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 املوارد وتوزيع التعددية

 واليهود العرب املواطنين بين

 اسرائيل يف

* غازي فالح   

  مقدمة

، وكذلك pluralism، توضيح معنى التعددية او ما يقابله باالنكليزية سنحاول، بدايةً  
. ، ثم نحاول الربط بين املفهومين)resources(توضيح ما نقصده من استعمالنا كلمة موارد 

هل دولة اسرائيل دولة ذات صبغة : التوضيحان اىل السؤال اجلوهري املطروحويقودنا هذان 
تعددية، كما هو األمر بالنسبة اىل بلجيكا وسويسرا وكندا، على سبيل املثال ال احلصر؟ فاذا كان 

فالتعددية هنا يشار . شكل توزيع املوارد بين مواطنيها اجلواب نعم، او كان اجلواب ال، فهذا يثبته
والدولة عبارة عن . عند احلديث عن جمتمع مكون لدولة فيها جمموعتان عرقيتان او أكثراليها 

اىل اية جمموعة عرقية، بل حتافظ على مصالح جميع  او تنحاز ال تتحيز" حيادية"مؤسسة 
الصراعات  من ذلك، فهي تقوم أيضا بدور تقليصوأكثر . اجملموعات املقيمة يف ظل سيادتها

   .لمحافظة على استمرار االستقراريةلعرقية، وذلك لموعات اواملنافسات بين اجمل

املوازي للتعددية، وذلك عند حديثنا عن " احليادية"ولغرض بحثنا، نريد ان نتبنى مفهوم   
فاذا كانت اسرائيل دولة ذات صفة . توزيع املوارد بين املواطنين العرب واليهود يف اسرائيل

وتوزع املوارد بين جميع مواطنيها بالتساوي، ويجب أال " ديةاحليا"تعددية، فيجب ان تأخذ موقف 
  .تقتطع موارد جمموعة معينة وتخصصها جملموعة اخرى جماورة

املياه، ومناطق النفوذ للسلطات احمللية، وامليزانيات : سنختار ثالثة موارد اقتصادية هي  
نين العرب واليهود، يف منطقة وسنرى كيف توزع هذه املوارد بين املواط. العادية للسلطات احمللية

وجتدر االشارة اىل ان اختيارنا هذه املوارد الثالثة  .لواء الشمال املتمثل يف احلالة الدراسية هنا
الدولة، وال يمكن للمواطن العربي او اليهودي عادة دور هو لكونها تَُقرَّر جميعها من قبل حكومة 
  .اخملصصة وشكلهامؤثر يف اتخاذ القرار بشأن حجم املوارد 

                                                            

  .املدير التنفيذي ملركز اجلليل لألبحاث االجتماعية ـ الناصرة  *
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لقد حاول الباحثون االسرائيليون يف دراساتهم تصوير اسرائيل أنها دولة تعددية   
وتأتي دراستنا اليوم لطرح  .خمتلفة العطاء فرضياتهم مصداقية وديمقراطية، واستعملوا حتليالت

ددية االسرائيليين ان اسرائيل ليست ذات صبغة غير تعبديل ومفهوم آخر، إذ نقول للباحثين 
وسنثبت هذا . فحسب، بل انه ال يمكنها ان حتتوي على صفة التعددية قطعيا، حتى لو أرادت ذلك

  .حصاءات الرسمية حلكومة دولة اسرائيلمن خالل اإلِ

  االطار النظري

اتخذت تعريفات الدولة، ودور الدولة، وعالقتها بمواطنيها، قسطا كبيرا من دراسات   
أشار اىل ان أنماطا خمتلفة للمجتمعات ) ١٩٨٥(فجونستون . اجلغرافيين السياسيين وغيرهم

جونستون، (تستوجب أهدافا خمتلفة؛ وعليه فان لهذه اجملتمعات مطاليب خمتلفة لتكوين دولة 
  :، فقد حصر وظيفة احلكومات العصرية يف ثالثة جماالت)١٩٧٢(أما أوتس ). ١٦٤ص 

 .تخصيص موارد اقتصادية ملواطنيها بصورة ناجعة .١
 .امة اسس متساوية يف توزع الدخل على السكانإق .٢
ضمان مستوى نمو اقتصادي مقبول جلميع املواطنين، والعمل على استمرار  .٣

جسم "الدولة أنها عبارة عن ) ١٩٨٣(ومن هذا املنظار، يعتبر باديسون . االستقرار
 ).٧باديسون، ص (وأداة سياسية لضمان االستقرار ملواطنيها " حيادي

يقول ان جمرد احتواء الدولة على أجسام " الدولة"مضاد ملصطلح  هنالك مفهوم  
بيروقراطية مكونة من جمموعات ذوات ايديولوجية ومصالح متنوعة، فان الدولة ال يمكنها ان 

، إذ ان احليادية تتالشى عندما تسيطر جمموعة )neutral mediator(تبقى سمسارا حياديا 
استمرار على السيطرة على رأس املال واحتوائه ؤسسات بعلى الدولة، وتعمل هذه املاملؤسسات 

هذه أيضا، يف مفهومنا للدولة، جمموعة عرقية عندما  توتوازي جمموعة املؤسسا). ١٩٨٤بيكر، (
مؤسسات الدولة، وتضع قوانين لتحافظ على ) من مفهوم االحتواء والسيطرة(أيضا حتتوي  يه

وهنا أيضا . هوم حيادي للدولةفننا ان نتكلم يف ممن هنا، ال يمك. سيطرتها على جمموعات اخرى
ففي جنوب افريقيا وُضعت اسس مؤسسية وقوانين : بين اسرائيل وجنوب افريقياتكمن املقابلة 

البيض، ويف اسرائيل قوانين مشابهة معروفة  ونظم يف جهاز الدولة للمحافظة على مصالح
  . اجملموعة العرقية اليهودية للمحافظة على مصالح

ال أريد ان احتدث هنا عن هذه القوانين، بل اريد ان انفرد باجتاه آخر لتوضيح فكرة ان   
وعليه، فال يمكننا ان نتكلم يف  .، حتى لو أرادت ذلك"حيادية"اسرائيل كدولة ال يمكنها ان تكون 

  .ديمقراطية وتعددية يف احلالة االسرائيلية
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مقبولة من " دولة ثانية"التي توجد داخلها  فاسرائيل ربما تكون الدولة الوحيدة يف العامل  
وهذه الدولة هي املؤسسات الصهيونية التي نشأت قبل قيام الدولة، . أغلبية سكانها وحكومتها

وهذه املؤسسات مسيطرة على . ودائرة األراضي وغيرهماوما زالت قائمة ـ مثل الوكالة اليهودية 
من األراضي هو ملك لدائرة  ٪٩٠فمثال، ان أكثر من  .أمالك الدولة من ارض ومياه وغير ذلك

وهذه . وتملك الوكالة اليهودية ثلث املياه، وهنالك مؤسسات اخرى تملك موارد اخرى .األراضي
وبالتحديد ملصلحة "املؤسسات، إيديولوجيا وسياسيا واجتماعيا، تعمل فقط ملصلحة اليهود 

من هنا، فال نصيب للعرب من . الح غير اليهود، وال تتدخل وال تريد ان تتدخل يف مص"اليهود
وتمثل قضية الضابط الدرزي من قرية جت يف اجلليل . املوارد املوجودة يف حيازة هذه املؤسسات

الذي أراد استئجار بيتين فارغين لولديه الضابطين، يف مستعمرة غيته اجملاورة ورفض طلبه 
ن الوكالة ممتنعة من االعتناء بأمور غير اليهود، بسبب ان هذه البيوت تابعة للوكالة اليهودية، وأ

ويمكننا عمليا القول ان اسرائيل، كدولة . أفضل برهان وترجمة لروح األبرتهايد السائد يف اسرائيل
من ناحية املوارد االقتصادية املوجودة حتت سيطرتها مباشرة، لو قابلنا ذلك وحكومة، فقيرة 

توجد عادة يف يد الدولة، وتعمل احلكومات الديمقراطية  اردان أغلبية املو. ببعض الدول األخرى
أما ما تعمله حكومة . واملشاريع االقتصادية لتضعها يف متناول يدها عادة على تأميم املوارد

اسرائيل، على ما يظهر، فهو عزل للموارد وتسليمها لألجسام الصهيونية، وذلك كي تضمن 
 املدى األبعد، وطبعا يمكنها ـ ولو نظريا ـ حرمان استمرارية استغاللها للعنصر اليهودي يف

  .املواطنين العرب منها

ان نصيب املواطنين العرب من املوارد االقتصادية يأتي، عمليا، من املوارد القليلة   
ويمكننا القول هنا ان املورد االقتصادي الضخم نسبيا، واملتبقي يف يد . املتبقية يف يد احلكومة

وهذا املورد أيضا تقتصر االستفادة منه على اليهود ـ فأنا هنا ال اقصد قضية . شاحلكومة، هو اجلي
 Militaryيف الواليات املتحدة بـ كمورد، بل اقصد ما ُيعرف  باألجر التجنيد Industrial 

Complex‐MICفجهاز اجليش يضم صناعات عسكرية وتكنولوجية تعتمد آالف العائالت  ؛
  .مل حمصور باليهود ومقتصر عليهم فقطعليها، وهذا اجملال من الع

  

  التوزيع غير املتساوي للموارد االقتصادية

موارد اقتصادية للمقابلة بين ما يخصص ويوزع على املواطنين  ثالثة نختار فيما يلي  
   .العرب واليهود، ونعطي أمثلة عينية من منطقة لواء الشمال
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  املياه 

سياسي، فان مورد املياه كان مبدأ عندها لتحديد منذ نشوء الصهيونية كحركة استعمار   
ومفهموم حدود ارض اسرائيل يعرف عادة ). ١٩٩٠جنم، (إطار املناطق التي أرادت استعمارها 

عينت حدود فلسطينية، بعد احلرب العاملية األوىل، طالبت احلركة وعندما  .بحدود األنهر
  .الصهيونية بحدود مياه

ون كوقد ت .اقتصادي تكمن يف حتديدها مستوى خصوبة  األرضان اهمية املياه كمورد   
كذلك تكمن اهمية املياه يف . موردا ذا صفة استراتيجية عسكرية عندما يكون هذا املورد نادرا

  .إقامة املستعمرات الزراعية وغير الزراعية

 بلغت مساحة األراضي العربية املروية يف اسرائيل) ١٩٨٨(بحسب دراسة رجا اخلالدي   
 ٪٢٠فعلى الرغم من ان العرب يف البلد يزرعون . ٪ من جمموع األراضي املروية الكلي يف البلد٢,٦

رجا ( ١٩٧٨وفق إحصاءات سنة  ٪٢,٣من جمموع األراضي الزراعية، فان نصيبهم من املياه هو 
 ٦٩، فقد صنفت ١٩٨١سنة جري أما بحسب آخر إحصاء زراعي رسمي أُ). ٧٦، ٧٢اخلالدي، ص 

٪ من جمموع القطاع القروي الزراعي يف البلد، ١٣,٨ربية كقرى زراعية، وشكل هذا الرقم قرية ع
لقد أجرينا مقارنة ). ١(٪ كما يشار اليه يف اجلدول رقم ٠,٤لكن نصيبها من خمصصات املياه هو 

ا بين نصيب القطاع الزراعي للمياه يف البلد الواحد، ويف الوحدة الزراعية الواحدة، فوجدنا أرقام
ألف  ٦٧,١ألف كوب جميعه خمصص باملعدل للقرية، و ١٣٦,٨يف الوسط القروي اليهودي : مذهلة

كوب للوحدة الزراعية يف الوسط اليهودي، بينما  ٤١,٠٠٠وكذلك . كوب يف الوسط القروي العربي
  ).٩ـ  ٨، ص ١٩٨٥دولة اسرائيل (كوب للوحدة الزراعية  ١٥٠٠نصيب الوسط العربي 

، ١٩٨٦/١٩٨٧عرب واليهود، يف لواء الشمال لعام الحصاءات املياه بين وعند مقارنة إ  
، )٢(سلطة حملية يهودية، كما هو مبين يف اجلدول رقم  ١٤سلطة حملية عربية و ٢٣اخلاصة بـ 

هودية عطيت لسلطة حملية يخمصصات املياه التي أُانه حتى اصغر  حيظهر هذا اجلدول بوضو
كفر (عطيت لسلطة حملية عربية بكميته، من أكبر خمصصات مياه أُ ،رما زال أكب) يوكنعام عيليت(

 ٢,٨سلطة حملية يهودية يف لواء الشمال هو  ١٤هذا وان معدل خمصصات املياه الـ ). ياسيف
  .حصاءات الرسميةضعف كمية املياه التي خُصصت لثالث وعشرين قرية عربية ورد ذكرها يف اإلِ

، وتشير )٢(حصاءات الواردة يف اجلدول رقم على اِإل ، فهي مبنية)١(أما اخلريطة رقم   
ففي وسط اجلليل تقل اخملصصات . أيضا بوضوح اىل ان هنالك شكال جغرافيا مميزا لتوزيع املياه

ويف األطراف تكبر اخملصصات بسبب وجود املستعمرات . ألنه يحوي جتمعا عربيا عاليا نسبيا
سلطات حملية يهودية مثل اجلليل، حيث توجد سط واملقارنة أيضا واضحة جدا يف و. اليهودية
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كرميئيل، والناصرة العليا، ومغدال هعميك؛ فهذه السلطات تأخذ نصيبا من املياه أكبر من نصيب 
  .جاراتها العربيات

املياه بين العرب واليهود، ال يمكن ان ينتج من سياسة ان هذا الشكل من توزيع موارد   
سرائيلية، بل ان املياه كغيرها من املوارد تستعمل أداة ضبط تنتهجها السلطات اال" حيادية"

وهي توزع بحسب أفضليات تضعها السلطات االسرائيلية التي تميز بموجبها . سياسي واقتصادي
  .اليهودي على حساب املواطن العربي يف غالب األحيانملصلحة املواطن 

  

  مناطق نفوذ السلطات احمللية

بلدية عبارة عن منطقة تعين من قبل وزير الداخلية،  وا ان منطقة نفوذ سلطة حملية  
وداخل نطاق هذه املنطقة تستطيع السلطة احمللية، بموجب . بالقرية او املدينةحميطة وتكون عادة 

  .تفويض رسمي من السلطة املركزية، إجراء مشاريع تطويرية
وأن السلطة املركزية او اننا نعتبر مناطق النفوذ للسلطات احمللية موردا اقتصاديا مهما،   

احلكومة هي التي تقرر نطاق املنطقة اخملصصة للنفوذ، وذلك بحسب اعتبارات تنسجم مع روح 
واننا نرى أيضا ان سياسة تعيين مناطق النفوذ للسلطات احمللية العربية يف . مفهوم سياستها

فهذا التعيين . صادرتهاالبلد تنسجم أيضا مع سياسة جتزئة األرض العربية، وبالتايل تؤدي اىل م
  .هو أيضا نوع آخر من املصادرة او ضبط استغالل املواطنين العرب ألرضهم اململوكة

لقد قمنا بمسح جذري مللكية ثماين قرى عربية يف اجلليل من جداول احلقوق وامللكيات   
: وهذه القرى هي. املوجودة يف اجملالس احمللية العربية، وحددنا على اخلريطة مناطق النفوذ

وقد تبين . عيلبون، كفر مندا، دير األسد، كفر ياسيف، دير حنا، الرامة، ابو سنان، جمد الكروم
، اي تقسيمات اىل وحدات gerremanderingانه جرى ما يسمى باالنكليزية عملية  بوضوح

  ).٨ـ  ١أنظر ملحقات (جماعة معينة إقليمية ملصلحة 
تبين هذه العملية بصورة واضحة سياسة إخراج امللكية الفردية لألراضي العربية قدر   

او باألحرى اصبحت تابعة (االمكان خارج نطاق منطقة النفوذ، وإدخال أراض تابعة للدولة 
وهنا جتدر االشارة اىل ان حتديد مناطق النفوذ يأتي يف الدورة . داخل نطاق مناطق النفوذ) للدولة

. منتخبا من قبل السكاناألوىل ألول رئيس جملس حملي، وهو عادة يعين من قبل السلطة، ومل يكن 
رئيس اجمللس احمللي املعين، " كيلهاو"يف خالل هذه الفترة، تقوم السلطة املركزية بالتعاون مع 

بتعيين مناطق النفوذ، واضعة أمام أعينها يف املكانة األوىل مصلحتها، ومن دون ان تلقى 
  .معارضة ملموسة من قبل الرئيس الذي زُرع أصال لهذا الغرض او لغرض مشابه
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إخراج  ان) ١: يمكننا ان نلخّص سياسة تعيين مناطق النفوذ بأنها جاءت خلدمة هدفين  
أراض ذات ملكية عربية خارج نطاق نفوذ القرية يعني، أيضا، ضمّها اىل جملس حملي يهودي 

ملفروضة عليها، وهذا األخير يستفيد من جباية الضرائب ا. جماور او اىل جملس إقليمي يهودي
غراض تطويرية، وعن طريق قوانين خاصة من هذه األراضي أل ٪٤٠يقارب  ويمكنه ان يصادر ما

ان إخراج مناطق معينة او اقتطاع أجزاء من أراضي ) ٢له فعل ذلك من دون دفع تعويضات؛ تخو
قرية معينة وضمها اىل قرية اخرى هو أيضا توفير منفعة مباشرة للقرية األخرى على حساب 
األوىل، وخصوصا عندما حتتوي هذه األرض املقتطعة مصالح جتارية، وصناعية، ومنتزهات، 

هذه املصالح باملنفعة االقتصادية على القرية او املدينة التي تقع يف سلطة  ويعود كل. ومطاعم
ان أفضل مثال عيني هو تعيين حدود مناطق النفوذ بين الناصرة العليا والناصرة . نفوذها

اليه، حيث ان املناطق املقامة عليها مكاتب احلكومة ) ٢(العربية، والذي تشير اخلريطة رقم 
وصف شبرنساك ومعسكر قيادة لواء الشمال، موجودة كلها يف النطاق ومصانع الدودج ومست

فالح (اجلغرايف ملدينة الناصرة العربية، لكنها اقتُطعت وُضمت اىل مناطق نفوذ الناصرة العليا 
  ).٧، ص ١٩٨٩

ان هذا النمط من التوزيع يف شكل مناطق النفوذ بين مدينتين، ال يمكن ان يكون ـ على   
وعليه، فان وجوده يف منطقة الناصرة، وبين . ين مدينتين يهوديتين متجاورتينسبيل املثال ـ ب

جمموعتين عرقيتين خمتلفتين، هو أيضا برهان آخر على ميزة الالحيادية التي تتصف دولة 
  .اسرائيل وحكومتها بها

    
  امليزانيات اخملصصة للسلطات احمللية

تأخذ السلطات احمللية يف اسرائيل ميزانياتها من مصادر خمتلفة، ومنها الضرائب   
املفروضة على اخلدمات املقدمة للسكان، والضرائب املفروضة على املصالح التجارية 

وهنالك مصدر آخر هو ما تخصصه احلكومة سنويا؛ فاملبلغ الذي تخصصه احلكومة . والصناعية
هة نظر التطوير الذي تريده احلكومة لهذه البلدة او تلك، او التطوير هو املصدر املهم جدا من وج

املبدأ نفسه ينطبق أيضا على اجملموعات العرقية القاطنة يف و. الذي ال تريده لهذه البلدة او تلك
  .هذه البلدات

او ميزانية (ميزانية عادية، وميزانية غير عادية : هنالك نوعان من امليزانيات يف اسرائيل  
لو قارنا آخر إحصاءات منشورة  . اريد ان احتدث هنا عن امليزانية العادية السنوية فقط). ويرتط

سلطة  ٢٤سلطة حملية عربية و ٤١الذي يضم للسلطات احمللية العربية واليهودية، يف لواء الشمال 
  :يشير بوضوح اىل النتائج التالية) ٣(حملية يهودية، فان اجلدول رقم 
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من  ٪ ٩٦من السلطات احمللية العربية، التي تضم ٪ ٩٥اجلدول، فان بحسب معطيات   
سكان الواحدة واألربعين سلطة حملية يف لواء الشمال، حتصل على معدل تخصيص للفرد يف 

من السكان يحصلون على معدل تخصيص  ٪ ٤٠شيكال، وأن  ٣٩٩ميزانية السلطة بواقع أقل من 
توجد اية سلطة يهودية يف الفئتين األوليين ـ اي انه ال  ويف الوقت نفسه، ال. شيكال ١٩٩أقل من 
 ٣٩٩أقل من د فيها على تخصيص رمال يحصل الفية سلطة حملية يهودية يف لواء الشتوجد ا
شيكال توجد فيها ثالث سلطات  ٥٩٩ – ٤٠٠فان الفئة الثالثة املتمثلة يف أكثر من ذلك، . شيكال

شيكالت،  ٤٠٣كفر ياسيف، ونصيب الفرد فيها : ، هماحملية يهودية وسلطتان حمليتان عربيتان
شيكال، تقعان يف أسفل السلم وأقل من باقي السلطات  ٤٩٠وقرية دبورية ونصيب الفرد فيها 

 ولو حاولنا ان نضع هذه اإلِحصاءات على. احمللية اليهودية الثالث الواقعة يف الفئة نفسها
خريطة توزيع املياه  يع اجلغرايف نفسه كما هو يف، فاننا نرى نمط التوز)٣خريطة رقم (اخلريطة 

بل أكثر من ذلك، فان السلطة ال تفرق يف تعاملها بين سلطات حملية أغلبية ). ١خريطة رقم (
سكانها من املسلمين او املسيحيين او الدروز، وعلى ما يظهر تعاملهم كلهم املعاملة نفسها، كونهم 

يف جمالسهم أقل من اخملصصات التي تقرها احلكومة  غير يهود؛ وهذا يعني ان خمصصات الفرد
  .للمجالس احمللية اليهودية

صة للمجالس احمللية يبرر قضية صغر حجم امليزانيات اخملصهناك ادعاء رسمي سائد   
ب نسبة جناعة سومفاد هذا االدعاء ان احلكومة تدفع نصيبها بح. ا باليهوديةالعربية قياس

فوفق هذا االدعاء املزعوم، ان فشل رؤساء  لضرائب من السكان؛السلطات احمللية يف جباية ا
اجملالس احمللية العربية خاصة واجملالس عامة، يف إقناع السكان بدفع الضرائب بصورة كاملة 

  .وناجعة، يحمل احلكومة على االمتناع من دفع مبالغ أكثر من التي تخصصها يف الوقت احلايل
  :بعضها ببعض، وهي رابطحقائق مت اننا نفند هذا االدعاء يف ثالث  
إذا وجدت هناك فوارق يف دفع السكان العرب للضرائب، فهذا األمر ال يعود اىل فشل : أوال  

اجملالس احمللية بل اىل أسباب اخرى بنيوية وأكثر تركيبا؛ فتوزيع املوارد يف الدولة يف األصل 
كان العرب يف مستوى حياة أقل من بصورة غير متساوية بين املواطنين العرب واليهود يضع الس

وعليه، فان املقارنة يف دفع الضرائب يجب أيضا ان تأخذ بعين االعتبار مقارنة . السكان اليهود
يف هذه احلالة، ربما يدفع العرب نسبة ضرائب أكبر من التي يدفعها اليهود . مستوى احلياة

   .لسلطاتهم احمللية
لسلطات احمللية اليهودية يف واقع بنيوي أفضل كثيرا ان نقطة االنطالق التطويرية ل: ثانيا

فبينما يقطن املواطنون اليهود يف مستعمرات وبلدات بعد جتهيزها . من السلطات احمللية العربية
ببنية كاملة من شوارع وكهرباء وجميع املقومات االقتصادية واحلياتية، ويف هذه احلالة قد 

يهودية إنعاش السكان واحلرص على رفاهيتهم ورفع مستوى يكون َهمُّ رؤساء السلطات احمللية ال
خدماتهم، فان السكان العرب يفتقرون يف قراهم ومدنهم اىل بنية حتتية كاملة؛ وعليه فان قسطا 



١٠٩ ، ص)١٩٩٠خريف ( ٤، العدد ١لمجلد امجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد  

 

8 

 

. كبيرا من جمهود السلطات احمللية العربية يبذل يف مصارعة السلطة بشأن إكمال البنية التطويرية
حياة السكان، إذ ان هنالك عالقة مباشرة بين وجود بنية تطويرية ولهذا الواقع تأثير يف مستوى 

كاملة وبين مستوى املبادرات االقتصادية احمللية التي هي أيضا مقوّم لرفع مستوى احلياة يف 
تعني  الالزمة لتطوير البنية التحتية، يزانياتامليف تقديم  السلطة وبكالم آخر، ان مماطلة. البلد

من السكان وعليه، فال يعقل ان يطلب . سلطة برفع مستوى حياة السكان العربالأيضا عدم اهتمام 
االقتصادية ياة العرب دفع ضرائب لبلدياتهم وجمالسهم احمللية بنسبة تفوق نسبة مستوى احل

  .احلالية
يوجد يف مركب امليزانية العادية فئة دخل مصدرها املصانع واحلرف التجارية : ثالثا

فاذا كانت هنالك حقا نية لدى . هي بمثابة مصدر دخل للبلداملوجودة يف البلد، وهذه امليزانية 
السلطة يف تشجيع هذه الفئة من جباية الضرائب، األمر الذي قد يساعد أيضا السلطة املركزية 

فع مستوى اجلباية من مصادر حملية، فان الطريقة الوحيدة لذلك هي تغيير كلي يف واحمللية يف ر
وهذا يعني إدخال مصانع إقليمية ومصالح . شكل خريطة مناطق النفوذ للقرى العربية احلالية

ويف هذه احلالة، سوف تقتطع . اقتصادية اخرى بمحاذاة جممعات وقرى عربية وضمها اليها
ات يهودية جماورة، وهذا طبعا شبه مستحيل ألن تخصيص موارد لليهود مناطق نفوذ من مستعمر

من هذا املنطلق، فان . مربوط هو أيضا بسياسة توزيع السكان، وتثبيتهم يف مناطق آهلة بالعرب
إما تشجيع اجلباية احمللية من خالل تغيير مناطق النفوذ وتقليل : السلطة موجودة بين خيارين

حمللية العربية على ميزانيات احلكومة، وإما إبقاء الوضع على ما هو نسبي العتماد السلطات ا
عليه، وهو استمرار اعتماد السلطات العربية على اجلزء اخملصص من احلكومة وعدم املس 

  .بمستوى دخل امليزانيات اليهودية اجملاورة
ا ط العرب اقتصاديبوالواقع هنا ان السلطة اختارت اخليار الثاين األفضل لها لض

وسياسيا، وهي عمليا ال تريد ان ال تعتمد السلطات احمللية العربية عليها ألن لذلك أيضا أبعادا 
  .سياسية

وعة يف امليزانية العادية واملستحقة اىل ان نصيب الضرائب املدف) ٤(قم تشير اخلريطة ر
ن النمط ا. من املصالح التجارية، موزع على ميزانيات السلطات احمللية العربية واليهودية

اجلغرايف لهذا التوزيع يشبه، اىل حد كبير، توزيع املياه وتوزيع امليزانيات العادية، كما ورد يف 
هذا، وتظهر اخلريطة بعض االستثناءات يف ). ٣ورقم  ١خريطة رقم (اخلريطتين السابقتين 

بلين وكوكب الوسطين العربي واليهودي، كما هي احلال يف املطلة ويفنيئيل يف الوسط اليهودي وع
فاملطلة مثال تتمتع بجباية ضرائب من املصانع املوجودة يف . وابو سنان يف الوسط العربي

أما  .معدوم تقريبامناطق نفوذها، بينما تعتمد يفنيئيل على الزراعة ونصيبها من هذه الضرائب 
نتزهات بسبب وجود املالقرية العربية الوحيدة التي تتمتع بهذه اجلباية فهي عبلين، وذلك 

أما السلطات احمللية العربية اخلاصة . واملطاعم العربية ومزرعة اخلنازير يف حيز منطقة نفوذها
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ستوى اجلباية فيها اىل الصفر، وذلك ألسباب تعود مبكل من ابو سنان وكوكب ومعليا، فيصل 
قود بصورة مباشرة اىل تعديالت يف مناطق النفوذ يف احمليط القريب منها؛ فمثال حمطة الو

الواقعة يف الطرف اجلنوبي لقرية معليا ال تقع يف مناطق نفوذ القرية، وقد ضمت اىل منطقة نفوذ 
  .تابعة ملستعمرة يهودية جماورة

  خالصة
ان التوزيع غير املتساوي للموارد االقتصادية، كاملياه ومناطق النفوذ وامليزانيات   

واليهودية، يظهر بوضوح دور احلكومة او الدولة احلكومية اخملصصة للسلطات احمللية العربية 
غير احليادي، وان توزيع املوارد مربوط عضويا باالنتساب العرقي للمجموعة السكانية او البلدة 

ويف احلالة االسرائيلية، فان احلكومة او الدولة فضلت اجملموعة العرقية . التي تخصص املوارد لها
ننا اعتبار اسرائيل دولة ذات سمة تعددية، وبالتايل فان املبدأ اليهودية على العربية، ولذا ال يمك

   .نفسه ينطبق على املصداقية الديمقراطية املزعومة فيها
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


