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ملناقشة  األوان  اَن  أن��ه  ف��ي  ش��ك  ال 
خطة عمل وطنية شاملة تساهم في 
والقومية  املدنية  حقوقنا  حتصيل 
اخلطاب  تغيير  وتضمن  والوطنية 
وشعبنا.  مجتمعنا  جتاه  العنصري 
على  نختلف  أو  ن��ت��ف��ق  ق��د  ول��ك��ن��ن��ا 
تقتصر  أال  ي��ج��ب  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  أن 
عليها  وأن  ال��ع��رب��ي،  املجتمع  على 
ملخاطبة  مجتمعنا  م��ن  تنطلق  أن 
امل����واط����ن ال���ي���ه���ودي ل���ت���ح���رره من 
القومي والطبقي  نفسية االستعالء 
والتمييز  االح��ت��الل  ض��د  وجت��ن��ده 
املنازل  وأس���ع���ار  امل��ع��ي��ش��ة  وغ����الء 
يعاني  التي  احلياة  مناحي  وجميع 

منها املجتمع العربي منذ عقود.
الدولي  املجتمع  يبدو فإن  وعلى ما 
األخيرة  اآلون��ة  في  قضايانا  يتابع 
علينا  ُيحتّم  ما  مسبوق  غير  بشكل 
وحكومات  ال��ع��ام  ال����رأي  مخاطبة 
العادلة  ق��ض��اي��ان��ا  لتناصر  ال��ع��ال��م 
ف��ي ح��وارات��ه��ا احمللية  وت��ط��رح��ه��ا 
واإلقليمية واالقتصادية والسياسية 
كافة. ولكن - برأيي - هذا لن ينهي، 
وليس هدفه أن ينهي، السجال حول 
األخيرة  ع��ودة  أمي��ن  السيد  زي���ارة 

للواليات املتحدة.
وثقت  وك���م���ا  ف���ي���ه،  ش���ك  ال  ومم����ا 
صحيفة كل العرب في العام 2010، 
ميعاري  سامي  الدكتور  ك��ان  فقد 
ال��ب��اح��ث واحمل��اض��ر اجل��ام��ع��ي أول 
اقتصادية  خلطة  األُس��س  طرح  من 
كاملة تشمل جميع املهنيني وجميع 
أنه  تقديراته  املجاالت وكان حسب 
 64 استثمار  ال��دول��ة  على  يتوجب 
الفجوات  مليار شيقل من أجل سد 
اليهودي ونادى جميع  املجتمع  مع 
وجلنة  امل��دن��ي،  املجتمع  مؤسسات 
املتابعة من أجل رفع قضايانا ملنظمة 
ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي ق��ب��ل دخول 
السيد  محاولة  وإن  فيها،  إسرائيل 
أمين عودة تغييب دور أكادميي في 
وغير  مهني  غير  يعد  السياق  ه��ذا 

مسؤول.
من املفهوم ضمنًا أن كل السياسيني 
العرب، بصرف النظر عن مواقعهم 
كأعضاء كنيست أو كرؤساء سلطات 
محلية أو غيره من املواقع، يتوقون 
املعيشية  ال���ظ���روف  حت��س��ني  إل����ى 
ولكن،  بالداخل،  العربية  للجماهير 
أفعالهم  هل  هنا:  املطروح  السؤال 
مع  تتماشى  وخطواتهم  وأقوالهم 

أمنياتهم؟ 
الضوء  لتسليط  أسعى  هذا  مبقالي 
خطة  من  االقتصادي  اجلانب  على 
املطلوبة وأبحث عن  الشاملة  العمل 
األمور  بتسيير  املسيرة  قائد  دور 
تطلعات  إل��ى  يرتقي  برنامج  جت��اه 
الكرمية  احل��ي��اة  ف��ي  وح��ق��ه  شعبنا 

ورغد العيش.
كتب السيد أمين عودة، رئيس القائمة 
امل��ش��ت��رك��ة، ع��ل��ى ص��ف��ح��ت��ه مبوقع 
"فيسبوك"  االجتماعي  التواصل 

بتاريخ 2015/9/10:

إلى  اليومية  الناس  هموم  نحمل   "
جانب القضايا الوطنية الكبرى.

بادرنا للقاء بني وزير املالية كحلون 
غيال  االجتماعية  املساواة  ووزي��رة 
غمليئل مع رؤساء السلطات احمللية، 
وزير  ب��ه��ا  يجيب  م���رة  أّول  وه���ذه 
الرؤساء  للجنة  الرسمي  املقر  في 
العرب، وأصرينا على مشاركة إدارة 

املدارس األهلية.
لن  األول��ون،  بدأها  نواصل مسيرة 
تتحقق املطالب دفعة واحدة، ولكننا 
أال نكّل ولن منّل  نعد بكل إخ��الص 

حتى حتقيق اإلجنازات تراكميًا".
ال���ن���ش���ر أع�������اله ي���ل���ّخ���ص، ب���رأي���ي 
املتواضع، أداء السيّد عودة بالقضايا 
أشير  أن  ومي��ك��ن��ن��ي  االق��ت��ص��ادي��ة، 
إل��ى ال��ع��دي��د م��ن األخ��ط��اء ال��ت��ي قام 
بها عودة والتي ستمنعنا من رؤية 

تغييرات اقتصادية جذرية بفترته:
االقتصادي  التطوير  على  التعويل 
ك��ج��زء م���ن احل���ق���وق امل��دن��ي��ة دون 
احل���د األدن����ى امل��ط��ل��وب م��ن اإلمل���ام 
ب���امل���ص���ط���ل���ح���ات وامل����وض����وع����ات 
االقتصادية، واحلديث عن "برنامج 
العقد" دومنا وضع أساسته حتى، 
أن  مبعنى  استراتيجيًا.  خطأً  يعتبر 
القائد مشروعاً، أقل ما يقال  يتبنى 
م��ش��روع وط��ن��ي ضخم،  إن��ه  بحقه 
دون أن تكون لهذا املشروع مالمح 
أس��اس��ي��ة وف��ك��رة أول��ي��ة ت��وع��ز إلى 
امل��ه��ن��ي��ني ل��ب��ل��ورت��ه��ا ل��ب��رن��ام��ج عمل 
متكامل، هو مبثابة ذر الرماد بعيون 

الشعب.
ومن املؤسف أن الوفد املفاوض لم 
يستخدم أُسس اخلطة ولكن )ومن 
السيد  ن��رى  أن  كذلك(  التناقضات 
التي  عودة يستخدم بعض األرق��ام 
استخدمها الدكتور ميعاري مثل ال 
64 مليار دون اإلشارة إلى مصدرها 
أو أدنى توثيق ملرجعها وهو الدكتور 
سامي ميعاري كما جاء في مقابلة 
له على احد املواقع االلكترونية ، أو 
حتى ذكر من كان لهم دور أساسي 
كانت  ال��ت��ي  البديلة  اخل��ط��ة  ببلورة 
وكان  االقتصادي،  للتطوير  قاعدة 

لي فيها حّصة كبيرة
القائد  دم��ج  ع��دم  ه��و  التالي  اخلطأ 
ن��ف��س��ه مب���واق���ع ات���خ���اذ ال���ق���رارات 
االق��ت��ص��ادي��ة )واحل���دي���ث ه��ن��ا عن 
األماكن التي يستطيع أن يتواجد بها 
لو أراد(. وأتساءل: كيف، ملن خرط 
االقتصادي،  ال��ت��ط��وي��ر  علمه  ع��ل��ى 
املالية  بلجنة  ع��ض��واً  ي��ك��ون  ال  أن 
التي تعد القناة التي متر عبرها كل 
القرارات  تتخذ  وبها  الدولة  أم��وال 

االقتصادية احلاسمة؟
عضوا  ب��ه  يقوم  ال��ذي  ال���دور  بينما 
الطيبي  أح��م��د  ال��دك��ت��ور  الكنيست 
ريادي  باسل غطاس هو  والدكتور 
القضايا  من  عديد  في  ج��داً  ومؤثر 
االقتصادية التي تصب في مصلحة 

املواطن العربي.
"ال��غ��ل��ط��ة ال��ك��ب��ي��رة" ل��ل��س��يّ��د عودة 

"الصراع"  إدارة  مقود  إعطاء  هي 
للسلطات احمللية التي كل ما تعرفه 
بدورها  والتي  امل��وازن��ة،  هبات  هو 
أبعد ما تكون عن التعريف "رافعة 
اقتصادية"، وأيًضا جتعل من وضع 
املتأّزم  العربية  احمللية  السلطات 

مزرًيا إلى ما شاء الله...
وه��ن��ا ي��ج��در ال��ت��ن��وي��ه – وب����دوري 
كشخص حضر العديد من جلسات 
املغالطات  كثرة  إل��ى  امل��ف��اوض��ات- 
ال  امل��ث��ال  سبيل  فعلى   . واألخ���ط���اء 

احلصر:
كيف ميكن لوفدنا العربي املفاوض 
برئاسة السيد أمين عودة أن يرضى 
الدولة  أعدتها  خطة  على  التفاوض 
دون التحضير املسبق جيداً بشكل 

مهني لتلك املفاوضات ؟ 
وعلى  السياسية،  االح��زاب  تغيبت 
ال��س��ي��د ع���ودة،  ي��ق��ف  ال���ه���رم  رأس 
في  العربية  اجلماهير  تنظيم  ع��ن 
االقتصادية.  احلقوق  على  املعركة 
وأصبحت املعركة معركة السلطات 
أعضاء  م��ن  ب��دع��م  العربية  احمللية 
الكنيست على الرغم من أهمية الدور 
املوجه والقيادي لألحزاب التي متثل 
وفي  وغ��ي��اب،  ال��ع��رب��ي��ة.  اجلماهير 
املقصود،  التغييب  احل���االت  بعض 
للقائد ولألحزاب والتي من املفروض 
ومشروعها  قيمها  إل��ى  تستند  أن 
غياب  ه��ذا  لكل  )وأض��ي��ف  الفكري 
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية 
والتي تعاني هي االخرى من أزمة 

رؤيوية وبنيوية(. 
تتطلب املرحلة احلالية من القائد بلورة 
وشاملة  حقيقية  اق��ت��ص��ادي��ة  خطة 
الكنيست  أع��ض��اء  م��ع  )ب��ال��ت��ع��اون 
املدني  واملجتمع  احمللية  والسلطات 
ومهنيني(،  وعليه أن يعي املواجهة 
امل��ت��وق��ع��ة م���ع م��ؤس��س��ات ال���دول���ة 
والسياسة احلكومية الغير منصفة 
االقتصادي  للتطوير  ومخططاتها 
هذه  ال��ع��رب��ي.  للمجتمع  احمل�����دود 
اخلطة بحاجة لقائد يعرف جيًدا كبر 
الساعة وحجم املسؤولية، وهنا أدعو 
بلورة  ب��اع��ادة  ع��ودة  السيّد  السيّد 

املنظومة.
وفي النهاية:

من خالل االجتماعات التي شاركت 
الوفد  ب��وض��وح أن ه���ّم  مل��س��ُت  ب��ه��ا 
على  ُمنصباً  كان  املفاوض  العربي 
لدى  اخلطة  وتسويق  مترير  كيفية 
أنها  املجتمع العربي وتقدميها على 
إجناز كبير لهم ولو أن عودة وغنامي 
تعامال مبهنية واحترافية كاملة بتلك 
بكثير  أفضل  النتائج  لكانت  اخلطة 

مما هي عليه اآلن..
الناصرة  في  األخير  املؤمتر  وك��ان 
هو احملفل الكبير لتسويق تلك اخلطة 

ونختتم بالتساؤل:
كيف ملؤمتر أن ينعقد بوجود السيد 
أمي���ن ع���ودة دون م��ش��ارك��ة  خبير 
اقتصادي محترف يدلي بدلوه في 

ذلك املضمار؟!

بقلم:  إياد سنونو - باحث اقتصادي مختص باقتصاد املجتمع العربي بالداخل

لى  إ سية  لسيا ا ت  ا العثر من   ) ة  عود مين  أ لسيد)  ا
بي لعر ا ملجتمع  ا بحق  ية  د قتصا ال ا يا  خلطا ا


