات  من  االستفادة  أجل  من  الحواجز  من كسر  بد  ال  وبالتالي 

بالشكل الصحيح، علما أن االحتالل من أكبر المعيقات التي تحول دون ذلك.

من جانبها، استعرضت »لنا ساري حسن« مديرة االستيراد فـي شركة 
ساري حسن لألغذية، المعيقات التي كانت تواجه الشركة فـي تسويق 
ما  العربية  الدول  من  الكثير  أن  مؤكدة  العربية،  الدول  فـي  المنتجات 
زالت ترفض تسويق المنتجات التي طبع عليها »صنعت فـي إسرائيل«، علما أن 

الحديث يدور عن منتجات صنعت بالمجتمع العربي.

وأوضحت مديرة االستيراد فـي شركة ساري حسن، أن الحكومة اإلسرائيلية مطالبة 
بإيجاد الحلول لهذا اإلشكال الذي يحد من تسويق منتجات مصانع لبلدات عربية 
من الداخل فـي الدول العربية، وذلك من خالل تطوير مناطق صناعة حرة مشتركة 
مع السلطة الفلسطينية واألردن، وكذلك تشجيع االستثمار المشترك للفلسطينيين 
الداخل  فـي  التجارية  الغرف  بين  العالقات  وتوطيد  األخضر،  الخط  جانبي  على 

والدول العربية، وعلى وجه الخصوص األردن ومصر.
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