


“مت إنجـــاز هـــذا العمـــل من خالل الدعم الســـخي للشـــعب االمريـــي عن طريـــق وزارة الخارجيـــة للواليات 

املتحـــدة األمريكيـــة. ممضـــون هـــذا املنشـــور هـــو مســـؤلية املركـــز العربـــي للتخطيـــط البديـــل وال يعكـــس 

باألســـاس وجهـــة نظـــر وزارة الخارجيـــة األمريكيـــة أو حكومـــة الواليـــات املتحـــدة األمريكية.”

”This report is made possible by the generous support of the American people through 
the United States Department of State. The contents are the responsibility of ACAP 
and do not necessarily reflect the views of the Department of State or the United 
States Government.“

״עבודה זו התאפשרה בזכות התמיכה הנדיבה של העם האמריקאי באמצעות משרד החוץ של 
ארה”ב. תוכן חוברת זו הוא על אחריותו של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ואינו מבטא את 

עמדת משרד החוץ האמריקאי או את ממשלת ארה”ב.״





مـدخل

ــذه املركــز العربــي للتخطيــط البديــل بمتويــل مبــادرات الراكــة يف الــرق األوســط ـ MEPI  بــن 
ّ
هــذه الكّراســة مثــرة مــروع نف

1/9/2016 و- 31/8/2017 هدفــه، التوزيــع العــادل للمدخــوالت مــن منطقتــن صناعيتــن يف المشــال: معامــل  تكريــر البــرول يف 
خليــج حيفــا، ومنطقــة “تســيبوريت” الصناعيــة التابعــة لـ”نتســرت عليــت”. 

ــا، تحقيــق حالــة مــن العــدل التوزيعــي برؤيــة لوائيــة، 
ً
إن أحــد املبــادئ األساســية للرمكــز العربــي للتخطيــط البديــل ـ “املركــز” الحق

بحيــث يســتحيل نشــوء وضــع تمتتــع فيــه ســلطات محليــة مقتــدرة مبدخــوالت مــن مناطــق صناعيــة مــدّرة ملدخــوالت األرنونــا بيمنــا 
م.  

ّ
تبقــى الســلطات الضعيفــة يف أســفل الســل

ُبغيــة تغيــر الوضــع القــامئ يقــرح “املركــز” تغيــر التوجــه يف التعامــل اللــوايئ لــدى توزيــع مدخــوالت األرنونــا واملدخــوالت مــن 
بــات: الوضــع االجمتاعــي ـ االقتصــادي للفــرد يف املنطقــة وعــى مســتوى البلــدة، 

ّ
مناطــق صناعيــة يأخــذ باالعتبــار عــدًدا مــن املرك

ومســتوى الخدمــات يف كل بلــدة والقــدرة التنفيذيــة لــكل ُســلطة محليــة بحســب املوازنــة املاليــة، وليــس فقــط التبعيــة البلديــة 
للمناطــق الصناعيــة. مــن هنــا يقــرح “املركــز” األخــذ باالعتبــار امللكيــة التاريخيــة لــأرض ومحيــط املنطقــة الصناعيــة الــذي قــد يــّر 

ــا بســكان املنطقــة والوضــع االجمتاعــي ـ االقتصــادي للســلطات املحليــة املجــاورة. بيئيــا وصحيًّ

ــل ســلطات محليــة يف لجنتــن لتوزيــع املدخــوالت: لجنــة توزيــع مداخيــل املجلــس املحــي الصناعــي 
ّ
طلــب “املركــز” يف الســابق ومث

“مجــدال تيفــن” يف الجليــل، ولجنــة توزيــع املدخــوالت يف “رمــات حوفــاف” يف النقــب.

يف الكّراسة أمامكم، موجز للعمل الذي أنجزناه يف املنطقتن الصناعيتن، معامل تكرير البرول يف خليج حيفاو”تسيبوريت”. 
فميــا يخــّص معامــل التكريــر، ســنورد موجــز وقائــع مــا جــرى يف اللجنــة، بــدًءا مــن إدخــال ســلطات محليــة عربيــة مضــن صالحيــات 
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ــة اليــوم. بخصــوص منطقــة  ــة الــي جــرت نهايــة العــام 2016 وبدايــة العــام 2017، ووضــع اللجن ــة، حــى مناقشــات اللجن اللجن
ــرة طلــب إقامــة لجنــة لتوزيــع املدخــوالت أعدهــا “املركــز” وقّدمهــا إىل وزارة الداخليــة نيابــة 

ّ
“تســيبوريت” الصناعيــة، نــورد مذك

عــن الســلطات املحليــة يف كل مــن املشــهد وكفــر كنــا والرينــة وعــن ماهــل ومجلــس البطــوف اإلقلميــي.

ــذ هــذا املــروع 
ّ
شــر بتقديــر إىل الدعــم الســخّي ملبــادرة الراكــة األمريكيــة يف الــرق األوســط – MEPI الــي أتاحــت لنــا أن ننف

ُ
ن

الهــام الــذي ننــوي توســيعه إىل مناطــق أخــرى.
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توزيع مدخوالت معامل تكرير البترول في حيفا

بعـــد جهـــود حثيثـــة وُمضنية، ومتابعـــة تخطيطية وقانونية إلقامـــة لجان توزيع املدخـــوالت يف منطقة خليج حيفـــا، نجح املركز 

العربـــي للتخطيـــط البديـــل بضّم شـــفاعرمو وبمسة طبعون والكعبيـــة – طباش - الحجاجـــرة إىل قامئة البلـــدات الي تتداولها 

ـــف عملها لعّدة ســـنوات وتغيـــر أعضائها، بخصـــوص توزيع 
ّ
اللجنـــة الجغرافيـــة للـــواء حيفا، وإعـــادة تفعيـــل اللجنة بعد توق

املدخـــوالت مـــن معامـــل تكرير البـــرول. وكانـــت وزارة الداخلية قد أعلنـــت عن قيام هـــذه اللجنة لفحص عدد مـــن القضايا 

اللوائيـــة يف لـــواء حيفـــا، بتاريـــخ 18.9.2016 لفحص توزيع املدخـــوالت وتغير الحدود بـــن البلدات. 

وبعـــد النجـــاح يف إدخال شـــفاعرمو وبمسة طبعـــون والكعبية – طباش - الحجاجـــرة مضن صالحية لجنة توزيـــع املدخوالت من 

معامـــل تكريـــر البـــرول، طالب مركـــز التخطيط البديل بضم قريـــة عبلن إىل هذه اللجنـــة، ألنها تقع مضـــن املحيط الذي متَّ 

تحديـــده، وهـــو 9 كـــم مـــن ُمحيط معامـــل تكرير البـــرول. لكن الجواب عـــى هذا الطلب أشـــار  إىل وجوب وجـــود املناطق 

الســـكنية وليـــس منطقـــة النفوذ فقط، لذلـــك بقيت عبلن خارج مـــداوالت اللجنة.

ـــل املركز العربـــي للتخطيط البديل البلـــدات العربية الثـــالث الي أدرجت 
ّ
بـــارشت اللجنـــة عملهـــا يف نهاية العـــام 2016. ومث

مضـــن اللجنـــة مـــن خالل التنســـيق مـــع الســـلطات املحلية فيهـــا. وقـــام املركز بتحضـــر معلومـــات تخطيطيـــة وميدانية عن 

ـــة مواطنيها مـــن املدخوالت العامة للســـلطة  البلـــدات الثـــالث، تـــرح الوضع االقتصـــادي االجمتاعـــي لهذه البلـــدات، وحصَّ

املحليـــة مـــن الرائـــب املحليـــة )األرنونـــا( واملزيانيـــات الحكومية. وبـــّن املركز يف عرضـــه أمام اللجنـــة الفـــوارق الكبرة بن 

ة املواطـــن العربي مـــن املدخوالت يف  درجـــة مضـــن اللجنة، والفوارق الشاســـعة جـــًدا بن حصَّ
ُ
البلـــدات العربيـــة واليهوديـــة امل

هـــذه البلـــدات وبن مدخـــوالت املواطن اليهـــودي يف البلـــدات اليهودية.



كذلـــك، قام املركز العربي للتخطيط البديل بإعداد دراســـة شـــاملة عـــن منطقة معامل تكرير البرول الي أنِشـــئت يف فرة 

االنتـــداب الربيطـــاين، وتحويلهـــا فميا بعد إىل ملكيـــة الحكومـــة اإلرسائيلية، وحقيقة متويـــل إقامة املرافـــق واملصانع املختلفة 

ر لحـــر توزيع مدخـــوالت معامل  بمتويـــل ودعـــم حكومـــي عى مـــدار عرات الســـنوات. وبّن املركـــز عدم وجـــود أي مربِّ

البـــرول بـــن بلدية حيفـــا وكريات آتا ونيـــر واملجلس اإلقلميي زبولـــون فقط. وأشـــار املركز إىل حقيقة أن هذه الســـلطات 

املحليـــة مل تقـــم بمتويـــل أي مـــروع داخل هـــذه املعامل! لذلـــك يجب وضع معايـــر توزيع عادلـــة تنطبق عـــى كل البلدات 

املحيطـــة وتأخذ بالحســـبان وبأهمّيـــة معالجة األرضار البيئيـــة الناتجة عن هذه املعامـــل، وتوفر املزيانيـــات الالزمة من مصدر 

عالجتهـــا ومنع تصديرهـــا إىل الجو أو الربة.
ُ
األرضار مل

درجة مضن اللجنة يأخذ بالحســـبان 
ُ
كمـــا اقـــرَح املركـــز العربي للتخطيـــط البديل موديال للتوزيـــع العادل بن كافة البلـــدات امل

الوضـــع االقتصـــادي االجمتاعـــي للمواطن/الفرد يف كل بلـــدة، والُبعد الجغرايف ومـــدى تأثر األرضار البيئية عـــى أنواعها عى 

البلدة وســـكانها ومحيطها.

شـــارك ممثلـــو املركـــز العربي للتخطيط البديل يف كل الجلســـات الخاصة بتوزيـــع مدخوالت معامل تكريـــر البرول، وتابعوا 

درجة مضـــن اللجنة ومـــن املختصـــن البيئين 
ُ
ّدمـــت للجنـــة مـــن مختلـــف الســـلطات املحليـــة امل

ُ
كل املـــواد والعـــروض الـــي ق

قة بهـــذا املوضوع.
ُ
واالقتصاديـــن والجغرافيـــن الذيـــن قّدموا دراســـاتهم وأبحاثهـــم املتعل

يف املرحلـــة األخـــرة مـــن عمـــل اللجنة واقـــراب موعد تقدميهـــا توصياتها، قررت الســـلطات املحلية املســـتفيدة حـــى اآلن من 

مدخـــوالت معامـــل التكريـــر وهـــي حيفـــا )%45( وكريات آتـــا )%25( ونيـــر )%15( واملجلـــس اإلقلميي زبولـــون )%15( تقدمي 

المتـــاس للمحكمـــة العليـــا ضـــد تقدمي التوصيات، األمـــر الذي جّمد عمـــل اللجنة لغاية انتهـــاء املحكمة من البـــّت يف االلمتاس 

املقـــّدم، ومنـــع نـــر توصياتهـــا إىل ما بعد إنتهـــاء املـــداوالت القضائية، أي إىل مـــا بعد صدور هـــذا التقرير.
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 الشـــائك من خـــالل التنســـيق التام مع البلـــدات العربيـــة املمثلة يف 
ّ

ســـيواصل املركـــز العربـــي للتخطيـــط متابعـــة هذا امللف
اللجنـــة وهي شـــفاعرمو وبمســـة طبعون والكعبيةـ  طباشـ  الحجاجرة ودالية الكرمل وعســـفيا، لتحصيـــل حقوقها مضن إعادة 
التوزيـــع أو هيكلـــة املجلـــس الصناعي كما نّصت عليـــه اللجنة يف توصياتهـــا، أي إقامة مجلس صناعي، هو عبارة عن ســـلطة 
محليـــة صناعيـــة )كمـــا يف “تيفـــن”( يقوم بـــإدارة وتطوير املنطقـــة الصناعية، ويـــّم توزيع أرباحـــه عى البلـــدات الريكة يف 

إدارتـــه، بعد خصم تكاليف اإلدارة والتشـــغيل. 

ينظـــر املركـــز إىل مـــا بعد انتهـــاء بحث االلمتـــاس يف املحكمـــة العليا عى أمل تحقيـــق إنجاز آخـــر يف مجال العـــدل التوزيعي. 
وكان “املركـــز” نجـــح يف إعادة توزيع املدخوالت يف منطقة “تيفن” بحيث مّت تخصيـــص %43 منها لصالح بلدات عربية مجاورة، 
مضـــن املجلـــس املحي الذي يمشـــل كفر مسيع وكـــرى )%23( واملجلس الذي يمشـــل يانوح وجث )%20(. كمـــا يواصل املركز 
العربـــي مســـاعيه إلنجـــاز توزيع املدخوالت من املنطقة الصناعية “تســـيبوريت” لصالح املشـــهد وكـفــــركنا والبطوف والــــرينة 

ماهل. وعن 
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توزيع المدخوالت من منطقة “تسيبوريت” الصناعية

املقدمة

لغـــرض التحقيـــق بشـــأن توزيع املدخوالت وتوســـيع مناطـــق نفوذ الســـلطات املحلّيـــة عّينـــت وزارة الداخليـــة لجنة دامئة 
ق بهاتن املســـألتْن. 

ّ
للتحقيـــق يف قضايـــا تتعل

ـــرة إىل وزيـــر الداخليـــة كطلـــب لدراســـة توزيـــع املدخـــوالت مـــن رضيبـــة األرنونـــا للمنطقـــة الصناعية 
ّ

م هـــذه املذك قـــدَّ
ُ
ت

“تســـيبوريت”. 

يتطـــرق هـــذا الطلـــب اىل توزيـــع املدخـــوالت يف محيـــط املنطقـــة الصناعيـــة المشاليـــة ملدينة “نتســـرت عليـــت” )املنطقة 
الصناعيـــة “تســـيبوريت”( كما تحّدد يف الخارطة الهيكلية الشـــاملة رقم 0137604-212 ) أنظـــر خارطة رقم 2(، ويقف من 
ورائـــه الســـلطات املحلية التالية: املشـــهد، كفر كنـــا، عن ماهل، الرينة والبطـــوف. وكما هو معمول بـــه مبوجب القانون، 
ُيقـــّدم الطلـــب إىل وزير الداخلية، وتكون بلدية “نتســـرت عليت” رشيكة يف املســـار يف حـــال أوىص الوزير بتكليف لجنة 

تحقيق لتقـــّدم له التوصيات بهذا الشـــأن.  

فـــت الســـلطات املحلية املذكـــورة املركز العربي للتخطيط البديـــل )الحقاـ  “املركز”( إعداد هذه املذكـــرة لتقدميها إىل وزير 
ّ
كل

الداخليـــة، واقـــراح موديل لتوزيع املدخوالت بن الســـلطات املحلية يف محيط املنطقة الصناعية “تســـيبوريت”.

 معيارًيا لتوزيع املدخـــوالت من رضيبة 
ً
طـــّور “املركز”، وكجزء من متثيل الســـلطات املحلية بشـــأن “تســـيبوريت”، موديـــال

األرنونـــا ومـــن مصـــادر الدخـــل األخـــرى بـــن الســـلطات املختلفـــة. يقوم هـــذا املوديل عـــى التجربـــة املراكمـــة يف البالد 
والخـــارج يف مجـــال توزيع املدخوالت بن الســـلطات املحليـــة املتجاورة. يف اآلونة األخرة يبـــدو أن الوعي إىل رضورة توزيع 
املدخـــوالت الي مصدرها الصناعة والتجارة بن الســـلطات املحلية املتجاورة يف اتســـاع، خاصـــة وأن الفجوات يف املدخوالت 
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بن الســـلطات قد تكّرســـت عى مدار الســـنن )العـــدل التوزيعي(.

تجـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه ال يوجـــد يف البالد معيـــار ثابت وُملـــزم لتوزيع املدخـــوالت بن الســـلطات املحليـــة. واملعيار الذي 
ل الســـلطات املحلية 

ّ
يقرحه “املركز” وميث

الخمـــس يعمتـــد عـــى نتائـــج وتوصيات 
فت بدراســـة 

ّ
لجـــان تحقيـــق ســـابقة كل

موضوع توزيـــع املدخوالت، إال أنه يدمج 
معهـــا أبعـــادا ومعايـــر ماديـــة إضافية 
توّســـع من مدى مشولية هـــذا املوديل. 
الهـــدف املنشـــود هـــو تطويـــر موديـــل 
وشـــفاف  ومشـــويل  معيـــاري  توزيـــع 
يقوم قدر املســـتطاع عـــى معاير كمية 
قابلـــة للقياس ومتوافرة يف منشـــورات 
ومعطيـــات دائـــرة اإلحصـــاء املركزية أو 

مصـــادر أخـــرى موثوقـــة للمعلومات. 

ح منطقة “تسيبوريت” الصناعية 
ّ
 خارطة رقم 1: مسط

حسب الخارطة الهيكلية الشاملة رقم 212-0137604
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ممّيزات منطقة »تسيبوريت« الصـنـاعـيـــة
أقميـــت منطقـــة »تســـيبوريت« الصناعيـــة  يف العـــام 1992 عى أراض مت مّضهـــا إىل “نتســـرت عليت”، وهي 
واقعـــة عـــى ُبعـــد 7 كلم مشال املدينـــة. تبلغ مســـاحتها يف مرحلتها الراهنـــة 1600 دومن، ويصل مجمل املســـاحة 
بعـــد اســـتكمال كل املراحـــل إىل 3560 دومًنـــا. وتضـــّم منشـــآت صناعـــة ثقيلـــة وبـــارك لصناعـــات الهـــايـ  تيك 
ديرها 

ُ
ومصانـــع ذات إمكانيـــات ســـياحية. املنطقة خالية من الســـكان وتضّم مســـاحات خراء ومباٍن عامـــة وت

مديريـــة خاصة. 

تجدر اإلشـــارة إىل أن منطقة “تســـيبوريت” ممشولـــة يف الخارطة الهيكلية اللوائية للـــواء المشال “תמ”מ/9/2” 
كمنطقـــة صناعيـــة لوائيـــة. وقد رمســـت الخارطة بالتواصـــل مع منطقة “تســـيبوريت” منطقتـــن صناعيتن يف 
نطـــاق بلـــديت املشـــهد وكفـــر كنا. وقد مّت حـــى اآلن تطويـــر املنطقة الصناعية يف كفر كنا بشـــكل جزيئ بيمنا لــــم 

يـــّم تطوير املنطقة الصناعية يف املشـــهد رغـــم أن الخارطة أقّرت بشـــكل نهايئ.

اخـتـيـار السلطات املحلية املشاركـة يف طـلب توزيع املدخوالت

اختيـــار الســـلطات املحليـــة والبلـــدات الي ستشـــارك يف توزيع املدخوالت من منطقة “تســـيبوريت” ســـتم مبوجـــب عدد من 
املعايـــر كمـــا هو مبـــّن فميا يي:

معيار املـسـافــة:	 

مـــن خـــالل فحـــص لـــوايئ أجرينـــاه للبلـــدات املوجودة مضـــن محيط 7 كـــم مـــن املنطقـــة الصناعيـــة “تســـيبوريت”، وجدنا أن 
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مجلـــس املشـــهد املحـــي وقرية عرب الهيـــب التابعـــة ملجلس البطـــوف اإلقلميي إضافـــة إىل البلـــدة الجماهرية “أوشـــعياة” 
التابعـــة ملجلـــس يـــــزراعيل اإلقلميـــي هي بلـــدات محاذية ملنطقـــة “تســـيبوريت” الصناعية. ووجدنـــا أيضا، قرى غـــر ُمحاذية 
للمنطقـــة الصناعيـــة، وهي كفر كنا والرينـــة وقريي رمانة والعزير التابعتن ملجلس البطوف اإلقلميي وموشـــاڤ تســـيبوري 
والقريـــة الجماهريـــة بيت رميون. وعى مســـافة 6 كم عن “تســـيبوريت” تقع طرعان وعن ماهل ويافـــة النارصة والنارصة 

و”نتســـرت عليت”.

معيار العنقود االجمتاعي - االقتصادي:	 

مـــن بـــن القرى الـــي ذكرناها أعاله، فإن املشـــهد وكفـــر كنا والرينة وعـــن ماهل ويافـــة النارصة والنـــارصة وطرعان وقرى 
مجلـــس البطـــوف اإلقلميي موجودة يف العناقيد االجمتاعية ـ االقتصادية من 3-1. “نتســـرت عليـــت” يف العنقود الخامس )5( 

ومجلـــس إقلميي عميق يزراعيل يف العنقـــود الثامن )8(.

معيار الدخل من رضيبة األرنونا الصناعية والتجارية: 	 

مصـــدر الدخـــل األســـايس ملعظـــم البلـــدات الي ذكرناهـــا آنفا، هـــو رضيبـــة األرنونا الســـكنية عـــدا املجلـــس االقلميي عميق 
يزراعيـــل و”نتســـرت عليـــت” اللذان يســـتحوذان عى مصالح مـــدّرة للدخل )أنظر جـــدول رقم 1(. يف معظم البلـــدات تقريبا 
ة ومـــدّرة للمدخوالت، وحيث توجـــد مناطق كهذه مثـــل: النارصة وكفر كنـــا والرينة. فهي 

ّ
ال توجـــد مناطـــق صناعية مســـتقل

ســـهم يف املتانـــة االقتصادية للســـلطات املحلية.
ُ
ضعيفـــة جـــدا عـــى نحو تبدو معـــه املدخوالت غـــر جّدية وال ت
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جدول رقم 1 : املدخوالت من األرنونا للفرد يف كل واحدة من البلدات

أرنونا ليس من السكن للفرد ش/ف جباية أرنونا إجمالية للفرد ش/ف عدد السكان البلدة

1995 3164 39،000 عميق يزراعيل

1879 2881 40،198 نتسرت عليت

543 1100 75،726 النارصة

454 933 13،337 رعان
ُ
ط

333 759 21،296 كفر كنا

80 646 7،858 املشهد

198 612 18،234 يافة النارصة

126 549 18،475 الر ينة

36 490 12،484
عن ماهل

2012

28 402 7،300 البطوف

يف ضـــوء املعطيـــات يف الجـــدول تقـــّرر أن البلـــدات الـــي ينبغي مشلها يف هـــذا الفحص بشـــأن توزيع املدخـــوالت من منطقة 
»تســـيبوريت« الصناعيـــة؛ هـــي: املشـــهد، كفر كنـــا، الرينة، مجلـــس البطـــوف اإلقلميي وعـــن ماهل وهذا اســـتنادا إىل 
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ُبعدهـــا عـــن »تســـيبوريت« واملدخـــول املنخفض من رضيبـــة  األرنونـــا الصناعية يف مناطـــق نفوذها.
مشـــل يف قامئة البلدات الـــي تطالب بحصة مـــن توزيع مدخوالت 

ُ
ينبغـــي التوضيـــح، أن طرعـــان ويافة النـــارصة والنارصة مل ت

املنطقة الصناعية “تســـيبوريت” لعدة أســـباب وهي:
1 . 

ّ
املحـــي طرعـــان  مجلـــس  قـــّدم 

طلبـــا إىل وزارة الداخليـــة لتوزيـــع 
املدخوالت من منطقـــة “ِكدمات 
جليـــل” الصناعيـــة ومن معســـكر 
محيـــط  يف  القـــامئ  “مششـــون” 
مجلس الجليل األســـفل اإلقلميي 
املحاذيـــان ملنطقـــة نفـــوذ طرعان.

بحســـب رأينـــا، بالنســـبة للنارصة . 2
ويافـــة النارصة ينبغـــي إيجاد حّل 
أنجـــع مـــن توزيع املدخـــوالت من 
منطقـــة صناعيـــة مشـــركة لعدد 
املحليـــة.  الســـلطات  مـــن  كبـــر 
كبلدتـــن كبرتـــن يف املنطقـــة، 
صـنـاعـيــــة  مـنطـقــــة  تسـتحقــــان 
وضــــعهما  لتـحســــن  ة 

ّ
مســـتقل

االقـتـصــــادي ووضـــع سكــــانهما 
االجمتاعـــي.

خارطة رقم 2: السلطات املحلية املمشولة يف طلب توزيع املدخوالت
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ممّيزات السلطات المحلية:
يســـتعرض  هـــذا الجـــدول ممـــزّيات وخصائـــص الســـلطات املحلية الخمس: كفـــر كنا، املشـــهد، الرينـــة، عن ماهل 

اإلقليــــمي: البطوف  ومجلس 

جدول رقم 2 : ممّيات السلطات املحلية املمشولة يف توزيع املدخوالت:

م. إ. البطوفعيـن ماهلالـرينةاملشهدكفر كناالسلطة املحلية

العـــزيــر  عـيـن ماهلالرينةاملشهدكفر كناالبلدات

رمــانــة 

رمة الهيب 

وادي الحمام

1,9681,9601,9681,9642,000سنة إقامة املجلس املحيل

21,2967,85818,47512,4847,300السكان - 2015

العنـقـود االجتـماعي-

االقتصادي

22321
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م. إ. البطوفعيـن ماهلالـرينةاملشهدكفر كناالسلطة املحلية

امليــزانـيـة )مدخوالت( 

سـنــويــــة عــاديـــــة

 )مالين الشواقل(

12739.589.5-58.5

إجمايل األرنونا 

)مالين الشواقل(

29.8

 1،400(
ش.ج/للفرد(

7.8

 893(
ش.ج/
للفرد(

26.7

 451.4(
ش.ج/للفرد(

-5.5

)756 ش.ج/
للفرد(

مساحة منطقة النفوذ 
)دونـم(

10,0507,24010,8005,2003,760

ُيبـــّن الجدول أن تدريج الســـلطات املحليـــة الخمس يف العناقيد االجمتاعيةـ  االقتصادية موجـــود يف القاطع األدىن وأنها تعاين 
مـــن مدخـــوالت منخفضـــة )أقّل من 1،500 ش/للفرد( بســـبب غيـــاب مناطق صناعية جّدية نشـــطة ومراكز تجارية وتشـــغيل 

العظمى.  غالبيتها  يف 

بـــّن الخارطـــة )رقم 3( موقع الســـلطات املحلية بالنســـبة ملوقـــع املنطقة الصناعية “تســـيبوريت” يف منطقة الجليل األســـفل 
ُ
ت

يف لـــواء المشـــال، مبا يف ذلك مناطـــق نفوذها:
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 خارطة رقم 3: خارطة تبيان املواقع
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تـطـويـر مـوديـل معياري لتوزيع المدخوالت بين السلطات المحلية
نقـــرح هنـــا موديل معيـــاري لتوزيـــع املدخوالت بن ســـلطات محليـــة محاذية ومجـــاورة ملنطقة تشـــغيل أو ملصدر 
دخـــل آخـــر مدخوالتـــه ليســـت مـــن رضيبـــة األرنونا الســـكنية مثل كســـارة أو معســـكر جيـــش أو منشـــأة صناعية 
طريـــة. املنطقـــة الي يّم توزيـــع املدخوالت منها، كلهـــا أو جزء منها، عى عدد من الســـلطات 

ُ
مبقاييـــس لوائيـــة أو ق

املحليـــة ذات العالقة ســـُيمسى الحقا بــــ »منطقة توزيـــع املدخوالت«. ولالختصـــار »م.ت.م«. 

توزيع املدخوالت بن السلطات املحلية املشاركة )أو الحاصلة( تتحّدد مبوجب ثالثة معاير أساسية:

اعتبارات عليا خاصة;. 1
ُبعد املنطقة املبنية للسلطة املحلية عن منطقة توزيع املدخوالت;. 2
الفوارق املالية بن السلطات املحلية املشاركة يف توزيع املدخوالت. 3

أوال،  يف أحيـــان متقاربـــة يـــأيت قرار توزيع املدخوالت من منطقـــة مدّرة )“منجم أرنونا”( بن ســـلطات محلية محاذية كبديل 
حات نفوذ الســـلطات املحليـــة املجاورة. إن طريقة 

ّ
أو تســـوية لطلبـــات متناقضة وضغوطات لضّم مناطق )اضافّية( إىل مســـط

توزيـــع املدخـــوالت مبوجب معاير موضوعية وشـــفافة ومشوليـــة عامة تخفف من حدة الراعات واملنافســـة بن الســـلطات 
شـــجع عى تقّص املصالح املشـــركة. 

ُ
املحلية، وتؤســـس آلية التعاون املناطقي )يف املنطقة( وت

هنـــاك حـــاالت كانـــت فيها لســـلطات محلية معّينـــة )أو ال يـــزال لها( رابط خـــاص وعالقة قوّيـــة ـ مع “م.ت.م” ـ كســـلطة 
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محليـــة حاضنـــة. من املعـــروف وجود حاالت أقميت فيها مناطق صناعية واســـعة األرجاء، مركز تشـــغيل لـــوايئ أو مصدر غين 
آخـــر عـــى أراض كانت تابعـــة )بامللكية أو بالنفوذ( لســـلطة محلية أو بلدة مجـــاورة، لكن قـــرارات إدارية/حكومية منعت من 
هـــذه الســـلطات املحليـــة أو البلـــدات ذات العالقة الخاصـــة الحصول عى أي فائدة من مثـــار التطوير والمنـــو. وأكرث من ذلك، 
مجـــّرد إقامـــة “م.ت.م” مبحـــاذاة الســـلطة املحلية األم، منـــع تطوير أو إقامة منطقـــة صناعية ومشـــاريع اقتصادية أخرى يف 

محيطهـــا األمر الذي مـــّس مبتانتها االقتصادية وفـــرص تطّورها. 

ليـــس هنـــاك إمكانيـــة لتحديد قواعد عامـــة، التخاذ قـــرارات بخصوص مطالـــب خاصة لســـلطات محلية، للحصـــول عى جزء 
ر ملطالـــب خاصة كهذه. 

ّ
مـــن املبلـــغ املفـــرض توزيعه بفعـــل العالقة الخاصة مـــع “م.ت.م”. لكن أحيانا كثـــرة ال مُيكن التنك

وعليـــه، ينبغـــي متكـــن اللجنـــة من الحـــم يف موضوع توزيـــع املدخوالت من خـــالل إعمال اعتبارات تتناســـب مـــع كل حالة 
وحالة.

للتلخيـــص، مـــن املقبول توزيع جزء مـــن املبلغ اإلجمايل املخصص للتوزيع عى أســـاس معاير عليا خاصـــة، تجاوًبا مع توقعات 
ثبتـــة لــــ “م.ت.م” للحصـــول عـــى حصة وافـــرة من املبلـــغ املخصـــص للتوزيع، 

ُ
الســـلطات املحليـــة ذات العالقـــة الخاصـــة وامل

رص التطـــور والتمنية، والعالقـــة الخاصة بــــ “م.ت.م” املحّددة. 
ُ
للتعويـــض عن خســـارة ف

ثانيـــا،  الهـــدف مـــن وراء توزيـــع املدخوالت بن ســـلطات محلية مشـــاركة مبوجب معيـــار الُبعد )عن مصـــدر املدخوالت( هو 
منـــح تعويض للســـلطات املحيطة عـــى مّس أو مكرهٍة لحقت بســـكان هذه الســـلطات نتيجة لقربها من مصـــدر املدخوالت. 
املـــّس أو املكرهـــة مُيكـــن أن يلحقا مبجـــاالت الصحة أو البيئـــة أو املنظر الطبيعي وصورة الســـلطة املحلية وأوضـــاع األمان فيها 
واملواصـــالت أو أنهمـــا تعيقـــان التخطيط والتطوير يف مناطق الســـلطة املحلية بســـبب قربها الجغرايف مـــن مصدر املدخوالت.
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كَرهة )أي من مصـــدر املدخوالت( أكـــرب، فإن مـــدى التأثر أقّل. 
َ
تنـــّص املفاهـــم املاديـــة عى أنـــه كلما كانت املســـافة مـــن امل

وبالعكـــس، كلمـــا كانت الســـلطة املحليـــة أو البلدة أقـــرب إىل املكَرهة فإن التأثر الســـلبي أشـــّد وقوته أكرب.

األســـاس املنطقـــي مـــن وراء توزيع مدخوالت رضيبـــة األرنونا من مصـــدر للمكاره هـــو أن الفائدة االقتصادية الي ســـتمتتع 
لغي بشـــكل جزيئ التأثر الســـلبي، وتشـــكل ما ُيشـــبه 

ُ
بهـــا الســـلطة املحليـــة الحاصلـــة عى جزء مـــن املدخوالت تـــوازي او ت

نها من اتخـــاذ إجراءات 
ّ

التعويـــض عـــى األرضار املختلفـــة الـــي تلحق بهـــا ومبواطنيها. كما هو واضـــح، تعويض كهذا قـــد ميك
ص وتحّد مـــن التأثرات الســـلبية املذكورة.

ّ
وتنفيـــذ أعمـــال من شـــأنها أن تقل

عامـــل آخـــر يســـّوغ حصـــول ســـلطة محلية مجـــاورة ملنطقـــة صناعية عـــى جزء مـــن املدخـــوالت هو أن مجـــّرد وجـــود املنطقة 
ل أحيانـــا كثرة ســـببا يف رفـــض مبادرات لســـلطات محلية إلقامـــة مناطق تشـــغيل يف الجوار، اســـتنادا إىل 

ّ
الصناعيـــة يشـــك

اعتبـــارات بيئيـــة واقتصاديـــة مختلفة. وهذا األمـــر ُيفيض إىل فقدان فرص تطوير ومنو لدى الســـلطات املحليـــة املجاورة. هذه 
 )Opportunity Cost( رص

ُ
ما كانت الســـلطة املحلية أقرب إىل املنطقة الصناعية والتعويض لـقــــاء إضاعة الف

ّ
الخســـائر تزداد كل

من املفـــروض أن يزداد.

كرهـــة كبرة وقدرتها عى التأثر الســـلبي أكـــرب، فمن املرجح أن قمســـا من املدخوالت 
َ
 تجـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه كلما كانت امل

ع عى الســـلطات املحلّيـــة املحاذية، حســـب معيار الُبعد، ســـيكون أكـــرب. تجســـيدا لذلك، من املنطقـــي أكرث ان 
ّ
الـــذي ســـيوز

معيـــار الُبعـــد ســـيأخذ وزنا أكرب عندما يكون األمر بشـــأن كســـارة نشـــطة أو منطقة صناعـــات ثقيلة وملوثة قياســـا مبنطقة 
ِحـــرف خفيفة أو مّجمع صناعـــات نظيفة.

ثالثـــا، الهدف مـــن وراء توزيع املدخوالت مبوجـــب معيار الفوارق والفجوات االقتصادية بن الســـلطات املحلية املشـــاركة يف 
التوزيـــع هـــو تطبيق مبدأ العـــدل التوزيعي واتخـــاذ خطوة لتقليـــص الفوارق والفجوات بن الســـلطات املحليـــة املوجودة يف 
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نفـــس املنطقـــة. يف حال وجـــود وضع تتنافس فيه ســـلطات محلية يف منطقـــة جغرافية واحدة فميا بينها عـــى جذب مبادرين 

ل نســـبيا من مدخوالتهـــا الذاتية من رضيبـــة األرنونا 
ّ
زات تقل

ّ
ومصالـــح تجاريـــة إليهـــا، من خالل منحهـــم تخفيضـــات أو محف

عـــى املصالـــح التجارية، وكل ذلك لغرض تحســـن وضعهـــا املايل ـ االقتصادي، فـــإن توزيع املدخوالت عى مســـتوى اللواء او 

درتها عـــى التفاوض.
ُ
ز من متانة الســـلطات وق

ّ
ـــل من التنافـــس ويعز

ّ
املنطقـــة ُيقل

ل مـــن الضغط عى إقامة مناطق تشـــغيل وصناعة يف كل ســـلطة 
ّ
كذلـــك فـــان توزيـــع املدخوالت عى املســـتوى اللوايئ ُيقل

محليـــة حـــى لـــو أّدى األمر إىل التســـّبب بـــأرضار بيئية أو باملس بجودة حياة الســـكان. بذلك، ينتج الشـــعور بـــأن كل مروع 

تطوير أو منشـــأة صناعية تقوم يف املنطقة ســـتتوزع مدخوالته بالتســـاوي بن الســـلطات املحلية وســـكان املنطقة.

ر عىل معايري التوزيع
ّ
املقاييس اليت تؤث

املعيـــاران املذكـــوران )أي: البعد الجغرايف من مصدر الدخل، والفوارق املالية بن الســـلطات املشـــاركة( اللـــذان يحددان توزيع 

املدخـــول بن الســـلطات املشـــاركة يندرجـــان يف معادلة هي نتيجة عـــدة مقاييس ماديـــة واقتصادية متزّي الســـلطات املحلية. 

معادلـــة التوزيـــع هـــذه تحّدد املبلغ الذي ســـتحظى به كل ســـلطة محلية مـــن املبلغ اإلجمـــايل املخصص للتوزيـــع وفقا ملعاير 

افة.
ّ
متزّيهـــا قابلة للقياس وعامة وشـــف

معيار الُبعد	 

املعايـــر الـــي تحـــّدد قميـــة عوامـــل التوزيع حســـب معيـــار الُبعد هـــي الُبعـــد الجغرايف عـــن املصـــدر وحجم عدد الســـكان يف 

الســـلطات املحلية املشـــاركة.
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ب الُبعد الجغرافـي	 
ّ

ُمرك

الُبعـــد الجغـــرايف هـــو الُبعد الذي ُيقاس مـــن مركز مصدر املدخوالت حى مركز البلدة )أو البلدات( للســـلطة املحلية املشـــاركة. 
انية املعّرفـــة فزييائيا وجغرافيـــا )كما يف حالتنا 

ّ
يف حـــال كانـــت الســـلطة املحلية تمشل عددا مـــن البلدات أو التجمعات الســـك

هـــذه(، يـــم قيـــاس البعد مـــن مركز مصـــدر املدخـــوالت إىل مركز كل بلـــدة أو تجمع بشـــكل منفصـــل. البلـــدات األبعد من 
مَشل يف معادلـــة التوزيع حى لو أنهـــا تتبع بلديا لســـلطة محلية معّرفة 

ُ
ؤخذ بالحســـبان وال ت

ُ
محيـــط التأثـــر املتفـــق عليه ال ت

عـــى أنهـــا رشيكـــة يف التوزيـــع )مثالـ  بلـــدات مجلس إقلميي قـــم منها فقط موجـــود يف محيط التأثـــر املتفق عليه(. 

قـــرح هو بشـــأن تأثـــر الُبعد الجغـــرايف للبلدات التابعة للســـلطات املشـــاركة عـــى مركبات التوزيع الي تحســـب 
ُ
املوديـــل امل

مبوجبهـــا املعادلـــة بدرجي قوة:

قوة معززة/أكرب بالنسبة لسلطات )أو قم منها( تحاذي مصدر املدخوالت. لهذه السلطات عامل توزيع املدخوالت يعمل . 1
بشكل معكوس للُبعد الجغرايف عن املصدر.

قـــوة مخففة/أصـغـر بالنسبة لسلطات محلية غر ُمحاذية )لكنها مجاورة جغرافيا وممشولة يف طلب توزيع املدخوالت(. . 2
بالنسبة لـهـذه السلطات املحلية فإن عامل توزيع املدخوالت يعمل بشكل معكوس لربيع الُبعد الجغرايف من املصدر.

معيار ِكَب عدد السكان	 

را 
ّ
إن حجم عدد الســـكان يف الســـلطة املحلية )أو قم من الســـلطة( املشـــاركة يف مـــدى التأثر املتفق عليه ُيعتـــرب معياًرا مؤث

عـــى توزيع املدخوالت حســـب معيار الُبعد الجغـــرايف عن املصدر.
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إن املنطـــق يف اعمتـــاد عـــدد الســـكان كمعيار ذي تأثـــر يأيت يف حال كانـــت بلدتان موجودتـــن عى ُبعد متســـاٍو من املصدر، 
فمـــن املرجـــح أن البلـــدة األكـــرب من حيث عدد الســـكان ســـتحظى بجـــزء أكرب من أمـــوال املدخوالت قياســـا بســـلطة محلية 
مـــع عدد ســـكان أقـــّل، ألن يف الســـلطة املحليـــة الكبرة هناك عدد ســـكان أكرب منكشـــف عى التأثرات الســـلبية بســـبب 

املصدر. مبحـــاذاة  تواجدهم 

عـــى الرغـــم مـــن ذلك، ومبـــا أن عدد ســـكان الســـلطة املحليـــة ُيؤخذ كمعيـــار يف تحديـــد عوامل التوزيع حســـب معيار ســـد 
الفجـــوات املالية بن الســـلطات املشـــاركة )كما ســـنعرض الحقا(، فقد مت تقييـــد تأثره يف معادلة حســـاب العوامل بحيث أن 
القـــم املحـــّول إىل الســـلطة املشـــاركة مرتبط ارتباطـــا تصاعديا مع الجـــذر الربيعي لعدد الســـكان. هكذا يـــم التخفيف من 
تأثـــر حجم عدد الســـكان للســـلطات عى عوامل التوزيع بشـــكل معقول، ومينـــع بذلك وضعا تتحول فيه الســـلطات املحلية 

ع.
ّ
الكبـــرة إىل ما ُيشـــبه “ثقب أســـود” يبتلع معظم املبلـــغ املوز

ر عى 
ّ
مـــن املهـــّم اإلشـــارة هنا والتأكيد عـــى أن الوضع االجمتاعـــي ـ االقتصادي للســـلطات املحلية املشـــاركة كمعيـــار ال يؤث

 تعويضا عـــى أرضار وتأثرات 
ّ

عوامـــل التوزيـــع مبوجـــب معيـــار الُبْعد عن املصـــدر. ســـلطات محلية ميســـورة الحال تســـتحق
ســـلبية تلحـــق بســـكانها من مصانع ومـــكاِره موجـــودة بجوارها برف النظـــر عن مكانتهـــا االجمتاعية ـ االقتصادية. تفســـر 
رب 

ُ
ذلـــك كامـــن يف املبـــدأ أنه عندمـــا يتعرض مواطن فـــرد أو مجموعة ســـكانية أو بلدة بأرسها لتأثرات ســـلبية بســـبب الق

رهـــة مـــن أي نوع كان، فهم يســـتحقون الحصـــول عى تعويـــض أو الحصول عى جزء مـــن رضيبة األرنونا 
ْ

مـــن مصنـــع أو َمك
الـــي يدفعهـــا مصدر التأثر، بـــدون عالقة أو ِصلة لوضعهم االجمتاعـــيـ  االقتصادي. فاملواطنون األغنياء وامليســـورون، أيضا، 

ينبغـــي تعويضهـــم عن الـــرر أو املكرهة الـــي لحقت بهم.   
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معيار تقليص الفوارق االقتصادية	 

املعاير الي تحّدد قمية عوامل توزيع املدخوالت حسب معيار تقليص الفوارق االقتصادية بن السلطات املشاركة هي:

املدخول الذايت اإلجمايل للسلطة املحلية من فرض رضيبة األرنونا عى املصالح والسكن يف منطقة نفوذها;. 1

التدريج االجمتاعي ـ االقتصادي للسلطة;. 2

حجم عدد السكان يف السلطة املحلية.. 3

معيار الدخل الذايت للسلطة املحلية	 

كلمـــا كان الدخـــل الذايت للســـلطة املحلية من مصادر ذاتية أعى، ســـزيد مناعتها اإلقتصادية وتقّل تبعيتهـــا للِهبات والدعم 

الحكومـــي لتحقيق التوازن يف املزيانية. 

عـــادة مـــا تمتتـــع الســـلطات املحلية الي تنشـــط يف مناطـــق نفوذها مناطق تشـــغيل وصناعة ومنشـــآت خاصة ومؤسســـات 

حكوميـــة أو عامـــة مـــن مدخـــول ذايت عاٍل مصـــدره رضيبـــة األرنونا املفروضـــة عليها. كذلك فإن الســـلطات املحليـــة املوجودة 

انها مقتدريـــن وأغنياء، تمتّتع مبدخوالت عاليـــة. أحيانا كثرة تحظى 
َّ

مضـــن العناقيـــد االجمتاعيةـ  االقتصادية االعى كْون ســـك

الســـلطات املحليـــة الي تمتتع مبدخوالت ذاتية عالية بســـكان ُمقتدريـــن، وعليه فهي تنمتي للعناقيـــد االجمتاعية ـ االقتصادية 

االعى. لكن هناك ســـلطات محلية تنمتي للعناقيد االجمتاعية ـ االقتصادية االعى فقط ملجّرد أن ســـكانا مقتدرين يســـكنون 

فيهـــا دون أن يكـــون فيهـــا مصالـــح وأعمال تدّر مدخـــوالت عالية من رضيبة األرنونا. ســـلطات محلية كهـــذه تّتم مبعدالت 

جباية عالية ومبتانة اقتصادية واســـتقرار بلدي دائــــم. 
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باملقابـــل، هناك ُســـلطات محلية تنقصها بالكامـــل تقريبا مناطق مدّرة لريبـــة األرنونا التجارية والصناعيـــة الجّدية، وكذلك 

ســـكان مقتـــدرون وأغنيـــاء. عى الغالب، تنمتي هذه الســـلطات إىل العناقيـــد االجمتاعيةـ  االقتصادية املتدنيـــة، وتجد صعوبة 

.
ً
يف تحقيـــق التـــوازن يف املزيانية وتعمتـــد عى ِهبات تقدمها لها الحكومة ســـنويا

تجـــدر اإلشـــارة إىل أن االتجـــاه يف العقد األخـــر هو تقليص ِهبات املوازنة مـــن الحكومة دون رصد مصـــادر متويل )ذايت( بديلة 

للســـلطات املحليـــة. وعليه، هناك تعزيز ملســـارات النجاعة وتقليص املروفات والخدمات للســـكان، وهنـــاك، أيضا، نقص يف 

جبى من 
ُ
مصـــادر المتويـــل وتطوير املشـــاريع البلدية. مـــن هنا تطورت الحاجـــة إىل توزيع املدخوالت من رضيبة األرنونـــا الي ت

مناطق التشـــغيل واملصانع الخاصة بن الســـلطات املحلية عى أســـاس محّي/لوايّئ.

هـــدف توزيـــع املدخـــوالت من رضيبـــة األرنونـــا للمصالح التجاريـــة واملصانع بن الســـلطات املحليـــة املوجـــودة يف محيطها هو 

تقليـــص الفـــوارق املاليـــة بينهـــا، الناتجـــة من الفجـــوة بن املدخـــوالت الذاتية للســـلطات املحلية مـــن مصادر األرنونـــا البلدية 

)تجـــارة وســـكن(. هدف التوزيـــع نبيل، منطقي وأخـــاليق خاصة عندما يكون األمر بشـــأن توزيع مدخـــوالت مصدرها املصالح 

التجاريـــة واملصانع واملؤسســـات العامة الي أنشـــأت باألســـاس مببـــادرة الحكومة وبأقل جهـــود ومبادرة للســـلطات املحلية.

ِهبـــات املوازنة الحكومية ال تؤخذ بالحســـبان يف مقارنة املدخوالت الذاتية للســـلطات املشـــاركة يف التوزيـــع. من حيث املبدأ، 

ل هبـــات املوازنة يف  ْ َ
رض تعويضها عـــى النقص يف مصادر الدخـــل الذايت. إن مش

َ
يـــم تحويـــل الِهبات للســـلطات الضعيفـــة لغ

مقارنة املدخوالت الذاتية للســـلطات املشـــاركة ســـتؤدي إىل تشـــويه الفجوات املالية الحقيقية القامئة بن الســـلطات.

طرية وبن ِهبـــات املوازنة الـــي مصدرها 
ُ
بشـــأن العالقـــة املتبادلـــة بن توزيـــع املدخوالت الـــي مصدرها مصانـــع محليـــة وق

ر من تحويل طريقة توزيـــع املدخوالت بن الســـلطات املحلية إىل لعبة نتيجتهـــا النهائية صفر، 
ّ

مزيانيـــة الدولـــة، علينا أن نحـــذ

ها لو مل يّم توزيـــع املدخوالت. هكذا 
ّ
أي خصـــم زيـــادة املدخول الذايت للســـلطات من خـــالل تقليل ِهبات املوازنة الي تســـتحق
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ص من الســـلطات املحلية الضعيفة ومـــن الحاجة إىل دعمها 
ّ
ســـيتحول هـــذا اإلجراء إىل تكتيـــك مقصود بأيدي الحكومة للتخل

طلقـــة للموارد الي ســـتكون تحت تّرف الســـلطات الضعيفة 
ُ
مـــن خـــالل ِهبات املوازنـــة. يف حال حصل هذا، فـــإن القمية امل

  .
ً
نتيجـــة لتوزيع املدخوالت لن تزداد بشـــكل ملمـــوس، إذا زادت أصال

تأثري حجم عدد سكان السلطة املحلية	 

حجم عدد ســـكان الســـلطة هـــو مقيـــاس ذو وزن ملموس بالنســـبة لحجم الحصة الي ســـتحصل عليها الســـلطة املحلية من 
توزيـــع املدخوالت حســـب معيار تقليص الفوارق االقتصادية. كلما زاد عدد الســـكان يف الســـلطة املحليـــة كلما زاد املبلغ الذي 

ستحصل عيه الســـلطة من التوزيع. 

مبـــا أن معيـــار تقليـــص الفجـــوات االقتصاديـــة ينبع مـــن مبدأ العـــدل التوزيعي، مـــن املنطقي والعـــادل أن تحصـــل املجموعة 
الســـكانية األكـــرب عى حصـــة أكرب من املبلـــغ املخصـــص للتوزيع بن الســـلطات.

تأثري الوضع االجمتاعي ـ االقتصادي للسلطة املحلية	 

عمليـــا، الوضـــع االجمتاعـــيـ  االقتصادي للســـلطات املشـــاركة يف توزيـــع املدخوالت هو مبثابـــة الحارض الدامئ علًنـــا أو مضنيا يف 
رة عـــى عوامل توزيع املدخوالت حســـب معيار تقليـــص الفوارق االقتصادية بن الســـلطات 

ّ
غالبيـــة املعايـــر واملقاييـــس املؤث

املحلية.

ر مبارشة من مكانتهـــا االجمتاعيةـ  االقتصادية. عى الـــدوام تقريبا، تمتتع 
ّ
إن حجـــم املدخـــوالت لدى كل ســـلطة محليـــة متأث

الســـلطات املحليـــة املنمتيـــة للعناقيد العليا بدخل نوعـــي )أي دخل الفرد( أعى، إمـــا ألنها تضّم يف منطقتهـــا مصالح و”مناجم 
لريبة األرنونا” التجارية املّدرة، أو ألن ســـكانها مقتدرين ويســـددون ديونهم/الزاماتهم للســـلطة.
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مبصطلحـــات بلديـــة، رســـوم رضيبـــة األرنونا عالية للفرد يف الســـلطات املحليـــة الغنية، ترافقهـــا يف العادة نســـبة جباية عالية، 

مقابـــل تخفيضات وتســـهيالت رضيبية طفيفة. أّما يف الســـلطات الضعيفة )املنمتية للعناقيد االجمتاعيـــةـ  االقتصادية املتدنية( 

ما كانت الســـلطة 
ّ
فـــإن رســـوم رضيبة األرنونـــا منخفضة، كذلك معـــدالت الجباية، مع منح تســـهيالت وتخفيضات كبرة كل

أضعف.

الشـــكل املبارشة الذي تتجّســـد فيه تأثـــرات التدريج االجمتاعي ـ االقتصادي للســـلطات املحلية يف موديـــل توزيع املدخوالت 

شـــتق قميته من 
ُ
ـ  رضب( املدخـــول الـــذايت لكل ســـلطة محليـــة يف عامل الجبايـــة املعقول الذي ت

ّ
هـــي يف تقليـــل )عـــى األدق

املكانـــة االجمتاعيـــة ـ االقتصادية. قمية مركب عامل الجباية املعقول بالنســـبة لســـلطة محلية يف العناقيـــد العالية يقرب من 

%100، وأقـــّل من هـــذا كلما تدىن تدريج الســـلطة املحلية.

توصيف موديل التوزيع ميوجب معيار سّد الفجوات االقتصادية	 

عة بـــرط أن يكون 
ّ
 ســـلطات محلية بجزء مـــن املدخـــوالت املوز

ّ
موديـــل التوزيـــع بينـــاري/ ثنـــايئ، وبهـــذا املعىن فهو يـــزك

الدخـــل الـــذايت مـــن رضيبـــة األرنونا العامة )مـــن الســـكن والصناعة والتجارة( يف ســـلطة مـــا أدىن من معّدل املدخـــول الذايت 

للفـــرد يف مجمـــوع الســـلطات املشـــاركة. الســـلطة الي يكون فيهـــا معّدل الدخـــل الذايت للفـــرد أعى من املعـــّدل املذكور لن 

ع مبوجـــب معيار تقليـــص الفجـــوات االقتصادية.
ّ
 الحصـــول عـــى جزء مـــن املبلغ املوز

ّ
تســـتحق

علن لتقليـــص الفجـــوات االقتصادية بن الســـلطات املحليـــة املشـــاركة. إذا كانت هناك 
ُ
 هـــذا التوّجـــه يقـــوم عى الهـــدف امل

ســـلطة محليـــة ميســـورة )مـــن بن الســـلطات املحلية املشـــاركة( تحصل عى جـــزء من املدخـــوالت الي يّم توزيعها، ســـيكرب 

املبلـــغ الـــذي تحصـــل عليه ســـلطة محلية ضعيفـــة من أجل تقليـــص الفجـــوة االقتصادية بينهمـــا. وهكذا يـــّم إجهاض هدف 

تقليـــص الفجـــوات االقتصاديـــة، أو ســـتكون هناك حاجـــة إىل مبالغ كبرة بشـــكل خـــاص لتحقيق تقليص جـــدّي للفجوات.



28

ع عاليا إىل حّد مســـاواة املدخول الذايت املتوســـط للفرد يف الســـلطات املحليـــة الضعيفة مع 
ّ
يف حـــال كان مبلـــغ املدخـــول املـــوز

متوســـط املدخـــول يف كل الســـلطات املحليـــة املشـــاركة كنتيجـــة لعمليـــة التوزيـــع، عندها تبدأ الســـلطات امليســـورة )صاحبة 
املدخـــول األعـــى مـــن املتوســـط( الحصول هـــي أيضا عى جزء نســـبّي مـــن املدخوالت.

قـــرح حًدا أدىن ملتوســـط الدخل الذايت لمْشل أو اســـتثناء أي ســـلطة محلية من التوزيـــع. فالتوجه يقيض 
ُ
ال يعمتـــد المنـــوذج امل

بالســـعي إىل تقليص الفجوات بن الســـلطات املشـــاركة باالرتكاز عى متانتها االقتصادية النســـبية، دون اعمتاد قمية مطلقة 
محـــددة للدخـــل الذايت كرط للدخـــول أو الخروج من عمليـــة توزيع املدخوالت.

قرح هنا بشـــكل خـــاص مصـــادر املدخوالت املخصصـــة للتوزيع مـــن منطقة صناعيـــة أو مصنع خـــارج منطقة 
ُ
ُيـــالمئ املوديـــل امل

ســـلطات محليـــة عديدة مثلما هـــو األمر مع توزيع املدخـــوالت من منطقة “تســـيبوريت” الصناعية بن الســـلطات املمشولة 
هـــا أو جزء منها، 

ّ
يف الطلـــب. يف حـــال كان مصـــدر املدخـــوالت املخصصة للتوزيع من مدخوالت ذاتية للســـلطات املشـــاركة، كل

ســـتكون هناك حاجة إىل مالءمـــة املعاير املناســـبة يف املوديل. 

الســـتكمال الصورة النظــــرية بشأن مناذج تــــــوزيع املدخوالت بهــــدف تـقــــليص الفجوات، هناك توّجه إضايف يدعو اىل توزيع 
املدخوالت بن كل الســـلطات املشـــاركة، مبا فيها الســـلطات امليســـورة ذات الدخل الذايت األعى حيث معّدل الدخل الــــذايت 
ا من 

ًّ
للفـــرد يف هـــذه السلطـــــات. بحســـب هـــذا التوّجـــه، الجزء الذي ستحــــصل علـيــــه كل ســــــلطة محلية ســـيكون ُمشـــتق

حــــجم عدد الســـكان يف الســـلطة املحلية والنســـبة بـــن معّدل دخلها الذايت للــفـــــرد وبـــن معّدل الدخل الـــذايت للفرد يف كل 
الســـلطات املحلية.
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دراسة تأثري توزيع املدخوالت عىل تقليص الفجوات	 

قـــرح ينطوي عـــى أداة لفحص تأثر توزيع املدخوالت بن الســـلطات املشـــاركة عـــى تقليص الفجوات 
ُ
للتلخيص،املوديـــل امل

االقتصادية بينها قياســـا بالوضع األويل. تّم املقارنة من خالل حســـاب عامل  GINI بالنســـبة للدخل الذايت للفرد يف الســـلطات 
املحليـــة قبـــل التوزيع وبعده. وهكذا ميكننا أن نقيس نجاعة توزيع املدخوالت وإســـهام ذلـــك يف تقليص الفجوات االقتصادية 

املشاركة. السلطات  بن 
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تـطــبــيــق مــــــوديــــل تـــوزيــع المدخـــوالت عــلى مـــنطـقـــة 
»تسيبوريت« الصناعية

قـــرح لتوزيع املدخـــوالت ولحســـاب عوامل توزيع املدخـــوالت من منطقـــة “تســـيبوريت” الصناعية بن 
ُ
املوديـــل امل

الســـلطات املحليـــة الـــواردة يف الطلب: مجلس املشـــهد املحي، مجلس كفر كنـــا املحي، مجلس البطـــوف اإلقلميي، 
شـــاركة(. 

ُ
مجلـــس عـــن ماهل املحي ومجلـــس الرينة املحي )الحقا ـ الســـلطات امل

املبلغ املخصص للتوزيع	 

فة وفـــق القانون تحديد املبالغ املخصصة للتوزيع بن الســـلطات 
ّ
لجنـــة الفحـــص الجغرايف الي ســـُيعّينها وزير الداخلية مكل

املحليـــة املشـــاركة، مـــع األخذ بالحســـبان املدخوالت الـــي مصدرها جباية رضيبـــة األرنونا مـــن املصالح العاملـــة يف املنطقة 
الصناعيـــة، واملروفـــات الالزمة لزويـــد املنطقة الصناعية بالخدمـــات البلدية مبا فيهـــا تطويرها وصيانتها.

من املناســـب أن تفحص اللجنة وتقّرر بشـــأن قمية رســـوم رضيبـــة األرنونا للمصانع واملصالح يف املنطقـــة الصناعية وأي جزء 
من مدخوالت رضيبة األرنونا ســـُيحّول للتوزيع بن الســـلطات املحلية.

ا بـــرورة خصم التكاليـــف البلدية الـــي ترفها بلدية “نتســـرت عليـــت” لغرض 
ً
يجـــدر التأكيـــد عـــى أن هنـــاك اعراف

الصيانـــة والتشـــغيل وتطويـــر املنطقـــة الصناعية والحفاظ عـــى صورتها وقوة جذبهـــا للمصالح الجديدة، مـــع الحفاظ عى 
نجاعـــة اإلدارة املهنية.
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مراحل تطبيق موديل التوزيع	 

املرحلة األوىل - توزيع املدخوالت مبوجب معيار الُبعد

خارطة رقم 4:  راديوس/أبعاد املسافات بن البلدات واملنطقة الصناعية 
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ُيلخـــص الجـــدول التـــايل املعطيـــات املادية املطلوبـــة لحســـاب عوامل توزيع املدخوالت بن الســـلطات املشـــاركة حســـب 
معيـــار الُبعد:

السكان 2015الُبعد بالكمالسلطة املحلية

3.521,296كفر كنا

2.77,858املشهد

4.618,475الرينة

5.912,484عن ماهل

2.77,300البطوف )رمانة، رمة الهيب، العزير(

6.540,198نتسريت عليت

 من 
ً
تــــّم حســـاب املســـافات من الخارطـــة املعروضة هنـــا. مّت قياس املســـافة من منطقة “تســـيبوريت” الصناعيـــة انطالقا

مركز املنطقة الصناعية إىل مركز املناطق الســـكنية للســـلطات املشـــاركة. بالنســـبة لســـلطات تمشل أكرث من بلدة واحدة 
متَّ حســـاب  معـــّدل املســـافات، أي مســـافة متثيليـــة واحـــدة لـــكل بلـــدة يف الســـلطة املوجـــودة عـــى مرمى تأثـــر املنطقة 

الصناعية.
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املرحلة الثانية - توزيع املدخوالت  حسب معيار تقليص الفجوات

فميا يي جدول يستعرض املعلومات واملعطيات االجمتاعية - االقتصادية املّتصلة بكل السلطات املحلية:

م. إ البطوفعن ماهلالرينةاملشهدكفر كنانتسريت عليتالسلطة

40,19821,2967,85818,47512,4847,300السكان - 2015

522321العنقود االجمتاعي - االقتصادي

إجمايل رسوم األرنونا 

)آالف الشواقل(

132,79929,7907,83126,699
-

2,339

إجمايل رسوم أرنونا السكن 
)آالف الشواقل(

56,32021,7667,01821,644
-

-

إجمايل رسوم أرنونا من غري السكن 
)آالف الشواقل(

76,4798,0248135,055--

رسوم أرنـونــا من غري السكن 
ش.ج للفرد

1,902376103273--



يهـــدف تــوزيـــــع املدخـــوالت إىل تقليـــص الفجـــوات القامئـــة يف معـــّدل جبايـــة األرنونا غـــر الســـكنّية للفرد بن الســـلطات 
املشـــاركة، كمـــا ُيبـــّن الجـــدول. معطيات جبايـــة األرنونا، تعداد الســـكان ومعّدالت الجبايـــة املتعارف عليها يف الســـلطات 
ســـتخدم لتجريـــب املوديل لحســـاب عوامل توزيـــع املدخوالت بن 

ُ
)كرجمـــة للوضـــع االجمتاعـــي ـ االقتصادي للســـلطات( ت

املشاركة.  الســـلطات 

فحص مدى تقليص الفجوات االقتصادية بن السلطات

ـــدأ العـــدل التوزيعـــي.  ـــوزيع املدخـــوالت بـــن الســـلطات املحليـــة هـــو تقليـــص الفجـــوات بينهـــا وتحقيـــق مب الهـــدف األعـــى لـتـ
بعـــد توزيـــع املدخـــوالت مـــن أي مصـــدر عـــام بـــن عـــدد مـــن الســـلطات املحليـــة توجـــد فجـــوات بينهـــا، مـــن املطلـــوب إجـــراء 

فحـــص إىل أي مـــدى ســـاهم التوزيـــع يف تقليـــص الفجـــوات وتقليـــل االختـــالف بـــن الســـلطات املشـــاركة.

ــات ســـكانية أو  ــة يف املدخـــوالت بـــن مجموعـ ــوات القامئـ ــبيا لقيـــاس الفجـ ــيطة نسـ ــائعة وبسـ ــار GINI أداة شـ ل معيـ
ّ

ــك يشـ
ســـلطات محليـــة وبلـــدات. يجّســـد هـــذا املعيـــار الفـــارق يف توزيـــع املدخـــوالت فعليـــا وبـــن التوزيـــع املتســـاوي الـــذي تتـــوزع 

فيـــه املدخـــوالت بشـــكل تناســـبي بـــن املجموعـــات والســـلطات.

القميـــة صفـــر ملعيـــار GINI معناهـــا توزيـــع متســـاٍو للمدخـــوالت بـــن مركبـــات املجموعـــة. باملقابـــل، عندمـــا ُيشـــر املعيـــار إىل 
واحـــد، يعـــين عـــدم تناســـب ُمطلـــق يف توزيـــع املدخـــوالت بـــن مركبـــات املجموعـــة، بحيـــث أن مركبـــا واحـــدا )شـــخص أو 

ســـلطة ومـــا إىل ذلـــك( يحظـــى بـــكل املدخـــوالت، وال يكـــون لآلخريـــن أي دخـــل بتاتـــا. 

يف حالتنـــا يـــّم حســـاب مركـــب GINI يف املرحلـــة األوىل )قبـــل رسيـــان املوديـــل( عـــى املدخـــول الـــذايت املتعـــارف عليـــه يف 
ـــة. بعـــد توزيـــع املدخـــوالت بـــن الســـلطات  ـــل توزيـــع املدخـــوالت مـــن منطقـــة “تســـيبوريت” الصناعي الســـلطات املشـــاركة قب
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ــار قبـــل التوزيـــع  ــار GINI مـــرة أخـــرى. املقارنـــة بـــن مـــؤرشات املعيـ قـــرح ســـيّم حســـاب معيـ
ُ
بواســـطة موديـــل التوزيـــع امل

وبعـــده ستكشـــف لنـــا نجاعـــة التوزيـــع الـــذي حصـــل يف تقليـــص الفجـــوات بـــن الســـلطات املشـــاركة.


