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من: حجاج رحال مراسل موقع العرب وصحيفة "كل 
العرب"

عقد بنك هبوعليم مؤمتر األعمال للمجتمع العربي كمحرك 
في  أوليفييه  فندق  في  وذلك  االسرائيلي،  االقتصاد  لنمو 
الناصرة، مبشاركة أريك بينتو – مدير عام بنك هبوعليم 
هبوعليم  ب��ن��ك  ادارة  مجلس  رئ��ي��س   – ع��ي��ران  وع��ودي��د 
وقيادات  محلية  سلطات  ورؤس��اء  سياسية  وشخصيات 
بلدية  رئيس  سالم،  علي  ووجه  هذا  العربي.  املجتمع  في 
عودة،  أمين  النائب  الى  ومباشرا  الذعا  انتقادا  الناصرة، 
كلمته:  خالل  سالم  علي  وق��ال  املشتركة.  القائمة  رئيس 
"شكرا لك أمين عودة على جلب امليزانيات لبناء دار البلدية 
على  احلصول  تريد  كيف  أع��رف  "ال  وتابع:  اجل��دي��دة". 
اطراءات في شيء لم تقم به أبدا. أنا من جند امليزانيات لبناء 
دار البلدية وستكون جاهزة قريبا، واعتبر ذلك مشروعا 

شخصيا ومهما جلميع سكان الناصرة".
وطالب علي سالم خالل كلمته بتوفير امليزانيات املطلوبة 
الى  مشيرا  خاصة،  والناصرة  عامة  العربي  املجتمع  الى 
الدعم  ال��ى  حتتاج  التي  لدينا  الكامنة  الكثيرة  "ال��ق��درات 
ال��وزي��رة جيال  املطلوب الب��رازه��ا". وم��ن جانبها ش��ددت 
جامليئيل - وزيرة املساواة االجتماعية على أن "الوزارات 
وقصوى  بالغة  أهمية  وت��ول��ي  مطلوب،  ه��و  م��ا  ك��ل  تدعم 

للبلدات العربية، وتعمل على دعمها طيلة الوقت". 
فقال  واالسكان  البناء  وزير   - جاالنت  يوآف  الوزير  أما 
أنه "مت تخصيص 110 مليون شيكل من أجل التطوير"، 
معطيا مثاال على خطة بدء العمل فيها في عرعرة والطيبة 
وسخنني من أجل تطويرها والبيئة املجاورة لها. وأضاف 
أنه "حسب اخلطة املرسومة سيتم تخصيص مليارد شيكل 
2020 بالتعاون مع رؤوساء  العام  العربية حتى  للبلدات 
السلطات احمللية، للعمل على حل مشاكل السكن"، موضحا 
أن "وزارته خير عنوان للمساهمة بحل هذه املشكلة، وأن 

ذلك قد يساهم بالتعايش العربي اليهودي".
وقال النائب أمين عودة: "ال ميكن احلصول على امليزانيات 
عن طريق الضحك "التمرقح" مع الوزراء، ألنها غير مجدية 

بل عبر جلسات حاسمة مع الوزراء".
 وفي كلمته انتقد آفي جباي دور رئيس احلكومة بنيامني 
املنطقة،  في  االيراني  التهديد  معاجلة  "ع��دم  في  نتنياهو 
وأنه يخشى قيادات اجليش، رغم علمه املسبق أن التهديد 
االيراني مع سوريا وحزب الله في تصاعد مستمر". كما 
تطرق الى أهمية دمج املجتمع العربي في جميع املجاالت، 

ودعمه مبيزانيات كبيرة لرفع مكانته أكثر.

أخ��رى" محلية  سلطات  رؤوس���اء  مع  اتصاالتي  عبر  ذل��ك  من  تأكدت  العربية  للبلدات  شيئا  تقدم  لم  املشتركة  والقائمة  البلدية  دار  لبناء  امليزانيات  جند  من  *"أن��ا 
حاسمة" جلسات  عبر  بل  مجدية  غير  ألنها  ال���وزراء،  مع  "التمرقح"  الضحك  طريق  عن  امليزانيات  على  احلصول  ميكن  "ال  ع��ودة:  أمي��ن  املشتركة  القائمة  *رئيس 
ب��ائ��ع نفسه" ب��أن��ه  اس��رائ��ي��ل  أم���ام ح��ك��ام  ي��ب��رز نفسه  أن  أج��ل  م��ن  العربي  املجتمع  ق��ي��ادة  وال����وزراء ويهاجم  ال��وزي��رات  م��ع  أن يتمرقح  *"ع��ل��ي س��ام خفيف وي��ح��ب 
*ال����ن����ائ����ب أح����م����د ال���ط���ي���ب���ي: "احل����ك����وم����ة ل�����م ت���ه���ت���م مب���ط���ال���ب���ن���ا واالق�����ت�����ص�����اد االس����رائ����ي����ل����ي ي���خ���س���ر 40 م���ل���ي���ار ش���ي���ك���ل ب���س���ب���ب ع������دم ت���ش���غ���ي���ل ال����ع����رب"

"ال أع����������������رف ك�������ي�������ف ت��������ري��������د احل����������ص����������ول ع�������ل�������ى اط��������������������������راءات ف����������ي ش�������������يء ل����������م ت�������ق�������م ب����������ه أب�������������دا"
رئ����ي����س ب���ل���دي���ة ال����ن����اص����رة ع���ل���ي س�����ام ي��ن��ت��ق��د أمي�����ن ع�������ودة ف����ي م����ؤمت����ر األع�����م�����ال ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي ك���م���ح���رك ل���ن���م���و االق����ت����ص����اد االس����رائ����ي����ل����ي :

وقال النائب أحمد الطيبي: "احلكومة لم تهتم مبطالبنا عبر القائمة املشتركة واللجنة القطرية 
ضمن  وتطويرها،  العربية  البلدات  لدعم  شيكل  مليار   32 بتخصيص  العربية  للسلطات 
برنامج سد الفجوات. نتنياهو يروج في العالم أنه يدعم البلدات العربية مبا يقارب 15 مليار 
شيكل، ولكن هذا ليس صحيحا وأوضحت ذلك في كل مؤمتر أشارك فيه خارج البالد".
وأضاف الطيبي أنه "يتم جتاهل املجتمع العربي في الوظائف الهامة والرئيسية، وهذا 
التجاهل يسبب املشاكل وال يقّرب الفجوات بني الطرفني" واوضح الطيبي أّن:"االقتصاد 
االسرائيلي يخسر 40 مليار شيكل بسبب عدم تشغيل العرب". كما أثنى أحمد الطيبي 

وأمين عودة على دور أمين سيف في توفير ودعم البلدات العربية والسلطات احمللية.
أن  ويحب  خفيف  سالم  "علي  العرب:  ملوقع  العرب  ملوقع  حديث  في  ع��ودة  أمين  وق��ال 
يتمرقح مع الوزيرات والوزراء ويهاجم قيادة املجتمع العربي من أجل أن يبرز نفسه أمام 
حكام اسرائيل بأنه بائع نفسه، أنا لم ابدأ احلديث أنا قلت أننا حصلنا ميزانيات بالكرماة 
مش بالتمرقح وانا أم أختر هذا املكان ولكن علي سالم يصّر دائما أن يدخل في هذا املكان 

البائس وانا سأرد له ذلك".
وقال علي سالم ملوقع العرب: "من حقي التوضيح للناس بأن أمين عودة لم يجند شيئا 
للناصرة، ودار البلدية ال يوجد لها ميزانيات، بل أنا جندت تبرعات بقيمة 60 مليون شيكل. 
القائمة املشتركة لم تقدم شيئا للبلدات العربية، وأنا تأكدت من ذلك عبر اتصاالتي مع 
رؤوساء سلطات محلية أخرى. لم يزرنا أحد من النواب العرب سوى أسامة السعدي، 

وبدل التهويل للخطة 922 فعليهم دعمنا ودعم املجتمع العربي برمته".
الوزيرة جمليئيل: دمج العرب في السوق االسرائيلي سيساهم في ازدهار الباد

املؤمتر:  في  لها  كلمة  خالل  االجتماعية  املساواة  وزي��رة  جمليئيل  جيال  الوزيرة  وقالت 
"الدمج االقتصادي للمواطنني العرب هو احد دوافع االزدهار االقتصادي السرائيل واداة 
لتقليص الفجوات، كما وأن الفجوات االجتماعية واالقتصادية في البالد هي خطر حقيقي 

يهدد املجتمع االسرائيلي".
 وخالل كلمتها أشارت الوزيرة الى خطة 922 وامليزانيات التي مت حتويلها لسد النقص 
االقتصادي واالجتماعي. هذا ومت تخصيص ميزانية 1.85 مليارد شيكل على االقل للبنى 
التحتية، ومت تخصيص ميزانية 1.5 مليار شيكل للسلطات احمللية، وللتعليم والتربية مت 
تخصيص أكثر من 80 مليون شيكل، وفي مجال التشغيل واالقتصاد مت تخصيص 410 
مليون شيكل. كما وأشارت الوزيرة الى القرار احلكومي قبل عام ونصف باملصادقة على 
خطة للسكان البدو في الشمال مبيزانية 900 شيكل من عام 2016 وحتى 2020 )قرار 

.)1480
وقالت الوزيرة خالل املؤمتر: "في اسرائيل هناك فجوة ديجيتالية "رقمية"  حيث يعاني 
الكثير من املواطنني من هذه الفجوة اخلطيرة كما وهناك محالت جتارية ال تنخرط في 
السوق العاملي وذلك بسبب الفجوة الرقمية". هذا وشكر علي سالم رئيس بلدية الناصرة 

الوزرية قائال لها: "لو كل الوزراء مثلك لكان وضع املجتمع العربي بألف خير".
عودة: العرب دفعوا 38 مليار شاقل ضرائب للدولة خال عام 2017

منذ  مرة  ألّول  ُتكشف  معطيات  لكم  مداخلته:"سأبرز  في  عودة  أمين  النائب  ان  ويذكر 
أن  ب��إدارة غيداء ريناوي زعبي  قبل سنة ونصف طلبت من جمعية اجناز  العام1948. 
تعمل دراسة حول كم ندفع نحن املواطنني العرب ضرائب؟ ونسبتنا املئوية؟ فقام الباحثة 
شاقل  مليار   36 يدفعون  العرب  املواطنني  أن  منها  تبنِيّ  دراس��ة  بإعداد  بليكوف  ميخال 
سنوًيا. كان هذا املُعطى هو األّول من نوعه. ولكن اليوم سأعرض لكم معلومات تفصيلية 

عن العام 2017".
وقال عودة أيًضا:"بحسب معطيات العام 2017، البيوت 
من   8.7% املواطنني.  ضرائب  من   9.7% دفعت  العربية 
لقلة  )نتيجة  الدخل  ضريبة  من   4.6% الصحة،  ضرائب 
املصالح التجارية الضخمة( %6.5 من التأمني الوطني. أما 
الضرائب غير املباشرة فقد دفع املواطنون العرب 13.4% 
من الضرائب. %11.5 من الضريبة املُضافة. %27.5 من 
 10.7% الوقود.  ضرائب  من   11.2% الدخان.  ضرائب 

من دافعي العمالت. و%10.2 من دافعي األرنونا.
التأمني  ال��دخ��ل.  )ض��ري��ب��ة  امل��ب��اش��رة  ال��ض��رائ��ب  قيمة  إن 
العربي  البيت  يدفعهم  ال��ذي  الصحة(  وضريبة  الوطني 
تصل %12.7 من دخل البيت العربي. وتساوي %18 من 
البيت اليهودي. أما قيمة الضريبة غير املباشرة )العمالت، 
البيت  م��ن   24% ال��ى  فتصل  املُ��ض��اف��ة(  القيمة  األرن��ون��ا، 
العربي مقابل %15.5 من البيت اليهودي!!".وقال النائب 
العرب  املواطنني  أن  املعطيات  هذه  من  نفهم  "بأننا  عودة 
يدفعون ضرائب أكثر بكثير مما يحصلون على ميزانيات. 
أي أن املواطنني العرب يدفعون كل سنة أكثر مما يحصلون 
ميزانية، هذا ناهيك عن سرقة األراضي التي لن نتنازل عن 
حقوقنا بها! وأنه باالستثمار داخل املواطنني العرب ستكون 
للمواطنني  معروًفا  يعمل  أحد  فال  ولهذا  أكثر.  الضرائب 
العرب". وشدد عودة على أّن "املبدأ الدميقراطي يقتضي 
أن املواطن يستحق حقه بشكل مطلق ولكن أردت إظهار هذه 
املعلومات إلبراز كذب املؤسسة بالتعامل معنا".وأضاف 
عودة "بأننا بهذه العقلية عملنا مع رؤساء السلطات احمللية 
من أجل جلب ميزانيات للسلطات احمللية. اجتهدنا وعملنا 
وال���وزراء".  ال��وزي��رات  مع  بال"مترقح"  وليس  مبهنية. 
بإشارة من عودة الى ط"علي سالم الذي يّدعي عودة أنه 
يتعامل مع الوزراء بشكل ال يجلب االحترام". وقال عودة 
القومية  اخلصوصية  عن  تقفز  االقتصادية  اخلطة  "لكن 
وعن البُعد االجتماعي. فجالنط يقفز عن احلقيقة أن دولة 
700 جتمًعا سكانيا لليهود، مقابل صفر  اسرائيل أقامت 
للعرب!! وأن العربي ال يستطيع أن يسكن ب961 بلد نتيجة 
االقتصادية  األفكار  أحد  بأن  ع��ودة  وق��ال  القبول.  للجان 
االندماج  تقوية  أجل  من  واإلجنليزية  العبرية  تقوية  هي 
بسوق العمل، ولكن هذا على حساب العربية! لهذا واجبنا 
اخلطة  وكذلك  وتعزيزها.  مكانتها  أجل  من  النضال  نحن 
االقتصادية قفزت عن البُعد االجتماعي، فال تقرأ عن حقوق 
الصحة أو العجزة أو احلرب على الفقر! وهنا واجبنا طرح 

هذه القضايا بقوة والنضال من أجل حلّها".

امين عودةعلي سام


