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* طالبا دكتوراة باجلامعة العبرية في القدس

مقّدمة
احمللية  املجالس  انتخابات   2008 الثاني  تشرين  شهر  في  جرت 
وقد  العربية.  والبلديات  املجالس  منها  إسرائيل،  في  والبلديات 
اتسمت املعارك االنتخابية في القرى والبلدات العربية مبنافسة شديدة 
بني املرشحني للرئاسة وقوائم العضوية، وكسابقاتها برزت في تلك 
االنتخابات، الفئوية والتشرذم، وغابت - في معظم االحيان- قضية 
اإلدارة املالية والعجز املالي للسلطات احمللية عن حمالت املنافسني، 
على الرغم من كونها قضية محورية تقع في لب أزمة السلطات احمللية 
العربية في إسرائيل. سوف نحاول من خالل هذا البحث املقتضب 
اإلسهام في وصف وتفسير الوضع املالي للسلطات احملّل�ّية العربّية 
في إسرائيل، مقارنة مع أوضاع السلطات احملّل�ّية اليهودّية. إذ تعتبر 

امطانس شحادة وأريج صباغ- خوري*

صورة األوضاع املالية للسلطات

 احمللية العربية في إسرائيل

ميزانّيات السلطات احملّل�ّية مبثابة اآللية األساسّية لعملها، كما تعبر 
عن قدرتها على تنفيذ املشاريع وسّد االحتياجات اليومية، وتقدمي 

اخلدمات الضرورية للمواطن. 
هذا  في  واليهودّية  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  بني  املقارنة  قامت 
البحث، بناًء على معطيات رسمّية من دائرة اإلحصاء املركزّية عن 
االعوام 2002- 2003. تتضّمن املعطيات الواردة عن السلطات 
احملّل�ّية معطيات عن السلطة احملّل�ّية كوحدة بحثّية، وكذلك معطيات 
للفرد الواحد. في هذا البحث، سوف نستعني باملعطيات عن الفرد 

الواحد في بنود امليزانّيات.  
ثلث  )نحو  عربّية  محّل�ّية  سلطة   25 امل��ق��ارن��ة،  لغرض  اخ��ت��رن��ا  
السلطات احملّل�ّية العربّية(، بطريقة عشوائّية إلى حّد ما، حيث اهتم 
العربّية، لتشمل  التوزيع اجلغرافّي للبلدات  العّينة  مبراعاة  بناء هذه 
سلطات محّل�ّية من جميع أنحاء البالد - اجلليل، املثّلث، النقب، 
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الساحل، ومرج بن عامر. كما أخذنا في االعتبار نوع السلطة احملّل�ّية 
عدة  إل��ى  البالد  بتقسيم  قمنا  أن  فكان  محلي(.  مجلس  أم  )بلدية 
مناطق: الشمال؛ الوسط؛ اجلنوب؛ الساحل. ومن ثّم اخترنا العّينة 
العّينة من 20 مجلًسا محّلّيًا وخمس  تتألف  منها بشكل عشوائّي. 
نة من 16 سلطة محّل�ّية من منطقة الشمال، 5  بلديات، وهي مكوَّ
من منطقة املثلث، واثنتني من الساحل، واثنتني من النقب )انظروا 
اليهودّية  احملّل�ّية  السلطات  اختيرت  املقابل،  في  أدن���اه(.  القائمة 
حيث  من  السلطة  وحجم  اجلغرافّي،  القرب  معايير  تراعي  بطريقة 
سلطات  مع  املقارنة  تكون  بحيث  املستطاع،  بقدر  السّكان،  عدد 
محّل�ّية مشابهة بقدر اإلمكان للسلطات احملّل�ّية العربّية - من حيث 

احلجم واملوقع اجلغرافّي.  

ان��ه وعلى  هنا  االش���ارة  بد من  البحث ال  نتائح  في  اخل��وض  قبل 
للسنوات  ترجع  املقارنة  ه��ذه  في  ال���واردة  املعطيات  ان  من  الرغم 
2002-2003 فإن الواقع املالي للسلطات احمللية العربية في العام 
2006 ال يختلف كثيرا عن العام 2002-2003 وذلك وفقا للتقرير 
اسرائيل«  في  للفلسطينيني  املعلومات  بنك  »رك��از-  أص��دره  ال��ذي 
التابع ل�»جمعية اجلليل- اجلمعية العربية القطرية للبحوث واخلدمات 
العام  في  العربية  احمللية  للسلطات  املالية  االوض��اع  حول  الصحية« 
2006 )نبيه بشير  2008(. لذلك لم نر ضرورة حتديث املعطيات 
الواردة وفق البحث املذكور النها لن تغير من الصورة العامة لنتائج 

واستنتاجات البحث. 

عدد السّكان  السلطات
 احملّل�ّية العربّية
 املشمولة في

العّينة
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عدد السّكان
 

 السلطات احملّل�ّية
 اليهودّية املشمولة في

العّينة

9،800 عبّلني 8،500  حتسور
هجليليت

7،700 كفر ياسيف 6،000 بنيامينا

2،500  كوكب أبو
الهيجاء

2،300 الياخني 36،800 أّم الفحم 38،400 العفولة

7،500 كسيفة 5،800 عومر 11،100 مجد الكروم 11،200 غاني تكفا
15،200 كفر قاسم 14،400 شوهم 7،200 الرامة 8،700 كدمية
4،600 زمير 3،400  كتسير

حريش
29،600 الطّيبة 27،900 أور يهودا

32،400 راهط 23،100 أوفكيم 11،300 يركا 8،300 إبن يهودا
9،100 الفريديس 13،700  زخرون

يعقوب
17،500 املغار 13،900 جفعات شموئيل

15،100 يافة الناصرة 13،100 طبعون 13،100 دالية الكرمل 16،300 يوكنعام عيليت
5،300 شَعب 5،100 رامات يشاي 22،100 سخنني 20،600 نيشر
2،800 فسوطة 4،600 شلومي 60،600 الناصرة 44،200 نتسيرت عيليت
6،200 بير املكسور 4،500 عتليت 10،000 طرعان 10،400 كفار يونا
2،500 اجلّش 2،100 روش بينا 14،000 عرعرة 11،200 غان يافني
7،500 دّبورية 7،600 رخاسيم

اجلدول 1- السلطات احملّلـّية املشمولة في العّينة
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ميكن االّدعاء، من هذه املنطلقات جميًعا، أّن الواقع املعيشّي املختلف، 
ومستوى  والبناء،  واالزدهــار،  التطّور،  مستوى  في  الشاسعة  والفروق 
التصنيع، واحلالة االقتصادّية، كّل هذه تشّكل جزًءا من إفرازات املكانة 
والوظائف املختلفة للسلطات احملّلـّية العربّية واليهودّية. وقد يكون 
هذا الواقع، أيًضا، جزًءا من محاولة السلطة لدفع الفلسطينّيني إلى 
اليهودّي )في  احَلّيز  الدونّية لهم مبجرد الدخول الى  املكانة  تذويت 
مناطق السلطات احملّلـّية اليهودّية(، ولتوليد شعور  »بالغربة« لديهم 

في أماكن كانت في املاضي القريب بيتهم. 

خلفية عامة 
بدأت عملّية إنشاء السلطات احملّل�ّية العربّية في إسرائيل في منتصف 
اخلمسينّيات من القرن العشرين )فترة احلكم العسكرّي(، وُأحيلت 
إدارتها آنذاك إلى مخاتير )انتموا في املعتاد إلى احلمائل الكبرى في 
1998؛  )نويبرغر،  منطقة  لكل  العسكرّيون  احلكام  عّينهم  البلد( 
Al-Haj and Rosenfeld، 1990 ؛Sa’di، 2003(، وكان 

العديد منهم من أوساط حزب مباي )كان حزب مباي احلزب املسيطر 
في دولة إسرائيل منذ سنوات تأسيسها حّتى منتصف السبعينّيات، 
وقد كان في صفوفه العديد من العرب( الذي هدف بذلك إلى مكافأة 
املتعاونني معه )Sa، 2003، p.227’di (، وإلى إحكام السيطرة 
السلطات  ان  أي   .  )Lustick، 1980(الفلسطينّية األقّل�ّية  على 
احملّل�ّية العربّية لم تبدأ عملها بصورة دميقراطّية كمؤّسسات منتخبة 
السيطرة على  لتوطيد  إمّنا كأداة  للمواطنني،  توفير اخلدمات  بهدف 
الفلسطينّيني في إسرائيل. ومن أهداف تعيني الدولة لرؤساء السلطات 
طوائف  إلى  العرب  »تقسيم   -)1986( سيغف  بحسب   - احملّل�ّية 
ومناطق ... وخلق أجواء التنافس في انتخابات السلطات احملّل�ّية 
العربّية لتعميق االنقسام في القرى نفسها. وعمل هذان األمران - 
السياسة الطائفية، وزرع اخلالف العائلي في القرى- على منع تبلور 
السّكان العرب في وحدة واحدة« )توم سيغف، 1986، ص 78(؛ 
وحتويل الصراع من صراع قومّي بني العرب واليهود في الدولة إلى 
صراع بني العائالت في قراهم ومدنهم، وبهذا فإنها تقوض أّية قّوة 
سياسّية عربّية قومّية تناقض أهداف الدولة، كما تشغل السّكان عن 
القضايا القومّية والقطرّية وجتعل ُجّل اهتمامهم ينصّب على السياسة 
احملّل�ّية في القرية ) Sa’di، 2003(. أما السلطات احملّل�ّية اليهودّية 

قبل  إليها  ُأحيلت  الصهيونّي،  املشروع  في  أساسّية  وظائف  فلديها 
قيام دولة إسرائيل )أبو راس، 2002؛ 2001(. ورغم أّن األنظمة 
والقوانني املتعّلقة بالسلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية واحدة، فإّن 
تعامل احلكومة املركزّية مع كل من السلطات احملّل�ّية اليهودّية وتلك 
2001؛  راس  )أب��و  مغاير  ال��واق��ع  أرض  على  التطبيق  في  العربّية 

 .)Rosenfeld and al-Haj 1990

مع  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  جتاه  إسرائيل  دولة  سياسة  تنسجم 
إذ  مستقّل،  عربّي  اقتصاد  تطوير  بعدم  يقضي  ال��ذي  العاّم  التوجه 
املساعدة  نهج  وفق  وتعمل  لها،  »إيجابية«  مساندة  تقدمي  متتنع عن 
ال��دول��ة ومنع  مب���وارد  البنيوّي  االرت��ب��اط  ت��ك��ّرس  التي  االح��ت��وائ��ّي��ة، 
العربّية؛  للسلطات احملّل�ّية  املاّدّية )وإْن كانت جزئّية(  االستقالليّة 
وذلك بواسطة االمتناع عن إقامة مناطق صناعّية حيوّية، وعدم تطوير 
املرافق االقتصادّية، وحجب املوارد األساسّية التي قد تساعد على 
تطوير اقتصاد محّلّي ذي قدرة على االستمرارّية والنمو، خاّصًة أّن 
بدور  ذاته،  الوقت  في  يقومون،  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  رؤساء 
»القيادة اجلماعّية لأقّل�ّية العربّية«، بوصفهم يشّكلون »اللجنة القطرّية 
لرؤساء السلطات احملّل�ّية العربّية« وهم كذلك جزء مركزّي من »جلنة 
املتابعة العليا للشوؤن العربّية«؛ وهو َدور تنجم عنه ازدواجّية وخلط 
أوراق، فتارة يقومون هم )رؤساء السلطات احملّل�ّية العربّية( بَدور 
بَدور  الدولة، كممّثلني ملجموعة قومّية، وتارة أخرى  امُلَطالِب من 
كّل  يرأسها  التي  احملّل�ّية  السلطة  سكان  قبل  من  وامُلساَءل  امُلطاَلب 
منهم. أضف إلى ذلك اإلشكالّية اجلوهرّية في دور السلطات احملّل�ّية 
العربّية، النابعة من كونهم جهاز سلطة تابًعا لوزارة الداخلّية، مرغًما 
)السلطات  فهي  وعليه  املركزّية،  والسياسات  القوانني  تطبيق  على 
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العربّية  احملــّلـــــّيــة  للسلطات  ــّي  ــال امل االقــتــصــادّي  الــوضــع  يعكس 
وميزانّياتها املتردّية موقَعها الثانويّ على جدول األعمال في دولة 
احلاكمة  املؤّسسة  رغبة  وغياَب  الضائقة،  عن  والتغاضيَ  إسرائيل، 
أّن الوضع االقتصادّي املترّدي يشّكل  في التطوير والتقّدم. ويبدو 
أداة لتكريس دونّية السلطات احملّلـّية العربّية واملجتمع الفلسطينّي 
داخل إسرائيل، ويعّمق الضائقة االقتصادّية للمجتمع الفلسطينّي 
على مستوى االفراد ومستوى السلطات احملّلـّية على حّد سواء، حيث 

يؤّثر كّل من هذين املستويني في اآلَخر. 

احملّل�ّية العربّية( متّثل الدولة إزاء املواطنني في كّل ما يتعلق باألمور 
الدولة  إجحاف  من  املواطنني  استياء  يتحّول  ما  وكثيًرا  التنظيمّية. 
وسياساتها العنصرية إلى غضب جتاه السلطات احملّل�ّية فيجري حتميلها 

املسؤولّية، باألخّص في قضايا البناء واملسكن واألراضي.
باإلضافة إلى كّل هذا، حتّولت السلطات احملّل�ّية العربّية إلى أحد 
إلى ركيزة  العمل احملّل�ّية؛ وبهذا، حتّولت  املشّغلني في سوق  أكبر 
فيه  ُتغلق  وقت  في  إسرائيل،  في  العربّية  لأقّل�ّية  أساسّية  اقتصادّية 
أ(،   ،2004 )شحادة،  أمامهم  )اليهودّية(  املركزّية  العمل  أسواق 
ويعيش أكثر من نصفهم دون خط الفقر )شحادة، 2004، ب(، 
مّما يضيف إلى أبعاد السيطرة السياسّية والتحّكم في موارد السلطات 
هو  إضافيا،  ُبعًدا  احلكومّية،  املؤّسسات  قبل  من  العربّية،  احملّل�ّية 
السيطرة والتحكم في أحد أهّم أماكن التشغيل لدى األقّل�ّية العربّية 

في إسرائيل.  
املعيشّي  الواقع  أّن  جميًعا،  املنطلقات  ه��ذه  من  االّدع���اء،  ميكن 
واالزده���ار،  التطّور،  مستوى  في  الشاسعة  وال��ف��روق  املختلف، 
تشّكل  هذه  كّل  االقتصادّية،  واحلالة  التصنيع،  ومستوى  والبناء، 
جزًءا من إفرازات املكانة والوظائف املختلفة للسلطات احملّل�ّية العربّية 
واليهودّية. وقد يكون هذا الواقع، أيًضا، جزًءا من محاولة السلطة 
لدفع الفلسطينّيني إلى تذويت املكانة الدونّية لهم مبجرد الدخول الى 
احَلّيز اليهودّي )في مناطق السلطات احملّل�ّية اليهودّية(، ولتوليد شعور 

»بالغربة« لديهم في أماكن كانت في املاضي القريب بيتهم. 

التسعينّيات،   منتصف  حتى  العربّية،  احملّل�ّية  السلطات  ُحرمت 
بالًغا من املساواة في امليزانّيات املتكافئة والدعم احلكومّي،  حرماًنا 
اليهودّية.  احملّل�ّية  السلطات  مع  باملقارنة  دونّيتها  رّسخ  الذي  األمر 
أفرزت هذه السياسات، في احملّصلة العاّمة، إقصاء لأقّل�ّية العربّية 
عن عملّية التطوير والتنمية. مع بداية التسعينّيات، لوحظ تغّير ما في 
السياسات احلكومّية ومنهجّية التعامل مع السلطات احملّل�ّية العربّية. 
هذا التغّير لم يكن نتاج مبادرة من قبل الدولة باجّتاه تصليح التمييز 
السياسّي  الواقع  محّصلة  ك��ان  إمّن��ا  احملّل�ّية،  السلطات  جت��اه  القائم 
اخلاّص في تلك احلقبة، إلى جانب العمل السياسّي املستمّر الذي قام 
به الفلسطينّيون في إسرائيل، ورؤساء السلطات احملّل�ّية العربّية من 
خالل املؤّسسات التمثيلّية، كاللجنة القطرّية لرؤساء السلطة احملّل�ّية، 

وجلنة املتابعة العليا، ومن خالل مؤّسسات املجتمع املدنّي. 
املالّية  احلكومة  سياسة  في  هذا،  التغّير  مع  التعاطي  ميكن  كذلك 
معها،  املقايضة  من  نوًعا  باعتباره  العربّية،  احملّل�ّية  السلطات  جتاه 
أن  الدولة  فيه  تستطيع  مجال  في  العربّية  األقّل�ّية  لتطويع  ووسيلًة 
تستجيب لبعض مطالب السلطات احملّل�ّية العربّية، وتظهر كمن يقّدم 
»تنازالت« ويتجاوب مع احتياجات األقّل�ّية العربّية، وخلق انطباع 
مع  ثّم  العربّية ومن  احملّل�ّية  السلطات  مع  في عالقتها  االنفراج  من 
األقّل�ّية العربّية عاّمًة، لتتناغم مع مواقف إسرائيلّية تدعو إلى حتسني 
وقد  للمواطنة.  املدنّي  اجلانب  العربّية من  األقّل�ّية  أوضاع  ومساواة 
برز هذا املوقف بخاّصة إثر احتياج حكومة رابني إلى دعم األحزاب 
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العربّية في الكنيست. بيَد أّن هذا النوع من املساواة ُيبقي، في الوقت 
عينه، على االرتباط والتبعّية االقتصادّية شبه التاّمة للسلطات احملّل�ّية 
العربّية واألقّل�ّية العربّية في الدولة. وسنالحظ أّن التغّير في تخصيص 
من  قّلال  جديدة،  معايير  وفق  والعمَل  التسعينّيات،  منذ  امليزانّيات 
إمكانّية التمييز في بعض امليزانّيات، لكّنهما أبقيا على الكثير منها. 
ولذلك يبقى هذا التغّير، في مجمله، جتمياًل شكلّيًا ال ُيراد منه حتّول 
حّتى  وعليه،  ش��اءت.  متى  عنه  العدول  للدولة  وميكن  جوهرّي، 
جميع  تعامل  أّنها  مفادها  التي  الدولة  اّدع���اءات  ج��داًل،  قبلنا،  لو 
السلطات احملّل�ّية مبعيار واحد لتوزيع الدعم احلكومّي وامليزانّيات، 
بذلك  متجاهلة  املتكافئني،  غير  »مبساواة«  بذلك  تقوم  الدولة  ف��إّن 
الفروق الواضحة والكبيرة في نقطة االنطالق بني السلطات احملّل�ّية 
العربّية وتلك اليهودّية، وبقدراتها املتفاوتة في إمكانّيات جتنيد األموال 

الذاتّية - كضريبة األمالك وغيرها.  
يشتق تعاطي الدولة مع السلطات احملّل�ّية، منذ مطلع التسعينّيات،  
)على  والتطوير  اإلمن��اء  عملّية  توكيل  منطلق  من  عاّمًة،  البالد  في 
وقوى  اخل��اّص  للقطاع  أغلبّيتها  في   ) ��يّ واحمل��لّ اإلقليمّي  املستويني 
السوق. ويندرج هذا في سياق التحّول في عملّية التخطيط وسياسات 
اإلمناء التى تنتهجها احلكومات اإلسرائيلّية منذ ذلك احلني، والتي 
دافيد،  اإلقليمّي واالهتمام مبدن مركزّية )بن-  التطوير  إلى  تهدف 
2001(. ويتالءم هذا التحّول مع الفكر االقتصادّي اجلديد في دولة 
السلطات  أغلبّية  يتماشى مع قدرات  أّنه  إسرائيل بشكل عاّم، كما 
البنى  الكافية - من حيث  النضج  التي بلغت نقطة  اليهودّية  احملّل�ّية 
مع  اإلمن���اء  عملّية  لتقود  ال��ب��ش��رّي-  امل��ال  ورأس  والتطوير  التحتّية 
الشريك اجلديد لها )القطاع اخلاّص والسوق(. باإلضافة إلى ذلك، 
إّن الدولة ترّكز على تقدمي الدعم املباشر وغير املباشر للمستثمرين 
من القطاع اخلاّص لتشجيعهم على إقامة املشاريع واملصانع في مناطق 
نفوذ السلطات احملّل�ّية اليهودّية ) قوانني دعم االستثمار في منطقتي 

التطوير »أ«  َو »ب« - على سبيل املثال ال احلصر(. 

امليزانّيات
     تعتبر ميزانّية السلطات احملّل�ّية األداة املركزّية لتوفير اخلدمات 
امليزانّية  هذه  تشكل  نفسه،  الوقت  في  ملواطنيها.  واحليوّية  اليومّية 
مصدًرا لتطوير احلّيز املكانّي، وإقامة البنى التحتّية اجلديدة وحتسني 
الُبنى القائمة. تؤّدي السلطة احملّل�ّية، مبنظور متعّدد األبعاد، مهّمة 
املقاول الثانوّي للدولة، حيث متنحها األخيرة الصالحيات - على 

املستوى احملّلّي- كي تخرج املخّططات والسياسات القومّية إلى حّيز 
التنفيذ. ويعكس التباين في حجم امليزانّيات، إلى حّد بعيد، موقع 
الدولة،  بها  تخّصها  التي  االهتمام  ودرجة  احملّل�ّية  السلطة  ومكانة 
ودرجة أهّم�ّية املنطقة ودورها في احلّيز احملّلّي، وبالتالي التباين في 
االهتمام الذي توليه الدولة للمجموعات السّكانّية القومّية املختلفة 

فيها. 
العربّية  احملّل�ّية  للسلطات  امل��ال��ّي  االق��ت��ص��ادّي  الوضع  يعكس     
دولة  في  األعمال  جدول  على  الثانويّ  موقَعها  املتردّية  وميزانّياتها 
احلاكمة  املؤّسسة  الضائقة، وغياَب رغبة  والتغاضيَ عن  إسرائيل، 
يشّكل  املترّدي  االقتصادّي  الوضع  أّن  ويبدو  والتقّدم.  التطوير  في 
الفلسطينّي  واملجتمع  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  دونّية  لتكريس  أداة 
الفلسطينّي  للمجتمع  االقتصادّية  الضائقة  ويعّمق  إسرائيل،  داخل 
على مستوى االفراد ومستوى السلطات احملّل�ّية على حّد سواء، حيث 
يؤّثر كّل من هذين املستويني في اآلَخر. ويؤّثر الواقع االجتماعّي- 
االقتصادّي املتدّني، وضائقة املواطنني، على وضع السلطة احملّل�ّية 
ل فيه الكثير من وظائف السلطة احملّل�ّية  املالّي، وبخاّصة في عصر مُتَوَّ
بشكل محّلّي وذاتّي، بواسطة جتنيد جزء كبير من ميزانّيتها من خالل 
الضرائب احملّل�ّية املختلفة )خمايسي، 2003 ب؛ رازين، 1999، 

 .)2002
سوف نكتشف من خالل نظرة ضّيقة حتصر الواقع في حلظة معطاة 
أو في فترة محّددة، وتفحصه مبعزل عن سياقه التاريخّي، أّن بعض 
االّدع���اءات  ظاهرّيًا  تدعم  ال  البحث  ه��ذا  في  املعروضة  املعطيات 
املذكورة آنًفا )وخاّصة بند مشاركة احلكومة في امليزانّية االعتيادّية(، 
وال تؤّكد االّدعاءات التي تتعّلق بعملّيات التمييز والتهميش واإلهمال 
التي تقوم بها دولة إسرائيل واملؤّسسة احلاكمة جتاه املجتمع العربّي 
منذ إقامة الدولة. وقد تؤّدي مثل هذه النظرة السطحية - للمعطيات 
احلالّية- إلى متويه املتمّعن اخلارجي، ودفعه إلى تصديق االّدعاءات 
الواقع، وخاّصة  العربّية عن هذا  السلطات احملّل�ّية  حول مسؤولّية 
اّدعاء سوء اإلدارة وتبذير األموال وغياب الرغبة في جتنيد التمويل 

الذاتّي. 

مبعظمها  مشبعة  لكّنها  جزئّيًا،  محّقة  االّدع���اءات  هذه  تكون  قد 

بنوايا التمويه وغّض النظر عن احلقائق التاريخّية والبنيوّية التي وّلدت 

االرتقاء  كبيرة-  بدرجة   - االّدع���اءات  هذه  تخفي  إذ  الواقع.  هذا 

»والتحذلق« في وسائل وآلّيات التمييز، والتي حتصل غالًبا بأساليب 

خفّية وغير مباشرة، وبواسطة أجسام غير حكومّية أو شبه حكومّية. 
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ميكن القول بوجود تباين كبير في توزيع امليزانّيات احلكومّية، تباين 
ُيعزى - في األساس- إلى نوع امليزانّية. فعندما تكون املعايير التي تستند 
ا«،  إليها عملّية توزيع منح املوازنة وامليزانّيات االعتيادّية واضحة »ظاهرّيً
يتقّلص حّيز املراوغة واالعتبارات السياسّية ملوّظفي احلكومة. عندها ال 
تبرز بروًزا شديًدا ظواهُر التمييز جتاه السلطات احملّلـّية العربّية في هذا 
النوع من امليزانّيات. أّما في امليزانّيات التي تّتسع بها مساحة املراوغة 
ملوّظفي الوزارات املختلفة، والتي تتمّيز بتأثيرات العوامل السياسّية، 
وتفتقر للمعايير الواضحة، مثل امليزانّيات غير االعتيادّية، فمن املمكن 
توّقع ازدياد مظاهر التمييز وعدم املساواة في توزيعها لصالح السلطات 

احملّلـّية اليهودّية )رازين، 2002(.

وال تكمن خطورة هذه الوسائل في حرمان السلطات احملّل�ّية العربّية 

من امليزانّيات املستحّقة فحسب، إمّنا كذلك في عدم التمّكن - إلى 

حّد بعيد- من كشف التمييز في تخصيص امليزانّيات.   

كيما يتسّنى لنا شرح وفهم األرقام ال��واردة في هذا البحث، من 

التطّرق  خ��الل  وم��ن  واس��ع،  منظور  خ��الل  من  ُتفحص  أن  اجلدير 

اآلن��يّ.  ال��واق��ع  سبقت  التي  وال��س��ي��رورات  التاريخّي  السياق  إل��ى 

بشكل  املعطيات  ُتفحص  أن  ال��ض��روري  من  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 

املتماثلة من حيث احلجم ومستوى  البلدات  تفصيلّي على مستوى 

السّكان االجتماعّي واالقتصادّي. وعلينا أن نفهم كذلك خفايا بناء 

امليزانّيات، والطريقة املرّكبة في توزيعها على السلطات احملّل�ّية في 

إسرائيل، واملنطق احلكومّي الذي يقف من وراء ذلك.  

سنتمحور في هذا البحث في مقارنة عدد من املقاييس املركزّية، 

التي يفترض فيها أن تصف ضائقة السلطات احملّل�ّية العربّية مقارنة 

بالسلطات احملّل�ّية اليهودّية. وفي سبيل ذلك، سنتطّرق إلى امليزانّية 

املــصــروفــات. وسيستعرض  املـــدخـــوالت وجـــزء  جـــزء  ب��ج��زأي��ه��ا- 

بنية  ف��ي  والتباين  التشابه  أوج���َه  اجل��زئ��ني  لكال  التفصيلّي  الفحص 

امليزانّية وتوزيعها- امليزانّية االعتيادّية وغير االعتيادّية على حّد سواء- 

وسيعكس الفوارق في حجم امليزانّية، وحّصة مشاركة الدولة في هذه 

امليزانّية، والفجوة في وزن التمويل الذاتّي وحجمه. 

االجتماعّية-  وحالتهم  احملّل�ّية،  السلطة  في  السّكان  عدد  يعتبر 

االقتصادّية، أحد املعايير املركزّية في توزيع امليزانّيات على السلطات 

منح  في  احلكومة  اشتراك  بند  في  وخصوًصا  ال��دول��ة،  في  احملّل�ّية 

املوازنة وفي امليزانّيات االعتيادّية. سترتكز املقارنة في امليزانّيات املعّدة 

للفرد، خاّصة في بند امليزانّية االعتيادّية، وذلك نتيجة لالختالف بني 

السلطات احملّل�ّية في عدد السّكان. في املقابل، ال تستطيع املقارنة 

التي ترتكز على امليزانّية للفرد الواحد، في امليزانّية غير االعتيادّية، 

أن تعكس الواقع بشكل دقيق موثوق، حسب اعتقادنا، بسبب عدم 

مركزّية هذا املقياس )عدد السّكان( في توزيع هذا النوع من امليزانّيات، 

وعدم ارتباط تكلفة وضرورة مشاريع التطوير والبنى التحتّية ارتباًطا 

كمستوى  أخ��رى،  بعوامل  تتأّثر  بل  السلطة،  سّكان  بعدد  مباشًرا 

التطوير والبنى التحتّية التي أقيمت خالل السنوات السابقة، لذلك 

ينبغي التطّرق إلى مجمل امليزانّية لكّل سلطة محّل�ّية.

مبنى امليزانّيات في السلطات احملّلـّية   
امليزانّية  من  األس��اس  في  احملّل�ّية،  السلطة  ميزانّية  تتكّون        
االعتيادّية التي ُتستخدم لتمويل النشاطات اجلارية وتقدمي اخلدمات، 
التطوير  أعمال  لتمويل  ُتستخدم  التي  االعتيادّية  غير  امليزانّية  ومن 
واالستثمار واملشتريات. تتكّون فئتا امليزانّية مبعظمهما من مساهمة 
احلكومة والدخل الذاتّي الذي يأتي من اجلباية من املواطنني واملصالح 
التجارّية واملؤّسسات الواقعة ضمن منطقة نفوذها )ضرائب األمالك، 
رسوم التراخيص وغير ذلك(. تشّكل هذه املصادر )امليزانّية االعتيادّية 
َمصادَر  والعجز،  القروض  إلى  إضافة  االعتيادّية(،  غير  وامليزانّية 

مصروفات السلطة احملّل�ّية.
تساهم احلكومة في متويل السلطات احملّل�ّية بواسطة نوعني أساسّيني 

من املساهمات، وهما:
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1. املشاركة احلكومّية العاّمة التي تأتي على شكل منح حكومّية 
ال��ذات��ّي��ة  امل���دخ���والت  ال��س��ل��ط��ات احمل��ّل�����ّي��ة ع��ن  ت��خ��ّص��ص لتعويض 
احملدودة، أو للمساهمة في حّل مشاكل محّددة وعينّية. ابتداءً من 
ل�ِ  العام 1994، يجري حتديد حجم مشاركة احلكومة وفًقا  ميزانّية 

»تقرير جلنة سواري« )بن إيليا، 1999(.
الثاني من املنح هو »منح خاّصة« تعطى بغية تقليص عجز  النوع 
م هي كذلك من ميزانّية وزارة الداخلّية،  ميزانّية السلطة املتراكم، وتقدَّ
إلى  تهدف  التي  الشاملة  التسويات  إط��ار  في  املعتاد-  في   - ومُتَنح 
تقليص العجز في السلطة احملّل�ّية. ال تستند هذه املَِنح إلى مقاييس 
م وفًقا لطبيعة االّتفاقّية مع السلطة )برنامج اإلشفاء(،  محّددة، وتقدَّ
ووفًقا لعدد السلطات التي حتتاج إلى تسوية، ومبا يتوافق مع إمكانّيات 
امليزانّية العامة املعّدة لهذا الغرض. وال تخلو عملّية رصد هذه املنح 
من االعتبارات السياسّية على املستويات الوزارّية )رازين، 2002، 

2003؛ بن إيليا، 1999(. 
رئيسّية،  متويل  أن���واع  ثالثة  وتشمل  املخّصصة:  املساهمة   .2

وهي:
والصّحة،  والرفاه،  )التعليم،  اجلارية  الرسمّية  اخلدمات  متويل 
إلى  احلكومّية  اخلدمات  متويل  عملّية  تهدف  العبادة(:  وخدمات 
مسؤولّيتها  تقع  التي  اخلدمات  توفير  على  احملّل�ّية  السلطة  مساعدة 
على الدولة، بينما تقع مسؤولّية تنفيذها على السلطة احملّل�ّية، وفًقا 
للقانون أو وفًقا لترتيبات محّددة. مُتَّول بعض االستثمارات املنوطة 
ما  حّد  إلى  وموّحدة  شّفافة  ملقاييس  وفًقا  الرسمّية  اخلدمات  بتوفير 
تبّقى  وما  املساهمة(،  )وتعتمد على حسابات شّفافة، حتّدد وحدة 
البيروقراطّية  االعتبارات  فيها  حتتّل  إدارّي��ة،  اّتفاقّيات  حسب  ل  ميوَّ

واملهنّية والسياسّية حّيًزا واسًعا.

 املساهمة في متويل البرامج اخلاّصة: وهذه ميكن أن تعتمد على 
بنود ثابتة في امليزانّية، أو على مساعدات بصيغة دعم؛ أو على شكل 

ميزانّية تطوير إلقامة البنى التحتّية واملنشآت وتوسيعها.
3- املساهمة في املشاريع الفيزيائية: تطوير البنى التحتّية واملنشآت 

والتزّود باملعّدات )بن إيليا، 1999(.
ميكن القول بوجود تباين كبير في توزيع امليزانّيات احلكومّية، تباين 
ُيعزى - في األساس- إلى نوع امليزانّية. فعندما تكون املعايير التي 
تستند إليها عملّية توزيع منح املوازنة وامليزانّيات االعتيادّية واضحة 
ملوّظفي  السياسّية  واالعتبارات  امل��راوغ��ة  حّيز  يتقّلص  ��ا«،  »ظ��اه��رّيً
احلكومة. عندها ال تبرز بروًزا شديًدا ظواهُر التمييز جتاه السلطات 
أّما في امليزانّيات التي  احملّل�ّية العربّية في هذا النوع من امليزانّيات. 
تتمّيز  ال��وزارات املختلفة، والتي  املراوغة ملوّظفي  بها مساحة  تّتسع 
مثل  ال��واض��ح��ة،  للمعايير  وتفتقر  السياسّية،  ال��ع��وام��ل  بتأثيرات 
التمييز  مظاهر  ازدياد  توّقع  املمكن  فمن  االعتيادّية،  غير  امليزانّيات 
وعدم املساواة في توزيعها لصالح السلطات احملّل�ّية اليهودّية )رازين، 

.)2002
بعني  تقريًبا،  أنواعها  جميع  على  امل��ي��زان��ّي��ات،  ت��وزي��ع  يأخذ  ال 
االعتبار التاريَخ والفوارق القائمة بني السلطات احملّل�ّية العربّية وتلك 
باالحتياجات  االهتمام  من  تنبع  ال  إّنها  يبدو،  ما  وعلى  اليهودّية. 
احلقيقّية، ومن هذا املنطلق ميكن االفتراض أّنه حتى في حال وجود 
توّجه ملساواة امليزانّيات بني السلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية )دون 
التعويض عن التمييز السابق(، فإنها ستكون مساواة بني من هم ليسوا 
متساوين، ولن متّكن السلطات احملّل�ّية العربّية من سّد الفجوة التي 

بينها وبني السلطات احملّل�ّية اليهودّية على امتداد أعوام كثيرة. 

الذاتّي  التمويل  جتنيد  في  العربّية  احملّلـّية  السلطات  ضعف  ينبع 
غالبًا من ضعف سّكانها االقتصادّي، ومن متوقع معظمها في أسفل 
من  السلطات  هذه  تعاني  حيث  االقتصادّية،  االجتماعّية  العناقيد 
مستويات عالية من البطالة، ومن انتشار الفقر، ومن مستويات دخل 
متدّنية. من معطيات السلطات احملّلـّية املشمولة في العّينة، ُيستَدّل 
وجود تباين واضح في مستوى الدخل بني جمهور السلطات احملّلـّية 

العربّية وجمهور تلك اليهودّية؛
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مبنى امليزانّيات
  

بني  امليزانّيات  حجم  في  القائمة  ال��ف��وارَق  التالية  اجل��داول  ُتظهر 
السلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية )وبالتالي التباين في األداء(. 

اجلدول 2
معّدل  مدخوالت السلطات احملّلـّية
العربّية واليهودّية املشمولة في العّينة
)بالشواكل اجلديدة للفرد في السنة(

نــــــــــــســــــــــــبــــــــــــة 
مدخوالت

الـــــســـــلـــــطـــــات 
العربّية  احملّلـّية 
مـــن الــســلــطــات 
احملّلـّية اليهودّية

احملّلـّية  السلطات 
اليهودّية

الــــــســــــلــــــطــــــات 
احملّلـّية العربّية 

الدخل السنوّي 
)للفرد(

0.79 6،379 5،043 املجموع الكّل�ّي 
ملصادر امليزانّية

0.77 5،084 3،952 ميزانّية اعتيادّية
الدخل حسب 

التصنيف:
1.33 849 1،130 التربية والتعليم
0.69 367 254 الرفاه
0.52 389 202 مشروع املياه

الدخل حسب 
املصدر:

0.37 2،789 1،047 دخل ذاتّي املجموع 
الكّل�ّي

0.22 1،496 335 ضريبة األمالك 
)جباية(

0.13 197 27 التربية والتعليم
0.3 16 5 الرفاه

1.29 2،249 2،912 مساهمة احلكومة- 
املجموع الكّل�ّي

1.22 1،097 1،347 منحة عامة
1.74 116 203 قرض ملوازنة 

امليزانّية
1.22 166 202 حتويالت
0.84 1298 1091 ميزانّية غير اعتيادّية
1.24 474 590 مشاركة احلكومة

)ميزانّية غير 
اعتيادّية(

 

اجلدول 3-
توزيع املدخوالت في السلطات احملّلـّية

العربّية واليهودّية املشمولة في العّينة للفرد

السلطات احمللّـّية 
اليهودّية %

السلطات 
احمللّـّية 

العربّية %
100 100 املجموع الكلّـّي

79 77 امليزانيّة االعتيادّية
مبنى امليزانيّة 

االعتيادّية
44.2 70.6 املساهمة احلكوميّة

54 26 الدخل الذاتّي
النسبة من الدخل 

الذاتّي
النسبة من 

الدخل الذاتّي
مبنى الدخل الذاتّي

منها: 
53.6 32 ضريبة األمالك

7 2.6 التعليم
0.5 0.04 الرفاه

20 23 ميزانيّة غير اعتيادّية
36 54 مشاركة احلكومة

)ميزانيّة غير 
اعتيادّية(

املجموع الكلـّي ملصادر الدخل في امليزانية
السنوّي  الدخل  في  الفروقات   2 اجل��دول  في  املعطيات  تصف 
للسلطة احملّل�ّية )للفرد الواحد(، بني السلطات احملّل�ّية العربّية وتلك 
اليهودّية، املشمولة في العّينة. وتتكّون مدخوالت السلطات احملّل�ّية، 
في األساس، من املشاركة احلكومّية، ومن التمويل الذاتّي للسلطة 

احملّل�ّية. ومن أهّم ما يظهره هذا اجلدول: 
مبلغ  بتجنيد  املعّدل،  في  العربّية،  السلطات احملّل�ّية  •تنجح  	

5،043 ش.ج. )للفرد سنوّيًا( لتمويل نشاطها السنوّي، 
احملّل�ّية  السلطة  جتّنده  ال��ذي  املبلغ  من   %  79 يساوي  ال��ذي 

اليهودّية، الذي يبلغ 6،379 ش.ج.
التي  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في  امليزانّية،  توزيعُ  •يظهر  	

شملتها العّينة، أّن معظم هذه السلطات تتموقع في مستوى 
العربّية  احملّل�ّية  للسلطات  ال��ع��اّم  امل��ع��ّدل  م��ن  أدن��ى  ميزانّية 
العّينة. ففي 15 سلطة محّل�ّية )من أصل 25  في  املشمولة 
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مشمولة في العّينة(، ظهر أّن امليزانّية تقّل عن 5،043 ش.ج 
للفرد. وفي أربع سلطات محّل�ّية، تتراوح امليزانّية السنوّية 
للفرد بني 6،000-5،043 ش.ج؛ وفي خمس سلطات 
تتراوح بني 8،000-6،000 ش.ج؛ وفي سلطة محّل�ّية 

واحدة فقط تخطت ال� 8،000 ش.ج.
في السلطات احملّل�ّية العربّية املشمولة  • بلغ متوّسط امليزانّية، 	
متوّسط  بلغ  ال��واح��د.  للفرد  ش.ج   4،714 العّينة،  في 
6،047 ش.ج.  اليهودّية  السلطات احملّل�ّية  في  امليزانّيات 
من   12 صفوف  في  امليزانّية  وتراوحت  للفرد(.   - )سنوّيًا 
أصل 25 سلطة بني 4،400 -6،000 ش.ج. وفي عشر 
منها، تراوح املبلغ بني 6،000 - 8،000 ش.ج.، وفي 
واحدة منها بني 8،000 -10،000 ش.ج.، وفي اثنتني 

منها أكثر من 10،000 ش.ج. للفرد الواحد سنوّيًا.
السلطات  في  االعتيادّية  امليزانّيات  وحجم  تركيبة  فحص  وُيظهر 
العربّية واليهودّية االختالفات بينها، حيث جتّسد هذه االختالفات 
احملّل�ّية  السلطات  بني  املالّية  واالستقاللية  املقدرة  في  الكبير  الفرق 
واالقتصادّية  االجتماعّية  الفروق  إل��ى  وتشير  واليهودّية،  العربّية 

والصناعات  التجارّية  املصالح  دونية  وإل��ى  سكانها،  وضعية  في 
إلى مشاريع  العربّية وافتقارها  السلطات احملّل�ّية  تنوجد داخل  التي 

التطوير.
ميزانّية  جتنيد  في  تنجح  التي  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في  - 
)وهو  الواحد  للفرد  سنوّيًا  ش.ج   3،952 بحجم  عادية 
معّدل مدخوالت السلطات احملّل�ّية العربّية - انظروا اجلدول 
وليس  حكومّية،  مصادر  من  املبالغ  معظم  تأتي   ،)2 رقم 
تصل  وه��ك��ذا  ال��ذات��ّي.  التمويل  جتنيد  على  للقدرة  نتيجة 
حّصة »املشاركة احلكومّية« في امليزانّية االعتيادّية إلى 70 % 
)2،912 ش.ج. للفرد في السنة(، وال تفوق حّصة التمويل 
الذاتّي 26 % من امليزانّية االعتيادّية )باملعّدل 1،047 ش.ج. 

للفرد سنوّيًا(.
تصل نسبة مشاركة احلكومة في السلطات احملّل�ّية اليهودّية إلى  - 
44 % )باملعّدل 2،789 ش.ج. للفرد سنوّيًا( من مجموع 
امليزانّية االعتيادّية، وحّصة التمويل الذاتّي إلى 54 % )باملعّدل 

2،789  ش.ج.للفرد سنوّيًا(.
لصالح  »أفضلّية«  إل��ى  تشير  املعطيات  أّن  من  الرغم  على  - 

مشهد من حيفا: البلديات الكبرى ذات مصادر غنية.
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احلكومّية  امليزانّيات  رص��د  ف��ي  العربّية  احملّل�ّية  السلطات 
السلطات  ميزانّية  في  للحكومة  العاّمة  )املشاركة  االعتيادّية 
تنعكس هذه األفضلّية في مجموع  احملّل�ّية االعتيادّية(، ال 
مدخوالت السلطات احملّل�ّية، حيث تبرز أفضلّية السلطات 

احملّل�ّية اليهودّية.
ميزانّيات  ف��ي  احل��ك��وم��ة  م��ش��ارك��ة  وزن  ف��ي  األف��ض��ل��ّي��ة  تنبع  - 
السنوّي  الدخل  مبصطلحات  العربّية،   احملّل�ّية  السلطات 
للفرد، من كون املجموع الكّل�ّي للميزانّية االعتيادّية-بتعابير 
مالّية مطلقة- في السلطات احملّل�ّية العربّية أصغر من ميزانّية 
املشاركة  أهّم�ّية  من  يرفع  مما  اليهودّية،  احملّل�ّية  السلطات 
احلكومّية في ميزانّياتها. من هنا، وعلى الرغم من أّن الفرق 
في حجم املشاركة احلكومّية في مجموع امليزانّية االعتيادّية، 
بني السلطات العربّية واليهودّية، ال يزيد عن 700 ش. ج. 
لصالح السلطات العربّية )أكبر بنسبة 30 % مّما حتصل علية 
عندما  الفجوة  هذه  تتضخم  اليهودّية(.  احملّل�ّية  السلطات 
وزن  ويبلغ  االعتيادّية،  امليزانّية  من  مئوّية  نسبة  إلى  ُتترَجم 
العربّية  احملّل�ّية  السلطات  صفوف  في  احلكومّية  املشاركة 
1.6 من املّرات من وزنها في امليزانّية االعتيادّية في السلطات 
احملّل�ّية اليهودّية )لكنه أدنى من املجالس اإلقليمّية اليهودّية( 
)رازين، 1999(. يسري هذا الواقع منذ نهاية التسعينّيات 
الفترة،  تلك  حتى  بالتحديد.   1998 ال��ع��ام  ومنذ  فقط، 

كانت األفضلّية للسلطات احملّل�ّية اليهودّية )رازين 2002؛ 
بن إيليا، 1999(.

في السلطات احملّل�ّية العربّية التي شاركت في العّينة، ليس ثّمة  - 
اختالف كبير في املشاركة احلكومّية في امليزانّية االعتيادّية. 
ال� 50 %؛ وفي 21  قّلت عن  اثنتني  ففي سلطتني محّلّيتني 
سلطة محّل�ّية تتراوح املشاركة احلكومّية في امليزانّية االعتيادّية 
بني 60 %- 80 %؛ ووصلت إلى 85 % في سلطتني محّلّيتني 

)املتوّسط يساوي 71 %(. 
في السلطات احملّل�ّية اليهودّية التي شاركت في العّينة، كانت  - 
بينا،  وروش  طبعون  كريات  في  املشاركة  مستويات  أدن��ى 
حيث بلغت املشاركة احلكومّية في طبعون نسبة 20 % )975 
ش.ج. من أصل 4،777 ش.ج.(، وفي روش بينا بلغت 
ش.ج.(.   7،503 أص��ل  من  ش.ج.   1،672(  %  23
ر هذه املشاركة املتدّنية على أّنها تعبير عن القّوة املالّية  وتفسَّ
لهاتني السلطتني، وعن حالة سّكانهما االجتماعّية االقتصادّية 
السلطة  م��ص��روف��ات  ب��ني  الفجوة  تقّلص  وال��ت��ي  املتمّكنة، 
ومداخيلها. وميكن االستنتاج، من هذه املعطيات، أّن ثّمة 
للسلطة  االجتماعّية  االقتصادّية  املالمح  بني  إيجابّيًا  ترابًطا 
احملّل�ّية وقّوتها املالّية، وبني الدعم احلكومّي، في السلطات 
احملّل�ّية اليهودّية )بيد أّن مثل هذه العالقة غير واضحة في حالة 
السلطات احملّل�ّية العربّية املشمولة في العّينة، ويبدو أّن الدولة 

أكثر  االعتماد  من  اليهودّية  احملّلـّية  السلطات  لــدى  النضوج  ميّكن 
والتصنيع  التطوير  ملستوى  نتيجة  ذاتــّيــة،  دخــل  مصادر  على  فأكثر 
الذي وصلت إليه؛ ومستوى البنى التحتّية العصرية التي أقيمت على 
امتداد السنني السابقة؛ وبسبب توافر احتياطّي كبير من األراضي التي 
خّصصتها لها الدولة، ومنحت احملّفزات املباشرة للمستثمرين فيها، 
وفي نفس الوقت قامت بسلب األراضي من السلطات احملّلـّية العربّية 

ومن املواطنني العرب. 
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متلك معايير مختلفة في توزيع امليزانّيات للسلطات احملّل�ّية 
العربّية واليهودّية، حّتى في توزيع امليزانّيات بني السلطات 

العربّية نفسها(. 
ُسّجلت أكبر نسبة من املشاركة احلكومّية في امليزانّية االعتيادّية  - 
في السلطات احملّل�ّية اليهودّية في السلطات احملّل�ّية النائية عن 
مركز البالد، وفي السلطات التي ُيْطَلق  عليها »مدن التطوير« 
اقتصادّي خفيض، وهي  اجتماعّي  تدريج  ذات  والتي هي 
رخاسيم وحتسور وأوفكيم. يعتبر مستوى الدخل في هذه 
وُي��ْدَرج سّكانها في عنقود  أبعد حّد،  إلى  السلطات متدّنيا 
. وُتظِهر هذه املعطيات أّن مشاركة  اجتماعّي اقتصادّي متدنٍّ
احلكومة في ميزانّيات تلك السلطات احملّل�ّية اليهودّية تفوق 
اشتراك احلكومة في ميزانّيات السلطات احملّل�ّية العربّية؛ أي 
أّن االعتماد على مقارنة املعّدل العاّم قد يؤّدي إلى استنتاجات 

غير دقيقة، وعلينا اعتماد مقارنة أكثر دّقة.  
التسعينّيات،  في  ط��رأ  ال��ذي  الطفيف  التحّسن  من  الرغم  على 
امليزانّية.  في  ضعف  من  تعاني  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  زال��ت  ما 
ينعكس  داخلّي  ضعف  وإل��ى  احلكومّي،  التمييز  إلى  ذلك  وُيعزى 
ل�ِ:  )وفًقا  مترّدية  إدارّي��ة  مقدرة  وفي  للضرائب،  املتدّنية  اجلباية  في 
رازين 1999، حتى عندما كانت القدرة اإلدارّية للسلطات احملّل�ّية 
اليهودّية الضعيفة محدودة، حصلت هذه على هبات أكبر بكثير من 
لهذه  نتيجة  العربّية(.  احملّل�ّية  السلطات  عليها  حصلت  التي  تلك 
العوامل مجتمعة، تتخّلف السلطات احملّل�ّية العربّية عن السلطات 
التي  التحتّية  والبنى  اخلدمات  مبستوى  يتعّلق  ما  كّل  في  اليهودّية، 

تستطيع توفيرها للمواطنني.

العربّية  احملّل�ّية  للسلطات  الهبات  رص��د  في  التحسن  ه��ذا  ج��اء 
التمييز يتقلص  التمييز في هذا املضمار، وبدأ  بعد سنني طويلة من 
تدريجّيًا منذ مطلع التسعينّيات. على مستوى الفرد الواحد، ُسّدت 
أخذ  عند  ولكن  األخ��ي��رة،  السنوات  في  ��ا  ت��اّمً ا  س��ّدً الفجوات  ه��ذه 
العربّية  احملّل�ّية  السلطات  لسكان  االقتصادّي  االجتماعّي  املستوى 
في احلسبان، يتضح أن التمييز ما زال قائًما )وبخاّصة عندما جُترى 
واجلليل،  النقب  في  الضعيفة  اليهودّية  التطوير  بلدات  مع  املقارنة 
نحو: رخاسيم وحتسور وأوفكيم(. في املقابل، كان التحّسن في 
قدرة السلطات احملّل�ّية العربّية على زيادة مدخوالتها محدوًدا أكثر 

)رازين، 1999؛ 2002 (. 
الذاتّي  التمويل  جتنيد  في  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  ضعف  ينبع 
غالبًا من ضعف سّكانها االقتصادّي، ومن متوقع معظمها في أسفل 
من  السلطات  هذه  تعاني  حيث  االقتصادّية،  االجتماعّية  العناقيد 
مستويات عالية من البطالة، ومن انتشار الفقر، ومن مستويات دخل 
متدّنية. من معطيات السلطات احملّل�ّية املشمولة في العّينة، ُيستَدّل 
وجود تباين واضح في مستوى الدخل بني جمهور السلطات احملّل�ّية 
العربّية وجمهور تلك اليهودّية؛ إذ بلغ معّدل الدخل الشهرّي في فئة 
العمال املستقلني، في السلطات احملّل�ّية العربّية، 4،973 ش.ج.. 
يشّكل هذا املعّدل  67% من معّدل الدخل الشهرّي في الفئة ذاتها لدى 
وكان  ش.ج.(.   7،404 بلغ  )ال��ذي  اليهودّية  احملّل�ّية  السلطات 
العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في  املستقلني  العمال  لفئة  األدنى  الدخل 
اليهودّية،  احملّل�ّية  السلطات  في  أّما   ،7،220 واألعلى   3،051
فكان الدخل األدنى للمستقلني 4،760 واألعلى 15،840 ش.ج. 

في الشهر. 

في  املــدخــوالت  مجمل  من  الذاتّية  املــدخــوالت  نسبة  معّدل  يستقّر 
السلطات احملّلـّية العربّية، منذ التسعينّيات وحّتى يومنا هذا، على 
23 %، وهو معّدل منخفض، بينما ارتفع في السلطات احملّلـّية اليهودّية 
اّتسعت  %. وهكذا  الـ 50  يقارب  ليبلغ ما  األعــوام 2002-1995  خالل 
ما يخّص  كّل  في  واليهودّية  العربّية  احملّلـّية  السلطات  بني  الفجوة 

هذا املؤّشر.
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كانت النتيجة أن املعايير التي وضعت لم تأخذ باحلسبان التغييرات احلاصلة 
والتدهور في وضع السلطات احملّلـّية العربّية منذ العام 1995، والتراجع السلبي 
وارتفاع  البطالة،  نقوم بفحص مستوى  ان  ويكفي  االقتصادّية.  أوضاعها  في 
مستويات الفقر والتراجع في تدريج العنقود االجتماعّي االقتصادّي للسلطات 
احملّلـّية العربّية، منذ ذلك احلني وحتى يومنا هذا، كي نبنّي مدى تدهور املجتمع 
الفلسطينّي، واالنحراف السلبي في استعمال املعايير املذكورة كقاعدة لتوزيع 
املوارد في سنوات األلفني. ويّدعي رازين )2002( أن هذه املعايير ال تعكس أصالً 

واقع السلطات احملّلـّية، وحتتاج إلى تعديالت جّمة.

أّما في فئة العمال األجيرين، فتتوافر املعلومات عن نسبة العّمال 
الدولة.  في  األدنى لأجور  احلّد  أجرهم عن  يقّل  الذين  األجيرين 
دخل   مستوى  قّل  العّينة  في  املشمولة  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في 
54.7% من األجيرين عن احلد االدن��ى من األج��ور )معّدل جميع 
السلطات العربّية املشمولة في العّينة(، وفي السلطات احملّل�ّية اليهودّية 
بني  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في  النسب  هذه  )تراوحت   %37.5
65.3%  َو48.1%؛ أّما في السلطات احملّل�ّية اليهودّية فتراوحت 

بني  51.6% َو %19.4.(    
باإلضافة الى الضعف االقتصادّي االجتماعّي جلمهور السلطات 
احملّل�ّية،  الضرائب  جباية  آلّيات  في  ضعف  ثّمة  العربّية،  احملّل�ّية 
ونقص في استعمال األراضي ألغراض غير سكنّية، الذي من شأنه 
إدخال إيرادات محّل�ّية عالية من األرنونا. كما تفتقد معظم السلطات 
األمر  منّظمة،  صناعّية  ملناطق  املعّدة  املساحات  إلى  احملّل�ّية  العربّية 
الذي يؤّثر في مستوى التصنيع وأنواعه، وتتمّيز الصناعة في البلدات 
وهناك   .)1993 )حيدر،  ضعيفة  تقليدّية  صناعة  بكونها  العربّية 
نقص في املصالح التجارّية املتطّورة واملنشآت األساسّية واحلكومّية 
احلكومّية  املؤّسسات  أّم��ا  احملّل�ّية.  الضرائب  تدفع  التي  املختلفة، 
هو  ما  عكس  على  األرن��ون��ا،  دفع  من  معفاة  فهي  القائمة،  القليلة 
قائم في عدد من السلطات احملّل�ّية اليهودّية الضعيفة التي تدفع فيها 
املؤّسسات احلكومّية األرنونا،  في البلدات التي تستوعب »مهاجرين 

جدًدا« )رازين، 2002(.
باإلضافة إلى ذلك، للسلطات احملّل�ّية العربّية مّيزة خاصة، تتمّثل 
في وجود جيوب داخل مسّطح السلطة، ال تخضع ملنطقة نفوذها، 
تخضع  ألنها  احملّل�ّية،  للسلطة  ال��ض��رائ��ب  بالتالي-   - تدفع  وال 

املثال،  سبيل  على  الظاهرة،  هذه  نرى  يهودّية.  محّل�ّية  لسلطات 
فعلّيًا  تتبع  إذ  الناصرة،  مدينة  في  الواقعة  »شبرينتساك«  منطقة  في 
الصناعّية  املنطقة  وفي  الضرائب؛  لها  وتدفع  العليا  الناصرة  لنفوذ 
»تسيبوري« القائمة على أراضي كفر كّنا لكّنها تخضع للناصرة العليا 
)مدينة يهودية( وتدفع لها األرنونا والضرائب؛ وفي املنطقة الصناعّية 
احملاذية لقرية إكسال والتي تقع على أراضي دولة في منطقة أراضي 
اكسال ومعظم املصالح فيها مبلكّية عربّية، لكّنها تتبع لنفوذ املجلس 
تضاف  احملّل�ّية.  الضرائب  لها  وتدفع  يزراعيل«  »عيمق  اإلقليمّي 
إلى ذلك ظاهرة انتقال املصالح العربّية إلى خارج السلطات احملّل�ّية 
العربّية، بحًثا عن مساحات واسعة ومنّظمة متّكنها من إدارة مصاحلها 
بعيًدا عن املضايقات الناجتة عن االكتظاظ وازدحامات السير والبنى 

التحتّية املتدّنية. 
مدخوالت  بند  ف��ي  ا  جلّيً َتظهر  األرق���ام  ال��ى  ال��واق��ع  ه��ذا  ترجمة 
السلطات احملّل�ّية، إذ إنّ املدخول الذاتّي للسلطات احملّل�ّية العربّية 
احملّل�ّية  السلطات  حتّصله  مّما   %  37 يتعّدى  ال  العّينة،  في  املشمولة 
اليهودّية )1047 ش.ج.، مقابل 2789 ش.ج.(، ويشّكل هذا 
املدخول 26 % فقط من مجمل امليزانّية االعتيادّية للسلطات احملّل�ّية 
العربّية، بينما يصل إلى 55 % من مجمل امليزانّية االعتيادّية للسلطات 

اليهودّية. 
تشّكل مدخوالت األرنونا 32 % من مجمل مدخوالت السلطات 
فقط،   %  8 االعتيادّية  امليزانّية  داخل  نسبتها  وتبلغ  الذاتّية،  العربّية 
امليزانّية. مقابل ذلك، تبلغ نسبة مدخوالت  وَ 6.6 % من مجمل 
احملّل�ّية  السلطات  في  ال��ذات��ّي  الدخل  مجموع  من   %  54 األرن��ون��ا 
اليهودّية، وتشّكل ما يقارب ال� 30 % من امليزانّية االعتيادّية، و 23 % 
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من مجمل امليزانّية في السلطات احملّل�ّية اليهودّية. ال يختلف الوضع 
في بنود التمويل الذاتّي األخرى. ففي بند التعليم، جتّند السلطات 
 197( العربّية  السلطات  جتّنده  ما  أضعاف  تسعة  اليهودّية  احملّل�ّية 
ش.ج.؛ مقابل 27 ش.ج.(؛ وفي بند الرفاه االجتماعّي، جتّند 
السلطات اليهودّية ثالثة أضعاف ما جتّنده السلطات احملّل�ّية العربّية 

)16 ش.ج.؛ مقابل 5 ش.ج.(.
كان  وإن  مستمّر،  حتّسن  يظهر  هذه،  الوضع  صورة  عن  بالرغم 
بطيًئا، في املدخوالت الذاتّية في السلطات العربّية )رازين، 2002(. 
كانت املدخوالت الذاتّية في هذه السلطات مبعّدل 20 % من املستوى 
القطرّي في العام 1972، َو 24  % في 1988، َو 28 % في 1995، 
وَ 31 % في العام 1996، وبلغت في سنوات األلفني ما يقارب ال� 

34 % من املعّدل الكّل�ّي في الدولة.
املدخوالت في  مجمل  الذاتّية من  املدخوالت  نسبة  معّدل  يستقّر 
السلطات احملّل�ّية العربّية، منذ التسعينّيات وحّتى يومنا هذا، على 
احملّل�ّية  السلطات  في  ارتفع  بينما  منخفض،  معّدل  وه��و   ،%23
ال� 50 %.  ليبلغ ما يقارب  اليهودّية خالل األعوام 2002-1995 
وهكذا اّتسعت الفجوة بني السلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية في كّل 
ما يخّص هذا املؤّشر. باإلضافة إلى ذلك، تشير األبحاث إلى وجود 
عالقة إيجابّية جلّية بني حجم ميزانّية السلطة احملّل�ّية وبني املستوى 
االجتماعّي االقتصادّي فيها، فكلّما كانت السلطة احملّل�ّية تتموقع 
في عنقود اجتماعّي اقتصادّي مرتفع، ارتفع معّدل املدخوالت الذاتّية 

للفرد في امليزانّية االعتيادّية )رازين، 2002(.
عانت السلطات احملّل�ّية العربّية، حتى منتصف التسعينّيات، من 
التمييز املجحف في تخصيص املنح العاّمة التي تقوم بتوزيعها وزارة 
العربّية  السلطات  املِنح بني  الفجوة في تخصيص  أّن  إاّل  الداخلّية. 
االرتفاع  ض��وء  على  خاصة  متواصل-  بشكل  تتقّلص  واليهودّية 
املتواصل في مساهمة احلكومة في ميزانّيات السلطات العربّية. في 
اليهودّية  البلدّية  للسلطة  مُتنح  التي  الهبة  حجم  كان   ،1972 العام 
أكبر بتسعة أضعاف من هبة السلطة العربّية. وفي العام 1988 أكبر 
بأربعة أضعاف؛ وفي 1995 بضعف ونصف الضعف؛ وفي 1996 
كان معّدل الهبة العامة للفرد في السلطات العربّية، للمرة األولى، 
أعلى من معّدل الهبة في السلطات البلدّية اليهودّية. لكن، إذا ُأخذ 
حجم هذه السلطات )من حيث عدد السّكان( ووضع سكان بلداتها 
أّن الهبات التي تتلقاها  االجتماعّي االقتصادّي بعني االعتبار، جند 
السلطة احملّل�ّية  أن  متدّنية. ويعني ذلك  زالت  ما  العربّية  السلطات 

العربّية تتضّرر بسبب حجمها الصغير نسبّيًا، ويؤّدي ذلك إلى غياب 
امتيازات الِكبر في اإلدارة وتوفير اخلدمات املختلفة، بعكس ما هو 
للفرد  النشاط  تكلفة  يرفع  ما  اليهودّية،  احملّل�ّية  السلطات  في  قائم 

الواحد، ويقضي على الفائض )رازين، 1999(. 
باإلضافة إلى ذلك، يفترض في السلطات العربّية احملّل�ّية أن تقوم 
بسّد الفجوات التي تراكمت عبر السنني في مستوى اخلدمات والبنى 
التحتّية، بواسطة امليزانّيات التي حتصل عليها من احلكومة - املشاركة 
في امليزانّية االعتيادّية وغير االعتيادّية- مع العلم أّن هذه امليزانّيات 
آخذة بالتساوي ابتداًء من العام 1996 فقط. وما ُيطلب من السلطة 
احملّل�ّية  السلطات  كانت   ،2000 ال���  سنوات  في  متويله،  العربّية 
من  كبيرة  أع���داًدا  أن  ويبدو  قبل،  من  مبعاجلته  قامت  قد  اليهودّية 
هذه السلطات قد بلغت مرحلة من النضج وشبه االستقالل الذاتّي 
االقتصادّي منذ سنوات عّدة، وذلك بعد أن استثمرت فيها الدولة 

أموااًل طائلة، وأهملت املجتمع العربّي على مدار أعوام مديدة. 
لم يرافق هذا  التغييَر )االرتفاع في مشاركة احلكومة في ميزانّيات 
السلطات احملّل�ّية العربّية( حتّوٌل جذرّي في السياسة املّتبعة جتاه املجتمع 
العربّي، فلم مُتنح السلطات احملّل�ّية العربّية ما حتتاج من األراضي، 
وق��درات  الصناعّية  املناطق  تطّور  ول��م  النفوذ،  مناطق  ع  توسَّ ول��م 
املواطنني، ولم يجِر تدعيم السلطة احملّل�ّية العربّية واملجتمع العربّي. 
وهي أمور - لو حصلت- كان من شأنها مساعدة السلطات احملّل�ّية 
االعتماد  وتقلص  الذاتّي،  التمويل  على  قدراتها  تنمية  في  العربّية 

املكّثف على الدولة في قضية امليزانّيات. 
ميّكن النضوج لدى السلطات احملّل�ّية اليهودّية من االعتماد أكثر 
والتصنيع  التطوير  ملستوى  نتيجة  ذات��ّي��ة،  دخ��ل  مصادر  على  فأكثر 
أقيمت  التي  العصرية  التحتّية  البنى  ومستوى  إليه؛  وصلت  ال��ذي 
على امتداد السنني السابقة؛ وبسبب توافر احتياطّي كبير من األراضي 
التي خّصصتها لها الدولة، ومنحت احملّفزات املباشرة للمستثمرين 
فيها، وفي نفس الوقت قامت بسلب األراضي من السلطات احملّل�ّية 
العربّية ومن املواطنني العرب. وعلى ضوء هذه اخللفية، تبدو هذه 
في  لالندماج  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  من  أكثر  مالئمة  السلطات 
إسرائيل،  احلّيز وتخطيطه في دولة  لتطوير  اإلستراتيجّيات احلديثة 
االستناد  خالل  من  التسعينّيات،  منذ  باّتباعها  الدولة  باشرت  التي 
وعدم  احملّل�ّية،  السلطات  وتنمية  لتطوير  السوق  ق��ّوة  إل��ى  املتزايد 
اقتصار ذلك على التوجيه الصادر عن املركز. يتمحور هذا التوّجه 
فيها كي حتتّل  امل��وارد  املتروبولينّية، وصرف معظم  املدن  في تطوير 
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دور الداعم، وتشكل وكياًل للتغيير والتطوير للبلدات التي حتيط بها، 
بدل التركيز على توزيع السّكان ودعم البلدات الواقعة في األطراف، 
شريطة أاّل يتناقض هذا األمر مع األهداف التي حّددتها الدولة لنفسها 

)بن- دافيد، 2001(.
احملّل�ّية  للسلطات  ُمنحت  ال��ت��ي  الفعلية  ال��ه��ب��ات  حجم  ش��ّك��ل 
على  استناًدا  س���واري،  جلنة  معايير  حسب  حت��ددت  التي  العربّية، 
احلالة االجتماعّية االقتصادّية للسلطة، جتسيًدا آخر للمساس بهذه 
السلطات. ومن املفترض- حسب اللجنة- ان تأخذ وزارة الداخلّية 
بعني االعتبار الوضع االجتماعّي االقتصادّي للسلطة احملّل�ّية عندما 
تتخذ قرارها بخصوص حجم الهبة املمنوحة. وتعتمد وزارة الداخلّية 
للميزات االجتماعّية  التحليل اإلحصائي  للهبات على  في رصدها 
االقتصادّية لسكان البلدات التي تنضوي داخل إطار السلطة محّل�ّية. 
ويشّكل مسح السّكان الذي قامت به دائرة اإلحصاء املركزّية مصدًرا 
لهذه املمّيزات. وهكذا، فلغاية املسح الذي ُأجري في العام 1995، 
اعتمدت معايير توزيع الهبات على ممّيزات العام 1993 التي اعتمدت 
بدورها على معطيات العام 1992 )وزارة البناء واإلسكان ووزارة 
السّكان  مسح  على  االعتماد  كان   ،1995 العام  وبعد  الداخلّية(. 
يومنا هذا  الهبات حتى  توزيع  املعايير حتديد  نفس  العام. وتواصل 

)بن إيليا، 1999(.
كانت النتيجة أن املعايير التي وضعت لم تأخذ باحلسبان التغييرات 
العام  منذ  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  وض��ع  في  والتدهور  احلاصلة 
1995، والتراجع السلبي في أوضاعها االقتصادّية. ويكفي ان نقوم 
بفحص مستوى البطالة، وارتفاع مستويات الفقر والتراجع في تدريج 
العنقود االجتماعّي االقتصادّي للسلطات احملّل�ّية العربّية، منذ ذلك 
احلني وحتى يومنا هذا، كي نبنّي مدى تدهور املجتمع الفلسطينّي، 
لتوزيع  كقاعدة  املذكورة  املعايير  استعمال  في  السلبي  واالنحراف 
املوارد في سنوات األلفني. ويّدعي رازين )2002( أن هذه املعايير ال 

تعكس أصالً واقع السلطات احملّل�ّية، وحتتاج إلى تعديالت جّمة.
املراجعة -  الى ذلك، هناك جانب آخر مهمّ ويستحّق  باإلضافة 
وجود  إمكانّية  مفاده   ،-)1999( رازي��ن  الباحث  بتوصيات  عماًل 
تشويه ناجت عن املقارنة العاّمة بني جميع السلطات احملّل�ّية؛ وعليه 
ووضعّيتها  احملّل�ّية  السلطة  حجم  تراعي  دّق��ًة  أكثر  مقارنة  يقترح 
االجتماعّية االقتصادّية. وينبع هذا التشويه من كون معظم السّكان 
اليهود يسكنون املدن الكبرى التي حتصل على هبة صغيرة لكّل فرد، 
محّل�ّية  في سلطات  بغالبّيتهم  يقطنون  الذين  العرب  السّكان  مقابل 

أصغر، حتصل بدورها على هبة كبيرة »نسبّيًا« للفرد، هبة تتضّخم 
ل إلى نسب مئوّية من مجموع امليزانّية التي هي أصغر من  عندما حتوَّ

ميزانّية السلطات الكبيرة.
الفجوات  على  التشديد  واب��ت��غ��اَء  التشويه،  ه��ذا  إب���راز  وب��ه��دف 
إجراء  املناسب  من  وجدنا  الفرد،  املواطن  مستوى  على  »احلقيقّية« 
اختبار إضافّي، يقوم على ضّم السلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية 
في وحدتني كاملتني. من هنا، سنقوم بجمع ميزانّيات كلّ مجموعة 
في  شاركت  التي  للسلطات  املشترك  السّكان  ع��دد  على  ونقسمها 
املواطن  ميزانّية  التي تعكس  املعطيات  العّينة، ونحصل بذلك على 
التشّوه  التغّلب وااللتفاف على  كعضو في مجموعة كبيرة، بهدف 
واالنحراف القائمني، وبخاّصة على ضوء حصول عدد من السلطات 
احملّل�ّية العربّية الصغيرة على ميزانّية كبيرة للفرد، تؤّثر بدورها على 
فحص معّدالت جميع السلطات وجتذب املعّدل إلى األعلى. تبنّي 
النتائج في اجلدول رقم 4 هذا األمر، وتصف اّتساع الفجوات في 
امليزانّيات التي يحصل عليها املواطن العربّي مقابل املواطن اليهودّي. 
وكشف هذا الفحص النقاب عن زيادة الهّوة لصالح السلطة اليهودّية 

مقابل السلطة العربّية.

اجلدول 4-
حجم امليزانّية للفرد الواحد )في السلطات املشمولة في العّينة( 

)ش.ج. في السنة(

نسبة امليزانيّة للفرد 
العربّي من تلك التي 
يتلّقاها الفرد اليهودّي

الفرد في 
السلطات 
اليهودّية

الفرد في 
السلطات 
العربيّة

الدخل السنوّي 
)للفرد سنوّيًا(

0.70 6,288 4,428 املجموع 
الكلّـّي

0.70 5,042 3,509 ميزانيّة 
اعتيادّية

حسب 
التصنيف

1.24 900 1,120 تربية وتعليم
0.54 426 232 الرفاه
0.60 312 189 مشروع 

املياه
حسب 
املصدر

0.37 2,836 1,057 دخل ذاتّي 
- املجموع 

الكلّـّي
0.23 1558 371 ضريبة 

أمالك 
)جباية(

0.14 139 20 تربية وتعليم
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0.13 14.7 2 رفاه
1.09 2,144 2,348 مساهمة 

احلكومة- 
املجموع 

الكلّـّي
1.11 851 950 هبة عاّمة
0.39 76 30 قروض 

ملوازنة 
امليزانيّة

1.68 61 103 حتويالت
0.73 1,246 916 ميزانيّة غير 

اعتيادّية
0.86 472 406 مشاركة 

احلكومة
)ميزانيّة غير 

اعتيادّية(

اما إذا قارّنا بني ما يحصل عليه الفرد الواحد من مساهمة احلكومة 

في امليزانّية االعتيادّية، في السلطات احملّل�ّية اليهودّية املعّرفة كسلطات 

في األطراف )وهي سلطات تشبه السلطات احملّل�ّية العربّية من حيث 

احلجم والتدريج في العنقود االقتصادّي االجتماعّي إلى حّد بعيد، 

حتسور  شلومي؛  رخاسيم؛  ح��ري��ش؛  كتسير-  أوفكيم؛  نحو: 

هجليليت(، مع ما يحصل عليه الفرد الواحد في السلطات احملّلّية 

بشكل  يرتفع  اليهودّية  السلطات  لصالح  الفارق  أّن  نرى  العربّية، 

ملحوظ، اذ يحصل املواطن الواحد في هذه السلطات احملّل�ّية اليهودّية 

)الواقعة في األطراف بعيًدا عن املركز، والتي تتوافر فيها مواصفات 

أشبه مبواصفات السلطات العربّية( على اشتراك حكومّي في امليزانّية 

االعتيادّية يبلغ 3،800 ش.ج.، مقابل 2،348 للفرد الواحد في 

السلطات احملّل�ّية العربّية )باملعّدل( )أي أكبر ب�ِ  1.6 من املّرات(؛ 

للميزانّية،  الكّل�ّي  املجموع  في  الواحد  للفرد   6،600 قرابة  وعلى 

ب�ِ 1.5(؛ وفي  أكبر  )أي  الواحد  العربّي  للمواطن  مقابل 4،428 

تلك  ف��ي  ال��ي��ه��ودّي  امل��واط��ن  يحصل  االع��ت��ي��ادّي��ة،  امليزانّية  مجموع 

السلطات على مبلغ  5،623 ش.ج.، بينما يحصل املواطن العربّي 

باملعّدل على 3،509 ) أكبر ب� 1.6 من املرات(. وتشّدد هذه املعطيات 

السلطات  معّدل  مقارنة  عملّية  في  الواقع  وتشويه  الدّقة  عدم  على 

هذه  مثل  في  )ألّن��ه  واح��دة  كمجموعة  واليهودّية  العربّية  احملّل�ّية 

املقارنة يتوّلد انطباع مفاده أّن التمييز والغنب ليسا بالغني بني السلطات 

العربّية وتلك اليهودّية املشمولة في العّينة(، وعليه فإّن مقارنة أكثر 

دّقة )وتأخذ في احلسبان املتغّيرات املتشابهة من حيث عدد السّكان 

والوضع االجتماعّي االقتصادّي( توّفر صورة أكثر دّقة للتباين الكبير 

في ميزانّيات السلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية في الدولة.     

ميزانيات غير اعتيادية 
مصادر التمويل للميزانّية غير االعتيادّية هي: مصادر ذاتّية - أي 
قبل  من  والدعم  واملشاركة  وال��ق��روض،  احملّل�ّية،  السلطة  مصادر 
الوزارات احلكومّية، حسب العالقة باملشاريع واملجاالت التي  تتحمل 
هذه الوزارات املسؤولّية عنها - أي أن مصادر هذه امليزانّية موزعة بني 
املعّينة. وفي كثير من احلاالت  للوزارة  املوازنة  بنود  الوزرات وبني 
يفتقد رصد امليزانّيات غير االعتيادّية معايير شّفافة وتتأثر من اعتبارات 
بيروقراطّية وسياسّية، ما يتيح املجال لتأثير االعتبارات الغريبة )غير 

املهنّية الصرفة( مقارنة باملشاركة العاّمة )هبات التوازن(.
تشير املعطيات في اجلدولني 2 َو 3  إلى ما يلي:

امليزانّية غير  في صفوف السلطات احملّل�ّية العربّية، تشكّل  -
الكّل�ّي، مقابل %20  امليزانّية  االعتيادّية  23 % من مجموع 
يصل  ذل��ك،  عن  بالرغم  اليهودّية.  احملّل�ّية  السلطات  في 
للفرد-  سنوّية  مالّية  بتعابير   - االعتيادّية  غير  امليزانّية  حجم 
في السلطات احملّل�ّية العربّية إلى 1،091 ش.ج. -84 % 
من امليزانّية في السلطات احملّل�ّية اليهودّية- وفي السلطات 

اليهودّية يصل املبلغ إلى 1،298 ش.ج..

في  واضح  انحراف  هنالك  العربّية،  احملّل�ّية  السلطات  في  - 

معّدل امليزانّية غير االعتيادّية، حيث حتصل 15 سلطة محّل�ّية 

على ميزانّية تقل عن املعّدل؛ وفي عشر سلطات محّل�ّية تشّكل 

الكّل�ّي  املجموع  من   %  15 من  أق��لّ  االعتيادّية  غير  امليزانّية 

امليزانّية  للميزانّية. وفي سبع سلطات محّل�ّية، تشكل هذه 

15%- 23%، وفي خمس سلطات تصل إلى %25- %30، 

وفي ثالثة منها تتعّدى نسبة 30 %. وصل متوّسط امليزانّية غير 

االعتيادّية إلى 894 شيكاًل؛ ووصلت أصغر امليزانّيات إلى 

400 ش. ج في كل من قريتي يافة الناصرة وطرعان، بينما 

حصلت فّسوطة على  أعلى امليزانّيات )3،099 ش.ج.(، 

 1،967( اجل���شّ  ث��م  ش.ج.(،   2،871( ي��رك��ا  وتلتها 

ش.ج.(. وإذا حّيدنا القرى الثالث التي حصلت على أكبر 

امليزانّيات غيراالعتيادّية، سيهبط املعّدل إلى 879 ش.ج. 
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للفرد سنوّيًا. في صفوف السلطات احملّل�ّية اليهودّية، كانت 

 293( حريش  كتسير  احملّل�ّية  السلطة  في  امليزانّيات  أصغر 

ش.ج.( وأكبرها في مدينة نيشر )3،459 ش.ج.( وكان 

املتوّسط 1،042 ش.ج..

االعتيادّية -  غير  امليزانّيات  في  احلكومة  مشاركة  معّدل  بلغ 

امليزانّية  مجموع  من   %  54 العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في 

ل ما تبّقى من خالل  غير االعتيادّية )590 ش.ج.(. وُموِّ

التجنيد الذاتّي والقروض )الكثير من املعطيات حول التمويل 

في  متوافرة  غير  احملّل�ّية  السلطات  م��ن  الكثير  ف��ي  ال��ذات��ّي 

كتاب اإلحصاء اإلسرائيلّي الرسمّي السنوّي، مما حال دون 

قيامنا بعملّية فحص لهذا البند(. وتصل املشاركة احلكومّية 

 474(  %  36 حتى  اليهودّية  احملّل�ّية  السلطات  صفوف  في 

ش.ج.( من امليزانّية غير االعتيادّية.

حتصل السلطات العربّية، من خالل بند املشاركة احلكومّية  - 

ب�ِ 14 % )116  يزيد  مبلغ  امليزانّية غير االعتيادّية، على  في 

وعلى  ال��ي��ه��ودّي��ة،  السلطات  عليه  حتصل  ع��ّم��ا  ش.ج.( 

الرغم من ذلك يتضّخم هذا املبلغ عندما ُيترَجم إلى املجموع 

باألساس  ذلك  ويحصل  االعتيادّية،  غير  للميزانّية  الكّل�ّي 

بسبب احلجم النسبيّ الصغير مليزانّية السلطات العربّية مقابل 

السلطات اليهودّية.

امليزانّيات غير االعتيادّية -  يشير توزيع املشاركة احلكومّية في 

إلى مقدار بالغ من التباين، وكذلك إلى بعض االنحراف. 

وال يساعد هذا التوزيع على فهم املعايير الواضحة أو املنطق 

في  احلكومّية  املشاركة  بند  ففي  امليزانّية.  توزيع  وراء  من 

وصلت  العربّية،  احملّل�ّية  للسلطات  االعتيادّية  غير  امليزانّية 

نسبة املشاركة األكبر إلى 96 % في مجلس اجلّش احملّلّي؛ 

واألدنى كانت 10 % في املجلس احملّلّي كفر ياسيف )املنّصف 

44%(. وتشير املعطيات إلى مشاركة »استثنائّية« للحكومة في 

امليزانّية غير االعتيادّية خلمس سلطات محّل�ّية عربّية، تراوحت 

بني 70%- 96%  )اجلشّ 96 %، وفّسوطة 74 %،وَشَعب 

79 %، وكسيفة 71 %، ويركا 71 %(، مّما يؤّدي إلى رفع 

املعّدل العامّ. فحص التباين في املوقع اجلغرافّي وفي ممّيزات 

التي حتظى مبستوى عاٍل من املشاركة احلكومّية،  السلطات 

يجعل من الصعب التوّصل إلى استنتاجات حول املمّيزات 

اخلاّصة لهذه البلدات. 

غير  امليزانّيات  في  احلكومّية  للمشاركة  الكّل�ّي  املجموع  وص��ل 

االعتيادّية  غير  املــيــزانــّيــات  فــي  احلكومّية  املــشــاركــة  مقاييس  تبدو 
للسلطات احملّلـّية اليهودّية أكثر وضوًحا. حتظى السلطات اليهودّية في 
هذه املجموعة )للفرد الواحد( مببلغ مشابه للمبلغ الذي حتصل عليه 
السلطات احملّلـّية العربّية التي حتظى بأقلّ مستويات املشاركة، لكن 
الفرق هو أن السلطات احملّلـّية اليهودّية تنوجد في عنقود اجتماعّي- 
اقتصادّي أعلى، ومتلك قدرة أكبر على التجنيد الذاتّي  لألموال، وذلك 
على خالف السلطات احملّلـّية العربّية التي في أسفل السلم االجتماعّي 

االقتصادّي، ومتلك قدرة متدّنية على جتنيد األموال.
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ال��ي��ه��ودّي��ة،  إل��ى مبلغ  االعــتــيــادّيــة ف��ي ص��ف��وف السلطات احمل��ّل�����ّي��ة 

للفرد  السنوّية  املشاركة  معّدل  وكان  للفرد(،  )ش.ج.   11،853

السلطات  في  املبلغ  من   %80( ش.ج.   474 احملّل�ّية  السلطة  في 

احملّل�ّية العربّية(. ووصل معّدل وزن املشاركة احلكومّية من مجموع 

اليهودّية،  احملّل�ّية  السلطات  في   .%36 إلى  االعتيادّية  غير  امليزانّية 

كانت املشاركة احلكومّية في امليزانّية غير االعتيادّية أصغر من وزنها 

في السلطات احملّل�ّية العربّية، وشّكلت مرّكًبا أصغر في امليزانّية غير 

االعتيادّية. هذا األمر يؤّكد مّرة أخرى أّن قدرة التجنيد املالّي الذاتّية 

لدى السلطات اليهودّية َتفوق قدرة السلطات احملّل�ّية العربّية.

على  العربّية  السلطات  من  قليل  عدد  يحصل  ذلك،  الى  إضافة 

مبالغ كبيرة في هذا البند، وهكذا يتولد انحراف للمعّدل وانحراف 

الثالث  احملّل�ّية  السلطات  استبعدنا  )إذا  الواقع  يشّوه  مما  معيارّي، 

التي حتصل على أكبر مبالغ املشاركة، يهبط معّدل املشاركة احلكومّية 

في  للفرد  ش.ج.   386 إل��ى  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في  للفرد 

السنة الواحدة، ويكون بذلك أدنى من املعّدل في السلطات احملّل�ّية 

اليهودّية(.

بأدنى  حتظى  التي  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  مع  مقارنة  نظرة  في 

م��س��ت��وي��ات امل��ش��ارك��ة احل��ك��وم��ّي��ة، ت��ظ��ه��ر ال��ف��روق��ات ب��ني مم��ّي��زات 

املجموعتني:

تبدو مقاييس املشاركة احلكومّية في امليزانّيات غير االعتيادّية  - 

للسلطات احملّل�ّية اليهودّية أكثر وضوًحا. حتظى السلطات 

اليهودّية في هذه املجموعة )للفرد الواحد( مببلغ مشابه للمبلغ 

الذي حتصل عليه السلطات احملّل�ّية العربّية التي حتظى بأقلّ 

احملّل�ّية  السلطات  أن  هو  الفرق  لكن  املشاركة،  مستويات 

اليهودّية تنوجد في عنقود اجتماعّي- اقتصادّي أعلى، ومتلك 

قدرة أكبر على التجنيد الذاتّي  لأموال، وذلك على خالف 

السلطات احملّل�ّية العربّية التي في أسفل السلم االجتماعّي 

االقتصادّي، ومتلك قدرة متدّنية على جتنيد األموال.

تتخّلف السلطات احملّل�ّية العربّية عادة عن السلطات اليهودّية  - 

في مستويات التطوير وفي الشروط البنيوّية واالجتماعّية. 

وما يثير االستغراب هو ان االثنتني حتصالن - تقريًبا- على 

املعّدة  االعتيادّية  غير  امليزانّيات  في  احلكومّية  املبالغ  نفس 

باألساس للتطوير.

سلبّية   ) - correlation( ترابطية  عالقة  وجود  اّدع��اء  ميكن 

وواض��ح��ة ف��ي ال��س��ل��ط��ات احمل��ّل�����ّي��ة ال��ي��ه��ودّي��ة ب��ني العنقود 

االج��ت��م��اع��ّي االق���ت���ص���ادّي وب���ني امل��ش��ارك��ة احل��ك��وم��ّي��ة في 

الذاتّية لأموال وبني  التجنيد  امليزانّيات، وكذلك بني قدرة 

االعتيادّية.  غير  امليزانّيات  من  جزء  في  احلكومّية  املشاركة 

احملّل�ّية  بالسلطات  األمر  يتعّلق  عندما  العالقة  هذه  وتغيب 

العربّية.

السلطات  ملجموعة  املشتركة  املمّيزات  مالحظة  بوضوح  ميكن 

اليهودّية التي حتظى مبشاركة حكومّية واسعة. هذه املمّيزات املشتركة 

تطغى على أوجه االختالف.

•ُيظهر فحص العنقود االجتماعّي االقتصادّي أّن خمسًا، من  	

السادس  العنقود  ُأدرجت في  أصل سّت سلطات محّل�ّية، 

فما حتت، وُأدرج��ت بلدة واح��دة -هي رمات يشاي- في 

عنقود أعلى.

امل��واط��ن��ني،  ع��دد  حيث  م��ن  صغيرة  السلطات  ه��ذه  •بعض  	

واألخرى متوّسطة احلجم، وتعكس املشاركة احلكومّية حقيقَة 

صغر حجم هذه السلطات.

العمر،  حيث  من  فتّية  املجموعة  ه��ذه  في  البلدات  •معظم  	

فيها  التحتّية  البنى  ومعظم  »استيطانّي«  كمشروع  وُأقيمت 

ه  حديثة وعصرّية، وُتلّبي احتياجات السّكان. وعليه، توجَّ

احلصة األساسّية من امليزانّية لتوسيع البلدات، وحتديث ما 

هو قائم، ولرفاهية املواطنني.

• ميكن ضّم بعض هذه البلدات مثل نيشير ويوكنعام ورمات  	

أي   ،)2001 داف��ي��د،  )ب��ن  دافيد  بن  تعريفات  حتت  يشاي 

للهجرة، ومراكز مدينّية )في أطراف  استيعاب  بلدات  أّنها 

املخّطط  في  مركزّيًا  دورًا  الدولة  لها  وُتعّد  متروبولينية(، 

القطرّي »تاما 6« في منطقة حيفا والشمال.
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على  البلدات احلصول  هذه  بسببها  تستحّق  التي  املمّيزات  في  وضوح  هناك 
الدعم احلكومّي الكبير، وتغيب هذه املمّيزات في حالة السلطات احملّلـّية العربّية 
التي في الفئة املشابهة. ورمبا كانت االعتبارات السياسّية، وخلق التفرقة داخل 
مجموعة السلطات احملّلـّية العربّية، هي التي توجه السياسة احلكومّية جتاه 
هذه السلطات. وتطمح الدولة من خالل تخصيص مبالغ كبيرة نسبّيًا - أعلى 
من املعّدل القائم- لعدد صغير من السلطات احملّلـّية )صغيرة من حيث عدد 
سكّانها، ومن هنا كلفتها املالّية قليلة(، تطمح الى جلم سلوكها، وتفتيت املطالب 
اجلماعّية للسلطات احملّلـّية العربّية، وتبعث برسالة مفادها أّنه من األجدر بكل 

سلطة محّلـّية أن حتاول االهتمام مبصاحلها فقط.

•من هنا، ال يعكس تدّفق األموال وامليزانّيات احلكومّية ملعظم  	

تعكس  بل  فقط،  الفيزيائّيَة  االحتياجاِت  الفئة  هذه  بلدات 

كذلك اهتمام الدولة بتنمية هذه املناطق وتشجيعها، وتعكس 

موقعها ضمن إستراتيجية التخطيط اإلسرائيلّية )التي تطّرقنا 

اليها في املقّدمة(، إضافة إلى اعتبارات سياسّية واعتبارات 

أخرى  وأه���داف  وتهويده،  اجلغرافّي  احلّيز  على  السيطرة 

تندرج حتت اسم »األهداف األمنّية«.

البلدات  ه��ذه  بسببها  تستحّق  التي  امل��م��ّي��زات  ف��ي  وض��وح  هناك 

في  املمّيزات  هذه  وتغيب  الكبير،  احلكومّي  الدعم  على  احلصول 

املشابهة. ورمبا كانت  الفئة  التي في  العربّية  السلطات احملّل�ّية  حالة 

السلطات  مجموعة  داخ��ل  التفرقة  وخلق  السياسّية،  االعتبارات 

احملّل�ّية العربّية، هي التي توجه السياسة احلكومّية جتاه هذه السلطات. 

وتطمح الدولة من خالل تخصيص مبالغ كبيرة نسبّيًا- أعلى من املعّدل 

عدد  حيث  من  )صغيرة  احملّل�ّية  السلطات  من  صغير  لعدد  القائم- 

املالّية قليلة(، تطمح الى جلم سلوكها،  سكّانها، ومن هنا كلفتها 

وتفتيت املطالب اجلماعّية للسلطات احملّل�ّية العربّية، وتبعث برسالة 

مفادها أّنه من األجدر بكل سلطة محّل�ّية أن حتاول االهتمام مبصاحلها 

إلى  هة  )املوجَّ واجل��زرة  العصا  مع سياسة  األم��ر  هذا  بتناسب  فقط. 

السلطات احملّل�ّية العربّية( التي حتدثنا عنها في مطلع التقرير.

على  حتصل  التي  والعربّية  اليهودّية  السلطات  ممّيزات  مقارنة  من 

أعلى املشاركات احلكومّية في بند امليزانّية غير االعتيادّية توّصلنا إلى 

عدد من االستنتاجات:

•االختالف في التدريج داخل العنقود االجتماعّي االقتصادّي  	

جميع  تنوجد  والعربّية:  اليهودية  احملّل�ّية  السلطات  ب��ني 

العنقود  يعتبر   ، متدٍنّ عنقود  في  العربّية  احملّل�ّية  السلطات 

الرابع أعالها. من ناحية أخرى، تتموقع السلطات اليهودّية 

في عنقود أعلى، يعتبر العنقود الرابع أدناها؛

من  قليالً  ع��دًدا  تضّم  صغيرة،  قرى  هي  العربّية  •السلطات  	

السّكان )ما عدا يركا(. ومتتعت هذه السلطات الصغيرة من 

»مساوئ احلجم«، أي أّنها حصلت على ميزانّيات حكومّية 

كبيرة، واملجموع الكّل�ّي مليزانّياتها كبير - مقارنة بالسلطات 

احملّل�ّية العربّية االخرى-. وال يسري هذا األمر على جميع 

صغير  ع��دد  ف��ي  ينحصر  ب��ل  الصغيرة،  العربّية  السلطات 

ومنتقى من السلطات، مما يقّوي االّدعاء أّن الدولة تتصّرف 

بانتقائّية وال تهتّم بشكل حقيقّي بهذه البلدات. ويخدم هذا 

لم  يبدو- أغراضا أخرى )ما  ما  االنتقائّي - على  التصّرف 

يثبت العكس، ولم يطرح تفسير للتفاضل القائم في رصد 

امليزانّيات لسلطات عربّية مشابهة من حيث املمّيزات(؛

•حتصل السلطات احملّل�ّية اليهودّية التي ُتدرج في فئة السلطات  	

التي حتصل على ميزانّيات غير عادية كبيرة )بتعابير مالّية(، 

حتصل على ضعفي املبلغ الذي حتصل عليه السلطات احملّل�ّية 

ش.ج.   4،253 م��ق��اب��ل  ش.ج.،   7،532 ال��ع��رب��ّي��ة- 

احملّل�ّية  السلطة  حتصل  العربّية.  السلطات  عليها  حتصل 

غير  امليزانّية  في  احلكومّية  املشاركة  بند  في  لوحدها،  نيشر 
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االعتيادّية، على مبلغ يفوق مجموع املبالغ التي حتصل عليها 

بأعلى  حتظى  )التي  معًا  اخلمس  العربّية  احملّل�ّية  السلطات 

مستويات املشاركة احلكومّية(.

وعلى الرغم من الفروق البالغة في مبالغ امليزانّيات التي ترصدها 

الدولة للسلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية، ال تكتفي الدولة بذلك، بل 

تقوم بتفعيل آلّيات أخرى ووسائل متييز غير مباشرة، من خالل الدعم 

السلطات  وحترم  اليهودّية،  احملّل�ّية  للسلطات  املباشر  غير  والتمويل 

احملّل�ّية العربّية منه. األبرز في هذا السياق هو قانون تشجيع استثمارات 

رؤوس األموال، الذي تنقل بواسطته الدولة -بشكل مباشر- هبات 

قامت  تطوير  مناطق  في  التي  وللمصانع  للمبادرين  حتفيزية  وأم��وااًل 

احلكومة نفسها بتصنيفها: منطقة تطوير »أ«؛ منطقة تطوير »ب«؛ منطقة 

تطوير »ج« - حيث حتظى منطقة التطوير »أ« بأعلى الهبات. ويحدد 

القانون هبات مالية بنسبة معينة من املجموع الكّل�ّي لالستثمار الثابت، 

ل�ِ »املصانع املصاَدق عليها« من  إضافة إلى قروض التطوير التي متنح 

مصادر متويل رسمّية. ال تساعد هذه الوسيلة أّيًا من السلطات احملّل�ّية 

العربّية، وليس ثّمة مصنع واحد مصاَدق عليه داخل السلطات احملّل�ّية 

العربّية. أضف الى ذلك أّن جميع القرى العربّية تقريًبا تتواجد خارج 

خارطة مناطق التطوير »أ«.  

م��ي��زان��ّي��ات السلطات  ف��ي  امل��دخ��والت  م��رك��ب  م��ن خ��الل حتليل 

احملّل�ّية، تبرز درجة ضعف السلطات احملّل�ّية العربّية في امليزانّيات 

الضعف  ه��ذا  ج��ذور  وتعود  اليهودّية.  احملّل�ّية  بالسلطات  مقارنة 

من  وك��ان  إسرائيل.  دول��ة  إقامة  منذ  جتاهها  املّتبعة  السياسات  ال��ى 

احلكومة  في مستوى مشاركة  احلاصلة  التغييرات  في هذه  املفترض 

في ميزانّيات السلطات احملّل�ّية العربّية، منذ منتصف التسعينّيات، 

منذ  اليهودّية  احملّل�ّية  السلطات  ميزانّيات  مع  )ظاهرّيًا(  ومساواتها 

نهاية التسعينّيات، كان من املفترض فيها أن تعّوض السلطات احملّل�ّية 

العربّية عن سياسة الظلم والتمييز وسلب املوارد واألراضي التي ُعمل 

بها لسنوات طويلة.

يدفع هذا الواقع السلطات احملّل�ّية العربّية إلى االعتماد أكثر من 

إلى رهينة لسياسة  بذلك  امليزانّيات احلكومّية، متحّولة  غيرها على 

السلطة ومزاجاتها املتقّلبة، التي تعاقب عندما تريد، وتكافئ عندما 

تريد، وتبالغ في إبراز »التحسينات« التي طرأت على السلطة املفّضلة 

لديها. وطّورت السلطات العربّية )شأنها في ذلك كشأن املواطنني 

العرب( تبعّية مطلقة ل�ِ »جود« أو »منن« السلطة، وبقيت فاقدة لقدرة 

التي  اللجان  توصيات  تطّبق  ول��م  املستقلة.  املالّية  املصادر  تطوير 

فحصت هذا الواقع، وطرحت املقترحات لتقليص الفجوات ورفع 

امليزانّيات. والقليل  املعايير الشفافة لتوزيع  تبني  الظلم، من خالل 

الذي جرى تطبيقه ما زال مليًئا بالتشويهات التي تساهم في تثبيت 

الدونّية، وحتمل في طّياتها وسائل ذكّية للتمييز. 

مصروفات السلطة احمللـية
تتكّون مصروفات السلطة احملّل�ّية من مجموع دخل السلطات، 

إضافة إلى القروض والعجز.
السلطات  في  اإلنفاق  ومبنى  مستوى  التالي  اجل��دول  يستعرض 

احملّل�ّية. 

ميكن اإلشارة، في نهاية هذا البحث، ووفًقا للمعطيات الواردة فيه، إلى 
م في بند مشاركة احلكومة في ميزانّيات السلطات  حصول حتّسن متوهَّ
احملّلـّية العربّية. بيد أّن التحّول هذا جاء متأّخًرا، وال يعّوض عّما كان 
العادّي من  التحّسن األساسّي في اجلزء  املاضي. وينعكس هذا  في 
وتشمل  للسلطات،  التحويلّية  امليزانّيات  بنود  تشمل  التي  امليزانّية، 
كذلك البنود املسؤولة عن تغطية تكاليف اخلدمات األساسّية، وجزًءا 
كبيًرا من املهّمات احلكومّية التي يجري توفيرها من خالل السلطة 

احملّلـّية.
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ترصدها  التي  امليزانّيات  مبالغ  في  البالغة  الفروق  من  الرغم  وعلى 
الدولة للسلطات احملّلـّية العربّية واليهودّية، ال تكتفي الدولة بذلك، 
بل تقوم بتفعيل آلّيات أخرى ووسائل متييز غير مباشرة، من خالل 
وحترم  اليهودّية،  احملّلـّية  للسلطات  املباشر  غير  والتمويل  الدعم 
قانون  هــو  السياق  هــذا  فــي  األبـــرز  منه.  العربّية  احملّلـّية  السلطات 
تشجيع استثمارات رؤوس األموال، الذي تنقل بواسطته الدولة -بشكل 
مباشر- هبات وأموااًل حتفيزية للمبادرين وللمصانع التي في مناطق 
تطوير قامت احلكومة نفسها بتصنيفها: منطقة تطوير »أ«؛ منطقة 
تطوير »ب«؛ منطقة تطوير »ج« - حيث حتظى منطقة التطوير  »أ« 

بأعلى الهبات.

اجلدول 5-
مبنى املصروفات في السلطات احملّلـّية العربّية واليهودّية  )املشمولة في العّينة(

)بالشواكل، للفرد الواحد، في السنة(

من اجلدول 5،  ُيستدّل وجود فرق واضح في حجم املصروفات 
السنوّي للفرد، بني السلطات احملّل�ّية العربّية ونظيراتها اليهودّية. 

 5،438 العربّية  احملّل�ّية  السلطة  في  للفرد  اإلنفاق  معّدل  يبلغ 
ش.ج.، بينما يبلغ معّدل اإلنفاق للفرد في السلطة احملّل�ّية اليهودّية 
أّن الفرد في السلطة احملّل�ّية العربّية يحظى  6،676 ش.ج.، أي 

السلطات  مصروفات  نسبة 
احملّلـّية العربّية من مصروفات 

السلطات احملّلـّية اليهودّية

النسبة
مـــــــــــــــــــــــــن 
املــــــجــــــمــــــوع 

العاّم
%

ــة  ــّي ـــ الـــســـلـــطـــات احملــّل
اليهودّية

الــــنــــســــبــــة مــن 
املجموع العام

%

الـــــســـــلـــــطـــــات 
احملّلـّية العربّية

مصروفات )للفرد(

0.81 100 6،676 100 5،438 امل���ج���م���وع ال��ك��ّل�����ّي 
للمصروفات

0.79 79.4 5،302 77 4،229 امليزانّية االعتيادّية
1 18.8 1،257 23 1،265 التعليم

0.7 8 539 7 379 الرفاه
0.62 3.4 228 2.6 142 مشاريع املياه
1.02 26 1،764 33 1،808 الرواتب
0.61 34 2،249 27 1،393 الفعالّيات
0.68 6.4 432 5.4 295 تسديد القروض

1.2 1 72 1.6 87 مصروفات التمويل
0.866 20 1،373 23 1،189 ميزانّية غير اعتيادّية

0.98 15.6 1،056 19 1،040 التطوير

على نحو 81% من حجم املصروفات املخّصصة للفرد في السلطات 
احملّل�ّية اليهودّية.

تشّكل امليزانّيات االعتيادّية 77% من مصروفات السلطات احملّل�ّية 
العربّية وامليزانّية غير االعتيادّية 23%. بينما تشّكل امليزانّيات االعتيادّية 
80% من مجموع املصروفات الكّل�ّي لدى السلطات احملّل�ّية اليهودّية، 
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احلجم  في  الفرق  هو  األبرز  املعطى  أّن  بيد  االعتيادّية %20.  وغير 
البالغ في حجم  التفاوَت  إذ ُتظهر املعطيات  امليزانّيات،  املالّي لهذه 
في  اليهودّية  ونظيراتها  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  بني  املصروفات 

معظم البنود. 
يتراوح حجم املصروفات )في مختلف البنود( في السلطات احملّل�ّية 
العربّية بني 60% َو 80% من حجمها في نظيراتها اليهودّية، ما عدا 
بنود التعليم والرواتب والتطوير؛ إذ يتساوى فيها حجم مصروفات 
السلطات احملّل�ّية العربّية وتلك اليهودّية، غير أّن نسبتها من امليزانّية 
لهذه  تخّصص  أن  العربّية  احملّل�ّية  السلطة  على  أّنه  مبعنى  تختلف، 
البنود نسبًة أكبر من امليزانّية، كي يتساوى حجمها املالّي مع السلطات 
الرفاه ومشاريع  فروع  في  أيًضا  الفروقات  وتبرز  اليهودّية.  احملّل�ّية 

املياه، وامليزانّية غير االعتيادّية. 
قسًما  أّن  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  في  الصرف  مبنى  من  ُيستدّل 
امليزانّية  ف��ي  تظهر  ال��ت��ي  الثابتة  للبنود  ي��خ��ّصَص  منها  ا  ج���ّدً كبيًرا 
االعتيادّية. البنود التي حتظى بحّصة كبيرة من امليزانّية هي التعليم، 
والرواتب والفعالّيات. في معظم هذه البنود، حّرّية التصّرف التي 
متلكها السلطة محدودة للغاية، فمعظم املبالغ معّدة لإلنفاق مقابل 
خدمات ونشاطات عينّية. وما يعنيه األمر هو أّن السلطة احملّل�ّية ال 
امليزانّية من بند الى آخر، وجتد نفسها  متلك حّرّية نقل األم��وال في 
ميزانّية  مشروع  في  لها  ُأع��ّد  ما  حسب  األم��وال  إنفاق  على  مجبرة 
ه ما تبّقى إلى بنود الرفاه واملياه ومصروفات التمويل  السلطة. ويوجَّ

وإرجاع القروض.
تصل نسبة امليزانّيات غير االعتيادّية في مصروفات السلطة احملّل�ّية 
العربّية حتى 23 % من اإلنفاق العامّ. وتنفق السلطة احملّل�ّية العربّية 
1،190 ش.ج. باملعّدل سنوّيًا للفرد )مقابل1،373 في السلطات 
اليهودّية التي تشكل 20% من الصرف العاّم(، في مجاَلي التطوير 
 1،040 إلى  يصل  إنفاق  معّدل  مع  األس��اس،  في  التحتّية  والبنى 
في  االعتيادّية  امليزانّية غير  ش.ج.، ويشّكل 87.5 % من مرّكب 
املصروفات، َو 20 % من املجموع الكّل�ّي للمصروفات. أّما السلطات 
اليهودّية، فتخّصص 77 % من ميزانّيات اإلنفاق غير االعتيادّية لبند 

التطوير الذي يشّكل 15.6 % من املجموع الكّل�ّي للمصروفات.

باختبار  القيام  اخترنا  الصرف،  مرّكبات  في  التوضيح  من  ملزيد 
واليهودّية. شمل هذا  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  بني  إضافّي  مقاِرن 
العّينة( كوحدة  االختبار كلّ مجموعة السلطات )التي شاركت في 

حتليل واح��دة، ذات ميزانّية واح��دة، وع��دد سكان واح��د، وليس 
السلطات  السلطات. وقمنا بجمع مصروفات جميع  معّدل جميع 
العربّية واليهودّية كاّلً على حدة، وقسمناها على عدد السّكان الكّل�ّي 
لكل مجموعة. ُأجري هذا االختبار بغّية التغلب على االنحرافات 
وبغية فحص مستوى  العاّم،  للمعّدل  السلطات  تسّببها بعض  التي 
إنفاق املواطن العربّي مقابل إنفاق املواطن اليهودّي )تعرض النتائج 

في اجلدول 6(.

جدول 6-
مبنى املصروفات للفرد الواحد في السلطات احملّلـّية العربّية 

واليهودّية )بالشواكل، للفرد الواحد، في السنة(

نسبة 
مصروفات 
السلطات 

احملّلـّية العربّية 
من مصروفات 

السلطات 
احملّلـّية 
اليهودّية

السلطات 
احملّلـّية 

اليهودّية

السلطات 
احملّلـّية 
العربّية

مصروفات 
)للفرد(

0.72 6،488 4،721 مجموع املصروفات
0.71 5،190 3،731 امليزانّية االعتيادّية
0.92 1،287 1،187 التعليم
0.58 623 362 الرفاه
0.58 194 113 مشاريع املياه
0.94 1،710 1،616 الرواتب
0.55 2،213 1،234 الفّعالّيات
0.64 387 250 تسديد القروض
1.05 78 82 مصروفات التمويل
0.75 1،297 973 امليزانّية غير االعتيادّية
0.87 914 798 التطوير

في بند املجموع الكّل�ّي للمصروفات، اّتضح أّن مواطن السلطة 
احملّل�ّية العربّية يحصل على مبلغ 4،721 ش.ج. في السنة، مقابل 
6،488 ش.ج. يحصل عليها املواطن اليهودّي )أكبر ب� 37%  لصالح 

السلطة اليهودّية(.
واليهودّية  العربّية  السلطة  بني  العامّ  املصروفات  مبلغ  في  النسبة 
إلى 72 %  السلطات  هبطت من 81 % في فحص معّدالت جميع 

في اختبار املراقبة.
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في امليزانّية االعتيادّية، هبطت النسبة في بند املصروفات إلى %71، 
وهبطت النسبة كذلك في بند التعليم أسوة بجميع املرّكبات.

من  الدولة  به  تقوم  ال��ذي  التالعب  فرضّية  املرّكبات  ه��ذه  تقوي 
خالل تخصيص ميزانّيات مضّخمة لعدد من السلطات احملّل�ّية العربّية 
الصغيرة بتكلفة مالّية ضئيلة للدولة. هذا االختبار يبطل االنحراف 

الذي تسّببت به هذه السلطات ويوّضح الصورة بدّقة أكبر.
يساعدنا وصف مرّكبات اإلنفاق في السلطات احملّل�ّية على فحص 
أّنه  ونعتقد  احملّل�ّية،  السلطات  لدى  العمل(  )ق��درة  األداء  مستوى 
يشّكل مقياًسا أكثر مصداقّية في التعبير عن قّوة السلطة احملّل�ّية املالّية، 
حيث ال تعكس قدرة صرف األموال حجم املدخوالت فحسب، إمّنا 
تعكس - إضافة إلى ذلك- املقدرة على جتنيد األموال )إضافة الى 

التمويل الذاتّي( من مصادر خارجّية؛ والسوق املالّية أحدها .
ميكن اإلشارة، في نهاية هذا البحث، ووفًقا للمعطيات الواردة 
م في بند مشاركة احلكومة في ميزانّيات  فيه، إلى حصول حتّسن متوهَّ
وال  متأّخًرا،  جاء  هذا  التحّول  أّن  بيد  العربّية.  احملّل�ّية  السلطات 
يعّوض عّما كان في املاضي. وينعكس هذا التحّسن األساسّي في 
التحويلّية  امليزانّيات  بنود  تشمل  التي  امليزانّية،  من  ال��ع��ادّي  اجل��زء 
تكاليف  تغطية  ع��ن  امل��س��ؤول��ة  البنود  ك��ذل��ك  وتشمل  للسلطات، 
اخلدمات األساسّية، وجزًءا كبيًرا من املهّمات احلكومّية التي يجري 

توفيرها من خالل السلطة احملّل�ّية.
أو في  التطوير،  التحّسن في ميزانّيات  املقابل، ال يظهر هذا  في 
التي في مقدورها املساهمة في حتسني  دة،  األم��وال اخلاّصة واحمل��دّ
التغييرات  التحتّية، وخلق  البنى  السلطات احملّل�ّية، وتطوير  وضع 
اجلذرّية في البلدات املختلفة، وإعادة اإلعمار، بشرط أن يكون في 
الواسعة بني السلطات احملّل�ّية  الفجوات  مستطاع هذه األموال سّد 
امليزانّيات  في  املساواة  أخ��رى،  بكلمات  اليهودّية.  وتلك  العربّية 

ح. ليست كافية، وثّمة حاجة إلى التفضيل املصِحّ
عّززت األدبّيات البحثّية القائمة ومعطيات العّينة، الفرضّية التي 
العربّية مشروط  احملّل�ّية  للسلطات  املالّية  األوضاع  تغيير  أّن  مفادها 
بإحداث تغيير جذريّ في سياسة الدولة جتاه املواطنني الفلسطينّيني، 
وعلى هذا التغيير أن يشمل مجاالت عّدة، أهّمها السياسة املتعّلقة 
بتوزيع األراضي، حيث أصبحت األرض حتمل أهّم�ّية متنامية في 
والتجارّية  الصناعّية  املناطق  إقامة  بواسطة  احملّل�ّية  السلطة  تطوير 
مرّكب  أهّم�ّية  فيه  ترتفع  عصر  في  وبخاّصة  واملتطّورة،  العصرّية 
الذاتّي في مدخوالت السلطة احملّل�ّية وميزانّياتها. وما لم  التمويل 

السلطات  نفوذ  مناطق  إل��ى  لالستغالل  قابلة  إضافّية  أراٍض  ُتضّم 
احملّل�ّية كي تتمّكن من توسيع البنى التحتّية وإقامة املناطق الصناعّية، 
لن يحصل أّي تغيير جذرّي. كذلك على الدولة إزالة املعيقات البنيوّية 
التى تعيق وحتّد من منّو االقتصاد العربّي في البالد وتغّير من سياسة 

التبعّية واملنن احلكومّية جتاه املواطنني العرب. 
اإلشفاء  مخّططات  فإن  عليه،  هي  ما  على  احل��ال  استمرت  واذا 
ِدث  والدعوة إلى حتسني األداء وتعميق جباية الضرائب احملّل�ّية لن حُتْ
برامج  تنفيذ  أفضل احلاالت، سيحّسن  تغييرات مرجّوة. وفي  أّي 
اإلشفاء وتعزيز اجلباية )الضرورّية في بعض األحيان( األداَء املالّي 
األساسّي للسلطة احملّل�ّية، وميّكنها من دفع األجور للعاملني، ومن 
تفعيل السلطة بشكل سليم ال غير. وال نقّلل من أهّم�ّية هذه األمور، 
بيد أّنها لن تستطيع خلق التحّوالت اجلذرّية البعيدة املدى، وستبقى 
مجرد حتسينات مؤّقتة ومشروطة، تثبت الوظيفة احملدودة للسلطات 
احملّل�ّية كمجّرد أجهزة وقنوات لتوفير اخلدمات األساسّية للمواطن، 

ال كآلّية ووسيلة خللق التغييرات اجلذرّية وحتديث احلياة اليومّية. 

االستنتاجات
تعاني  التي  املشاكل  بعض  ط��رح  املقالة،  ه��ذه  خ��الل  من  حاولنا 
منها السلطات احملّل�ّية العربّية في إسرائيل، والتي حتول دون ارتقاء 
وتعيق  املعقول،  املستوى  إلى  العرب  للمواطنني  مة  املقدَّ اخلدمات 
تطّور البنى التحتّية واإلمناء. كما تطّرقت املقالة إلى العوائق األساسّية 
التي تواجه السلطات احملّل�ّية العربّية في محاوالتها للتغّلب على هذه 

الصعوبات.
شّتى  اّدع��اءات  مختلفة،  فترات  في  السياسّية،  الساحة  شهدت 
ع���اّم، وأزم��ة  إس��رائ��ي��ل بشكل  ف��ي  السلطات احمل��ّل�����ّي��ة  أزم���ة  ح��ول 
السلطات احملّل�ّية العربّية بشكل خاّص. وكان من ضمن االّدعاءات 
ال��ع��رب��ّي��ة في  السلطات احمل��ّل�����ّي��ة  امل��رك��زّي��ة وج���وُد متييز ص���ارخ ض��ّد 
امليزانّيات احلكومّية ومسّطحات األراضي )َوّجهت هذه االّدعاءات 
القيادُة العربّية في إسرائيل: رؤساء السلطات احملّل�ّية العربّية وجلنة 
حول  ودراس��ات  أبحاٌث  االّدع���اءاِت  هذه  وَدعمت  العليا،  املتابعة 
السلطات احملّل�ّية(. في الوقت ذاته، جاءت االّدع��اءات احلكومّية 
محّولًة ضائقة السلطات احملّل�ّية العربّية إلى قضّية سوء إدارة وتبذير 
ميزانّيات، ومقترحًة بالتالي حلَّ هذه األزمات عبر حتسني اإلدارة، 
واملراقبة الصارمة للتعيينات والتوظيف، وضبط ورقابة عملّية صرف 
خارجّيًا(،  حسابات  مراقب  الداخلّية  وزارة  تعيني  )عبر  امليزانّيات 
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واملطالبة بالتشديد في جباية الضرائب احملّل�ّية )أي رفع نسبة الدخل 
الذاتّي(؛ وإرغام السلطات احملّل�ّية على اّتباع عملّية إشفاء جذرّية، 
والتهديد بتنصيب »جلان معيَّنة« لتشرف على عمل السلطات احملّل�ّية، 
متجاهلًة بذلك الدور األساسّي الذي أّدته وما زالت تؤّديه في صنع 

هذا الواقع.
ا حتتاج السلطات  قد يكون بعض هذه االّدعاءات صحيًحا، وحّقً
احملّل�ّية العربّية إلى الرقّي في مستوى اإلدارة والشفافّية واملصداقّية، 
فهذا واجب وطنّي لكل سلطة محّل�ّية، قبل ان يكون واجًبا قانونّيًا 
أو إدارّيًا أو استجابًة ملطلب حكومّي؛ وعلى قيادة السلطات احملّل�ّية 
تبّني  في  املسؤولّية  تقع  إسرائيل  في  الفلسطينّي  واملجتمع  العربّية 
ال  البلدة  مصلحُة  أولوّياتها  سّلم  في  تكون  جديدة  عمل  أساليب 
املصلحُة العائلّية أو احلزبّية أو الشخصّية. إاّل أّن حصر الصعوبات 
واملشاكل، التي تواجه السلطات احملّل�ّية العربّية، في سوء اإلدارة، 
هو أمر بعيد كّل البعد عن طرح احللول الالزمة. قد يكون هذا شرًطا 
ضرورّيًا، لكّنه غير كاٍف من دون معاجلة جذرّية لإلجحاف التاريخّي 
تغيير  دون  من  ذل��ك:  من  واأله��مّ  احلكومّية،  امليزانّيات  رصد  في 
حقيقّي وشامل في قضّية توزيع األراضي واستعماالتها في الدولة 
)توزيع مسّطحات النفوذ بني السلطات احملّل�ّية في الدولة هو أحد 
أزمة  أركان  أحد  كونها  األرض(،  السيطرة على  إسقاطات سياسة 
السلطات احملّل�ّية والعائق أمام تطّور ومنّو هذه السلطات وسّكانها.  
مبيزانّيات  املتعّلقة  اجلوانب  وفهم  رص��د  أهّم�ّية  املقالة  ه��ذه  ت��رى 
السلطة احملّل�ّية، وعلى وجه اخلصوص شّق املشاركة احلكومّية في 
التمييز في امليزانّيات املسّبَب  بنود امليزانّية، لكّنها ال ترى في قضّية 
الرئيسّي أو الوحيد لضائقة السلطات احملّل�ّية العربّية، إذ إّن التطرق 
إليها ال يستوفي أمناط اإلقصاء والتمييز املنهجّي جتاه السلطات احملّل�ّية 
ميزانّيات  في  الذاتّي  الدخل  أهّم�ّية  »ارتفاع«  بعد  وخاّصًة  العربّية، 
الصناعّية واالقتصاد  املناطق  ال��واردة من  احملّل�ّية، وتلك  السلطات 
احملّلّي، ومن هنا تنبع أهّم�ّية املناطق الصناعّية واستعماالت األرض 
السلطات  أزم��ة  حل��ّل  اق��ت��راح��ات  أّي  إّن  وبالتالي،  السكنّية.  غير 
احملّل�ّية العربّية وسّكانها، تقوم على جتاهل قضّية األراضي وتضييق 
اخلناق على البلدات العربّية، هي اقتراحات منتقصة )وبخاّصة بعد 
أن شاهدنا الفروق الكامنة في التغّير الداخلّي في مسّطحات النفوذ 
مغايرة،  آفاق  توفير  إلى  وتفتقر  واليهودّية(  العربّية  السلطات  لدى 
وال تتضّمن حلواًل جذرّية إلمناء وتطوير احلّيز العربّي، االقتصادّي 

واالجتماعّي.  

مفادها  التي  االدع���اءات  على  رّد  مبثابة  االستنتاجات  ه��ذه  تأتي 
في   - العربّية  احملّل�ّية  السلطات  غّيرت من سياستها جتاه  الدولة  أّن 
السنوات األخيرة، وخاّصًة منذ منتصف التسعينّيات- وحتديًدا في 
شّق امليزانّيات؛ إذ تّدعي الدولة أّنها شرعت منذ النصف الثاني من 
احملّل�ّية  السلطات  ميزانّيات  في  مشاركتها  مساواة  في  التسعينّيات 

العربّية مع اليهودّية. 
في  املشمولة  احملّل�ّية  السلطات  ميزانّيات  معّدل  معطيات  وف��ق 
احملّل�ّية  السلطات  ب��ني  )وه��م��ّي��ة(  م��س��اواة  وج��ود  ُيستدّل  البحث، 
تخصيص  في  احلكومة  تفضيل  حّتى  بل  اليهودّية،  وتلك  العربّية 
امليزانّيات للسلطات احملّل�ّية العربّية على السلطات احملّل�ّية اليهودّية 
في بعض احلاالت. إاّل أّنه، عبر التعمق والتمّعن في هذه البنود، 
التعامل  أّن  كما  ل��ل��واق��ع.  حقيقّي  تفسير  وي��ت��واف��ر  ال��ص��ورة  تتغّير 
من  قريبة  مالّية  مبالغ  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  منح  مع  السطحّي 
السلطات احملّل�ّية اليهودّية، ميكن أن يغّيب عن معرفة القّراء أهداف 
في  احلكومة  اشتراك  احلقيقّية وراء »حتسني«  اإلسرائيلّية  املؤّسسات 

جزء من امليزانّيات. 
للوهلة األولى، يتبنّي من هذه املعطيات ما يبدو وكأّن احلكومة تقوم 
بتقسيٍم ُمنصف للميزانّيات بني السلطات احملّل�ّية العربّية واليهودّية، 
ميكننا  فيها،  ويتعّمق  التفاصيل  إلى  يتطّرق  أدّق،  بتحليل  أّن��ه،  إاّل 
املستتر وتنّصل احلكومة من مسؤولّيتها  والتمييز  القائم  الغنب  رصد 

إزاء السلطات احملّل�ّية العربّية.
السلطات  ميزانّيات  معّدل  في  انحراًفا واضًحا  املقالة  في  رصدنا 
احملّل�ّية العربّية املشمولة في العّينة، يؤّثر باجّتاه رفع املعّدل العاّم، لذلك 
أوردنا التحليل اإلضافّي الذي يفحص املجموع الكّل�ّي للميزانّيات 
مقسومة على العدد الكّل�ّي ملواطني السلطات احملّل�ّية، األمر الذي 
أبرز نتائج مغايرة، بعد أن حّيدنا االنحراف احلاصل بسبب حصول 
بعض السلطات احملّل�ّية الصغيرة على اشتراك حكومّي فوق املعّدل، 

ه املعّدل العاّم. فيشوَّ
أفضلّية  من  اجلملة،  على  اليهودّية،  احملّل�ّية  السلطات  تتمّتع 
تكون  األك��ب��ر،  سّكانها  ع��دد  بسبب  أّن��ه  واملقصود  األك��ب��ر،  احلجم 
أغلب  في  بينما  أصغر.  الواحد  للمواطن  مة  املقدَّ اخلدمات  تكلفة 
نابعة من حجم السلطة،  العربّية، هناك سلبّيات  السلطات احملّل�ّية 
لكونها سلطات صغيرة، ولكون عدد سّكانها قلياًل، وبالتالي فإّن 

تكلفة اخلدمات للمواطن الواحد مرتفعة.
منهجّية  بواسطة  واليهودّية  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  مقارنة  إن 
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ا حتتاج السلطات احملّلـّية العربّية  قد يكون بعض هذه االّدعاءات صحيًحا، وحّقً
إلى الرقّي في مستوى اإلدارة والشفافّية واملصداقّية، فهذا واجب وطنّي لكل 
ا أو استجابًة ملطلب حكومّي؛  ا أو إدارّيً سلطة محّلـّية، قبل ان يكون واجًبا قانونّيً
وعلى قيادة السلطات احملّلـّية العربّية واملجتمع الفلسطينّي في إسرائيل تقع 
املسؤولّية في تبّني أساليب عمل جديدة تكون في سّلم أولوّياتها مصلحُة البلدة 
ال املصلحُة العائلّية أو احلزبّية أو الشخصّية. إاّل أّن حصر الصعوبات واملشاكل، 
التي تواجه السلطات احملّلـّية العربّية، في سوء اإلدارة، هو أمر بعيد كّل البعد 

عن طرح احللول الالزمة.

أدّق، تأخذ في االعتبار حجم السلطة احملّل�ّية والتدريج االقتصادّي 
احملّل�ّية  السلطات  أّن  توّضح  أن  شأنها  من  للسّكان،  االجتماعّي 
اليهودّية، املتشابهة بهذه املعطيات املتعّلقة بالسلطات احملّل�ّية العربّية، 
حتصل على ميزانّيات حكومّية أكبر مّما حتصل عليه السلطات احملّل�ّية 
امليزانّيات وفق االحتياجات،  أّنه ال مساواة في  العربّية. هذا يعني 
إيهام بوجود هذه املساواة، واألفضلّية في بعض األحيان  بل هناك 

للسلطات احملّل�ّية العربّية. 
مع أخذ التحفظات السابقة في االعتبار، علينا االنتباه كذلك إلى 
أّن األفضلّية املتخيَّلة ملشاركة احلكومة في ميزانّيات السلطات احملّل�ّية 
العربّية، قائمة في بنود امليزانّية االعتيادّية في األساس. وفي هذا النوع 
ا في استقاللّية التصّرف،  من امليزانّيات، السلطات احملّل�ّية مقيَّدة جّدً
حيث إّنها مخّصصة لبنود محّددة، وبخاّصة التحويالت احلكومّية 
لبنود التعليم والرفاه والرواتب وما إلى ذلك، مبعنى أّنه ليس للسلطة 
احملّل�ّية استقاللّية في توزيع معظم هذه امليزانّيات، كما ال تستطيع أن 

تقوم بتحويل ميزانّيات من بند إلى آخر.
معظم بنود امليزانّية االعتيادّية معّدة للخدمات الضرورّية واألساسّية 
للمواطن، وتعتبر أموااًل حتويلّية، أي أّن السلطة احملّل�ّية هي مجّرد 
قناة لتحويل هذه املوارد، وهي مقابل للخدمات احلكومّية التي تقّدمها 
السلطة احملّل�ّية، على العكس من امليزانّيات غير االعتيادّية التي ُيبغى 

منها التطوير واإلمناء في السلطة احملّل�ّية.
من هنا ميكن القول إّن دولة إسرائيل حتاول أن توّفر امليزانّيات لهذه 
اخلدمات، وأن توّفر أدنى شروط احلياة واخلدمات اليومّية للمواطن 
امليزانّية  بنود  في  »التالعب«  في  ال��دول��ة  إمكانّية  أّن  كما  العربّي. 
االعتيادّية محدودة، وعلى األخّص في بنود »هبات املوازنة« املعّدة 
والتي  السلطات احملّل�ّية،  الهّوة بني مدخوالت ومصروفات  جلسر 

ر وفق معايير ومواصفات محّددة بشكل أو بآخر. وفي كثير من  ُتقرَّ
احلاالت، تكون هذه امليزانّيات مخّصصة لتمويل اخلدمات احلكومّية 

التي تقّدمها السلطة احملّل�ّية العربّية. 
في بند امليزانّيات الذي باستطاعته توفير إمكانّية التطّور والنمّو، 
وعدم  الفروق  بترسيخ  الدولة  تهتّم  حيث  كّلّيًا،  الصورة  تختلف 
أن  ومبجّرد  اليهودّية.  وتلك  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  بني  املساواة 
العربّية  احملّل�ّية  للسلطات  تقريًبا  متساوًيا  مبلًغا  ال��دول��ة  تخّصص 
واليهودّية، تهدف بذلك إلى احلفاظ على الفجوة القائمة بينها. وذلك 
العربّية شبه معدومة  السلطات احملّل�ّية  التحتّية في أغلب  البنى  ألّن 
)على عكس السلطات احملّل�ّية اليهودّية(، وال تكفي هذه امليزانّيات 
السلطات  منه  ُحرمت  عّما  تعّوض  وال  فعلّيًا،  املطلوبة  للمشاريع 
احملّل�ّية العربّية منذ قيام دولة إسرائيل. هذا التحّول الضئيل هو نتاج 
السنوات القليلة األخيرة فقط. من هنا ميكن االّدعاء أّن هذه امليزانّيات 
ال تكاد تكفي للترميم والصيانة، وال ُيبغى منها إعادة اإلعمار الذي 
حتتاجه فعلّيًا السلطات احملّل�ّية العربّية. أضف الى ذلك شّح إمكانّيات 
جتنيد املوارد الذاتّية لدى السلطات احملّل�ّية العربّية مقابل السلطات 
احملّل�ّية اليهودّية، مّما يجعل احلجم الكّل�ّي مليزانّيات السلطة احملّل�ّية 

اليهودّية أكبر. 
تطالب الدولة السلطات احملّلّية خاصًة في اآلونة األخيرة، بتجنيد 
اخل��اّص،  والقطاع  السوق  قوى  إلى  والتوّجه  ذاتّية،  دخل  مصادر 
ليكون هذا القطاُع )ال السلطات احملّلّية نفسها( محّرَك اإلمناء والتطوير 
في هذه السلطات. إاّل أّنها تتناسى الدور الذي قامت به »الدولة« في 
خلق هذه الهّوة الواسعة بني السلطات احملّل�ّية العربّية وتلك اليهودّية. 
القطاع  مع  للتعامل  أة  ومهيَّ معّدة  باتت  اليهودّية  احملّل�ّية  فالسلطات 
وتوفير  ذاتّية،  دخل  مصادر  تأمني  ابتغاَء  عليه  واالّتكال  اخل��اّص، 
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مستلزمات عمل هذا القطاع )كما أّن معظم الصناعات والشركات 
احملّل�ّية  السلطات  مناطق  في  واقعة  االقتصادّية  وامل��راف��ق  الكبرى 
العربّية، وتقوم تلك بدفع  اليهودّية ال في مناطق السلطات احملّلّية 
مستحّقاتها لهذه السلطات احملّلّية اليهودّية(، باإلضافة إلى مساهمتها 
املباشرة في إمناء وتطوير احلّيز اليهودّي وتوفير فرص العمل للمواطنني 
هناك. كذلك هناك دعم غير مباشر، بواسطة املشاركة االجتماعّية 
في  مشاريع  وتبّني  التبّرع  طريق  عن  املؤّسسات  لهذه  واالقتصادّية 
السلطات احملّل�ّية اليهودّية. من هنا تلجأ الكثير من املرافق االقتصادّية 
العربّية إلى املناطق اليهودّية بسبب توافر البنى التحتّية الالزمة واملباني 
الصناعّية والتجارّية الكبيرة، وعلى ذلك تدفع الضرائب احملّل�ّية إلى 
السلطة احملّل�ّية اليهودّية ال العربّية. وقد وجدنا انه في 10% فقط من 
مناطق  هناك  كانت  العّينة،  في  املشمولة  العربّية  احملّل�ّية  السلطات 
صناعّية )رسمّية ومخّصصة لذلك(، وفي أغلب األحيان مبساحات 
ا. على عكس السلطات احملّل�ّية اليهودّية، حيث تتوافر  صغيرة جّدً

في 70% من السلطات املشمولة في العّينة مناطق صناعّية. 
توّفر  قد  امليزانّيات  رص��د  في  الطفيفة  التغّيرات  إّن  القول  ميكن 
احملّل�ّية  السلطات  قبل  االدع��اءات من  للرّد على  الذرائع  للحكومة 
ومؤّسساتها  الدولة  قبل  من  املساواة  وع��دم  التمييز  بوجود  العربّية 
في  ت��رى  إسرائيل  دول��ة  إّن  يبدو،  ما  وعلى  العرب.  السّكان  جت��اه 
 win winعملية توزيع امليزانّيات )منذ منتصف التسعينّيات( كلعبة
احملّل�ّية  للسلطات  امليزانّيات  أكبر من  أّن حتويل قسط  أي   ،game

العربّية ال ُيفضي إلى خسارة للدولة وال للسلطات احملّل�ّية اليهودّية، 
بل يوّفر ادعاءات الربح لدى الطرفني، وتستطيع الدولة التوفيق بني 
»إرضاء« السلطات احملّل�ّية العربّية من دون املّس مبيزانّيات السلطات 
من  أهدافها  بعض  وحتّقق  الدولة  تستفيد  وهكذا  اليهودّية،  احملّل�ّية 

جهة، ومن جهة أخرى يرضى القسم األكبر من السلطات احملّل�ّية 
هذه  االحتواء  عملّية  بواسطة  إسرائيل،  دولة  أّن  واأله��ّم  العربّية. 
االرتباط  من  تشّدد  القطرّية،  وللجنة  العربّية  احملّل�ّية  للسلطات 
والتعّلق املاّدّي شبه التاّم للسلطات احملّل�ّية العربّية مبوارد الدولة، ال 
سّيما أّن هذه امليزانّيات ال متنح أو متّكن السلطات احملّل�ّية العربّية من 
الشروع في نهضة تنموّية وعمرانّية ومن ثّم اقتصادّية، فكل ما تستطيع 
حتسني  عملّية  أّن  كما  للمواطن.  األساسّية  اخلدمات  هو  توّفره  أن 
امليزانّيات للسلطات احملّل�ّية العربّية هي عملّية مشروطة وقابلة للتغيير 
)ال سّيما أّنها ال متنح السلطات العربّية أّية إمكانّية استقاللّية أو شبه 
استقاللّية مالّية، وال تدعم مصادر الدخل الذاتّي للسلطات احملّل�ّية 
العربّية(. املقصود بذلك أّن العدول عن هذه السياسة ال يحتاج إاّل 
إلى قرار مناسب من احلكومة، أو حّتى من وزارة الداخلّية. وقد توّفر 
ذرائُع الضائقة املالّية احلكومّية تبريًرا للتراجع عن حتسني امليزانّيات. 
وأحياًنا، يعود السبب إلى محاولة فرض عقاب وضغط جماعّيني 
ضد السّكان العرب، نتيجًة لتصّرف سياسّي غير مقبول على الدولة، 
كما هي احلال منذ العام 2001 والتراجع الكبير والتقليص املستمّر في 
ميزانّيات السلطات احملّل�ّية العربّية. وميكن االدعاء ايضا، ان التحسني 
الضئيل في سياسة رصد امليزانّيات للسلطات احملّل�ّية يوّفر )وفي بعض 
العربّية وقسم من رؤساء  القيادة  الذرائع جلزء من  يعّزز(  االحيان: 
واالكتفاء  الشكلّية  باملساواة  املطالبة  نهج  مؤّيدي  احملّل�ّية  السلطات 
مطالب  التنازل عن  مقابل  الدولة،  تقّدمها  التي  امليزانّيات  بتحسني 
جوهرّية، وبخاّصة في كّل ما يتعّلق مبسّطحات النفوذ والسيطرة على 

األراضي، واملشاركة في اّتخاذ القرارات وتقسيم املوارد. 

تطّور  عملّية  هناك  تكون  أن  ميكن  ال  أّنه  الراسخ  اقتناعنا  هنا  من 

وإمناء للمجتمع الفلسطينّي، في دولة إسرائيل، من دون احلصول 

بتجنيد  األخيرة،  اآلونــة  في  خاصًة  احملّلّية  السلطات  الدولة  تطالب 
مصادر دخل ذاتّية، والتوّجه إلى قوى السوق والقطاع اخلاّص، ليكون 
والتطوير  اإلمنــاء  محّرَك  نفسها(  احملّلّية  السلطات  )ال  القطاُع  هذا 
»الدولة« في  به  الذي قامت  الدور  تتناسى  أّنها  إاّل  السلطات.  في هذه 
خلق هذه الهّوة الواسعة بني السلطات احملّلـّية العربّية وتلك اليهودّية. 
القطاع  مع  للتعامل  أة  ومهيَّ معّدة  باتت  اليهودّية  احملّلـّية  فالسلطات 
اخلاّص، واالّتكال عليه ابتغاَء تأمني مصادر دخل ذاتّية، وتوفير مستلزمات 

عمل هذا القطاع
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منهجّية  بواسطة  واليهودّية  العربّية  احملّلـّية  السلطات  مقارنة  إن 
أدّق، تأخذ في االعتبار حجم السلطة احملّلـّية والتدريج االقتصادّي 
االجتماعّي للسّكان، من شأنها أن توّضح أّن السلطات احملّلـّية اليهودّية، 
املتشابهة بهذه املعطيات املتعّلقة بالسلطات احملّلـّية العربّية، حتصل 
على ميزانّيات حكومّية أكبر مّما حتصل عليه السلطات احملّلـّية العربّية. 
هذا يعني أّنه ال مساواة في امليزانّيات وفق االحتياجات، بل هناك إيهام 
بوجود هذه املساواة، واألفضلّية في بعض األحيان للسلطات احملّلـّية 

العربّية. 

املشاريع؛  ه��ذه  مبثل  للقيام  ال��ض��رورّي��ة  وامل���وارد  اإلمكانّيات  على 

والبنى  املشاريع  الصاحلُة إلق��ام��ة  األراض���ي  امل���وارد  ه��ذه  أه��ّم  وم��ن 

التحتّية لالقتصاد. لذلك، يجب التشديد في العمل السياسّي على 

استرجاع األراضي العربّية، وضّمها إلى مسّطحات نفوذ السلطات 

احملّل�ّية العربّية، وتغيير اخلرائط الهيكلّية تغييًرا ينسجم مع احتياجات 

السلطات  نفوذ  مناطق  بضّم  واملطالبة  العربّية،  احملّل�ّية  السلطات 

احملّل�ّية العربّية إلى »مناطق التطوير«، وتقدمي احملّفزات واملساعدات 

للقطاع اخلاّص، في سبيل حتويل هذه املناطق إلى ما هو أكثر إغراًء 

اليهودّية،  احملّل�ّية  السلطات  تفضيل  عن  والتوّقف  للمستثمرين، 

املباشر وغير املباشر. 

بتقدمي  الدولة  مطالبة  في  االستمرار  ينبغي  ه��ذا،  إلى  باإلضافة 

العربّية،  للسلطات احملّل�ّية  الضرورّية  وفًقا لالحتياجات  امليزانّيات 

احلكومّية  امليزانّيات  رصد  حتّدد  التي  واملواصفات  املعايير  وحتديث 

هذه  أغلب  إّن  إذ  احلالّي.  العربّية  احملّل�ّية  السلطات  وضع  لتالئم 

املعطيات  على  ترتكز  س����واري(  جلنة  ح��ّددت��ه��ا  )ال��ت��ي  امل��واص��ف��ات 

االقتصادّية واالجتماعّية ملسح السّكان في العام 1995، وتتجاهل 

التراجع والتدهور احلاصل منذ ذلك احلني إلى يومنا هذا.  

يدعم الواقع املالّي للسلطات احملّل�ّية العربّية، وتصّرف احلكومة 

بتقدمي  معنّية  غير  إسرائيل  دولة  أّن  مفاده  الذي  االستنتاَج  جتاهها، 

العون والتسهيالت للسلطات احملّل�ّية العربّية بهدف حتقيق التطّور، 

والنمّو، والنهوض مبستوى اخلدمات والبنى التحتّية واالقتصاد إلى 

الفلسطينّي.  ثّم منّو اإلنسان  العصر، ومن  مستوى يالئم متطّلبات 

وذلك أّن هذا التطّور يتطّلب تغييًرا جذرّيًا في سياسات توزيع املوارد 

في دولة إسرائيل، وال سّيما األرض، ويحّد من ارتباط السلطات 

احملّل�ّية العربّية مبوارد الدولة املاّدّية، مّما قد يحّد من قدرة الدولة على 

التحّكم بالقيادات العربّية واملواطنني العرب في الدولة واحتوائهم. 

للقيادة  السياسّي  العمل  تركيز  أّن  البحث  ه��ذا  ي��رى  ك��ذل��ك، 

واملؤّسسات واجلمعّيات )على مستوى السلطات احملّل�ّية( في مسألة 

إلى  ويفضي  األوراق  يخلط  قد  فقط،  احلكومّية  امليزانّيات  مساواة 

سوق النضال إلى املنحى املطلبّي فقط، من دون الشروع في طرح 

أو معاجلة األسئلة املركزّية واإلشكالّيات الرئيسّية في عالقة املجتمع 

هذا  يتضّمنه  ما  بكّل  يهودّية،  كدولة  إسرائيل  دولة  مع  الفلسطينّي 

ال  ك��أع��داء،  لهم  ونظرتها  العرب  للمواطنني  إقصاء  من  التعريف 

كأصحاب وطن؛ إذ ال ميكن تغيير الواقع السياسّي القائم من دون 

املطالبة بتوفير آلّيات عمل يكمن فيها منح السلطات احملّل�ّية العربّية، 

املؤّسسات  وبناء  الذاتّي  التمكني  وسائل  العربّي،  املواطن  ثّم  ومن 

الذاتّية اللذين قد يستطيعان تزويد األقّل�ّية العربّية بأدنى شروط اإلمناء 

والتطوير، من دون أن يكون ذلك متعّلًقا بشكل تاّم مبوارد الدولة. هذا 

الطرح، ال يعني بأّي شكل من األشكال التنازَل عن املطالبة باملساواة 

إمّنا ينبغي طرح اإلشكالّيات  التاريخّي،  والتعويض عن اإلجحاف 

التي قد حتول دون الوصول إلى مستوى منّو وتطّور مقارب للحالة 

السائدة في السلطات احملّل�ّية اليهودّية، وإن حتّققت )نظرّيًا - على 

األقّل( املساواة في رصد امليزانّيات احلكومّية.  
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من املستطَلعني واملستطَلعات إلى أّن أحد أسباب العجز املالّي للسلطة احملّل�ّية في 

بلداتهم هو اإلدارة غير السليمة لهذه السلطة )صّباغ-خوري، 2004(.
 15 .Al-Haj and Rozenfeld، 1998؛ 1996؛  )زري���ق،  م��ن  ك��ّل  يشير 
Lustick، 1980( إلى دور املنّظمات غير احلكومّية، كالوكالة اليهودّية، التي 
واملجتمع  اليهودّية  البلدات  وتطوير  بناء  في  األم��وال  من  الكثير  باستثمار  تقوم 

اليهودّي.
وضعت هذه املقاييَس جلنُة سواري، التي حّددت حجم منح املوازنة وفًقا للفارق  16 .
بني مجموع املصروفات للفرد وبني مجموع املدخوالت له، مضروًبا في عدد أفراد 
جمهور السلطة احملّل�ّية )وفًقا ملعطيات دائرة اإلحصاء املركزّية( وحسب موازنة 
وضع السّكان االجتماعّي االقتصادّي )يطّبق، منذ العام 1995، معيار موّحد 
جلميع السلطات احملّل�ّية في الدولة، وقبل ذلك حتّدد املؤّشر بشكل تفاضلّي بني 
السلطات احملّل�ّية العربّية وتلك اليهودّية(. يتضّمن منح امليزانّيات مؤّشًرا آخر، 
وهو موقع السلطة احملّل�ّية داخل مناطق التفضيل الوطني التي حّددتها احلكومة 
الذي  التمييز  لتصّحح  ظاهرّيًا،  املقاييس،  هذه  ُح��ّددت   .)1999 إيلّيا،  )بن 
ساد سابًقا في توزيع امليزانّيات احلكومّية على السلطات احملّل�ّية، نتيجة لغياب 

مقاييس واضحة وموّحدة.
في استطالع أجراه مركز »مدى الكرمل«، وافق 75. 17 % من املستجوبني على أن 
السلطات  امليزانّيات احلكومّية للسلطات احملّل�ّية سيحّسن من وضع  تخصيص 
العربّية؛ وفي املقابل، قال 61 % من املستجوبني إن عدم جناعة إدارة السلطات 
احملّل�ّية  السلطات  ميزانّيات  في  املشاكل  من  يزيد  الضرائب  وجباية  احملّل�ّية 

)صّباغ-خوري، 2004(.
في البحث الذي أجراه بن- دافيد، ترد مدينتنا كرميئيل ونتسيرت عليت كمثلني  18 .

واضحني لهذه السياسة احلكومّية.
. 19 للتعمق بالقضايا املرتبطة باالرض ولالطالع على مقارنة االوضاع بني السلطات 
احمللية العربية وتلك اليهودية ميكن مراجعة الفصل الثالث: »مسّطحات النفوذ-
تضّييق احلّيز« في الكتاب الذي تستند اليه هذه املقالة، انظروا : شحادة وصباغ 

خوري 2005.
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