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العاملية
األملانية تفشل في التوافق على الضريبة
الفرنسية ــ
القمة

باريس ــ عثمان تزغارت
خ�ل�اف��ًا مل ��ا ك� ��ان م��رت �ق �ب��ًا ،ل ��م ت � � ّ
�ؤد ال�ق�م��ة
الفرنسية ـــــ األملانية ،التي جمعت ،أمس،
ف ��ي ب��رل�ي�ن ال��رئ �ي��س ن �ي �ك��وال س ��ارك ��وزي
وامل� �س �ت �ش ��ارة أن �ج �ي�ل�ا م �ي��رك��ل ،ال� ��ى أي
ق � � � ��رار م� �ل� �م ��وس ف � ��ي م � ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب �س��ن
ض��ري �ب��ة ع��امل �ي��ة ع �ل��ى امل � �ب� ��ادالت امل��ال �ي��ة
ف � ��ي ال � �ب � ��ورص � ��ة .واك � �ت � �ف ��ت امل �س �ت �ش ��ارة
األملانية ب�ـ«إع�لان نيات» قالت فيه إنها
ت��واف��ق س��اك��وزي على ض��رورة أن تبادر
املجموعة األوروبية إلى تفعيل ضريبة
من ه��ذا ال�ن��وع ،لكي تشجع بقية القوى
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��امل �ي��ة ع �ل��ى ت�ع�م�ي�م�ه��ا،
ل �ت �ش �م��ل الح � �ق� ��ًا م �خ �ت �ل��ف ال � �ب ��ورص ��ات
ال �ع��امل �ي��ة .ل�ك��ن م�ي��رك��ل اس �ت��درك��ت بأنها
ط �ل �ب��ت م ��ن ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي ال �ت��ري��ث
إل��ى غ��اي��ة ان�ع�ق��اد ال�ق�م��ة األوروب� �ي ��ة ،في
شهر آذار املقبل ،من أجل إشراك مختلف
األط � � ��راف األوروب � �ي� ��ة ف ��ي ه� ��ذا امل �س �ع��ى.
وتابعت املستشارة األمل��ان�ي��ة إن إنجاح
ه��ذه الضريبة مرتبط بإقناع أكبر عدد
ممكن من الدول التي تنتمي إلى االتحاد
األوروب � � � ��ي ( 27دول � � ��ة) أو ال� �ت ��ي ت�ع�م��ل
بالعملة األوروبية املوحدة «اليورو» (17
دولة) باالنضمام إليها.
تجدر اإلش��ارة إلى أن فكرة سن ضريبة
ع��امل �ي��ة ع �ل��ى م � �ب� ��ادالت ال� �ب ��ورص ��ة ك��ان
ق��د ط��رح�ه��ا ع ��ام  1972ع��ال��م االق�ت�ص��اد
ال �ب��ري �ط��ان��ي ال �ح ��ائ ��ز ج ��ائ ��زة «ن ��وب ��ل»،
ج� �ي� �م ��س ت � ��وب �ي��ن .وع� � � � ��ادت ف � �ك� ��رة ه ��ذه
ال �ض��ري �ب��ة إل� ��ى ال ��واج� �ه ��ة ب� �ق ��وة ،م�ط�ل��ع
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،ف��ي ظ��ل م��د ال �ع��ومل��ة .ول��م
يعد الهدف من الضريبة على املعامالت

امل��ال �ي��ة م�ق�ت�ص�رًا ع �ل��ى ت �م��وي��ل م�ش��اري��ع
تنموية عاملية ملحاربة الفقر ،بل أصبح
األمر يتعلق أيضًا بإيجاد أداة ضريبية
ل �ك �ب��ح ج �ش��ع امل ��ؤس� �س ��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة
ف��ي امل �ض��ارب��ة .وك ��ان ال��رئ�ي��س الفرنسي
السابق ،جاك شيراك ،قد أطلق في بداية
والي �ت��ه ال��رئ��اس �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ع ��ام ،2002
م �ب��ادرة لتفعيل ضريبة عاملية م��ن هذا
ُ
النوع ،لكن تلك الجهود لم تثمر.
واس � �ت � �ع� ��اد ال ��رئ� �ي ��س س� � ��ارك� � ��وزي ه ��ذه

الفكرة ،إثر تفجر األزم��ة املالية العاملية،
قبل ثالث سنوات ،وسعى من خالل قمم
مجموعة الثماني ،ثم مجموعة العشرين
الح �ق��ًا ،إل ��ى إق �ن��اع ال �ق��وى االق �ت �ص��ادي��ة
ال �ك �ب��رى ب� �ض ��رورة س ��ن ض��ري �ب��ة ع��امل�ي��ة
من ه��ذا ال�ن��وع ،ضمن ما ّ
سماه مساعي
«أن �س �ن ��ة ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة» .ل �ك��ن اإلج� �م ��اع
ال�ظ��اه��ري على تأييد ه��ذه امل �ب��ادرة ،من
ق �ب��ل ال� �ق ��وى االق �ت �ص��ادي��ة ال �غ��رب �ي��ة ،ل��م
يتجاوز حدود إعالن النيات.

وم� � ��ع اق� � �ت � ��راب االس� �ت� �ح� �ق ��اق ال ��رئ ��اس ��ي
ال �ف��رن �س��ي ،ي ��واج ��ه ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي
ان� �ت� �ق ��ادات ش ��دي ��دة م ��ن ق �ب��ل امل �ع��ارض��ة
ّ
ال� �ي� �س ��اري ��ة ،ال� �ت ��ي ت ��ذك ��ر ب��اس �ت �م��رار أن
وع� ��وده االق �ت �ص��ادي��ة ً ظ�ل��ت م �ج��رد حبر
ع� �ل ��ى ورق ،وخ � ��اص � ��ة ف � ��ي م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بـ«أنسنة الرأسمالية».
واش � �ت� ��دت ه � ��ذه االن � �ت � �ق� ��ادات أك � �ث ��ر ،م��ع
اف �ت �ت��اح ال�ح�م�ل��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة الفرنسية
رس�م�ي��ًا ،ف��ي األس �ب��وع امل��اض��ي .ل ��ذا ،ق� ّ�رر
س��ارك��وزي وض��ع امل�ج�م��وع��ة األوروب �ي��ة
أم��ام األم��ر ال��واق��ع .وص� ّ�رح ي��وم الجمعة
املاضي ،قبل يومني من القمة الفرنسية
ـــــ األملانية ،التي جرت أمس ،بأنه يعتزم
إدراج الضريبة على املبادالت املالية على
نحو أحادي في قانون املالية التكميلي
الفرنسي ،ال��ذي ُ
سي ّ
قر في نهاية الشهر
ال �ج��اري ،إن ل��م يجد ال�ت�ج��اوب املطلوب
من أملانيا وبقية الدول األوروبية ،الشيء
ال��ذي دف��ع املستشارة األملانية إل��ى إب��داء
ب�ع��ض امل��رون��ة ،م��ن خ�ل�ال إع�ل�ان دعمها
امل�ب��دئ��ي مل �ب��ادرة ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ،مع
امل�ط��ال�ب��ة ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ب��ال�ت��ري��ث إل��ى
غاية انعقاد القمة األوروبية.
وي �س �ت �ب �ع��د ال� �خ� �ب ��راء أن ت� �خ ��رج ال �ق �م��ة
األوروب � �ي ��ة ب ��أي ق� ��رار م �ل �م��وس ف��ي ه��ذا
ال� � �ش � ��أن ،ألن ال � � �ق� � ��رارات ف� ��ي امل �ج �م��وع��ة
ُ
األوروب�ي��ة تتخذ باإلجماع ،وخصوصًا
أن مشروع الضريبة العاملية في االتحاد
األوروبي يصطدم بمعارضة بريطانيا.
أم��ا في مجموعة دول العملة األوروبية
املوحدة ،فإن السويد وإيرلندا تعارضان
املبادرة.

ميركل طلبت من ساركوزي التريث في طرح
سن الضريبة العاملية بانتظار انعقاد القمة
األوروبية (جوناس ايسيل  -أ ف ب)

اإلسرائيلية
ميزانية الحرب
االستراتيجية» تزيد
«التحديات
ّ
ّ
ّ
ّ
التحديات االستراتيجية إلسرائيل ّ
ترجح زيادة امليزانية األمنية ال
إسرائيل تسند مهمة تقليصها ،سواء ملواجهة صواريخ حزب الله وحماس أو لحماية تل أبيب تزيد موازنة
حماية حقول الغاز
الدفاع بنحو 700
منشآتها الغازية في عرض املتوسط
إلى سالح البحرية
مليون دوالر

يحيى دبوق
على نقيض من توقعات األشهر املاضية
لجهة تقليص امليزانية األمنية ملصلحة
ال�ق�ط��اع��ات االجتماعية ،ق��ررت ت��ل أبيب،
أم ��س ،زي� ��ادة م�ي��زان�ي�ت�ه��ا األم �ن �ي��ة بنحو
ث�ل�اث ��ة م� �ل� �ي ��ارات ش �ي �ك��ل (أي م ��ا ي� ��وازي
 700مليون دوالر) ،انطالقًا من اإلجماع
اإلس��رائ�ي�ل��ي امل�ت�ب�ل��ور ،ف��ي أع �ق��اب تغيير
البيئة االستراتيجية للدولة العبرية ،وما
تحمله من تهديدات لم تكن ملحوظة في
السابق.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة،
بنيامني نتنياهو ،ب�ع��د ال�ت�ص��دي��ق على
الزيادة ،أمس ،إنه «بالنظر الى التحديات
الكثيرة وال�ت�ه��دي��دات املحيطة ب�ن��ا ،فإنه
س�ي�ك��ون م��ن ال�خ�ط��أ ،ب��ل وخ�ط��أ ك�ب�ي��ر ،أن
ن�ق�ل��ص م �ي��زان �ي��ة ال ��دف ��اع» ،الف �ت��ًا ال ��ى أن
بعض األم��وال سيتم توفيرها من خالل
ضبط نفقات حكومية أخ ��رى .أم��ا وزي��ر
الدفاع اإلسرائيلي ،إيهود ب��اراك ،فأشار
إل ��ى أن «امل �ي��زان �ي��ة ت�ق�ل�ص��ت ب�ش�ك��ل ح��اد
وروتيني على مر السنني» ،موضحًا أنه
«في عام  1986كانت ميزانية الدفاع تمثل
 17في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي،
ف��ي ح�ين أن النسبة للعام امل��اض��ي بلغت
ن �ح��و س �ت��ة ف��ي امل �ئ��ة ف �ق��ط» .وأض � ��اف إن
«م��ن ش��أن تقليص اإلن�ف��اق املالي األمني
أن يشكل خ�ط�رًا على الجيش ف��ي ك��ل ما
يتعلق بالقدرات والتدريب واالستعداد
ال �ع �س �ك��ري ،مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات امل��اث�ل��ة

جنود إسرائيليون على حاجز في الضفة الغربية (أحمد غرابلي ــ أ ف ب)
أمامنا».
وف � � ��ي ت� �ف� �ص� �ي ��ل ال� � �ت� � �ه � ��دي � ��دات ،أش � � ��ارت
ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت أح� ��رون� ��وت» ،أم��س،
الى أن «السبب يرجع الى ما أجمع عليه
ً
رئيس الوزراء وجميع وزرائه ،فضال عن
أعضاء الكنيست ،وجزء بارز من الجهات
األك��ادي�م�ي��ة وك �ب��ار رج ��ال االق �ت �ص��اد ب��أن
ال��وض��ع االستراتيجي إلسرائيل تدهور
ف��ي ال�س�ن��ة امل��اض �ي��ة ،س ��واء ل�ج�ه��ة ت��زاي��د
تهديد الصواريخ على الجبهة الداخلية
اإلسرائيلية من سوريا ولبنان وغزة من
الناحيتني الكمية وال�ن��وع�ي��ة ،أو ال�ت��زود
ب �م �ئ��ات ال �ص ��واري ��خ امل� �ض ��ادة ل �ل��دب��اب��ات
والصواريخ املضادة للطائرات املتطورة
في القطاعني» .وبحسب «يديعوت» ،فإن
«االنتفاضات الشعبية في العالم العربي

ح� ّ�ول��ت اإلس�ل��ام ال��رادي �ك��ال��ي ال ��ى عنصر
م �ه �ي �م��ن ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � � ��ط .وه � ��و م��ا
يدفع القيادة اإلسرائيلية الى االستعداد
ل�ل�س�ي�ن��اري��وات األس ��وأ ف��ي امل ��دى الزمني
القريب».
في هذا الوقت ،ذكرت صحيفة «هآرتس»،
أم� ��س ،أن إس��رائ �ي��ل ق� ��ررت إس �ن��اد مهمة
ح�م��اي��ة ح�ق��ول ال �غ��از وع�م�ل�ي��ات التنقيب
الى سالح البحرية اإلسرائيلية تحديدًا،
ب�ع��د ن�ق��اش وأخ ��ذ ورد إس��رائ�ي�ل�ي�ين ،في
سابقة هي األولى من نوعها ،بعدما كان
امليل ل��دى املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
يستقر على إسناد املهمة الى سالح الجو
اإلسرائيلي ،وتحديدًا للطائرات من دون
ط �ي��ار ،ال �ق��ادرة ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ر وامل��راق�ب��ة
وإطالق الصواريخ عن بعد.

وأض ��اف ��ت «ه� ��آرت� ��س» إن ال� �ق ��رار اس�ت�ق��ر
ع�ل��ى إس �ن��اد م�ه�م��ة ال�ح�م��اي��ة ال ��ى وح��دة
النخبة ف��ي س�لاح البحرية اإلسرائيلي،
«ال�ش�ي�ي�ط��ت  ،»13ع�ل��ى أن ال ي�ش�م��ل ذل��ك
حصرًا حقول الغاز التي تجري عمليات
ال �ت �ن �ق �ي��ب ف �ي �ه��ا ،وه� ��ي «ت� �م ��ار ول �ف �ي �ت��ان
وي��م تيفيس» ،بل أيضًا كل موقع جديد.
ون�ق�ل��ت الصحيفة ع��ن م �ص��ادر عسكرية
إسرائيلية قولها إن «ه��ذا القرار سيلقي
على كاهل سالح البحرية أعباء إضافية،
إذ يستلزم م��ن ال�ق�ط��ع ال�ح��رب�ي��ة اإلب�ح��ار
الدائم بني هذه الحقول وملسافات طويلة
نسبيًا» ،مشيرة الى أن «التوقعات تشير
ال� ��ى أن ه� ��ذه امل �ن �ص��ات س �ت �ك��ون ف��ري�س��ة
س �ه �ل��ة خ�ل��ال ال � �ح� ��رب ،وم� ��ن امل �ت��وق��ع أن
ت�س�ت�ه��دف ب �ص��واري��خ ،ب�ي�ن�ه��ا ص��واري��خ
ياخونت التي وصلت أخيرًا الى سوريا،
إض ��اف ��ة ال � ��ى س� �ي� �ن ��اري ��وات أخ � � ��رى ،م�ث��ل
طائرات مفخخة قد تقترب من املنصات
وتضربها أو تنفجر فيها».
ووص �ف ��ت امل� �ص ��ادر اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ق��رار
بـ«االستراتيجي ،ويتعلق بالحفاظ على
ت��أم�ي�ن ت��دف��ق ال �ط��اق��ة إلس ��رائ� �ي ��ل ،وع ��دم
ح��دوث أي ه��زات مقبلة ف��ي ه��ذا القطاع،
رغ��م ال�ت�ق��دي��ر ب��أن الكلفة س�ت�ك��ون عالية
ج �دًا» .وبحسب امل �ص��ادر ،ف��إن «موضوع
امل � �ي ��اه االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ي �ض��اع��ف م �س��اح��ة
إس��رائ �ي��ل ث�ل�اث م � ��رات ،ل�ك�ن��ه ف ��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ي�ث�ي��ر ت �ه��دي��دات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،إذ
إن اإلض � � ��رار ب �ح �ق��ول ال� �غ ��از ه ��و ت�ق��ري�ب��ًا
سيناريو رعب» بالنسبة إلى إسرائيل.

عربيات
دوليات
ّ
منفذو عملية إيالت
من بدو سيناء
بعد أكثر من  4أشهر ،ذكرت
صحيفة «جيروزاليم بوست»
اإلسرائيلية ،أمس ،أن الجيش
ّ
خلص إلى أن جميع منفذي
عملية إيالت ،في آب املاضي ،هم
من بدو سيناء .ولفتت إلى أن «ما
ّ
يحير األجهزة األمنية هو اإلجابة
عن سؤال :ملاذا يشارك البدو في
مثل هذا الهجوم ضد إسرائيل
بالنيابة عن ًالفلسطينيني في
غزة» ،مضيفة أن هذا السؤال هو
قيد العرض والبحث والدراسة
في أوساط الجيش ،منطلقني من
محاولة تحديد مصلحة البدو
في القيام بمثل هذا العمل الذي
ّ
يورطهم مع الجيش اإلسرائيلي.
(األخبار)

قراصنة إسرائيل ّ
يعدون
هجومًا على السعودية
ّردًا على الهجوم االفتراضي
ّ
الذي شنه سعوديون قبل
أيام ،ذكرت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،أمس ،أن قراصنة
إسرائيليني ّقرروا ّ
شن عملية
اقتحام ّ
ضد السعودية .وأضافت
أن هذه املجموعة ّقررت الرد
على أي هجوم على إسرائيل
في هذا املجال ،وأنه في حال
تنفيذ العملية ستنشر املجموعة
تفاصيل املنفذ الكاملة،
والتفاصيل الشخصية ألبناء
عائلته ،وأنها في هذه املرحلة لن
ّ
تنشر التفاصيل لتجنب الكشف
عن تفاصيل البطاقات ّ
املسربة.
وقالت الصحيفة إنه «في
ّ
التسرب،
حال استمرار عملية
فإن ذلك سيؤدي إلى ّ
مس
خطير بخصوصية املواطنني
في الدول العربية ،تتضمن
كشف تفاصيلهم الشخصية
واستخدامها إلنشاء هويات
مزدوجة في شبكات خفية».
(األخبار)

رئيس كتلة «الليكود» ّزود
ّ
متطرفي اليمني بمعلومات

ُكشفت الئحة االتهام التي
ق ّدمت ّ
ضد  5من ناشطي
اليمني اإلسرائيلي ،أمس ،عن أنّ
رئيس االئتالف وكتلة «الليكود»
البرملانية ،زئيف ألكني (الصورة)،
إضافة إلى العشرات من الضباط
ّ
والجنود في الجيش ،يمثلون
مصادر استند إليها هؤالء في
جمع املعلومات عن استعدادات
الجيش والشرطة إلخالء البؤر
االستيطانية ،إضافة إلى القيام
بما ّ
يسمى عمليات «جباية
الثمن» ،هذا مع اإلشارة إلى أن
ألكني يشغل أيضًا مناصب مهمة
أخرى ،فهو عضو لجنة الخارجية
واألمن ،ورئيس ما ّ
يسمى «اللجنة
الثانوية لشؤون الضفة الغربية».
(األخبار)

