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مقدّمة

ّ
الســلطات المحليــة
ثمــة فجــوات كبيــرة مــن حيــث جــودة الخدمــات التــي تقدّ مهــا ُّ
الســلطات المحليــة
لســكانها مقارنـ ًـة مــع الخدمــات التــي تقدّ مهــا ُّ
فــي إســرائيل ُ
اليهوديــة لســكانها .أحــد األســباب المركزيــة لوجــود هــذه الفجــوات يعــود إلــى
الفروقــات فــي مســتوى المدخــوالت ّ
للســلطات المحليــة ،والتــي تتفــاوت
الذاتيــة ُ
ســلطةٍ إلــى ُأخــرى .ومــن نافلــة َ
القــولَّ ،
الســلطات المحليــة العربيــة تعانــي
أن ُّ
مــن ُ
ً
الســلطات المحليــة اليهوديــة ،وذلــك
مقارنــة مــع
مــن مدخــوالت ذاتيــة قليلــة
ُّ
نتيجـ ًـة لسياســات التمييــز التــي يعانــي منهــا المجتمــع العربــي وســلطاته المحليــة
منــذ عشــرات الســنوات بمختلــف المجــاالت ،أبرزهــا مجــال المناطــق الصناعيــة،
الســلطات المحليــة العربيــة إلــى ميزانيــات ومــوارد للتخطيــط إلقامــة
حيــث تفتقــر ُّ
مناطــق صناعيــة وتشــغيل أو تطويــر وتوســيع المناطــق الصناعيــة القائمــة.
ّ
الســلطات المحليــة العربيــة التــي ،بمعظمهــا ،تعتمــد
وبالتالــي ،تتأثــر مدخــوالت ُّ
مدخوالتهــا ،باألســاس ،علــى "األرنونــا" الســكنيّة.
مــن الجديــر بمــكان اإلشــارة إلــى َّ
ـم تأســيس صنــدوق "ســدّ
أنــه فــي العــام  2016تـ ّ
الســلطات المحليــة
الفجــوات" ،وهــو بمثابــة آليــة تســعى إلــى جَ ســر الفجــوات بيــن ُّ
والســلطات المحليــة اليهوديــةّ ،
حتــى إن كان ذلــك بشــكل جزئــي.
العربيــة
ُّ
تتنــاول هــذه الورقــة آليــة توزيــع ميزانيــات "صنــدوق ســدّ الفجــوات" ومســاهمتها
ّ
التعمــق بمــدى
الســلطات المحليــة العربيــة ،باإلضافــة إلــى
فــي رفــع مدخــوالت ُّ

مالءمــة آليــة التوزيــع المعتمــدة ألهــداف الصنــدوق ،تحديــدً ا ،جســر الفجــوات
الســلطات المحليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــمل هــذه الورقــة علــى
القائمــة بيــن ُّ
اقتراحــات عينيــة لتحســين وتحديــث آليــة توزيــع ميزانيــات الصنــدوق ،معتمـ ً
ـدة علــى
مبــدأ اإلنصــاف فــي توزيــع الميزانيــات ،مــن خــال تصحيــح التمييــز التاريخــي فــي هــذا
المجــال.
ّ
التعمــق بموضــوع
تشــمل الورقــة أربعــة فصــول التــي مــن خاللهــا ســنحاول
"صنــدوق ســدّ الفجــوات" .الفصــل األول يشــمل مســحً ا للتحدّ يــات االقتصاديــة
الســلطات المحليــة العربيــة؛ الفصــل الثانــي يعــرض مســحً ا
القائمــة التــي تواجههــا ُّ
آلليّــة عمــل صنــدوق "ســد الفجــوات"؛ الفصــل الثالــث يتنــاول تحليــ ًلا للميزانيــات
ً
ُ
وفقــا آلل ّيــة توزيــع الميزانيــات المعتمــدة
المخصصــة للســلطات المحليــة العرب ّيــة
حال ًّيــا؛ أمَّ ــا الفصــل الرابــع ،واألخيــر ،يقتــرح آل ّيــة بديلــة لتوزيــع ميزانيــات الصنــدوق.
3

 .1مسح التحدّيات االقتصاديّة التي
تواجهها السلطات العربيّة

ـاالت
الســنوات ،تميي ـ ًز ا فــي مجـ
الســلطات المحليــة العربيــة ،منــذ عشــرات ّ
تواجــه ُّ
ٍ
ّ
خاصــة
مختلفــة ،منهــا ،يتع ّلــق بتخصيــص ميزانيّــات تطويــر ،ميزانيّــات حكوميّــة
ومنــح التــوازن .مــن الجديــر ذكــرهَّ ،
تحســن علــى
أنــه فــي الســنوات األخيــرة ،طــرأ
ّ
ِ
ُأســلوب تخصيــص هــذه الميزان ّيــات ،وذلــك علــى ضــوء التغييــرات والتعديــات التــي

طــرأت علــى آليّــات تخصيــص الميزانيّــات المختلفــة فــي إطــار قــرارات الحكومــة،
الســلطات المحليــة العربيــة تعانــي
مثــل القــرار  .922ولكــن ،رغــم ذلــك ،مازالــت ُّ
مــن شــح المدخــوالت الذاتيــة ،وذلــك نتيجــة إهمــال مجــال التطويــر االقتصــادي فــي
الســنوات الماضيــة .تأكيــدً ا علــى ذلــك ،تشــير
البلــدات العربيــة علــى مــدار عشــرات ّ
معطيــات بحــث " تحليــل الميزان ّيــة فــي إطــار ّ
اتفاق ّيــة تعويــض الســلطات المحل ّيــة
بســبب مَ نــح التخفيضــات فــي األرنونــا للمصالــح التجار ّيــة فــي أعقــاب أزمــة الكورونــا
بحســب القطــاع" الــذي أعــدّ ه معهــد األبحــاث فــي الكنيســت ،والــذي تضمــن تحليـ ًلا
الســلطات المحليــة العرب ّيــة للعــام ّ ،1 2018
أن  32%فقــط مــن مدخوالت
لمدخــوالت ُّ
األرنونــا للســلطات العرب ّيــة فــي هــذا العــام هــي مدخــوالت مــن األرنونــا غيــر المعــدّ ة
للســكنُ .تعتبــر هــذه النســبة أقــل بكثيــر مــن المعــدّ ل ُ
القطــري لعــام  2018الــذي
وصــل إلــى  .55.4%باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــمل البحــث حســابًا لمــدى ّ
"اتكاليّــة"
الســلطات المحل ّيــة علــى ِمنــح التــوازن ،وتب ّيــن ّ
أن النســبة بيــن ِمنــح التــوازن وبيــن
ُّ
ممــا ال شـ ّ
مبلــغ جبايــة األرنونــا فــي الســلطات العرب ّيــة تعــادل  140.2%تقري ًبــاّ .
ـك
ـكل واضــح ،إلــى ّ
فيــهَّ ،
الســلطات
"اتكال ّيــة" ُّ
أن هــذه النســبة عاليــة جــدًّ ا ،وتشــير ،بشـ ٍ
المحل ّيــة العربيــة علــى ِمنــح التــوازن إلــى ح ـ ٍّد كبيــر.2

كمــا ّ
أكــد البحــث علــى َّ
الســبب
أن النقــص فــي أرنونــا المصالــح التجار يّــة هــو
ّ
ّ
ولالتكال ّيــة علــى ِمنــح
الســلطات المحل ّيــة العربيــة
األساســي للعجــز المتراكــم فــي ُّ
التــوازن بشــكل كبيــر .3وأضــاف البحــث ً
أيضــاَّ ،
أن الشــرط األساســي فــي الميزان ّيــة
ولالزدهــار االجتماعــي فــي الســلطات المحليّــة عمومً ــا ،فــي غالبيــة الحــاالت ،هــو
 1تحليل الميزانيّة في إطار ّ
اتفاقيّة تعويض السلطات المحليّة بسبب مَ نح التخفيضات في
األرنونا للمصالح التجار يّة في أعقاب أزمة الكورونا بحسب القطاع ،مركز المعلومات واألبحاث
في الكنيست 27 ،أبريل .2020
ً
وفقا لنفس البحث في السلطات اليهوديّة ،كانت النسبة  ،10.8%وفي
 2للمقارنة فقط،
السلطات المختلطة .12.1%
 3مرجع سابق .صفحة .3
 4مرجع سابق .صفحة .4

4

الســلطات المحليــة مــن أرنونــا المصالــح التجاريــة.4
دخــل ُّ
الســياقّ ،
تؤكــد نتائــج البحــث الــذي نشــرته جمعيّــة "ســيكوي" ومركــز
وفــي هــذا ّ
5
انجــاز "إنجــاز" عــام  2014علــى أهم ّيــة هــذه المعطيــات  .مــن خــال هــذا البحــث ،تـ َّ
ـم
تحليــل مصــادر ميزان ّيــات الســلطات العرب ّيــة ،وتب ّيــن َّ
أن معــدّ ل المدخــوالت الذاتيــة
الســلطات المحليــة ،بينمــا
للســلطات المحليــة عمومً ــا هــو  66%مــن ميزانيّــة ُّ
ـإن المدخــوالت ّ
الذاتيــة تشـ ّ
الســلطات المحليــة تحديــدً ا ،فـ َّ
ـكل  32%فقــط مــن
فــي ُّ
6
الســلطات العربيــة  .يُظهــر البحــث ً
ً
أيضــاَّ ،
فجــوة كبيــرة
أن هنــاك
ميزانيــة هــذه ُّ
والســلطات
الســلطات المحليــة اليهود ّيــة
ُّ
فــي مبلــغ األرنونــا التجار ّيــة للفــرد بيــن ُّ
المحليــة العربيّــة .هــذه الفجــوة ناجمــة باألســاس بســبب نقــص فــي المناطــق
الســلطات المحليــة
الصناعيــة وأماكــن الشــغيل والتجــارة فــي مناطــق نفــوذ
ُّ
العربيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر ،الدخــل مــن األرنونــا للفــرد مــن المصالــح
الســلطات المحليــة اليهوديــة فــي لــواء الشــمال هــو  390شــاقل،
التجاريــة فــي ُّ
الســلطات المحليــة العربيــة وصــل فــي ذات اللــواء إلــى  132شــاقل فقط.
بينمــا فــي ُّ
الســلطات المحليــة اليهوديــة .7بينمــا فــي لــواء الجنــوب ،كانــت
أي نســبة  1:3لصالــح ُّ
الســلطات
الفجــوة أكبــر ،الدخــل مــن األرنونــا للفــرد مــن المصالــح التجاريــة فــي ُّ
الســلطات المحليــة العربيــة
المحليــة اليهوديــة وصــل إلــى  355شــاقل ،بينمــا فــي ُّ
الســلطات المحليــة اليهوديــة .وفــي مقارنــة
 47شــاقل فقــط .أي نســبة  1:7لصالــح ُّ
الســلطات المحليــة العربيــة مــن األرنونــا التجاريــة ومُ جمــل
بيــن مُ جمــل مدخــوالت ُّ
8
الســلطات المحليــة اليهوديــة الضعيفــة مــن األرنونــا التجاريــة تب ّيــن َّ
أن
مدخــوالت ُّ
الفجــوات ً
أيضــا مازالــت كبيــرة جــدًّ ا.

 5قراءة البحث الذي أجرته جمعيّة سيكوي وجمعيّة إنجاز (بالعبر يّة):
http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2014/06/rashuyot_ivrit.pdf
 6إحدى توصيات البحث كانت تأسيس صندوق للمدخوالت من األرنونا على ممتلكات الحكومة
والشركات الحكوميّة.
ّ
ّ 7
سكاني شبيه ،موقع جغرافي مطابق ومكانة اجتماعيّة-
تم فحص البلدان التي فيها تعداد
اقتصاديّة شبيهة.
السلم االجتماعي-االقتصادي
 8تدريج من  1إلى  5في ُّ

5

السلطات المحلية (مكانة
جدول رقم  :1مقارنة معطيات األرنونا التجار يّة في ُّ
9
اجتماعيّة-اقتصاديّة  )5-1لعام 2018
الدخل للفرد في
السُّلطات المحلية
العربيّة

الدخل للفرد في
السُّلطات المحلية
اليهوديّة

دفع األرنونا للمصالح
التجار يّة

 312ش.ج

 1495ش.ج

جباية األرنونا للمصالح
التجار يّة

 235ش.ج

 1195ش.ج

تفاصيل

جدول رقم  :2المدخوالت الذاتيّة لعام 2018

10

معطيات للفرد ش.ج

الجباية فعليًا

البلدات العربيّة

البلدات العربية

جباية األرنونا من المساكن

 480ش.ج

 1,200ش.ج

جباية األرنونا من المصالح
التجار يّة
جباية المدخوالت األخرى

 240ش.ج

 1,560ش.ج

 270ش.ج

 900ش.ج

 990ش.ج

 3,660ش.ج

مجمل جباية المدخوالت
الذاتيّة

جدول رقم  :3دفع األرنونا لعام 2018

دفع األرنونا

11

معطيات للفرد ش.ج
البلدات العربيّة البلدات اليهوديّة

دفع األرنونا من المساكن
(بحسب التخفيضات)

 1,030ش.ج

 1,570ش.ج

 370ش.ج

 330ش.ج

نسبة التخفيضات للمحتاجين
من الدفع

36%

21%

دفع األرنونا للمصالح التجار يّة

 320ش.ج

 1,870ش.ج

تخفيض األرنونا للمحتاجين

 9دائرة االحصاء المركزية .2018
 10انظر في المصدر اعاله.
 11دائرة االحصاء المركزية .2018
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رسم بياني رقم  :1النسبة المئويّة لدفع األرنونا للمصالح التجار يّة في الدولة
12
لعام 2018

2%

98%
اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ

اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

رسم بياني رقم  :2توزيع أموال التعويض للسلطات بسبب أزمة الكورونا
13
بالنسبة المئويّة

1.7%

98.3%
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺧﺮى

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 12المصدر اعاله.
 13تحليــل الميزان ّيــة فــي إطــار ّ
اتفاق ّيــة تعويــض الســلطات المحل ّيــة بســبب مَ نــح التخفيضــات فــي
األرنونــا للمصالــح التجار ّيــة فــي أعقــاب أزمــة الكورونــا بحســب القطــاع ،مركــز المعلومــات واألبحــاث
فــي الكنيســت 27 ،أبريــل .2020

7

لكــي نفهــم التأثيــرات واســعة النطــاق للنقــص فــي المناطــق الصناعيــة والمصالــح
الســلطات المحليــة العربيــة ،ســنعتمد علــى نمــوذج
التجاريــة علــى مدخــوالت
ُّ
"الحلقــة المفرغــة" ،الــذي يظهــر فــي البحــث الــذي نشــره معهــد األبحــاث فــي
الكنيســت فــي نيســان  14 ،2020والــذي فحــص مــن خاللــه تأثيــر النقــص فــي المناطق
الســلطات المحليــة:
الصناعيــة علــى مدخــوالت ُّ

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﺪﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻻرﻧﻮﻧﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻧﺨﻔﺎض اﺧﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﻮﻻت ﻣﻦ
اﻻرﻧﻮﻧﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺒﺎت
اﻟﺘﻮازن وﺑﺮاﻣﺞ
اﻻﻧﻌﺎش
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ّ
اﻟﺴﻜﺎن
ﻫﺠﺮة
ذوي اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﻤﺎدﻳﺔ

يُظهــر النمــوذج أعــاهَّ ،
أن النقــص فــي المناطــق الصناعيــة والتجاريــة يؤثــر علــى
مصــادر الدخــل الذاتــي للســلطات المحليــة .بمعنــىَّ ،
الســلطات المحليــة
أن افتقــار ُّ
ّ
لمناطــق صناعيــة وتجاريــة يــؤدي إلــى شــح فــي المدخــوالت ّ
وبالتالــي إلــى
الذاتيــة،
فجــوات فــي جــودة تقديــم الخدمــات للســكان فــي مختلــف المجــاالت (البنــى التحتيّة،
ً
نتيجــة إلــى ذلــك ،هنــاك
التربيــة والتعليــم ،الثقافــة ،الخدمــات البلديّــة وغيرهــا).
الســكان ُ
المتمكنــة
هجــرة ســلبيّة مــن هــذه البلــدات الضعيفــة مــن ِق َبــل شــريحة ُّ
التــي تبحــث عــن خدمــات بلديــة جيــدّ ة.
مــن نافلــة القــولَّ ،
الســلطات المحليــة التــي تفتقــر إلــى مناطــق
أن واقــع هــذه ُّ
صناعيــة وتجاريــة يجعلهــا أكثــر ّ
اتكالي ًّة على ِمنح التــوازن وبرامج وخطط االنتعاش،
ّ
ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض إضافــي فــي المدخــوالت مــن األرنونــا .كمــا ذكرنــا أعــاه،
الســلطات العرب ّيــة التــي تتم ّيــز بنقــص فــي المناطــق الصناعيــة والتجاريــة ،معرّضــة
الســلطات المحليــة اليهوديــة.
أكثــر لهــذه االســقاطات مــن ُّ
 14تحليــل الميزان ّيــة فــي إطــار ّ
اتفاق ّيــة تعويــض الســلطات المحل ّيــة بســبب مَ نــح التخفيضــات فــي
األرنونــا للمصالــح التجار ّيــة فــي أعقــاب أزمــة الكورونــا بحســب القطــاع ،مركــز المعلومــات واألبحــاث
فــي الكنيســت 27 ،أبريــل .2020
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جدول رقم  :4مقارنة مصروفات السلطات المحليّة (مكانة اجتماعيّة-اقتصاديّة
15
 )5-1لعام 2018

تفاصيل المصروفات

معطيات للفرد ش.ج
البلدات
العربيّة

البلدات
اليهوديّة

المصروفات مقابل الخدمات
المحليّة

 1,720ش.ج

 3,110ش.ج

تمويل الجهاز التربوي

 340ش.ج

 920ش.ج

يقتــرح البحــث عــدّ ة طــرق لمواجهــة التحديــات القائمــة ،ومنهــا :زيــادة إمكانيّــة
مدخــوالت الســلطات المحليّــة مــن األرنونــا التجار يّــة مــن خــال التشــجيع علــى
بنــاء مناطــق صناعيــة وتجاريــة وتشــغيل؛ إعــادة توزيــع ميزانيــات األرنونــا مــن
المؤسســات الحكوميّــة؛ تغييــر طريقــة اشــتراك الحكومــة إلــى طريقــة تفاوتيّــة؛
ّ
وتعديــل حــدود نفــوذ الســلطات المحل ّيــة بحيــث تســتفيد مــن مدخــوالت األرنونــا
مــن مناطــق العمــل.

 15دائرة االحصاء المركزية .2018
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 .2مسح آليّة عمل صندوق س ّد
16
الفجوات
ّ
الســلطات
ثمــة مؤسســات وأمــاك حكوميــة كثيــرة تقــع ضمــن مناطــق نفــوذ ُّ
المحليــة .كمــا هــو الحــال فــي المؤسســات الخاصــة ،تدفــع الدولــة أرنونــا علــى
مؤسســاتها وأمالكهــا للســلطات المحليــة الواقعــة هــذه المؤسســات ضمــن
مناطــق نفوذهــا .يعتبــر مدخــول األرنونــا لهــذه المؤسســات مصــد َر دخــل مهــم
للســلطات المحليــة التــي تقــع هــذه المؤسســات ضمــن حــدود نفوذهــا .هنــا ،تجــدر
اإلشــارة إلــى َّ
أن توزيــع وإقامــة المؤسســات الحكوميــة بيــن المناطــق المختلفة غير
الســلطات المحليــة ،تتواجــد ضمن مناطق نفوذهــا الكثير من
ـاو .ففــي بعــض ُّ
متسـ ٍ
ُ
المؤسســات الحكوميــة ،بينمــا تفتقــر ســلطات محليــة أخــرى لهــذه المؤسســات.
ّ
الســلطات المحليــة
قبــل تأســيس وإقامــة صنــدوق "ســد الفجــوات"،
تمتعــت ُّ
َ
ـل إضافــي كبيــر نتيجــة جبايــة
الواقعــة فــي مناطــق نفوئهــا مؤسســات حكوميــة بدخـ ٍ
وبالمقابــل ،لــم تحـ َ
ُ
الســلطات المحليــة األخــرى
األرنونــا عــن هــذه المؤسســات،
ـظ ُّ
التــي ال تتواجــد فــي مناطــق نفوذهــا مؤسســات حكوميــة بــأي مدخــول مــن أرنونــا
هــذه المؤسســات .17لذلــك ،تـ َّ
ـم فــي عــام  2016تأســيس صنــدوق "ســدّ الفجــوات"
الســلطات المحليــة مــن خــال توزيــع منصــف
بهــدف جســر الفجــوات القائمــة بيــن ُّ
الســلطات المحليــة.18
لمدخــوالت األرنونــا لهــذا المؤسســات بيــن جميــع ُّ

التغييرات في آليّات فرض الضريبة على مدار السنوات
الســنوات الماضيةَّ ،
تم تغيير في سياســات الدولة فيما يتعلق بدفع األرنونا
خالل ّ
الســلطات.
للســلطات المحليــة علــى مؤسســاتها الواقعــة فــي مناطــق نفــوذ هذه ُّ
فــي الســنوات األولــى بعــد قيــام دولــة إســرائيل ،أعفــت الدولــة نفســها مــن المحل ّيــة
األرنونــا علــى مؤسســاتها وأمالكهــا .وفــي العــام ّ ،1954
تم تعديل هذه السياســات،
ُ
وأقـ َّر َّ
أن مدينــة القــدس وكل بلــدة أخــرى معرّفــة كبلــدة تســتوعب "القادمين الجُ دد"
ســيتم دفــع أرنونــا علــى المؤسســات الحكوميــة الواقعــة ضمــن مناطــق نفــوذ هــذه

 16إلغاء آليّة مدن القادمين في إطار مشروع قانون التسويات 2018-2017:2017-2018
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/29d0ca3f-dca4-e611-80cb00155d0a95aa/2_29d0ca3f-dca4-e611-80cb-00155d0a95aa_11_7266.pdf
مؤسسات حكوميّة ،لذلك لم
 17في إطار مناطق نفوذ السلطات العربيّة ،تكاد ال تكون هناك
ّ
المؤسسات.
تستفد هذه السلطات تقريبًا من المدخوالت المرتبطة بهذه
ّ
 18انظروا قانون التسويات لعام :2016
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2592.pdf
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البلــدات .وفــي العــام  ،1955تـ َّ
ـم تعديــل القــرار مــرة أخــرى ضمــن قانــون "التســويات"،
حيــث تـ ّ
ـم تعريــف مــن هــي البلــدات التــي تســتوعب "قادميــن جــدد" ،كمــا وتــم مــن
ّ
خــال تعديــل هــذا القانــون دفــع أرنونــا مخفضــة عــن المؤسســات الحكوميــة
للبلــدات غيــر المعرّفــة ببلــدات "قادميــن جُ ــدد" .هــذا التعديــل أق ـ َّر بــأن تدفــع وزارة
الدفــاع  30%مــن مبلــغ األرونونــا التــي تدفعــه عمومً ــا ،و 45%-من مدفوعــات األرنونا
المتعلقــة بمؤسســات وزارة الصحــة ،بينمــا باقــي الــوزارات تدفــع  55%مــن مبلــغ
ً
وفقــا للقانــون ،هنــاك  61بلــدة معرفــة كبلــدات "قادميــن جُ ــدد" وقــد حصلــة
األرنونــا.
علــى  100%مــن بمالــغ األرنونــا ،بينمــا حصلــت البلــدات المتبقيــة علــى مبالــغ أرنونــا
ّ
مخفضــة .19وفــي عــام  ،2013بحــث مركــز األبحــاث فــي الكنيســت االدّ عــاء المنطقــي
مــن وراء هــذا القانــون ،كمــا وقــام بتحليــل الحالــة االجتماعيّة-االقتصاديّة ومســتوى
الهامشــيّة لـــ "بلــدات القادميــن الجُ ــدد" .خــال البحــث ،تبيّــن َّ
جــزءا مــن "بلــدات
أن
ً
ّ
تتمتــع بمكانــة اجتماعيّة-اقتصاد ّيــة عاليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
القادميــن الجُ ــدد"
أشــار البحــث إلــى ّأنــه فقــط فــي  57%مــن "بلــدات القادميــن الجُ ــدد" ،تشــمل نســبة
عاليــة مــن القادميــن الجُ ــدد مــن مُ جمــل نســبة ســكان هــذه البلــدات.20
نتيجــة معطيــات البحــث المذكــورة أعــاه ،تق ـ َّر ر فــي قانــون ّ
"التســويات" لميزانيــة
الدولــة  2017-2018أن يتــم تغييــر أســلوب فــرض ضريبــة األرنونــا علــى مؤسســات
21
وممتلــكات الدولــة ،وعلــى أثــر ذلــك تــم تأســيس صنــدوق "ســدّ الفجــوات".
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم الغــاء تعريــف "بلــدات القادميــن الجُ ــدد" وإقــرار َّ
أن هــذه
البلــدات ســتحصل علــى مبالــغ األرنونــا علــى المؤسســات والممتلــكات الحكوميــة
ً
ســابقا علــى ّأنهــا
الســلطات المحليــة التــي لــم تعــرَّف
بنســبة مُ طابقــة لجميــع ُّ
الســلطات المحليــة أرنونــا
بلــدات قادميــن جُ ــدد .عليــه ،ســتدفع وزارة الدفــاع لهــذه ُّ
بنســبة  30%مــن مبلــغ األرنونــا ،وزارة الصحّ ــة نســبة  45%مــن مبلــغ األرنونــا ،بينمــا
تدفــع ســائر وزارات الحكومــة نســبة  55%مــن مبلــغ األرنونــا .وبذلك ،سـ ّ
ـتوفر الدولة
مــن الغــاء تعريــف "بلــدات القادميــن الجُ ــدد" نحــو  300مليــون شــاقل ســنويًّا .هــذه
الميزانيــة التــي ّ
تــم توفيرهــا ســتحوّ ل إلــى صنــدوق "ســدّ الفجــوات" بهــدف جســر
 19بالطبع ،لم تكن ّ
أي سلطة عربيّة مشمولة ضمن قائمة مدن القادمين.
 20تعريف السلطات المحليّة كمدن قادمين أو كسلطات تستوعب القادمين:
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2f506b58-e9f7-e411-80c800155d010977/2_2f506b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_7352.pdf
 21إلغاء آليّة مدن القادمين في إطار مشروع قانون التسويات  ،2018-2017الذي يستند إلى قرار
الحكومة من العام :2016
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/29d0ca3f-dca4-e611-80cb00155d0a95aa/2_29d0ca3f-dca4-e611-80cb-00155d0a95aa_11_7266.pdf
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الســلطات المحليــة .هنــا ،مــن المهــم بمــكان اإلشــارة ،إلــى َّ
أن وازرة
الفجــوات بيــن ُّ
الماليــة ســتضيف مبلــغ  200مليــون شــاقل إلــى الصنــدوق كجــزء مــن الميزانيــة
اإلضافيــة ،وبذلــك تصــل ميزانيــة الصنــدوق الســنوية إلــى نحــوَ  500مليــون شــاقل.
ّ
ً
وفقــا
الســلطات المحليــة الضعيفــة
ســيوز ع الصنــدوق هــذه الميزانيــة علــى
ُّ
للمعاييــر التاليــة :الدخــل المقياســي مــن األرنونــا للفــرد ( ،)22%نســبة جبايــة األرنونــا
( ،)20%التقييــم االجتماعي-االقتصــادي ( ،)13.5%الهجــرة الداخل ّيــة ( ،)12%مســتوى
الهامشـيّة ( ،)10%عــدم تراكــم عجــز جــار ٍ ( ،)8%حجــم مناطــق األرنونــا التجار ّيــة (،)5%
نســبة القادميــن مــن أصــول أثيوب ّيــة ( )5%ونســبة القادميــن الجُ ــدد (.)4.5%
ّ
ً
الســلطات المحليــة التــي ّ
ســابقا علــى ّأنهــا "بلــدات
تــم تعريفهــا
ولكــي
تتمكــن ُّ
قادميــن جُ ــدد" مــن التأقلــم مــع االنخفــاض المتوقــع فــي مدخوالتهــا بشــكل
تدريجــيّ ،
تــم تحديــد مرحلــة انتقاليّــة لمــدّ ة  4ســنوات ،تبــدأ مــن األوّ ل مــن كانــون
ّ
ســيتم خاللهــا
الثانــي  2017وتنتهــي يــوم  31كانــون األوّ ل مــن العــام  ،2020والتــي
ـيقل هــذا المبلــغ إلــى
تحويــل مبلــغ ســنوي مــن "صنــدوق ســدّ الفجــوات" ،بحيــث سـ ّ
أن يُلغــى نهائ ًيــا عــام  .2025تباعً ــا ،خــال هــذه الفتــرة ســيزداد تدريج ًيــا المبلــغ الــذي
َّ
ً
وفقــا للمعاييــر الجديــدة التــي تحــدّ دت لتوزيــع
ســيوزع علــى الســلطات المحليّــة
أمــوال الصنــدوق.22

 22المصدر السابق.
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 .3تحليل تخصيص الميزان ّيات للسلطات
ً
وفقا آلل ّية توزيع األموال الحال ّية
العرب ّية
مــع تأســيس نمــوذج توزيــع المدخــوالت الجديــد ،ســتحظى الكثيــر مــن الســلطات
الســلطات المحليــة العرب ّيــة ،بميزانيــات كبيــرة مــن
الضعيفــة ومــن بينهــا معظــم ُّ
ّ
األرنونــا التابعــة للمؤسســات الحكوميــةّ ،
يمكنهــا مــن تقديــم خدمــات أفضــل
ممــا
ّ
لســكانها .مــع ذلــك ،ليــس بمقــدور هــذه اإلضافــات أن تســدّ الفجــوات الكبيــرة
القائمــة اليــوم.

توزيــع تخصيــص أمــوال الصنــدوق بيــن الســلطات المحليــة
اليهوديّــة والعربيّــة
يُشــير فحــص تخصيــص أمــوال صــدوق "ســدّ الفجــوات" بيــن األعــوام  2017حتــى
الســلطات المحلية العربية ُتشـ ّ
 ،2020إلى َّ
الســلطات
ـكل نحوّ  30%من مُ جمل ُّ
أن ُّ
المحليــة التــي تحصــل علــى ميزانيــات مــن الصنــدوق .كمــا ويُبيّــن الفحــص ً
أيضــا
َّ
أن نســبة الميزانيــات المخصصــة للســلطات المحليــة العربيــة قــد وصلــت إلــى
َّ
بــأن
لــي ،يمكننــا االفتــراض
 30%مــن مجمــل ميزانيــة الصنــدوق .بعــد تحليــل أوّ ّ

ـاو فــي جوهــره ،لكــن عنــد التعمــق بالفحــص علــى
تخصيــص هــذه الميزانيــات متسـ ٍ
الســلطات المحليــة العربيــة ومدخــوالت
ضــوء الفجــوات القائمــة بيــن مدخــوالت ُّ
الســلطات المحليــة اليهوديــة ،يتبيّــن َّ
أن هــذه الفجــوات مازالــت كبيــرة جــدًّ ا كمــا
ُّ
ً
وفقــا لمعطيــات دائــرة
يظهــر مــن معطيــات الجــداول أعــاه .علــى ســبيل المثــال،
اإلحصــاء المركز ّيــة ،23وصلــت المدخــوالت المقياسـيّة مــن األرنونــا للفــرد ،فــي العــام
ســلطة محليــة مــن
الســلطات المحليــة العربيــة (ُ 76
 ،2017فــي نحــوَ  95%مــن ُّ
الســلطات المحليــة
بيــن  24)79إلــى أقــل مــن  2000شــاقل ،مُ قابــل  13%فقــط مــن ُّ
ســلطة محليــة مــن أصــل  .25)170يبــرز هــذا المعطــى بشــكل أكبــر
اليهوديــة (ُ 23
الســلطات المحليــة التــي تصــل مدخوالتهــا المقياســية للفــرد
عنــد فحــص عــدد ُّ
إلــى أقــل مــن  1000شــاقل 20 :ســلطة محليّــة عربيّــة (نحــو  25%مــن مجمــل
الســلطات العربيّــة) مقابــل  4ســلطات محليــة يهوديّــة فقــط (نحــو  2%مــن
ـكل قاطــعَّ ،
الســلطات المحليــة
أن ُّ
الســلطات اليهود ّيــة) .هــذا المعطــى يؤكــد بشـ ٍ
ّ
وبالتالــي ،علــى صنــدوق
الســلطات المحليــة اليهوديــة.
العربيــة أضعــف بكثيــر مــن ُّ
"ســدّ الفجــوات" تخصيــص ميزانيــات أكبــر للســلطات المحليــة العربيــة التــي تعتبــر
 23تخصيص أموال الصندوق في العام  2019يستند إلى هذه المعطيات.
 24المعطيات ال تشمل السلطات المحلية العربية الدرزية
 25هذه األرقام ال تشمل السلطات العربيّة في هضبة الجوالن والسلطات الشركسيّة.
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الســلطات المحليــة المســتحقة لميزانيــات
الســلطات المحليــة األضعــف مــن بيــن ُّ
ُّ
مــن ِق َبــل الصنــدوق.
رسم بياني رقم  :4توزيع أموال الصندوق في السنوات 2019-2017
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تحليل معايير توزيع األموال

لكــي نفهــم كيف ّيــة توزيــع ميزانيــة الصنــدوق ،قمنــا بتحليــل تخصيــص الميزانيــات
للســلطات العربيّــة فــي الســنوات  2017حتــى  ،2019كمــا وتــم فحــص ً
أيضــا

التخصيــص لــكل معيــار مــن المعاييــر الـــ  9فــي الصنــدوق التــي بموجبهــا يتــم
توزيــع الميزانيــة للســلطات المحليــة :التقييــم االجتماعي-االقتصــادي ،مســتوى
الهامش ـيّة ،الدخــل المقياســي للفــرد مــن األرنونــا ،حجــم مناطــق األرنونــا التجار ّيــة،
نســبة القادميــن الجُ ــدد ،نســبة القادميــن الجُ ــدد مــن أبنــاء الطائفــة األثيوب ّيــة ،عــدم
تراكــم عجــز جــارٍ ،الهجــرة الداخليّــة ونســبة جبايــة األرنونــا .يمكننــا االســتنتاج مــن
نتائــج التحليــلَّ ،
الســلطات المحليــة العربيّــة:
أن هنــاك أربعــة معاييــر تميّــز ضــد ُّ
14

نســبة القادميــن الجُ ــدد ،نســبة القادميــن الجُ ــدد مــن أبنــاء الطائفــة األثيوب ّيــة ،موازنة
الهجــرة ونســبة الجبايــة .كمــا وتــم االســتنتاج ً
أيضــاّ ،أنــه فــي العــام  87% ،2019مــن
ً
وفقــا الســتيفاء
صــت للســلطات المحليــة العربيــة كانــت
الميزانيــات التــي ُخ ّص ِ
ّ
ّ
مؤشــر الهامشـيّة ،الدخــل
المؤشــر االقتصادي-االجتماعــي،
خمســة معاييــر فقــط:
المقياســي للفــرد ،عــدم تراكــم عجــز جــار ٍ وتخصيــص ميزان ّيــة لحجــم مناطــق األرنونــا
الســلطات المحلية
ـكل ملحــوظ عنــد المقارنــة مع ُّ
التجار ّيــة .يبــرز هــذا المعطــى بشـ ٍ
اليهود ّيــة ،إذ ّ
أن هــذه المعاييــر الـــخمسة هــي بمثابــة أســاس لمــا يقــارب  46%فقــط
المخصــص لهــا .مــن هنــاّ ،
يتضــح ّ
ّ
أن نســبة كبيــرة مــن ميزانيــة
مــن مبلــغ الميزان ّيــة
ً
الصنــدوق قــد تـ ّ
وفقــا للمعاييــر التــي ُتم ّيــز ضــد الســلطات العرب ّيــة.
ـم توزيعهــا
ُ
الســلطات المحليــة
بعجالــة ،ســنحاول تفصيــل المعاييــر األربعــة التــي ُتم ّيــز ضــد ُّ
العربيــة .المعيــار األول هــو موازنــة الهجــرة والــذي يُشــكل  12%مــن تخصيــص
الســلطة
ميزانيــة الصنــدوق ،حيــث يختبــر موازنــة الهجــرة الداخليــة إلــى منطقــة ُّ
المحليــة فــي الثــاث ســنوات التــي ســبقت موعــد تخصيــص ميزانيــة الصنــدوق.
التحليــل يُب ّيــن َّ
الســلطات المحليــة العربيــة حصلــت علــى أقل مــن  6%من مُ جمل
أن ُّ
الســنوات ّ 2017
ّ
حتــى  ،2019وذلــك بالرغــم
الميزانيــة
المخصصــة لهــذا المعيــار بيــن ّ
ّ
الســلطات المحليــة ُ
المدرجــة ضمــن الصنــدوق.
مــن ّأنهــا تشــكل نحــو  30%مــن ُّ
حاولنــا ً
أيضــا االستشــراف علــى التخصيــص المســتقبلي لهــذا المعيــار ،لذلــك ،قمنا
الســلطات المحليــة العرب ّيــة فــي الســنوات 2018-
بفحــص معطيــات الهجــرة فــي ُّ
ّ
 ،2017والحظنــا ّ
وبالتالــي ،يمكــن
أن التوجّ هــات لــم تتغ ّيــر علــى مــدار العقــد األخيــر.
ّ
المتوقــع أن يكــون هنــاك تغييــر كبيــر فــي نســبة تخصيــص
التقديــر ّأنــه مــن غيــر
الســنوات القادمــة ً
أيضــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تب ّيــن مــن
الميزانيــة لهــذا المعيــار فــي ّ
ً
تحليــل المعطيــاتَّ ،
أن نحــو  50%مــن الميزانيــة المخصصــة وفقــا لهــذا المعيــار
قــد يتــم تحويلهــا إلــى المجالــس اإلقليميــة الناميــة .مــا ّ
تبقــى مــن الميزانيــة ،يتــم
الســلطات متوســطة ّ
النمــو (الجــزء األكبــر منهــا مدرجــة
تحويلــه باألســاس إلــى ُّ
ـل
ضمــن عنقــود اجتماعي-اقتصــادي  6-4ولهــا دخــل  2,000ش.ج جديــد علــى األقـ ّ
للفــرد مــن الجبايــة فعليًا-بمعنــى َّ
ســلطات محليــة يهوديــة) ،كمــا يتــم
أن معظمهــا ُ
تحويــل حوالــي  10%مــن الميزانيــة إلــى مدينــة نتانيــا ُ
المدرجــة ضمن عنقــود اجتماعي-
اقتصــادي  .6مــن هنــا ،يتب ّيــن ّ
الســلطات المحليــة العربيّة،
أن هــذا المعيــار يُم ّيــز ضد ُّ
والتــي تعانــي ،بمعظمهــا المطلــق ،مــن هجــرة ســلبيةً .
أيضــا ،يُم ّيــز هــذا المعيــار
الســلطات المحليــة الصغيــرة والفقيــرة ،والتــي ال تتم ّيــز بنســبة هجــرة كبيــرة
ضــد ُّ
نسـ ً
ـبة لمســاحتها.
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ً
وفقــا لنســبة القادميــن الجُ ــدد ونســبة
المعيــار الثانــي هــو تخصيــص ميزانيــة
القادميــن الجُ ــدد مــن أبنــاء الطائفــة األثيوبيــة ،ويُشــكالن  9.5%مــن مجمــل
ـاء علــى هــذا المعيــار ،يحــق لــكل ســلطة محليــة تحتــوي علــى
ميزانيــة الصنــدوق .بنـ ً
نســبة قادميــن جُ ــدد أكثــر مــن  2%مــن مجمــل ســكانها أن تحصــل علــى جــزء نســبي
ســلطة محليــة فيهــا عــدد القادميــن الجُ ــدد
مــن ميزانيــة الصنــدوق .كمــا ويحــق لــكل ُ
مــن الطائفــة األثيوبيــة أكثــر مــن  100أن تحصــل علــى جــزء نســبي ً
أيضــا مــن ميزانيــة
الصنــدوق .26مــن نافلــة القــول َّ
الســلطات المحليــة
أن هــذا المعيــار يُميّــز ضــد ُّ
العربيــة ،التــي ال تســتقطب أصـ ًلا "قادميــن جُ ــدد" .مــن الجدير ذكــرهَّ ،
ان التحليل الذي
أجرينــاه يثيــر تســاؤالت عديــدة فيمــا يتع ّلــق بتحقيــق أهــداف الصنــدوق المرجــوة،
أن المعطيــات تشــير بشــكل واضــح إلــى َّ
خاصـ ًـة َّ
أن أكثــر مــن  50%مــن "القادميــن
الجُ ــدد" يقطنــون فــي بلــدات غيــر مســتحقة لمنحــة الصنــدوق .27إضافـ ًـة إلــى ذلــك،
مــا يُقــارب الـــ  20%مــن "القادميــن الجُ ــدد" يســكنون فــي بلــدات غيــر مســتحقة بتا ًتــا
لمنــح التــوازن ،وفقــط  30%منهــم يســكنون فــي بلــدات تحصــل علــى ميزانيــات
التــوازن .كمــا ويتبيّــن مــن تحليــل تخصيــص ميزانيــة الصنــدوق ّ
أن غالبيّــة هــذه
الميزانيــة تحــوَّ ل إلــى الســلطات ذات دخــل أكبــر مــن  2,000شــاقل للمواطــن.
ّ
تتضــح هــذه المعطيــات المذكــورة أعــاه بشــكل أعمــق مــن خالل تحليــل معطيات
أن تخصيــص ميزانيــة الصنــدوق يشـ ّ
عــام  ،2018والتــي تشــير إلــى ّ
ـكل إضافــة 13%
الســلطات المحليــة الحاصلــة علــى
فقــط مــن ميزانيّــات "القادميــن الجُ ــدد" فــي ُّ
ِمنــح التــوازنّ ،
الســلطات المحليــة
لكنــه يضاعــف الميزان ّيــات "للقادميــن الجُ ــدد" فــي ُّ
غيــر المسـ ّ
لمنــح التــوازن .ال تعتبــر هــذه اإلضافــة إضافــة كبيــرة للســلطات
ـتحقة ِ
ً
المحليــة المســتحقة لمنــح التــوازن ،وتشـ ّ
تعويضــا مزدوجً ــا .بالمقابــل ،تعتبــر
ـكل
هــذه اإلضافــة للســلطات ُ
المســتقرة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،إضافــة كبيــرة،
ســلطات ال تحصــل ،عمومً ــا ،علــى ميزانيــات "القادميــن الجُ ــدد".28
كونهــا ُ
المعيــار الثالــث هــو نســبة جبايــة األرنونــا ،والــذي يُشــكل  20%مــن ميزانيــة
ً
وفقــا لنســبة جبايــة األرنونــا
كل ســلطة محليّــة تحصــل علــى تقييــم
الصنــدوقّ .
ـم الحســاب مــن خــال ضــرب عــدد السـ ّ
ـكان ُ
فيهــا .يتـ ّ
عامــل التفضيــل الظاهــر
بم ِ
فــي الجــدول المرفــق أدنــاه.
بدءا من تاريخ  1.1.1984فصاعدً ا.
 26القادم من أثيوبيا معرّف كم قدم من أثيوبيا ً
 27عدد القادمين الموزون.
أن معادلــة منحــة التــوازن تشــمل بداخلهــا نســبة القادميــن ،فـ ّ
 28بمــا ّ
ـإن الســلطات التــي تحصــل
ً
وأيضــا مــن
علــى منحــة تــوازن تحصــل علــى تعويــض مــزدوج عــن القادميــن :مــن حيــث منحــة التــوازن
حيــث صنــدوق ســدّ الفجــوات.
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قائمة  :5معامل التفضيل مقابل جباية األرنونا

نسبة جباية األرنونا
اقل من 75%
ّ

معامل التّفضيل
0

 75%حتّى 79%

0.5

 80%حتّى 84%

0.625

 85%حتّى 89%

0.75

 90%حتّى 94%

0.875

 95%وأكثر

1

ـاء علــى هــذا المعيــار ،يحـ ّـق للســلطات المحليــة العربيــة الحصــول علــى نحــوَ 20%
بنـ ً
فقــط مــن مُ جمــل الميزانيــة المخصصــة لهــذا المعيــار ،بالرغــم مــن ّأنهــا تشـ ّ
ـكل
الســلطات المحليــة ُ
المدرجــة بالصنــدوق ،وذلــك بســبب تحديــد
نســبة  30%مــن ُّ
ّ
شــك فيــهَّ ،
نســبة الجبايــة األدنــى لألرنونــا لـــ ّ .75%
أن هــذه النســبة تعتبــر
ممــا ال
ً
الســلطات المحليــة العربيــة ،وعمليًــا ،يمنــع هــذا المعطــى معظــم
عائقــا أمــام ُّ
الســلطات مــن اســتحقاقات الحصــول علــى ميزانيــة مــن الصنــدوق وفــق هــذا
هــذه ُّ
المعيــار .كمــا ويحــدّ د المعيــار ً
كل زيــادة بنســبة  5%فــي الجبايــة ،تــزداد
أيضــا ّأنــه مــع ّ
ّ
الســلطة فــي التخصيــص ،وفــي حــال وصلــت نســبة الجبايــة إلــى أكثــر مــن
حصــة ُّ
 ،95%يحـ ّـق للســلطة المحليــة الحصــول علــى كامــل مبلــغ التخصيــص بحســب عــدد
سـ ّ
ـكانها.

ّ
المســتحقة ،يتبيّــن ّ
الســلطات المحليــة
أن
مــن تحليــل مميّــزات الســلطات
ُّ
ّ
المســتحقة فــي الوســط اليهــودي نجحــت عــام  2019فــي جبايــة نحــو  92%مــن
ً
مقارنــة مــع  74%فقــط فــي الســلطات العربيّــة .كمــا وتظهــر معطيــات
األرنونــا،
ً
وفقــا للقــوّ ة االقتصاديــة للســلطات المحل ّيــةَّ ،
الســلطات المحليــة
التخصيــص
أن ُّ
اليهوديــة الضعيفــة (حتــى  2,500ش.ج للمواطــن مــن األرنونــا) حصلــت علــى 57%
مــن التخصيــص فقــط ،ومــا ّ
تبقــى تحــوّ ل للســلطات المحليــة األقــوى .كمــا وتشــير

المعطيــات ً
أيضــا إلــى ّ
المتوســطة والكبيــرة حصلــت علــى
الســلطات المحليــة
ّ
أن ُّ
أكثــر مــن  80%مــن الميزانيــة المخصصــة لهــذا المعيــار .هنــا ،مــن المهــم بمــكان
اإلشــارة إلــى َّ
أن تقليــل نســبة الجبايــة األدنــى بـــ  5%كان يمكنــه أن يزيــد مــن نســبة
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ّ
المستحقة بنحو  ،20%وتقليل نسبة الجباية األدنى بـ  10%كان
السلطات المحلية
ُّ
الســلطات المحليــة المسـ ّ
ـتحقة بنحــو  .29 40%تكتســب
يمكنــه أن يزيــد مــن نســبة ُّ
هــذه الفرضيــة شــرعية أوســع فيمــا يتعلــق بمنــح التــوازن ،حيــث تـ َّ
ـم تحديــد نســبة
جبايــة أدنــى  60%للســلطات ذات مكانــة اجتماعيّة-اقتصاديّــة  65% ،1للســلطات
المحليــة ذات مكانــة اجتماعيّة-اقتصاديّــة  3-2و 70%-للســلطات المحليــة ذات
مكانــة اجتماعيّة-اقتصاديّــة  .4باإلضافــة إلــى ذلــك ،وجدنــا مــن خــال التحليــل
الــذي أجرينــاهَّ ،
الســلطة المحل ّيــة
أن هنــاك عالقــة طرديــة بيــن نســبة الجبايــة فــي ُّ
وبيــن توزيــع دفــع األرنونــا فيهــا .بمعنــىّ ،أنــه ك ّلمــا كان مبلــغ األرنونــا التجار ّيــة مــن
الســلطة المحل ّيــة أعلــى.
مجمــل دفعــات األرنونــا أكبــر ،تكــون نســبة الجبايــة فــي ُّ
هنــا ،يمكننــا االســتنتاج َّ
الســلطات المحليــة
أن معيــار نســبة الجبايــة يميّــز ضــد ُ
والســلطات المحليــة العربيــة علــى وجــه التحديــدَ ،كــون نســبة
الضعيفــة عمومً ــا،
ُّ
ّ
ّ
مســتحقة لتخصيــص
وبالتالــي هــي ليســت
األرنونــا التجاريــة فيهــا منخفضــة،
ً
وفقــا لهــذا المعيــار.
األمــوال
المعيــار الرابــع هــو حجــم الصنــدوق .تشـ ّ
ـكل ميزانيــة الصنــدوق ُ
المقــدّ رة بنحــو
 500مليــون شــاقل 50% ،مــن أمــوال األرنونــا الحكوميــة السـ ّـنوية ،وتنخفــض إلــى
 25%عنــد إضافــة أمــوال األرنونــا مــن الشــركات الحكوميــة 30.لذلــك ،ليــس بمقــدور
والســلطات
الســلطات المحليــة الضعيفــة
هــذا المبلــغ جســر الفجــوات بيــن
ُّ
ُّ
المحليــة القويــة .عليــه ،يجــب زيــادة ميزان ّيــة الصنــدوق الكل ّيــة ،والعمــل فــي نفــس
الوقــت بمختلــف ّ
الســلطات العرب ّيــة الضعيفة،
االتجاهــات مــن أجــل تعزيــز اقتصاد ُّ
زيــادة مدخوالتهــا الذات ّيــة وتقليــل مــدى ّ
اتكاليّتهــا علــى أمــوال الصنــدوق.

 29علــى ســبيل المثــال ،تقليــل نســبة الجبايــة األدنــى بـــ  5%كان يمكنــه أن يضيــف فــي الســنوات
 12-7 2019-2017ســلطات عرب ّيــة إلــى التخصيــص ،وتقليــل نســبة الجبايــة األدنــى بـــ  10%كان يمكنــه
أن يضيــف فــي هــذه الســنوات  8-6ســلطات عربيّــة أخــرى (بالمجمــل إضافــة  20-13ســلطة إلــى
التخصيــص).
30
ّ
ّ
يفصــل توزيــع األمــوال مــن األرنونــا الحكوم ّيــة ،راجعــوا البحــث الــذي
لالطــاع علــى البحــث الــذي
أجــراه معهــد األبحــاث فــي الكنيســت :توزيــع المدخــوالت مــن األرنونــا الحكوم ّيــة بحســب الوســط.
 6حزيــران .2020
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 .4اآلل ّية البديلة لتوزيع األموال
عمومً ــا ،يتضــح مــن التحليــل التــي أجرينــاه َّ
أن اآلليــة المعتمــدة لتوزيــع ميزانيــة
الســلطات المحليــة
صنــدوق "صــدّ الفجــوات" غيــر قــادرة علــى جســر الفجــوات بيــن ُّ
والســلطات المحليــة الضعيفــة ،بــل وتســاهم فــي الحــاالت فــي تقويــة
القويــة
ُّ
الســلطات المحليــة الضعيفــة.
الســلطات المحليــة القويّــة علــى حســاب ُّ
ُّ
الســلطات المحليــة العربيــة ،تحديــدً ا ،اآلليــة المعتمــدة ُتميّــز ضــد
وفــي ســياق ُّ
الســلطات العتمادهــا معاييــر ال تتــاءم مــع البلــدات العربيــة فــي إســرائيل.
هــذه ُّ
ّ
وبالتالــي ،يجــب تغييــر المعاييــر التــي يتــم بموجبهــا توزيــع الميزانيــة بهــدف تحقيــق
ّ
الســلطات المحليــة الضعيفــة
أهــداف الصنــدوق
المتمثلــة فــي ســدّ الفجــوات بيــن ُّ
والســلطات المحليــة القويــة.
ُّ
بنــاء علــى المعاييــر المذكــورة
مــن خــال معاينــة نمــاذج تخصيــص الميزانيــات
ً
أعــاه ،يمكــن االدّ عــاء َّ
أن معيــار مســتوى الدخــل مــن األرنونــا التجاريــة هــو المعيــار
ّ
وبالتالــي يســاهم
متســاو وعــادل،
الوحيــد الــذي يضمــن توزيــع الميزانيــة بشــكل
ٍ
والســلطات المحليــة
الســلطات المحليــة القويــة
فــي تقليــص الفجــوات بيــن
ُّ
ُّ
الضعيفــة.
ّ
يمكــن
عليــهُ ،نوصــي أن تبلــور الجهــات المســؤولة حــدًّ ا أدنــى للدخــل ،الــذي
ّ
ســلطة
الســلطات المحليّــة مــن تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة
لســكانها .وكل ُ
ُّ
محليــة مدخوالتهــا مــن األرنونــا التجاريــة ومــن منحــة التــوازن أقــل مــن هــذا الحــدّ ،
ســتحصل مباشـ ً
ـرة علــى ميزانيــات مــن الصنــدوق .مــن الجديــر ذكــرهَّ ،
أن النمــوذج
ً
ووفقــا
المقتــرح يعتمــد علــى معطيــات توزيــع ميزانيــة الصنــدوق فــي العــام ،2020
ّ
المخططــة للســنوات  2025-2020كمــا حُ ــدّ د فــي المــادّ ة
لتوزيــع ميزانيــة الصنــدوق
 25مــن قانــون التســويات.

وفيما يلي الفرضيات األساسية للنموذج المُ قترح
الســلطات المحليــة بهدف التعويــض عن نقص المدخوالت.
توزيــع المنحــة بيــن ُّ
لذلــك ،عنــد توزيــع منحــة صنــدوق ســدّ الفجــوات ،ال يمكــن تجاهــل المدخــوالت التــي
الســلطات المحليــة مــن ِمنــح التوازن؛
تحصــل عليهــا ُّ
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المنحــة التــي تقــدَّ م للســلطات فــي إطــار صنــدوق ســدّ الفجــوات تهــدف إلــى
باألخــص
الســلطات المحليــة عــن النقــص فــي مصــادر الدخــل الذاتــي،
تعويــض ُّ
ّ
األرنونــا التــي ليســت مــن الســكن.
الســلطات المحليــة الضعيفــة ذات مكانــة اجتماعيّــة-
أن تعــوّ ض المنحــة
ُّ
اقتصاديّــة حتــى  7فقــط (كالــوارد فــي القانــون وفــي أنظمــة الصنــدوق).

النموذج المقترح
سـ ّ
ـيتم تحديــد المســتوى األعلــى مــن الدخــل للفــرد الــذي بموجبــه يحــق للســلطة
المحليــة الحصــول علــى ميزانيــة مــن الصنــدوق .هــذا المســتوى سيشــمل
المدخــوالت مــن األرنونــا التجار يّــة ومــن ِمنــح التــوازن للفــرد؛
ً
ّ
الخاصــة بالصنــدوق عــام  ،2020ســيكون مســتوى
وفقــا لمعطيــات التوزيــع
الســلطات المحليــة التــي عــدد سـ ّ
ـكانها أكبــر مــن
الدخــل  3,200شــاقل للفــرد فــي ُّ
الســلطات المحليــة التــي عــدد سـ ّ
ـل مــن
 ،5,000و -4,000شــاقل للفــرد فــي ُّ
ـكانها أقـ ّ
الســلطة التــي تســتوفي هــذا الشــرط وهــي ذات مكانــة اجتماعيّة-اقتصاد ّيــة
ُّ .5,000
 ،7-1ستســتوفي ً
أيضــا شــروط الحــدّ األدنــى؛
سيتســند نمــوذج توزيــع ميزانيــة الصنــدوق إلــى اســتكمال المدخــوالت مــن
ً
الحقــا ،مبلــغ
األرنونــا التجار ّيــة ومــن ِمنــح التــوازن للمبلــغ األدنــى .فــي المثــال الــوارد
الحــدّ األدنــى هــو  700شــاقل للفــرد .هــذا المبلــغ عبــارة عــن معــدّ ل المدخــوالت
الســلطات المحليــة ذات مكانــة اجتماعيّة-اقتصاديّــة .4-1
للفــرد فــي ُّ
يتـ ّ
ـم حســاب مبلــغ التعويــض علــى ّأنــه الفــرق بيــن مدخــوالت الســلطة فعل ّيــا
ّ
يتــم
(مــن األرنونــا التجار يّــة ومــن ِمنــح التــوازن للفــرد) وبيــن الدخــل األدنــى الــذي
تحديــده؛
مــع انتهــاء المرحلــة االنتقاليّــة ،الميزانيــة المتوفــرة فــي الصنــدوق لــن ُتتيــح
المجــال لبلــوغ الدخــل  700شــاقل للفــرد ،لذلــكُ ،نوصــي بتخصيــص نســبة معيّنــة
مــن هــذه الميزانيــة للســلطات المحليــة التــي ال تســتوفي مبلــغ الحــد األدنــى .علــى
ســبيل المثــال،إذا كانــت الميزانيــة المخصصــة للتوزيــع فــي الصنــدوق ُت ّ
غطــي 70%
كل ســلطة محليــة
ـكل ُّ
الســلطات المحليــة ،ســتحصل ّ
مــن الميزانيــة المحســوبة لـ ّ
علــى  70%مــن الميزانيــة المحســوبة لهــا.
تعــرض الرســوم البيانيّــة التاليــة نتائــج الحســاب فــي النمــوذج للســنوات
 ،2025-2020مــن خــال التوزيــع إلــى ســلطات ضعيفــة وســلطات قويّــة:
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ً
وفقا للنموذج القائم على مدار السنوات
رسم بياني رقم  :6التوزيع
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ً
وفقا للنموذج المقترَح على مدار السنوات
رسم بياني رقم  :7التوزيع
600,000
500,000
400,000

254,972

211,387

187,956

166,606

145,256

102,556

300,000
200,000

260,398

303,983

327,414

348,764

370,114

412,814

100,000
0

2020

2021

2022
ﻋﻨﻘﻮد 4-7

21

2023
ﻋﻨﻘﻮد 1-3

2024

2025

ً
وفقا
رسم بياني رقم  :8مقارنة بين النموذج القائم والنموذج المقترَح
ّ
المتوقع لعام 2025
للتخصيص
ﺗﻮزﻳﻊ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2025
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺗﻮزﻳﻊ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2025
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮَح

20%
44%
56%
80%
ﻋﻨﻘﻮد 4-7

ﻋﻨﻘﻮد 1-3

خالصــة األمــر ،هــذا التغييــر ال يســتوفي كل شــروط األنظمــة .ومــن أجــل أن نتمكــن
مــن االســتمرار بالتغييــر َ
الســلطات القويــة
المرجــو ،ســدّ الفجــوات القائمــة بيــن ُّ
والســلطات الضعيفــة ،يجــب المبــادرة إلــى تغييــر فــي القانــون .لذلــك ،توصــي هــذه
ُّ
الورقــة مــا يلــي:
المرحلــة األولــى ،أن تبــادر وزارة الماليــة إلــى إجــراء تغييــرات وتعديــات فــي
القانــون؛
المرحلــة الثانيــة ،اعتمــاد معيــار مســتوى مدخــوالت السُّــلطات المحليــة مــن
األرنونــا التجاريــة فــي توزيــع ميزانيــة الصنــدوق.
بنــاء علــى معطيــات هــذه الورقــة وبعــد محاولــة استشــراف
أخيــ ًر ا ،نحــن ندّ عــي،
ً
المســتقبل مــن خــال تحليــات المعطيــاتَّ ،
أن تنفيــذ المرحلتيــن المذكورتيــن
ـكل أفضــل ،كمــا تــم
أعــاه ،ســيضمن تحقيــق أهــداف صنــدوق ســد الفجــوات بشـ ٍ
اإلشــارة اليهــم عنــد تأسيســه فــي عــام " " ،2016تصحيــح الخلل الســائد منذ أكثر من
الســلطات المحليــة بشــكل مالئــم وعــادل.
 60عامً ــا وتوزيــع أمــوال الحكومــة بيــن ُّ
الصنــدوق ســيقوّ ي جهــاز الحكــم المح ّلــي فــي إســرائيل جــراء إضافــات الميزانيّــة
الســلطات المحليــة
التــي يمنحهــا لصالــح الســلطات المحل ّيــة" .31عندهــا ،ســتحظى ُّ
الضعيفــة بدخــل إضافــي َنوعــيّ ،
ممــا يمكنهــا مــن زيــادة مصــادر دخلهــا وتوفيــر
خدمــات أفضــل لسـ ّ
ـكانها.
 31من موقع الكنيستhttps://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/ :
press141216b.aspx
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نحــن نؤمــن ّ
أن هــذا النمــوذج ُ
الســلطات
المقتــرح قــادر علــى تقليــص التمييــز ضــد ُّ
والســلطات المحليــة العربيــة تحديــدً ا ،باإلضافــة
المحليــة الضعيفــة عمومً ــا،
ُّ
الســلطات مــن ناحيــة ،وعلــى تعزيــز مبــدأ
إلــى إصــاح الغبــن التاريخــي تجــاه هــذه ُّ
الســلطات المحليــة
اإلنصــاف فــي توزيــع األمــوال وتعزيــز المســاواة والتكافــؤ بيــن ُّ
مــن ناحيــةٍ ُأخــرى.
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