
34

عدد 75

حسام جريس * 

النخب االقتصادية في إسرائيل 

* باحث ومحارض يف قسم االقتصاد يف جامعة برئ السبع.
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المقدمة
االقتصاد اإلرسائييل هو اقتصاد تركيزي تسيطر فئة ضئيلة 

من أصحاب رؤوس األموال والنخب االقتصادية، باإلضافة إىل 

ورؤيتها،  مصالحها  حسب  ه  وتسريِّ مجرياته،  عىل  الحكومة، 

وتتحكم هذه الفئة بطرق توزيع املوارد وتجنيد األموال يف عدة 

فروع اقتصادية منها: الصناعات التكنولوجية الرفيعة )الهاي-

تك(، فروع الصناعة والفروع املالية، البنية التحتية، الخدمات 

العامة، الطاقة والوقود، املحاجر، اإلسكان، فرع الكهرباء، فرع 

املياه، املوانئ البحرية والجوية، خدمات الربيد، سلطة اإلذاعة 

قبل  من  املستمرة  الترصيحات  من  الرغم  عىل  وذلك  وغريها،  

املوارد واملصادر  املتتالية برضورة توظيف  حكومات إرسائيل 

املالية يف كافة مناطق البالد، وفتح االقتصاد للمنافسة القوية، 

ولكن  الدولة،  ألوية  كل  يف  العمل  حرية  السوق  قوى  وإعطاء 

الترصيحات بهذا الشأن هي يشء والسياسة املنتهجة يشء آخر.

واملجموعات  االقتصادية  النخب  حول  املقال  هذا  يتمحور 

يف  جرت  التي  التحوالت  يف  وباألساس  إرسائيل،  يف  التجارية 

ل أو بروز  االقتصاد، معنى هذه التحوالت، دالالتها، تاريخ تشكِّ

هذه النخب، مبنى النخب االجتماعي واإلثني، تأثريها عىل باقي 

الرشكات وعىل االقتصاد ككل، دورها املستقبيل، وما إىل ذلك. 

تم التطرق يف البند األول من هذا املقال إىل تعريف النخب 

بشكل  امللكية(  )مجموعات  التجارية  واملجموعات  االقتصادية 

هذه  مثل  ظهور  وأسباب  لخلفية  الثاني  البند  ص  ُخصِّ عام. 

املجموعات عىل املستوى العاملي بشكل عام ويف إرسائيل بشكل 

الذي  املقال،  من  الثالث  البند  خالل  من  هذا  تم  وقد  خاص، 

املجموعات  يف  الحاصلة  والتحوالت  التطورات  حول  تمحور 

املجموعات  ذكر  الرابع  البند  يف  تم  إرسائيل.  يف  التجارية 
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أما  التجارية والعائالت املسيطرة يف إرسائيل ومجاالت عملها. 

البند الخامس فيتطرق إىل تأثري هذه النخب عىل ما يحدث يف 

الدولة وعىل مستويني: مستوى امليكرو ومستوى املاكرو. وتم يف 

البند السادس إجمال عام لقضية الرتكيزية واالحتكار . 

أجرى بنك إرسائيل بحثاً شامالً حول موضوع تشكل النخب 

االقتصادية واملجموعات التجارية يف إرسائيل ونقاط التحول يف 

فعالياتها وتأثريها عىل االقتصاد، وُيعرِّف بنك إرسائيل1 النخب 

مجموعة  هي  ييل:  كما  التجارية(2  )املجموعات  االقتصادية 

وتخضع  مختلفة،  أسواق  يف  تجارية  فعاليات  تدير  رشكات 

لسيطرة إدارية ومالية واحدة، وترتبط فيما بينها بعالقات ثقة 

متبادلة، عىل أساس شخيص أو إثني أو تجاري مشرتك. هذه 

النخب هي جزء ال يتجزأ من مبنى السوق يف معظم اقتصاديات 

املستوى  األخرى عىل  الواحدة عن  النخب  العالم، تختلف هذه 

الفرع،  داخل  االنتشار  مستوى  منها:  مؤرشات  بعدة  العاملي 

املايل،  القطاع  يف  التدخل  مدى  التملك،  مبنى  املالكني،  هوية 

أسباب تشكيل هذه النخب، وكذلك تختلف فيما بينها يف شكل 

يغري  بالسلطة.  املال  واعتمادها عىل عالقات  بروزها، تطورها 

للرشكة  عليه  املتعارف  املفهوم  االقتصادية  النخب  هذه  وجود 

مواضيع  إىل  النخب  هذه  تتحول  وبهذا  اقتصادية،  كوحدة 

الساعة املناسبة للخطاب االقتصادي عىل اختالف أنواعه: عند 

تمويل  عن  الحديث  عند  والتطوير،  االقتصادي  النمو  مناقشة 

مدى  عن  التنافسية،  عن  التنظيمي،  املبنى  عن  الرشكات، 

تأثري  ومدى  مالية  أزمات  مع  التعامل  عن  االقتصاد،  تركيزية 

هذه النخب عىل االقتصاد ككل.

أن   2008 عام  إرسائيل  بنك  أجراه  الذي  البحث  وجد  وقد 

عائلية،  بملكية  كلها  موجودة  اقتصادية  نخبة   20 هنالك 

األسواق  حجم  نصف  وعىل  عامة،  رشكة   160 عىل  تسيطر 

املختلفة عىل املستوى املحيل، فهي مثالً تسيطر عىل 50% من 

قطاع االستثمارات، وعىل 70% من قطاعي الخدمات والتجارة، 

ولكن الرقم األبرز هو أن أكرب عرش عائالت يف إرسائيل تسيطر 

يف  ضخم  نفوذ  صاحبة  وهي  ككل،  االقتصاد  من   %30 عىل 

املؤسسة، وتؤثر عىل عملية الترشيعات، مما ينتقص من شكل 

النظام الديمقراطي. ويمكن أن ُيستعمل يف هذا السياق تعبري 

»أخطبوط« وهو أكثر مصطلح يعرب عن مسألة تركيز غالبية 

االقتصاد يف أيدي عدد قليل من املالكني وأصحاب رأس املال، 

فكل واحدة من هذه العائالت تتحرك مثل األخطبوط، حني تمد 

آخر  ذراع  به  ليلحق  االقتصاد،  قطاعات  أحد  إىل  أذرعها  أحد 

املتقاطعة بني فروع  امللكية  ثاٍن وهكذا، وتزيد هذه  إىل قطاع 

االقتصاد املختلفة من قوة وتأثري هذه العائالت، التي تحرص 

عىل  الحفاظ  أجل  من  بينها  ما  يف  التنسيق  زيادة  عىل  أيضا 

من  هذا  تقريره  يف  إرسائيل  بنك  تقرير  حذر  وقد  سيطرتها. 

تنامي قوة العائالت االحتكارية يف إرسائيل والتي تسيطر ليس 

فقط عىل االقتصاد بأكمله، وإنما عىل الفئات الحاكمة يف الدولة.

هرمي3  بناء  ذا  اقتصاداً  بكونه  اإلرسائييل  االقتصاد  يتميز 

وبكون  األصغر،  الرشكات  بابتالع  الكربى  للرشكات  يسمح 

مستوى االحتكار االقتصادي يف إرسائيل أعىل من مستوياته يف 

االقتصاد  عىل  العائالت  هذه  سيطرة  وتتمثل  املتطورة.  الدول 

بمنع رشكات عاملية كربى من الدخول إىل االقتصاد اإلرسائييل، 

فمثال رشكة »نستله« العاملية تدخل إىل كل دولة يف العالم من 

إنها يف إرسائيل اضطرت  إال  بها،  إقامة مصانع خاصة  خالل 

رشكة  فإن  كذلك  اإلرسائيلية،  »أوسم«  برشكة  ترتبط  أن  إىل 

»يونيليفر« الغذائية العاملية لم تنجح يف إقامة مصانع خاصة 

»شرتاوس«.  مع رشكة  الرشاكة  من خالل  إال  إرسائيل،  يف  بها 

ويسيطر العبان أو ثالثة عىل الفروع املركزية، كالبنوك، وقطاع 

التجارية  املجموعات  وتسيطر  الخليوية،  والشبكات  التأمني 

الكربى أيضا عىل مؤسسات مالية وعىل أعمال تجارية حقيقية، 

هذه  تعطي  واإلعالم.  باملفرق،  التوزيع  الطاقة،  كالعقارات، 

لهم  تسمح  هائلة،  قوة  السيطرة  أصحاب  املتداخلة  السيطرة 

قواهم.  تعظيم  ومواصلة  السوق  من  الجدد  املنافسني  بدحر 

يمّس تمركز االقتصاد بأيٍد قليل باملنافسة، بالتنمية، بالتطوير 

وخدمات  عالية  أسعار  إىل  أيضاً  يقود  وهو  العام،  وبالرفاه 

الشديدة  القوة  تخلق  كذلك  املنافسة.  غياب  ظل  يف  متوسطة 

أكبر عشر عائالت في إسرائيل تسيطر على 30% من االقتصاد ككل، وهي صاحبة 

نفوذ ضخم في المؤسسة، وتؤثر على عملية التشريعات، مما ينتقص من شكل 

النظام الديمقراطي. ويمكن أن ُيستعمل في هذا السياق تعبير »أخطبوط« 

وهو أكثر مصطلح يعبر عن مسألة تركيز غالبية االقتصاد في أيدي عدد قليل من 

المالكين وأصحاب رأس المال.
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تهديداً  أيضاً  السياسية  الساحة  حيال  املسيطرة  للمجموعات 

عىل الديمقراطية. 

تعريف النخب االقتصادية والعائالت . 1

المسيطرة في إسرائيل
ُتعرّف عائالت رؤوس األموال يف إرسائيل عىل أنها عدد مقلص 

من العائالت تسيطر عىل جزء كبري من فعاليات االقتصاد. بعض 

هذه العائالت قديم، ولكنها لم تبق بالقوة والعظمة نفسها التي 

تمتعت بها من قبل، إذ من الصعب جدا أن تبقى عائلة بمركز 

العائالت  من  اآلخر  البعض  أما  السنني،  عرشات  نفسه  القوة 

فهو جديد انضم حديثاً إىل قائمة العائالت والنخب االقتصادية 

املسيطرة عىل االقتصاد، ومن هنا تتغري تركيبة العائالت وقوتها 

النسبية من مجمل العائالت مع مرور الزمن. 

تتواجد عائالت رؤوس األموال بعالقات تنافسية من جهة، 

وعالقات تعاون من جهة أخرى. تمثل هذه العائالت من الجانب 

الواحد رشكات مختلفة تتنافس مع بعضها عىل حجم السوق، 

واإلعالم،  للحكومة  توجه  امتيازات،  قوة،  مراكز  الزبائن،  عدد 

ولكنها تتشارك من الجانب اآلخر بمصالح مشرتكة أو تعاون 

الجمهور  مع  تعاملها  يف  كان  إن  الطائلة  األرباح  بهدف جني 

أو يف حراكها عىل املستوى الحكومي واإلعالمي أو يف تنافسها 
مقابل رشكات من خارج البالد.4

العوملة وتقدمها ودخولها  األخرية، ومع تطور  السنوات  يف 

إىل املنطقة، حدثت عمليتان: األوىل دخول رشكات عاملية كربى 

إىل البالد كرشكاء أو كمالكني جدد لرشكات عائلية قديمة، وعىل 

الرغم من ذلك عانت بعض العائالت اإلرسائيلية من االنكشاف 

امتيازات عديدة كانت قد وُِعدت بها  العاملية وفقدت  لألسواق 

القومية  متعددة  رشكات  جانب  من  املنافسة  انعدام  بسبب 

بعض  نقل  األخرى،  الحاالت  بعض  يف  السابقة.  السنوات  يف 

أصحاب رؤوس األموال اليهود فعالياتهم من خارج البالد إىل 

رؤوس  أصحاب  خروج  فكانت  الثانية  العملية  أما  إرسائيل. 

األموال املحليني إىل خارج البالد، مع أن هذه الفعاليات يف بعض 

الحاالت نجحت خارج البالد بشكل محدود فقط.

الخلفية. 2
بشكل  التجارية  املجموعات  أو  االقتصادية  النخب  تتطور 

عام كوسيلة للتعامل مع مؤسسات اقتصادية ضعيفة ونقص 

يف الخدمات األساسية املطلوبة لفعاليات الرشكات االقتصادية، 

النخب  هذه  فعاليات  تنترش  أن  املفروض  من  لذلك  ووفقاً 

الدول  يف  انتشارها  من  أكثر  النامية  البلدان  يف  االقتصادية 

الرشكات  مبنى  يتواجد  ذلك،  من  الرغم  عىل  ولكن  املتطورة، 

الفاعلة كمجموعة واحدة يف كل الدول النامية، ويف العديد من 
الدول املتطورة.5

إرسائيل يف زمن العوملة: ترّكز كبري للثروة يف املركز، ويف يد فئة متناقصة العدد.
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تظهر المجموعات التجارية أيضا عندما يكون الدفاع عن المستثمرين غير قوي 

ن مبنى المجموعة التجارية وبالذات المبنى الهرمي، 
ِّ

أو حتى ضعيفا، حيث ُيَمك

صاحب رأس المال من تنفيذ ما ُيسمى Tunneling أي نقل األموال والموارد من 

الشركات الموجودة أسفل الهرم إلى تلك الموجودة في رأسه والتي يمتلكها 

بشكل مباشر صاحب رأس المال ومن يقف على رأس المجموعة.

عندما تكون مستويات البنى التحتية والخدمات منخفضة، 

فإنه من املحتمل وجود رشكات حكومية احتكارية تسيطر عىل 

املواصالت  الصحة،  الهاتفية،  كاالتصاالت  املختلفة  الصناعات 

والطاقة. والحق يقال إن عدداً كبرياً من الدول فتح هذه املجاالت 

ومستوى  صارمة  ترشيعية  أنظمة  وجود  ولكن  للتنافس، 

مؤسساتي منخفض )مثل أجهزة قضاء وتطبيق غري مناسب، 

املحافظة عىل حقوق االمتالك، أسواق مالية غري متطورة وما إىل 

ذلك( من شأنه أن يرفع من نفقات الصفقات املعقودة داخل 

عىل  أرباحها  نسب  رفع  من  الرشكات  تمنع  وبذلك  االقتصاد، 

املنتجات والخدمات التي تزودها هذه الرشكات.

عندما تكون أسواق املال غري متطورة بما فيه الكفاية، فإن 

الحرية  غياب  من  ويعاني  محدوداً  سيكون  املعلومات  انتقال 

التامة، وعليه تزيد احتماالت إنشاء نخبة اقتصادية أو مجموعة 

تجارية كوسيلة للتسهيل عىل تجنيد األموال. ومن هذا املنطلق 

Internal Capi- )ُتنتِج املجموعة التجارية سوقا ماليا داخليا 

tal Market( تستطيع فيه الرشكات داخل املجموعة أن تجند 

وبدون  أكثر  منخفضة  بنفقات  األخرى  من  الواحدة  أمواال 

مخاطر تذكر.6 باإلضافة إىل ذلك، تزيد أسواق مال غري متطورة 

فروع  عدة  ضمن  االقتصادية  الفعاليات  انتشار  جدارة  من 
اقتصادية وذلك كوسيلة لتقليل املخاطر.7

ستكون  محدوداً،  واالتفاقات  العهود  تطبيق  يكون  عندما 

سلطة القانون ضعيفة وجهاز القضاء غري ناجع، وعندها ستكون 

االقتصاد  رشكات  بني  جداً  مرتفعة  الصفقات  تنفيذ  نفقات 

املختلفة، ويف هذه ستكون عملية إنشاء مجموعة تجارية بمثابة 

حل بهدف تقليل نفقات الصفقات بني الرشكات كونها تساهم 

يف حل مشكلة عدم توفر املعلومات أو الحاجة للتوجه إىل جهاز 

الجدير  من  الرشكات.  بني  وعهود  اتفاقيات  لتطبيق  القضاء 

بالذكر أن التكلفة العالية لتنفيذ الصفقات مع رشكات خارجية 

تشجع بدون أدنى شك عىل إقامة مبان هرمية عائلية تعتمد عىل 
مستوى عال جداً من الثقة بني أفراد العائلة الواحدة.8

الدفاع  يكون  عندما  أيضا  التجارية  املجموعات  تظهر 

مبنى  ن  ُيَمكِّ أو حتى ضعيفا، حيث  املستثمرين غري قوي  عن 

املجموعة التجارية وبالذات املبنى الهرمي، صاحب رأس املال 

من تنفيذ ما ُيسمى Tunneling أي نقل األموال واملوارد من 

الرشكات املوجودة أسفل الهرم إىل تلك املوجودة يف رأسه والتي 

يمتلكها بشكل مبارش صاحب رأس املال ومن يقف عىل رأس 
املجموعة.9

بإقامة  مصلحة  للحكومة  يوجد  األحيان،  من  العديد  يف 

كل  وبالذات  الحكومة،  سياسة  من  كجزء  تجارية  مجموعات 

باإلضافة  الحكومية،  الرشكات  خصخصة  بسياسة  يتعلق  ما 

إىل ذلك هنالك تدخل عىل نطاق واسع للمجموعات التجارية يف 

السياسة، ومن هنا يمكن الحديث وبشكل ال يقبل التأويل عن 

عالقات املال والسلطة.

ُيفرس جزء من هذه العوامل املذكورة أعاله تطور املجموعات 

الرتكيزية  ومستوى  إرسائيل  يف  االقتصادية  والنخب  التجارية 

العايل فيها، وسوف يتم تفصيل التحوالت والتطورات الحاصلة 

التجارية يف إرسائيل يف  النخب االقتصادية واملجموعات  ضمن 

البند التايل.

التطورات والتحوالت الحاصلة في المجموعات . 3

التجارية في إسرائيل
التجارية  املجموعات  تأثري  مدى  نفهم  أن  نستطيع  لكي 

علينا  واملاكرو  امليكرو  االقتصاد يف إرسائيل عىل مستويّي  عىل 

هذه  عىل  الحاصلة  والتطورات  التحوالت  إىل  بتمعن  ننظر  أن 

من  األمر  هذا  يمكننا  وقد  املاضية،  السنني  خالل  املجموعات 

التجارية،  املجموعات  لهذه  الخاصة  والعوامل  الدالئل  كشف 

املتبادلة بينها  وأن نفهم بشكل أعمق كيفية عملها والعالقات 

دمجهم  بهدف  الدولة،  يف  االقتصادية  الوحدات  باقي  وبني 

يف  االقتصادية  املجموعات  تاريخ  إن  االقتصادي.  التحليل  يف 

إرسائيل، واملسماة »مجموعات امللكية«، حافل بنقاط التحول. 

وقد تأثر طابع هذه املجموعات وانتشارها الفرعي وتعاظمها 

املكثف  التدخل  مدى  من  تأثر  مختلفة،  فرتات  يف  االقتصادي 
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ومع منتصف الستينيات ازداد التعاون وتوثق بين الوكالة اليهودية وبين 

الهستدروت من أجل إقامة مصانع بنى تحتية ذات أهمية قصوى لالقتصاد 

بأكمله، وأيضًا أهمية على المستوى األمني والسياسي. في ذلك الوقت، شملت 

مجموعة الملكية التابعة للهستدروت عدة مصانع ومعامل وصلت إلى حوالى 

2000 وحدة اقتصادية، ووصلت نسبتها من مجمل العاملين إلى 8.5% من مجمل 

العاملين في الدولة. 

ويف  للدولة،  األوىل  السنوات  )يف  امللكية  خرائط  يف  للحكومة 

النخب  تبدل  من  أيضاً  وتأثر  الثمانينيات(،  سنوات  منتصف 

أمنية  أزمات  ومن  والتسعينيات(،  الستينيات  )يف  الحاكمة 

ومالية، ومن إصالحات اقتصادية بعيدة املدى )خطة االستقرار 

االقتصادي منتصف الثمانينيات(.

كفرتة  إرسائيل  إنشاء  بعد  األوىل  السنوات  تمييز  يمكن 

الحزب  وقيادة  ملؤسسات  املسؤولية  مجاالت  فيها  تداخلت 

خلق  والهستدروت.  الوطنية  للمؤسسات  للدولة،  الحاكم، 

انعدام الفصل بني »الدولة« وبني الحزب الحاكم وضعاً ظهر 

فيه التدخل املكثف للسلطة بشكل واضح وجيل يف كل املجاالت 

والفعاليات االقتصادية، حيث رافقه تفضيل تام للسيطرة عىل 

موارد الدولة ومصادرها، األمر الذي أوجد تركيزية عالية جداً 

يف  تأسست  وقد  األمور.  مجريات  عىل  الحكومة  فيه  سيطرت 

هذه الفرتة رشكات ومصانع تجارية كثرية سيطرت عليها ثالث 

ونقابة  اليهودية  الوكالة  الحكومة،  رئيسية:  ملكية  مجموعات 

العمال »الهستدروت«.

باالستثمارات  املتعلقة  الحكومة  سياسة  إىل  النظر  وعند 

مختلفة:  فرتات  بني  التمييز  يمكننا  الرشكات،  عىل  والسيطرة 

الثروات  لتأميم  أجندة  وضمن   – الخمسينيات  منتصف  حتى 

استثمرت   – املختلفة  والخدمات  األرايض  املياه،  الطبيعية، 

الحكومة بإقامة عدة رشكات تقوم باستغالل الثروات الطبيعية 

الخمسينيات  من  الثاني  النصف  يف  تحتية.  بنى  مصانع  ويف 

طرأ تحول يف سياسة الحكومة يف كل ما يتعلق بتأمني حقوق 

الحكومة  أقامت  الخمسينيات  نهاية  الرشكات: يف  السيطرة يف 

مصانع  خاللها  من  ساعدت  عديدة،  استثمارية  رشكات 

يف  النفط.  مجال  إىل  مكثف  بشكل  ودخلت  عديدة،  صناعية 

التجارية للحكومة، وذلك  الفعاليات  الستينيات توسعت  بداية 

عن طريق إنشاء هيئة قضائية للتنظيم بهدف تنفيذ فعاليات 

مختلفة. وهكذا تمت إقامة رشكات بناء وإسكان، بنوك، رشكات 

تأمني ورشكات لتشجيع فروع مختلفة، وكذلك رشكات إلعطاء 

تعاظم  وقد  ولإلسكان.  القطري  وللتطوير  للمصانع  قروض 

االقتصاد.  فروع  معظم  فعالياتها  وشملت  الحكومة  تأثري 

والتي  الدولة،  مللكية  الفرتة رشكات كثرية  انتقلت يف هذه  وقد 

استصعبت سداد ديونها، وتم بيعها يف فرتات الحقة ملستثمرين 

من القطاع الخاص وملجموعات ملكية أخرى.

أما الوكالة اليهودية فقد كانت سياستها نابعة من منطلق 

اليهودية  الوكالة  ركزت  فقد  اآلتية«.  »الدولة  يسمى  ما  كونها 

»بنك  طريق  عن  واسعة  مالية  ووظائف  فعاليات  أيديها  يف 

لئومي ليرسائيل«، واستثمرت مع الدولة يف مصانع بنى تحتية، 

يف  »مكوروت«(،  املياه  ورشكة  »ياخني«  )مصنع  الزراعة  يف 

املواصالت والنقليات )»تسيم«(، ويف مجال البناء )»راسكو«(. 

ومصادرها  مواردها  من  العديد  اليهودية  الوكالة  وجهت  وقد 

الستيعاب أفواج املهاجرين، وعليه قلت رؤوس األموال التابعة 

نصيبها  تقليل  إىل  واضطرت  بشكل جذري،  اليهودية  للوكالة 

بشكل تدريجي من معظم املصانع التي كانت تحت سيطرتها 

كييمت  »الكرين  بني  وتوزيعها  للحكومة،  ملكيتها  نقل  وتم 

ليرسائيل« وبني »حفرات عوفديم« )رشكة العمال(.

منذ  أقامت  فقد  )الهستدروت(  العامة  العمال  نقابة  أما 

تم  املستقلة، وهكذا  االقتصادية  املصانع  من  العديد  تأسيسها 

أقيمت رشكة »سوليل  »بنك هبوعليم«، وبعدها بسنتني  إنشاء 

يف  وبناء  عامة  أعمال  تنفيذ  عاتقها  عىل  أخذت  والتي  بوني«، 

الدولة. 

ومع منتصف الستينيات ازداد التعاون وتوثق بني الوكالة 

اليهودية وبني الهستدروت من أجل إقامة مصانع بنى تحتية 

ذات أهمية قصوى لالقتصاد بأكمله، وأيضاً أهمية عىل املستوى 

األمني والسيايس. يف ذلك الوقت، شملت مجموعة امللكية التابعة 

 2000 حواىل  إىل  وصلت  ومعامل  مصانع  عدة  للهستدروت 

وحدة اقتصادية، ووصلت نسبتها من مجمل العاملني إىل %8.5 

االقتصادية  الوحدات  بني  ومن  الدولة.  يف  العاملني  من مجمل 

التي امتلكتها الهستدروت: »سوليل بوني«، »كور«، »حوماه«، 

»ياخني- بيتواح«،  إزوري  »تيعوس  عوفديم«،  »شيكون 

همركزي«،  »همشبري  هبوعليم«،  »بنك  »هسنيه«،  حاكال«، 
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املوجودة  الرشكات  إدارة  طاقم  ضم  وقد  وغريها.  »تنوفا« 

بملكية الحكومة سياسيني مقربني للسلطة ومن ضباط رفيعي 

املستوى أنهوا خدمتهم العسكرية، يف ظل غياب مدراء مهنيني.

يف  عملت  أعاله،  املذكورة  الثالث  املجموعات  إىل  باإلضافة 

ملكية  مجموعات  تسع  الستينيات(  )منتصف  نفسها  الفرتة 

من القطاع الخاص – مصانع صغرية تمتلكها عائلة واحدة أو 

رشكاء من عدة عائالت – ويف حني كانت الحكومة والهستدروت 

من  امللكية  أصحاب  عمل  وطنية،  ومصالح  ألهداف  تعمالن 

سنة  أرباحه  وزيادة  بحتة،  ربحية  ألهداف  الخاص  القطاع 

امللكية  غالبية مؤسيس ومدراء مجموعات  األخرى، وكانت  تلو 

الخاصة قد أتت من غرب أوروبا وجلبوا معهم رؤوس األموال 

والخربة املهنية التي جمعوها خارج البالد. 

وشملت فعاليات مجموعات امللكية الخاصة معظم الفروع: 

بملكية  »ديسكونت«  بنك  )مجموعة  التأمني  ورشكات  البنوك 

الصناعة  ويليامس(،  وعائلة  إلران  عائلة  ركناتي،  عائلة 

والتجارة )»الرشكة املركزية للتجارة واالستثمار«، عائلة مئري، 

عائلة ساحاروف(، البناء )»أفريكا أ لالستثمارات«، »يف.إي.يس، 

الرشكة االقتصادية إلرسائيل«(، السياحة )مجموعة »ميامي«( 

مجموعات  فعاليات  نمط  كان  وقد  إضافية.  كثرية  وفروع 

امللكية  لنمط فعاليات مجموعات  الخاصة مشابهاً جداً  امللكية 

مصادر  املجموعات  لهذه  كان  وقد  والهستدروتية،  الحكومية 

تمويل خارج حدود الدولة وملفات استثمارية متنوعة يف فروع 

مجموعات  أن مصالح  بالذكر  الجدير  ومن  عديدة.  اقتصادية 

االندماج  هذا  برز  وقد  البعض،  بعضها  مع  اندمجت  امللكية 

بإقامة الرشكات املشرتكة: »حفروت مركازي كوفيد« )رشكات 

مراكز الثقل( مثل »كالل«، »هبنك لبيتواح هتعسياه«، »حفرات 

كاف تسينور إيالت«، »حفرات ديليك« و »هحفراه ليرسائيل«، 

يف  االقتصادية  الفعاليات  أعصاب  مركز  عملياً  شكل  والذي 
الدولة.10

يف ذلك الوقت، لم يكن املبنى الهرمي منترشاً، وذلك بسبب 

طبيعة العالقات بني الحكومة والقطاع الخاص. كانت الحكومة 

قد قررت االتجاه التجاري لتطور املجموعات التجارية ولكنها 

خربة  عىل  واعتمدت  االقتصادية  األرباح  بجمع  معنية  تكن  لم 

مدرائها يف فعالياتها لترسيع النمو االقتصادي.

القطاع الخاص،  التجارية يف  املقابل، وزعت املجموعات  يف 

املذكورة  الثقل  مراكز  طريق  وعن  الحكومة  مع  وبالتعاون 

حكومي  تأمني  عىل  وباالعتماد  املالية،  ملفاتها  كل  أعاله، 

ولم  جداً.  كبرية  بمبالغ  نفقات  نفسها  املراكز عىل  هذه  وفرت 

تكن النخب التجارية قادرة، أو حتى لم تبِد أي رغبة أن تقود 

التطور االقتصادي يف الدولة، ويف العديد من األحيان كانت هذه 

النخب تتمنى حدوث تدخل حكومي عىل مستوى عاٍل.

أثر الركود االقتصادي الحاصل عام 1966، وكذلك تخفيض 

تركيبة  عىل  األجنبية  العمالت  مقابل  املحلية  العملة  قيمة 

وتعاظمت،  بل  ظهرت،  وقد  إرسائيل.  يف  امللكية  مجموعات 

املسيطرة  العائالت  داخل  قديمة  خالفات  الفرتة  هذه  خالل 

إدارات  تبديل  هذا عىل خلفية  وكان  التجاريني،  الرشكاء  وبني 

الخاصة. وقد بدت بشكل واضح موجات كبرية من  الرشكات 

يف  امللكية  خارطة  يف  جذري  تغيري  إىل  أدى  ما  الرشكات،  بيع 

ألصحاب  الخاص  القطاع  من  رشكات  بيع  تم  وقد  إرسائيل. 

املوارد املطلوبة – مستثمرين أجانب ومحليني ورشكات تابعة 

العمايل.  ولالستيطان  هعوفديم(،  )حفرات  العمال  لرشكة 

خلقت هذه الصريورة يف نهاية األمر جهازاً اقتصادياً مضاعفاً: 

إىل جانب رشكات كبرية، مركزة وقليلة العدد )50 رشكة فقط 

كهذه(، تواجد العديد من املصالح التجارية الصغرية. ومن هنا 

يمكن القول إن الركود االقتصادي يف منتصف الستينيات كان 

نقطة التحول األوىل يف عملية بروز وتكون املجموعات التجارية 

يف إرسائيل والسيطرة عليها، وهذا األمر معناه ارتفاع يف مدى 

تركيزية االقتصاد ومدى االستقطاب فيه: فمن الجانب الواحد 

عدد  اآلخر  الجانب  ومن  الكبرية،  الرشكات  من  قليل جداً  عدد 

كبري جداً من الرشكات الصغرية.

تعاظمت يف أواخر الستينيات القوة االقتصادية للمجموعات 

التجارية بفضل ازدياد فعاليات الصناعات األمنية عىل إثر عدة 

الرشكات  حظيت  وقد  العربية،  الدول  مع  عسكرية  مواجهات 

التجارية  املجموعات  داخل  وفاعلة  رئيسية  بمراكز  األمنية 

املوجودة بملكية الدولة، وكذلك يف مجموعات االمتالك الكبرية.11 

ن النمو االقتصادي الحاصل بني األعوام 1967  نتيجة لذلك، حسَّ

األمنية،  الصناعات  بفضل  باألساس  حصل  والذي   ،1973  –

ن من وضع هذه املجموعات التجارية وساهم يف تطورها  حسَّ

املجموعات  لهذه  املركزي  الدور  تعاظم  وقد  الرسيع.  ونموها 

-1974 األعوام  بني  الكبري  املايل  التضخم  فرتة  يف  التجارية 

لها،  بالنسبة  ازدهاراً  األكثر  الفرتة  12 حيث تعترب هذه   1984

والتي  واملالية،  األمنية  املجاالت  يف  الحاد  التوسع  بسبب  وذلك 
كانت تشكل يف ذلك الوقت لب فعاليات املجموعات التجارية.13

املجموعات  تفلت  لم  أعاله،  ُذِكر  مما  الرغم  وعىل  ولكن، 

اجتاحت  التي  الحادة  االقتصادية  األزمة  أنياب  من  التجارية 

ضائقة  يف  األخرى  هي  ودخلت  الثمانينيات،  منتصف  الدولة 

نقل  إىل   1983 عام  البنوك  أزمة  أدت  األول،  لسببني:  مالية 

السيطرة من هذه املجموعات إىل الحكومة. والثاني، التقليص 

املنتهجة  االستقرار  خطة  ضمن  األمنية  النفقات  يف  الحاد 

السالح  أسواق  يف  عاملية  أزمة  مع  تزامن  والذي   ،1985 عام 
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وعلى الرغم من عملية الخصخصة المكثفة في التسعينيات وتقليل تدخل 

لت في ملكية نقابة  الحكومة بشكل بالغ، فإن التغييرات الجذرية في الملكية ُسجِّ

العمال الهستدروت: فبعد أن ارتفع نصيب هذه المجموعة من 18% من الناتج 

المحلي عام 1953 إلى 23% في الستينيات والسبعينيات، هبط هذا النصيب إلى 

14% عند بداية التسعينيات وإلى أقل من 10% مع بداية سنوات األلفين.

العاملية، وقد أدى هذان األمران إىل هبوط حاد يف أرباح رشكات 

الخناق  ضيقت  والتي  األزمة،  هذه  كانت  األمنية.  الصناعات 

عملياً  كانت  ولكنها  جداً،  قصرية  التجارية،  املجموعات  عىل 

يف  املجموعات  لهذه  قوية  بنهضة  تمثلت  أخرى  تحول  نقطة 

الفرتة التي تلت هذه األزمة االقتصادية. ساد يف السنوات التي 

تغيري  إىل  الحاجة  بشأن  العام  االتفاق  االستقرار،  خطة  تلت 

جذري يف أنماط السلوك االقتصادي يف االقتصاد. غريت خطة 

توجهات  شاملة،  قطرية  بموافقة  حظيت  والتي  االستقرار، 

متخذي القرارات يف كل ما يتعلق بالسلوك املطلوب واملرغوب 

به عىل املستوى االقتصادي. من ضمن هذه الخطة، تقرر تنفيذ 

ملكية  انخفضت  وبهذا  عديدة،  حكومية  لرشكات  خصخصة 

الدولة يف القطاع التجاري من 27% خالل العام 1985 إىل %6 

يف العام 1995. وانتقلت امللكية إىل مجموعات تجارية تسيطر 

سيطرة تامة عىل هذه الرشكات. فعىل سبيل املثال ال الحرص، 

املحاجر  معظم  عىل  ليرسائيل«  »خيميكاليم  رشكة  سيطرت 

وتقاسمت  آيزنربغ.  لعائلة  عليها  امللكية  انتقلت  إرسائيل،  يف 

ثالث رشكات هي »كالل«، »عائلة آيزنربغ« و »بنك هبوعليم« 

العقارات  رشكات  أكرب  وبيتواح«،  »شيكون  رشكة  عىل  امللكية 

الكثيفة  الصناعات  فرع  تعرض  لذلك،  باإلضافة  إرسائيل.  يف 

بشكل  الحكومة  عليه  والذي سيطرت  األمن،  املعرفة يف مجال 

عام  الجوية  الصناعات  اضطرت  حيث  حادة  صعقة  إىل  تام، 

1987 إىل فصل العديد من املهندسني الذين أقاموا الحقاً مصانع 

قامت  وقد  واملعلومات.  الهايتك  التكنولوجيا،  خاصة يف مجال 

بعض املجموعات التجارية باقتناء جزء من الرشكات الجديدة، 

ونجحوا بالتوسع حتى يف فرتات الهجرة، حيث ُوِجدت الحاجة 

أيضاً.  العقارات  فقاعة  الستيعاب عمال كثريين جدد، وبرزت 

التجارية  ويف املقابل لهذا التوسع التجاري ابتدأت املجموعات 

عملية مكثفة لتبديل امللكية وتغيريات بنيوية يف نرشها.

تتبق أي مجموعة تجارية عىل  لم  التسعينيات،  ومع نهاية 

والسبعينيات،  الستينيات  يف  عليه  كانت  الذي  نفسه  النطاق 

وتقريبا ال تتواجد أي واحدة منها يف يومنا هذا، أو عىل األقل ليس 

املكثفة يف  الخصخصة  الرغم من عملية  نفسها. وعىل  بامللكية 

التسعينيات وتقليل تدخل الحكومة بشكل بالغ، فإن التغيريات 

لت يف ملكية نقابة العمال الهستدروت:  الجذرية يف امللكية ُسجِّ

الناتج  من   %18 من  املجموعة  هذه  نصيب  ارتفع  أن  فبعد 

والسبعينيات، هبط  الستينيات  إىل 23% يف  املحيل عام 1953 

هذا النصيب إىل 14% عند بداية التسعينيات وإىل أقل من %10 

لجهات  الرشكات  بيعت معظم  وقد  األلفني،  بداية سنوات  مع 

اليهودية،  الوكالة  مجموعة  يف  أيضا  الحال  هو  هذا  خاصة. 

حيث بقيت بدون سيطرة عىل الرشكات وانتقلت ملكية رشكات 

املجموعة إىل عائالت مختلفة.

عند النظر إىل مبنى االقتصاد، يبدو أنه يف أواخر التسعينيات 

املبنى  ولكن  الكربى،  الرشكات  من  كبري  جزء  يف  امللكية  تبدلت 

فيه  يسيطر  مبنى هرمياً  بقي كما هو،  الرشكات  لهذه  األسايس 

شخص واحد عىل عدة رشكات موجودة بدرجات منخفضة من 

خالل  أنفسهم  بنوا  مبادرين  الجدد  املالكون  كان  وقد  الهرم. 

يف  واعتمدوا  التجارية  واإلسرتاتيجية  املعرفة  واستغلوا  السنني، 

خارج  من  ورثوه  أو  أنتجوه  مال  رأس  عىل  الحاالت  من  العديد 

البالد. ُبنَِي جزء منهم إثر تطور الصناعات التكنولوجية يف العالم 

خطرية  بدائل  وجود  بسبب  يبدو  وكما  ولكنهم،  إرسائيل،  ويف 

أن  من  بمفردها  رشكات  إدارة  فضلوا  عاملية  أسواق  ووجود 

يستثمروا بإنشاء مجموعات تجارية يف مجال تكنولوجيا الهايتك.

من  تزيد  أن  الجديدة  التجارية  املجموعات  استطاعت 

وذلك  السابقة،  للمجموعات  خالفاً  االقتصاد،  عىل  سيطرتها 

بينها،  فيما  املتبادلة  العالقات  من  متفرعة  شبكة  طريق  عن 

واستطاعت  هذا  االجتماعية.  العالقات  طريق  عن  وأيضا 

خارج  فعالياتها  نطاق  توسع  أن  التجارية  املجموعات  هذه 

التجارية  للمجموعات  الجدد  املالكون  استطاع  الدولة.  حدود 

رشكات  عىل  السيطرة  خالل  من  تدريجياً  أنفسهم  يقووا  أن 

العقارات، االتصاالت واإلعالم )التلفزيون، الصحافة واإلذاعة( 

الذي ميز  السيطرة نفسه  وامتالك رشكات قابضة وعىل نمط 

بنخب  القديمة  النخب  تبدلت  القدامى.  املجموعات  مالكي 
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جديدة، وهكذا بدأ مع نهاية التسعينيات عرص جديد يف تاريخ 

املجموعات التجارية يف إرسائيل.

بطابع  املتعلقة  الرئيسية  النقاط  تلخيص  سبق  مما  يمكن 

االقتصاد  يف  املمكن  ودورها  إرسائيل  يف  التجارية  املجموعات 

أن  انطباع  هنالك  بداية،  واملستقبل:  الحارض  يف  اإلرسائييل 

املالكني املسيطرين يتبدلون بوترية عالية جداً، حيث تم تبديل 

خالل  مرات  ثالث  التجاري  القطاع  يف  املسيطرين  املالكني 

املسيطرة  التجارية  املجموعات  معظم  تتواجد  سنة.  خمسني 

بأيدي عدد قليل من العائالت، وتدل هذه الحقيقة عىل مستوى 

الحالة،  هذه  ويف  املالية،  األجهزة  ثبات  من  نسبياً  منخفض 

بجودة  املستثمرين  رفاهية  وكذلك  وامللكية  السيطرة  تقرتن 

العالقات داخل العائالت وباإلسرتاتيجيات املنتهجة داخل هذه 

الوثيقة  العالقات  املجموعات. ثانياً، يبدو أن هنالك شبكة من 

تحتاج  التجارية.  املجموعات  وبني  البنكي  القطاع  بني  جداً 

هذه الظاهرة بحد ذاتها تحليالً واسعاً، وتتعلق بشكل مبارش 

بمواضيع ثبات األجهزة البنكية واستقرارها، وكذلك باستقرار 

وعالقات  متداخلة  أجهزة  وجود  ثالثا،  بأكمله.  املايل  الجهاز 

أسئلة  أمام  االقتصاد  يضع  التجارية  املجموعات  بني  متفرعة 

توزيع  كيفية  املالية؟  األسواق  نجاعة  مدى  عديدة:  اقتصادية 

املوارد واملصادر؟ مدى نمو االقتصاد وصموده أمام اهتزازات 

وتضعضعات؟ مدى االنتشار بني فروع االقتصاد ويف القطاع 

اإلرسائييل  االقتصاد  يف  الرسيعة  الخصخصة  عملية  الخاص؟ 

ونقل السيطرة يف غالبية الوحدات االقتصادية إىل عدد ضئيل 

تعريف  ماهية  إىل  أيضاً  التطرق  يلزم  السيطرة  أصحاب  من 

متوزعة؟  أم  تركيزية  هي  هل  إرسائيل:  يف  الحالية  األسواق 

نامية  أسواق  هي  هل  تنافسية؟  أم  احتكارية  أسواق  هي  هل 

ال  ومما  مدارة؟  أسواق  أم  حرة  أسواق  هي  هل  متطورة؟  أم 

شك فيه أن هذه األسئلة تشغل بالنا كثرياً، وقد نستطيع اإلجابة 

عنها من خالل أبحاث مستمرة ومعمقة أكثر يف كل ما يتعلق 

بالنخب املسيطرة عىل االقتصاد بأكمله.14 

من هي النخب االقتصادية والعائالت . 4

المسيطرة في الدولة؟
العام 2006  األبحاث BDI يف شهر شباط من  نرش معهد 

عائلة عىل  تسيطر 18  الدولة، وبحسبه،  يف  الرتكيزية  مقياس 

هذه  أكرب  ومن  الدولة،  ميزانية  من  تقريباً   %80 يعادل  مبلغ 

العائالت ما ييل:

عائلة أريسون، وهي عائلة أمريكية إرسائيلية تدير العديد  ـ

زخرون  مدينة  أنشأوا  من  وأول  واألعمال،  الرشكات  من 

هذه  أعمال  وُتدار  املتوسط،  البحر  ساحل  عىل  يعقوب 

العائلة اليوم من قبل شريي أريسون، وهي مديرة الرشكة 

العديد  التي تملك تحتها  القابضة »استثمارات أريسون«، 

رشكة  هبوعليم،  بنك  وأهمها:  واألعمال  الرشكات  من 

العقارات بينوي وشيكون وغريها.   

عائلة بوروفيتش، وهي عائلة ثرية تمتلك رشكة »كنافاييم«  ـ

»إل-عال«،  اإلرسائيلية  الطريان  رشكة  عىل  تسيطر  التي 

الصناعات الغذائية: قلعة صعبة االخرتاق.
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بنى  رشكة  وهي  أيالون«،  مسالك  »رشكة  يف  أسهم  ولها 

ماركت«  »كالب  شبكة  عىل  السابق  يف  وسيطرت  تحتية، 

والتي بيعت فيما بعد لرشكة »شوفر سال«.  

بنك  ـ للعقارات«،  »بينو  رشكة  تمتلك  التي  بينو،  عائلة 

أخرى  بنوك  عدة  عىل  أيضاً  يسيطر  والذي  »هبينلئومي«، 

هحيال«،  »أوتسار  وبنك  »مساد«  بنك  بنك«،  »يو  مثل 

السابق  يف  وامتلكت  واعتماد،  تمويل  رشكات  وتمتلك 

»ريشيت«  والصحافة  اإلعالم  ورشكة  »باز«  الوقود  رشكة 

واإلعالم  الوقود  فرعي  فيها وتركت  أسهمها  باعت  ولكنها 

والصحافة.

من  ـ مجموعة  السابق  يف  امتلكت  والتي  دانكنر،  عائلة 

الرشكات من بينها: »آي.دي.بي«، سلكوم، »كالل«، »كور« 

وغريها. وقد بيعت أمالك هذه العائلة للملياردير إدواردو 

اولشتني. 

وتمتلك  ـ التأمينات  مجال  يف  تعمل  والتي  همبورغر،  عائلة 

من  أخرى  تأمني  رشكات  عىل  املسيطرة  »هارئيل«  رشكة 

العائلة  وتسيطر  وغريها،  »ساهار«  »شيلواح«،  بينها: 

رشكة  أبرزها  ومن  التحتية  البنية  مجال  يف  رشكات  عىل 

مجال  ويف  طلعاد(،  )رشكة  اإلعالم  مجال  ويف  »أشرتوم«، 

طب  مجال  ويف  النقدية(،  لألوراق  إيال  )رشكة  التمويل 

األسنان )رشكة ه.ل.ه( وغريها.

عائلة فيسمان، تمتلك رشكات رائدة يف عدة مجاالت منها:  ـ

يف فرع الوقود والطاقة رشكة »دور ألون«، يف فرع الطاقة 

»هريبواع  رشكة  الغذاء  فرع  يف  »تامار«،  التنقيب  رشكة 

مجانية  يومية  صحيفة  الصحافة  فرع  يف  هكحول«، 

»يرسائيل بوست« باالشرتاك مع »جروزاليم بوست«. 

»تكنولوجيا  ـ »يسكار«،  رشكة  سة  مؤسِّ فرطهايمر،  عائلة 

كان  وقد   ،»IMC« ومجموعة  للطائرات«  املعدة  الشفرات 

ستيف عضوا يف الكنيست اإلرسائييل، وله مبادرات يف مجال 

الرتبية والتعليم، مبادرات اقتصادية وتجارية وغريها.

االتصاالت  ـ الهايتك،  مجال  يف  وتعمل  زيسافل،  عائلة 

والحاسوب وتمتلك رشكات عديدة يف هذا املجال ومن أهمها 

رشكة »راد بينات«، وقد نما من هذه الرشكة سبع وعرشون 

رشكة هايتك يف إرسائيل، وقد تم بيع البعض منها بمليارات 

الدوالرات.

العقارات وباألساس عن  ـ ليفاييف، وتعمل يف مجال  عائلة 

السيطرة  خرس  والتي  يرسائيل«،  »أفريكا  رشكة  طريق 

عليها عام 2018 بعد دخولها بضائقة مالية للمرة الثانية 

خالل عقد واحد، ولكنه اسرتجع السيطرة منذ ذلك الحني 

ويمتلك رشكات كبرية يف هذا املجال، ويعمل أيضا يف مجال 

املجوهرات يف عدة دول يف العالم منها روسيا وبعض دول 

عىل  عديدة  رشكات  عىل  وتسيطر  أوروبا  ورشق  أفريقيا 

املستوى العاملي.

من  ـ املقرب  سابان  حاييم  رأسها  عىل  ويقف  سابان،  عائلة 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية األسبق بيل كلينتون، ويعترب 

ويمتلك  األمريكي  الديموقراطي  للحزب  املتربعني  أكرب  من 

رشكة »بيزك لالتصاالت« ورشكات أخرى يف مجال الهايتك.

عائلة عوفر، تسيطر عىل رشكات املالحة البحرية )»تسيم«  ـ

»خيميكاليم  الكيماويات  رشكات  كاريبيان«(،  و»رويال 

»هحفرا  والعقارات  املقاوالت  رشكــات  ليرسائيل«، 

بنك  وأشدود،  حيفا  يف  البرتول  تكرير  معامل  ليرسائيل«، 

»مزراحي طفاحوت« وغريها.

عائلة فيشمان، وهي املسيطر األكرب عىل الصحافة واإلعالم  ـ

يف إرسائيل إذ تستحوذ عىل صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

يف  رشكات  علىى  وكذلك  »هوت«،  »غلوبس«،  صحيفة 

مجال الهايتك وتكنولوجيا االتصاالت، وأيضا عىل رشكات 

لتطوير املدن مثل »هكالكاليت يروشاليم« )رشكة تطوير 

تعسياه«(،  )»ميفني  العقارت  مجال  يف  وأيضا  القدس(، 

وأيضا عدة رشكات يف مجال الخدمات والصناعة )التربيد( 

واالستثمارات املتعددة املخاطر .

عائلة شرتاوس، وتوجد تحت سيطرتها أكرب رشكات الغذاء  ـ

يف إرسائيل، وهي ُتدار من قبل عوفرا شرتاوس، وتعمل يف 

أكثر من عرشين دولة عىل املستوى العاملي، وتوحدت مع 

رشكة عيليت، ومن أشهر مجاالت عملها: القهوة، السلطات، 

املياه وشرتاوس إرسائيل. 

وتملك  ـ تشوفا  إسحق  رأسها  عىل  ويقف  تشوفا،  عائلة 

عىل  وتستحوذ  وغريها(،  بالزا  )نيويورك  كثرية  عقارات 

كربى رشكات الطاقة والوقود »ديلك«، ويساهم يف رشكات 

استثمارية  رشكات  ويمتلك  الطبيعي،  الغاز  عن  التنقيب 

)هفينيكس،  والتمويل  التأمني  مجاالت  يف  تعمل  ومالية 

الثانية يف  القناة  إكسيالنس وغريها(، وله 25% من أسهم 

إرسائيل. 

برادسرتيت  اند  دان  العام 2007 نرشت رشكة  بداية  ومع 

عىل  تسيطر  أموال  رؤوس  عائلة/مجموعة  عرشة  أربع  قائمة 

االقتصاد اإلرسائييل: إلياهو، أريسون، بينو، برونفمان، دانكنر، 

همبورغر، فيسمان – بران، فرطهايمر، ليفاييف، سابان، عوفر، 

عزريئيل، فيشمان وتشوفا. ووفقا لهذا التقرير، تصل مدخوالت 

هذه العائالت إىل 250 مليار شيكل، وهي تشكل 35% من مجمل 

الدولة  البالد، 83% من ميزانية  مدخوالت أكرب 500 رشكة يف 

باملقارنة  السنة نفسها.  اإلنتاجي يف  القطاع  ناتج  و 52% من 
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القائمة:  إىل  جديدتان  عائلتان  انضمت  السابقة،  القائمة  مع 

بيع  أعقاب  يف  فرطهايمر  عائلة  وخرجت  وألوفيتش  عزريئيل 

القائمة  العائالت  زادت  باإلضافة  بافت.  لوورن  يسكار  رشكة 

من قوتها داخل القائمة مقارنة مع العائالت األقل غنى. فعىل 

سبيل املثال ارتفع نصيب عائلة دانكنر من 16.3% إىل %18.7 

محتلة بذلك املركز األول، ولكن هذا األمر تغري كليا بعد االنهيار 

الذي حصل يف مجموعة آي. دي. بي والذي أدى إىل فقدان عائلة 

دانكنر معظم قوتها وأمالكها وبالتايل بيعها لعائلة أولشتاين 

ودخول نوخي دانكنر السجن لتورطه بقضايا فساد.

ماركر  ذا  صحيفة  نرشت   2015 العام  من  تموز  شهر  يف 

معلومات تحت عنوان: »خارطة الحكام: هكذا يسيطر ائتالف 

تفاصيل  والصحافيني«  املرشعني  السياسيني،  عىل  املال  رأس 

البنوك  السلطات،  عىل  تأثرياً  األكثر  هم  شخصا  عرش  أربعة 

واإلعالم. وقد فصلت الصحيفة الطرق التي ينتهجها أصحاب 

يعرضون  حيث  الجهات،  هذه  عىل  للضغط  األموال  رؤوس 

عليهم جوائز وفوائد طائلة. تربز هنا عالقة رأس املال بالسلطة، 

إن كان عىل املستوى الداخيل أو الخارجي، وهو من أحد معالم 

الفساد يف الدولة.

تأثير المجموعات التجارية. 5
5.1 - التأثري عىل مستوى امليكرو: الضغط عىل الحكومة 

واإلعالم

يتطلب كل ما ُذِكر أعاله غض النظر من قبل الحكومة أوالً 

ما  ولكن  العائالت،  هذه  صفوف  يف  يدور  عما  ثانياً  واإلعالم 

يحدث عىل أرض الواقع هو أن هذه العائالت تبدأ بالضغط عىل 

جهات مختلفة وتجنيدها لخدمة العائالت عن طريق استعمال 

أو  قبل  للسياسيني  تربعات  سيايس،  لوبي  مثل  شتى،  وسائل 

عىل  السيطرة  العامة،  العالقات  يف  االستثمار  االنتخابات،  بعد 

إىل ذلك. سوف  الصحافيني، وما  اإلعالم والضغط عىل  وسائل 

يتم تفصيل هذه الوسائل فيما بعد.

إن  إرسائيل،  لبنك  السابق  املحافظ  فيرش،  ستانيل  يقول 

بعض  فيها  تحاول  الصغرية،  الدول  باقي  مثل  مثلها  إرسائيل 

املستوى  عىل  كان  إن  األمور،  مجرى  عىل  السيطرة  العائالت 

االقتصادي أو السيايس أو كليهما معا، وعىل األغلب تنجح هذه 

املذكورة  الهرمية  املباني  طريق  عن  السيطرة  يف  املجموعات 

أعاله، حيث يتم تعيني أفراد العائلة يف مناصب إدارية مرموقة، 

وتعمل ما يف وسعها من أجل التغلغل يف السياسة وزيادة قدرتها 

للتأثري عىل متخذي القرارات يف الدولة، وهكذا يكون التأثري عىل 

مجريات األمور من الناحية السياسية أعىل بكثري من حجم رأس 

اإلسقاطات  ومن  املجموعة.  أو  العائلة  قائد  يمتلكه  الذي  املال 

نمو  ناجع،  غري  موارد  تقسيم  القبيل:  هذا  من  لعملية  البارزة 

غري  بشكل  تعمل  ومنتجات  مال  أسواق  منخفض،  اقتصادي 

ناجع، إمكانيات ضئيلة جداً لدخول منافسني يف السوق.

أوال: مساعدات مالية
قبل  ـ واألحزاب  للسياسيني  مبارش  بشكل  تربعات  تقديم 

جمعيات  طريق  عن  األمر  هذا  تنفيذ  ويتم  االنتخابات، 

ومؤسسات تستخدم أشخاصاً يحصلون عىل أجور عالية، 

ويعملون يف أوقات فراغهم لصالح األحزاب املختلفة.

من  ـ أعمال  رجال  من  تربعات  وتنظيم  تجنيد  يف  املساعدة 

داخل البالد وخارجها، إن كان عن طريق إعطاء توصيات 

أو عن طريق تنظيم مؤتمرات، محارضات، حفالت تربع، 

وغريه.

يوجد  ـ ولكن  السيايس،  العمل  اعتزلوا  سياسيني  استئجار 

لهم تأثري عىل من هو موجود داخل السياسة  لكي يقدموا 

بالتوجه  مساعدة  محارضات،  إلقاء  استشارية،  خدمات 

لجهات ومؤسسات. يف بعض الحاالت، يعود هؤالء املعتزلون 

إىل الحلبة السياسية، وبذلك يكون أسهل عىل صاحب رأس 

املال اخرتاق السياسة والتغلغل فيها.

ثانيا: االهتمام باملصالح يف الكنيست والحكومة

في شهر تموز من العام 2015 نشرت صحيفة ذا ماركر معلومات تحت عنوان: 

»خارطة الحكام: هكذا يسيطر ائتالف رأس المال على السياسيين، المشرعين 

والصحافيين« تفاصيل أربعة عشر شخصا هم األكثر تأثيرًا على السلطات، البنوك 

واإلعالم. وقد فصلت الصحيفة الطرق التي ينتهجها أصحاب رؤوس األموال 

للضغط على هذه الجهات، حيث يعرضون عليهم جوائز وفوائد طائلة. تبرز هنا 

عالقة رأس المال بالسلطة ،إن كان على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهو من 

أحد معالم الفساد في الدولة.
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أعضاء  ـ عىل  التأثري  أجل  من  »لوبي«  أشخاص  استعمال 

يف  فعالون  أو  مقربون  أشخاص  وهم  ووزراء،  كنيست 

رؤوس  أصحاب  من  عالية  رواتب  عىل  يحصلون  أحزاب، 

ترشيع  أو  حكومية  بمبادرات  يهتموا  أن  أجل  من  األموال 

قوانني تصب يف مصلحة أصحاب رؤوس األموال وكبح أي 

ألشخاص  املقابل  يف  يمكن  صالحهم.  يف  ليست  مبادرات 

اللوبي وأصحاب رؤوس املال االهتمام بتعجيل إصالحات 

ممتاز  بمظهر  لتظهره  الكنيست  عضو  بها  يعنى  معينة 

أمام ناخبيه.

الوزراء  ـ الوزراء،  رئيس  من  مقربني  محامني  استخدام 

عديدة  بمواضيع  هؤالء  يهتم  حيث  الكنيست،  وأعضاء 

تشكيل  رشكات،  خصخصة  مثل  الدولة،  بأمور  تتعلق 

لدى  مصالح  تمثيل  مفاوضات،  إجراء  حكومية،  ائتالفات 

هيئات مختلفة، تقديم استشارة قانونية.. إلخ.

رجال  ـ برغبة  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  التأثري 

يعترب  وهذا  األعمال،  عالم  يف  االندماج  سابقني  سياسة 

بعد  للسياسيني  املال  رأس  صاحب  يقدمها  كمساعدات 

االنتخابات.

ثالثا: تقديم مساعدات توظيف
يف  ـ املستوى  رفيعي  وموظفني  سابقني  سياسيني  تشغيل 

أو  عالية  استشارية  لوظائف  أو  مرموقة  إدارية  وظائف 

كأعضاء مجالس إدارية يف رشكات يملكها أصحاب رؤوس 

األموال، ويشكل هذا األمر محفزاً للسياسيني النتهاج موقف 

بعد  فيما  يمكنهم  بحيث  األموال،  رؤوس  ألصحاب  مؤيد 

االنخراط بوظيفة تضمن لهم مستقبالً واعداً بعد اعتزالهم 

السياسة.

يف  ـ للسياسيني  ومؤيدين  أصدقاء  أو  عائالت  أبناء  تشغيل 

وظائف مرموقة يف هيئات ومنظمات مختلفة.

التعامل  ـ يف  املساعدة  بهدف  سابقني  مرشعني  توظيف 

سابقني،  بنوك  مدراء  توظيف  أو  الحاليني،  املرشعني  مع 

العامة  الخدمة  من  املستوى  رفيعي  أشخاص  استخدام 

سابقاً، وباألساس من أجهزة األمن.

رابعاً: تأثريات عىل اإلعالم والصحافة
استعمال ميزانيات اإلعالم الكبرية للرشكات بهدف تقديم  ـ

امليزانيات،  هذه  من  تعيش  التي  اإلعالم  لوسائل  املنفعة 

وبهذا يمكن التحكم باملضامني التي تنرشها هذه الوسائل، 

وتسخريها ملصلحة أصحاب رؤوس األموال.

تام  ـ بشكل  عليها  والسيطرة  اإلعالم  وسائل  أسهم  رشاء 

بشكل مبارش والسيطرة التامة عىل املضامني املنشورة.

تجنيد رجال إعالم رفيعي املستوى لقيادة حمالت إعالنية  ـ

تصب يف مصلحة الرشكات الكبرية.

5.2 - التأثري عىل مستوى املاكرو

بعض الرشكات اإلرسائيلية دفعت ثمن االنكشاف عىل التنافس العاملي.
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ارتفع مؤشر التركيزية لالقتصاد بشكل ملموس بين األعوام 2002 وحتى 2008، 

ومن بين الدالئل لذلك ارتفاع نصيب أرباح الشركات المنتمية للمجموعات التجارية 

من 4% من مجمل أرباح الشركات في إسرائيل عام 2002 إلى 28% عام 2008، 

وارتفاع نسبة الشركات المنتمية للمجموعات التجارية في مؤشر على مدى 

تركيزية االقتصاد من 12% عام 2002 إلى 22% عام 2008.

الرتكيزية واالحتكار

يتميز التأثري املبارش لعائالت رأس املال عىل االحتكار بما ييل:

احتكار  ـ بسبب  الجمهور  من  طائلة  أرباح  عىل  الحصول 

عائالت رأس املال ألسواق مختلفة.

بسبب  ـ وذلك  العائالت،  هذه  بني  تقريباً  املنافسة  انعدام 

املصالح املشرتكة لها، وإلمكانية التعاون فيما بينها مقابل 

الحكومة والجمهور.

فيها  ـ يكون  رشكات  وهي  هرمي،  بمبنى  رشكات  وجود 

رشكات  عدة  عىل  يسيطر  موقع  يف  املال  رأس  صاحب 

الرشكات  هذه  وتسيطر  مختلفة،  مجاالت  يف  تعمل  عامة 

عىل  يقف  ملن  الحالة  هذه  يف  يمكن  أخرى.  رشكات  عىل 

بهدف  أصالً  له  ليست  هي  أموال  استغالل  الهرم  رأس 

الحديث  يدور  عندما  وخصوصاً  الطائلة،  األرباح  جني 

عن السيطرة عىل مؤسسة مالية مثل بنك أو رشكة تأمني، 

وهكذا يتمكن صاحب رأس املال واملوجود عىل رأس الهرم 

أن يحصل عىل رافعة مالية تكمن فيها مخاطر كثرية قد ال 

تؤثر عىل صاحب رأس املال بتاتاً.

تأثري فعاليات املجموعات التجارية عىل االقتصاد

الكبرية  ـ التجارية  للمجموعات  املنتمية  الرشكات  تستطيع 

وخصوصاً  عامة  رشكات  من  أكثر  بقائها  عىل  املحافظة 

أن  من  الرغم  عىل  تجارية،  ملجموعات  تنتمي  ال  التي  تلك 

املعدل  تضاهي  املجموعة  داخل  الخارسة  الرشكات  نسبة 

العام يف الدولة، وأن نسبة الخسارة فيها أعىل بكثري مقارنة 

الظاهرة  هذه  تفسري  املمكن  ومن  الرشكات.  باقي  مع 

من  والذي  التجارية،  للمجموعة  داخيل  مايل  سوق  بوجود 

الدولة.  يف  واملوارد  االعتماد  توزيع  عملية  يشوه  أن  شأنه 

األمر عدم نجاعة عىل  قد يعكس هذا  وكما ذكرت سابقاً، 

مستوى االقتصاد بأكمله، ويشري أيضاً إىل أن ملكية رشكة 

داخل املجموعة التجارية يؤدي إىل قيمة مضافة للمجموعة 

التجارية ذاتها.

ارتفع مؤرش الرتكيزية لالقتصاد بشكل ملموس بني األعوام  ـ

2002 وحتى 2008، ومن بني الدالئل لذلك ارتفاع نصيب 

أرباح الرشكات املنتمية للمجموعات التجارية من 4% من 

 %28 إىل   2002 عام  إرسائيل  يف  الرشكات  أرباح  مجمل 

للمجموعات  املنتمية  الرشكات  نسبة  وارتفاع  عام 2008، 

 %12 من  االقتصاد  تركيزية  مدى  عىل  مؤرش  يف  التجارية 

عام 2002 إىل 22% عام 2008.

االتصاالت  ـ فروع  هي  إرسائيل  يف  تركيزية  األكثر  الفروع 

املجموعات  نسبة  تصل  حيث  املالية،  والفروع  واإلعالم 

التجارية من مجمل األرباح إىل 84% و 53% عىل التوايل.

يشكل مبنى الرتكيزية يف االقتصاد اإلرسائييل خطراً بنيوياً  ـ

التجارية  املجموعات  ِكرَب  بسبب  وذلك  االقتصاد،  عىل 

 %50 نسبة  األكرب  التجاريتان  املجموعتان  تشكل  الكبرية. 

من مجمل أرباح املجموعات التجارية الكبرية يف االقتصاد 

اإلرسائييل )12.5% من مجمل أرباح الرشكات يف الدولة(.

تأثري املبنى الهرمي

التجارية  ـ للمجموعات  الهرمي  للمبنى  سلبي  تأثري  يوجد 

الكربى عىل أرباح الرشكات املوجودة داخل الهرم، وهذا إن 

دل عىل يشء فهو يدل عىل وجود ظاهرة Tunneling  كما 

ذكر سابقاً، ويحدث هذا التأثري عىل باقي املباني الهرمية 

املَُسيَطر عليها. هنالك دالئل تشري إىل  ما عدا يف الرشكات 

يف  عليها  املسيطر  الرشكات  يف  بالغة  مالية  أرضار  وجود 

املبنى  أسفل  يف  واملوجودة  الكبرية  التجارية  املجموعات 

الهرمي.

تأثري املجموعات التجارية عىل سوق العمل

تزود املجموعات التجارية ما يعادل نسبة 7.9% من مجمل  ـ

وظائف األجريين يف الدولة، وهي نسبة عالية جداً مقارنة 

مع باقي التنظيمات األخرى،

الصغار  ـ أدنى ملوظفيها  التجارية رواتب  املجموعات  تدفع 
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قد تصل إىل 30% أقل مقارنة مع ما تدفعه باقي الرشكات 

يف إرسائيل، ولكن عند الحديث عن موظفني قدماء أو عن 

مدراء يف هذه املجموعات فإنهم يحصلون عىل رواتب أعىل 

بنسبة 32% مقارنة مع باقي الرشكات.

ارتفع خالل العقد املايض الفارق بني رواتب املدراء ورواتب  ـ

املوظفني الصغار داخل املجموعة التجارية الواحدة، بينما 

بقي هذا الفارق كما هو يف الرشكات األخرى. 

اإلجمال: االحتكار وانعدام التنافسية في . 6

االقتصاد اإلسرائيلي والمطالبة بتقليل تمركزه 
من  ينبع  واسعا  جدالً  إرسائيل  يف  االقتصادي  الواقع  يثري 

تخرتق  داخلية  اقتصادية  قوى  تأثري  ومن  املعقدة،  تركيبته 

القرار وأصحاب  الطبيعية أحياناً بني متخذي  العالقة  حدود 

لألسواق  جدد  منافسني  دخول  ردع  بهدف  األموال  رؤوس 

وترية  عىل  سنوات  مدار  عىل  حافظ  الذي  األمر  اإلرسائيلية، 

شكلت  وعليه  والعقارات،  للمنتجات  نسبياً  عالية  أسعار 

بانعدام  املتعلقة  القضايا  لبحث  خاصة  لجان  عدة  الحكومة 

بشأن  توصيات  وتقديم  اإلرسائييل،  االقتصاد  يف  التنافسية 

اآلن  حتى  نجد  وال  جداً،  بأيٍد ضئيلة  االقتصاد  تمركز  تقليل 

أي نتائج ملموسة عىل أرض الواقع، وقد يكتنف اإلبهام وعدم 

السياق، مثل:  املطروحة يف هذا  األسئلة  اإلجابة عن  الوضوح 

وتوصيات  املرتقبة  التنافسية  اللجنة  لتوصيات  سيكون  هل 

اللجان األخرى تأثري فعال؟ وهل ستكون لخصخصة املوانئ 

تأثري فعال عىل االقتصاد؟ ما هي حدود العالقة بني أصحاب 

رأس املال ومتخذي القرار؟

ومن الجدير بالذكر وجود احتكار حكومي يف مجال الطاقة 

وأيضا  كاملة،  حكومية  لسيطرة  تخضع  والتي  الكهربائية 

احتكار حكومي لألرايض والتي تخضع أغلبية مساحاتها مللكية 

هناك  أخرى  ناحية  من  أيضاً.  املوانئ  كل  تملك  التي  الدولة 

»نيرش«  رشكة  مثالً  معينة،  ألسواق  خاصة  رشكات  احتكار 

تحتكر سوق اإلسمنت، ورشكة »ورق الخضرية« تحتكر سوق 

الورق البني، وغريها من الرشكات االحتكارية.
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1980 بضعفني، وازدادت أرباحها بأربعة أضعاف خالل الفرتة نفسها. 
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