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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
وصل الى موقع العرب بيان من مركز اجناز، جاء 
فيه: "من املفترض في هذه األيام أن تبت جلنة املالية 
في املصادقة على حتويل ميزانيات التوازن للسلطات 
مليون   650 قيمتها  تعادل  والتي  العربية  احمللية 
االقتصادية  اخلطة  تطرحه  ما  ضمن  وذل��ك  شاقل 
الداخلية  وزارة  تخصص  عام  بشكل   .922 وقرار 
سنويا مبلغ 300 مليون شاقل بهدف تطوير كافة 
اليهودية منها والعربية ما يخول  السلطات احمللية 
مشاريع  تنفيذ  من  امليزانيات  توزيع  بعد  البلديات 
عينية صغيرة كصيانة شارع، ضبط حركة السير، 

بناء رصيف وإلى ذلك".
البيان: "بينما تفرض اخلطة االقتصادية  وأضاف 
922 تخصيص ميزانية 800 مليون شاقل للسلطات 
احمل��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة خ���ال 3 س��ن��وات ك��اع��ت��راف من 

جتاه  واجبها  في  بالتقصير  اإلسرائيلية  احلكومة 
الناجمة  الفجوات  لسد  وكمحاولة  العربي  املجتمع 
اخلطة  مييز  م��ا  ان  اال  ال��ي��ه��ودي.  مثيله  وب��ن  بينه 
922 عن مثياتها في السنوات السابقة هو مصادقة 
 650 مبلغ  حتويل  على  واملالية  الداخلية  وزارت��ي 
مليون شاقل منذ السنة األولى للخطة هذا بعد صد 
احمللية  للسلطات  القطرية  اللجنة  وبن  بينهما  ورد 
السلطات بدورها  ان تقوم  العربية، وذلك من اجل 
باستثمار هذه امليزانيات الكبيرة -التي تتراوح بن 
5 مليون شاقل وقد تصل ل60 مليون شاقل للسلطة 
الواحدة- مبشاريع أكبر تهدف الى مناء اقتصادي 
يساهم في رفع الدخل احمللي لها وبالتالي حتقيقها 

استقال اقتصادي ما.
اللجنة  ال���ذي حققته  االجن����از  ه���ذا  ال���ى  ب��اإلض��اف��ة 
امليزانيات بشكل مركز في  القطرية في تخصيص 

سنة واحدة يذكر ايضا جناحها في فرض مشاريع 
لم يكن مصادقا عليها سابقا كتمويل بناء مبنى جديد 
للسلطة احمللّية، أو بناء مواقف ليليّة لسيارات الشحن 

باإلضافة إلى متويات في مجال السياحة".
وتابع البيان: "في حن خصصت وزارتا الداخلية 
حتتية  بنى  لتهيء  امل��ي��زان��ي��ات  م��ن  قسًما  وامل��ال��ي��ة 
ملنظومات  األب��ع��د،  ل��ل��م��دى  االق��ت��ص��ادي  للتطوير 
واستطاعات  األبحاث  إلدارة  ومتطورة  محوسبة 
الرأي مثا، حيث من شأن هذه املنظومات أن حتقق 
بالتطوير  احمللية  السلطة  ق��درة  في  ج��ّدّي��ا  ارتفاعا 
االقتصادي واالجتماعي في البلدة. ميكننا التماس 
املناطق  نقص  بأن  االعتراف  نحو  احلكومة  توّجه 
يؤدي  للبلدة  جتاريا  دخ��ا  حتقق  التي  الصناعية 
ماّدّي  عجز  حالة  ف��ي  العربية  السلطات  بقاء  إل��ى 
تطوير  ملشاريع  مليزانيات  تخصيصها  دون  يحول 

اقتصادي، )ميكنكم هنا اإلطاع على بحث مركزي 
التطفل االقتصادي  إجناز وسيكوي بعنوان - من 

للتوازن(.
أمام  اخلطوات  ه��ذه  تدعيم  في  باشر  اجن��از  مركز 
عدة  خ��ال  احمل��لّ��ي��ة  السلطات  ورؤس����اء  احل��ك��وم��ة 
سنوات، حيث ساهم بحثه بالشراكة مع سيكوي في 
التأكيد على كون أساس العجز املادي الذي تعاني 
منه السلطات احمللية العربية ينبع من النقص احلاد 
في الضرائب العقارية التي تنبع أساسا من األراضي 
بينما  االقتصادي،  التطوير  ومشاريع  الصناعية 
واكب مركز إجناز عملية تخطيط وتطوير مشاريع 
مع السلطات احملليّة املتميّزة، باإلضافة إلى املرافقة 
االستشارية التي يقّدمها املركز في هذه األيام للجنة 
أمام  واملهنيّة  العملية  بخطواتها  للرؤساء  القطرية 

وزارتي الداخلية واملالية في هذه املجاالت".
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان 
يلي: "يؤكد  ما  فيه  صادر عن مركز إجناز جاء 
ألوف  اإلسرائيلية  "ه��آرت��س"  صحيفة  محرر 
بن أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 انتقل 
إسرائيل  لداخل  الفلسطينين  مع  الصراع  مركز 
وهو صراع على الوعي والرواية وأن اجلدل حول 

جنازة بيرس يأتي على هذه اخللفية".
ال��ذي ج��اءت أقواله  البيان: "أل��وف بن  وأض��اف 
ملراجعة  مع مثقفن عرب ضمن مشروع موطن 
مركز  مببادرة  ونقدها  العربية  السياسة  دفاتر 
جلنازة  "املشتركة"  مقاطعة  أّن  يرى  "إجن��از" 
خاقة  سياسية  ومضة  تشكل  بيرس  شيمعون 
أّن  مفادها  األرض  على  مهمة  حقيقة  وح���ددت 
املواطنن العرب في إسرائيل )%17( قد تطوروا 
ا وكيًفا. وضمن قراءة ما بن الكلمات وخلف  كّمً
مقاطعة  على  اإلسرائيلية  الفعل  ردود  سطور 
اإلسرائيلين  أّن  بن  أل��وف  يعتبر  بيرس  جنازة 
وعودتهم  العرب  املواطنن  قوة  ازدي��اد  يخشون 
لم  نكبة  كلمة  ب���أّن  م��ذّك��را  التاريخية  لروايتهم 
تتداول تقريبا باإلعام قبل عشرين سنة. ويرى 
ال��ع��رب ش��ارك��وا في  املواطنن  م��ن  ق��ادة كثر  أن 
جنازة رابن بعد اغتياله في 1995 وقاطعوا بعد 
اآلية  عشرين سنة جنازة بيرس بعدما "انقلبت 

عشر  ثاثة  إل��ى  خمسة  من  العرب  النواب  وزاد 
أقلية  بات  ال��ذي  الصهيوني  اليسار  بعكس  نائبا 
قليلة. بل يقول إّن التاريخ السياسي إلسرائيل يبدأ 
باملواطنن العرب فيها وهم اليوم أكثر قوة مقارنة 
اليمن  ع��ودة  "ومنذ  وتابع  للوراء".  عقدين  مع 
للحكم بقوة في 2009 تكّرس حكومات إسرائيل 
مستخدمة  األف���واه  تكميم  أج��ل  من  كبيرة  طاقة 
"العصا واجلزرة" ولكن دون جدوى. ولذا يرى 
بن أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 انتقل 
الصراع لداخل إسرائيل وهو صراع على الوعي 
والرواية وأن اجلدل حول جنازة بيرس يأتي على 

هذه اخللفية".
وتابع البيان: "ويتابع ألوف بن: "نحن اليوم أمام 
أقلية فلسطينية قوية في إسرائيل وتستطيع أن 
تقول روايتها ورؤيتها وتوضح أّنها ليست جزًءا 
من الرواية اإلسرائيلية املتمثلة بجنازة بيرس التي 
اإلعامية  األجندة  بواجهة  مقاطعتها  وضعتكم 
وه���ذا م��ه��م ج����دا". ودل���ل ع��ل��ى ذل���ك ب��ال��ق��ول إّن 
املواطنن العرب كتبوا وثائق رؤيوية عام 2006 
صممتم  لكنكم  اإلسرائيلين  وقتها  اس��ت��ث��ارت 
عليها ولم تغيروا فاصلة منها وهم يبدون اليوم 
استطاع  واستذكر  لسماعكم".  أكبر  جاهزية 
رأي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل أسبوع 
على  غاضبون  اإلسرائيلين  من   60% أن  يظهر 
موقفها  منهم   40% يتفهم  فيما   " "املشتركة 

معتبرا املعطى األخير مؤشرا مهما. ويعتقد الكاتب 
الصحفي اإلسرائيلي أّن تأسيس القائمة املشتركة 
وحتولها لقوة برملانية ثالثة في الكنيست قد لعب 
دورا في زيادة مخاوف اإلسرائيلين بعدما ظنوا 
أنها سرعان ما ستتفكك نتيجة خافات داخلية. 
األقليات  ق��وة  وت���زداد  تكبر  "عندما  ويضيف: 
كالفلسطينين واملتدينن املتزمتن )احلريدمي( ال 
تستطيع إسرائيل فرض أمور عليها وال تغامر في 
الدفع نحو شجار كبير معها. ويعتبر أّن مقاالت 
الرأي الكثيرة التي ينشرها مثقفون عرب باللغة 
الوعي  تعكس  وغيرها  "ه��آرت��س"  في  العبرية 
بأّن هنا جمهور يرغب باالهتمام به وله جتاربه 
العربية  األح����زاب  ب���أّن  م��زاع��م  وإزاء  ورواي���ت���ه. 
منشغلة بالقضية الفلسطينية وأنها تشكل أحيانا 
منديا أحمر يخيف اإلسرائيلين". هذا ويوضح 
ألوف بن: "أّن املواطنة ال ينبغي أن تكون مرتبطة 
االحتال.  حيال  السياسين  والسلوك  باملوقف 
وردا ع��ل��ى س���ؤال ي��ق��ول أل���وف ب��ن إن���ه رمب���ا ال 
العرب  للمواطنن  كاملة  حقيقية  ملواطنة  مجال 
ف��ي إس��رائ��ي��ل ط��امل��ا ل��م ي��س��ووا ال��ص��راع ويذّكر 
عندما  حتى  تتحقق  ل��م  وامل��س��اواة  املواطنة  ب��أّن 
أبدوا سلوكا سياسيا مهادنا وحتدثوا بصياغات 
جميلة قبل عقود ولكن هذا ال يعني أّنه ال حاجة 
للحديث اليوم بحكمة وبعقل". كما يعتقد بن أنه 
طاملا ينشغل املواطنون العرب بالشأن املدني هذا 

أو  في  حرب  تنشب  عندما  سينفجر  لكنّه  جميل 
على غزة". 

حتّى  ينجح  لن  االقتصادي  "السام  ويضيف: 
ميزانيات  ع��ن  تتحدث  نتنياهو  حكومة  معكم. 
للمواطنن العرب لكنها تعتبر األرض والتخطيط 

والبناء موضوعا حساسا".
كما يرى أّن اإلسرائيلين طاملا كانوا عنصرين لكن 
منوها  ومكشوفة  سافرة  باتت  اليوم  العنصرية 
لوجود إسرائيلين غير عنصرين. ويقر بن مبا 
يتهرب منه مراقبون آخرون بقوله إن اإلسرائيلين 
يغضبون حينما يكاشفهم أحد مبواقف عنصرية 
وال أخاقية لهم بوضعه مرآة أمامهم وهذا يعكس 
قدرا من عدم الثقة بالنفس، وهذا ما يفسر االهتمام 
بحثًا  األثرية  باحلفريات  مثا  الدائم  اإلسرائيلي 
ويشير  الباد.  في  تاريخية  ادع���اءات  يعزز  عما 
"أنتم  له  يقول  ملن  اإلسرائيلي  الرفض  ذل��ك  أّن 
م��ع صحيفة  أخ��اق��ي��ن" جت��لّ��ى مب��ا حصل  غير 
الطيارين  ليفي  جدعون  هاجم  ي��وم  "ه��آرت��س" 
الذين قصفوا أحياء غزة باحلرب األخيرة. ويتفق 
ألوف بن مع مراقبن إسرائيلين آخرين يعتقدون 
أن الوضع الراهن سيستمر دون ضغط خارجي 
نتنياهو  دول���ة  ي��ع��ارض  م��ن  وأن  إس��رائ��ي��ل  على 
اليهودية لن يقوى على التغيير ولن يعود الوسط 
- اليسار للحكم دون تعاون وحوار مع املجتمع 

العربي في إسرائيل" إلى هنا نّص البيان.
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