
1

נייר עבודה מס 9   ספמבר 2022

סידרת ניירות עבודה של הפורום הכלכלי הערבי 

יולי 2021נייר עבודה מס׳ 6

העלאת גיל 
פרישת הנשים 
משוק העבודה

ד״ר סאמי מיעארי     ד״ר מאהא כרכב-סבאח

משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות׳
مكتـب فيـرش بـاخـر حيـن وول أوريـون وشـركـائه

המחקר נערך בחסות   نُِشـر هـذا البـحـث برعايــة

סידרת ניירות עבודה של הפורום הכלכלי הערבי 

יולי 2021נייר עבודה מס׳ 6

העלאת גיל 
פרישת הנשים 
משוק העבודה

ד״ר סאמי מיעארי     ד״ר מאהא כרכב-סבאח

משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות׳
مكتـب فيـرش بـاخـر حيـن وول أوريـون وشـركـائه

המחקר נערך בחסות   نُِشـر هـذا البـحـث برعايــة



2

הפורום הכלכלי הערבי 

»הפורום למחקר כלכלי-חברתי ותכנון אסטרטגי«

מוסד  הוא  כלכלית-חברתית  מדיניות  למחקרי  הפורום 
רווח  מטרות  ללא  א-פוליטי  עצמאי  רשומה(  )עמותה 
וביצוע  הכלכליות-חברתיות,  הסוגיות  לחקר  המיועד 
גבוה  מדעי  בסטנדרט  מדיניות  ומחקרי  יישומיים  מחקרים 
מהותי  לשינוי  להוביל  במטרה  והחברה,  הכלכלה  בתחומי 

במעמדה הכלכלי-חברתי של החברה הערבית בישראל.

החברתיים  לתהליכים  רבה  חשיבות  מייחס  הפורום 
הערבית,  החברה  של  פניה  בעיצוב  ולכוחם  והכלכליים 
הכלכליים-חברתיים  והפערים  האתני  השסע  של  ובהקשר 
הקיימים בין המיעוט הערבי המוחלש לרוב היהודי בישראל. 

ונשות  אנשי  וקידום  לחיזוק  רבה  חשיבות  מיחס  הפורום 
עסקים בחברה הערבית שמהווים קטליזטור חשוב לכלכלה 
בחברה הערבית ולכן הפורום הכלכלי הערבי מווה מטריה 
ערבים.  ויזמים  עסקים  אנשי  עבור  ומחקרית  מקצועית 
המועדון של אנשי ונשות עסקים בחברה הערבים הינו מייסדו 
של הפורום הכלכלי הערבי אשר נועד לפתח ולהעצים אנשי 

ונשות עסקים ויזמים ערבים.

ד״ר סאמי מיעארי
תל-אביב  באוניברסיטת  עבודה  ללימודי  בחוג  מרצה 

ובאוניברסיטת אוקספורד, ומנכ״ל הפורום הכלכלי הערבי.

ד״ר מאהא כרכב-סבאח 
ומנהלת  בן-גוריון  באוניברסיטת  לסוציולוגיה  בחוג  מרצה 

יחידית המחקר בפורם הכלכלי הערבי.

פרופ׳ ד״ר ראסם חמאוסי

וגיוגרפיה עירונית במחלקה לגיוגרפיה ומדעי סביבה  מורה לתכנון עירוני 
השנים  בין  מערבי  לגליל  ובמכללה   ,1996 משנת  חיפה  באוניברסיטת 

2018-2011, וראש מרכז התכנון והמחקרים בכפר-כנא.
עבד כחוקר בכיר וראש פרויקט של ספר החברה הערבית במכון ון ליר בין 

השנים 2011-2009, וערך ספר »החברה הערבית«.
 ,2009-2007 השנים  בין  הישראלית  הגאוגרפית  האגודה  ראש  היה 

ובשנת 2012 קיבל אות יקיר איגוד המתכננים בישראל.
העברית  מהאוניברסיטה  עירונית  בגיוגרפיה  דוקטור  של  סטטוס  השיג 
 London School of ב-  פוסט-דוקטורט  בלימודי  והמשיך  בירושלים, 
 Queen -ועוד פוסט-דוקטורט ב ,Economics and Political Science

Mary and Westfield College בלונדון.
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المنتدى االقتصادي العربي 
منتدى األبحاث االجتماعية-االقتصادية والتخطيط االستراتيجي

مؤسسة  هو  االجتماعية-االقتصادية  السياسات  دراسات  منتدى 
مسجلة، مستقلة غير سياسية وغير ربحية تهدف لدراسة القضايا 
ودراسات  التطبيقية  البحوث  وإجراء  االجتماعية-االقتصادية، 
السياسات بمستوى علمي رصين في مجاالت االقتصاد والمجتمع، 
من أجل إحداث تغيير جوهري في األوضاع االجتماعية-االقتصادية 

للمجتمع العربي في إسرائيل.

واالقتصادية  االجتماعية  للسيرورات  كبرى  أهمية  المنتدى  يولي 
الفجوة  العربي، وكذلك يهتم بسياق  المجتمع  وقوتها في تشكيل 
األقلية  بين  القائمة  االجتماعية-االقتصادية  والفروقات  العرقية 

العربية المهمّشة وبين واألغلبية اليهودية في إسرائيل. 

وسيدات  رجال  وتعزيز  تقوية  جدًا  المهم  من  أنه  المنتدى  ويرى 
األعمال في المجتمع العربي الذين يشكلون قوة دفع مهمة لالقتصاد 
في هذا المجتمع، وبالتالي فالمنتدى االقتصادي العربي هو مظلة 
أسس  كذلك،  العرب.  والمبادرين  األعمال  لرجال  وبحثية  مهنية 
المنتدى االقتصادي العربي نادي رجال وسيدات األعمال العرب في 
والمبادرين  األعمال  وسيدات  رجال  تمكين  بهدف  العربي  المجتمع 

والمبادرات العرب وتطوير قدراتهم.

د. سامي ميعاري
عام  ومدير   - ُأوكسفورد  وجامعة  أبيب  تل  جامعه  في  محاضر 

المنتدى االقتصادي العربي

د. مها كركبي صباح 
بن  جامعة  في  االنسان  وعلم  االجتماع  علم  قسم  في  محاضرة 

غوريون ومديرة وحدة األبحاث في المنتدى االقتصادي العربي
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بروفيسور دكتور راسم خمايسي
أستاذ التخطيط الحضري والجغرافيا الحضرية في قسم الجغرافيا والدراسات 

البيئية بجامعة حيفا منذ عام 1996، وفي كلية الجليل الغربي بين -2011

2018, ورئيس مركز التخطيط والدراسات كفركنا. 

عمل كباحث كبير ورئيس مشروع كتاب المجتمع العربي في معهد فان لير 

بين 2011-2009، وقام بتحرير كتاب »المجتمع العربي«.

ترأس الجمعية الجغرافية في إسرائيل بين 2009-2007، وحصل على درجة 

»عزيز التخطيط« لعام 2012.

حصل على الدكتوراه في الجغرافيا الحضرية من الجامعة العبرية في القدس، 

 London School of Economics and في  البوست-دكتوراه  وأكمل 

 Queen Mary and في  اخرى  وبوست-دكتوراه   Political Science

Westfield College في لندن.
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  استهــالل

تواجه السلطات المحلية العربية تحديات كثيرة في ظرفية ومكانة المجتمع الذي تسعى 
الى تقديم الخدمات له، وإدارة حيزه لتؤمن النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية. 
العربية بين مطرقة السياسات  ومما يزيد من هذه التحديات وقوع السلطة المحلية 
المسارات  الى  السياسات  هذه  وتحول  ضدها،  الُمَمِيزة  االقتصادية  الحكومية 
النيوليبراليه/ الرأسمالية الجشعة، وبين سندان المجتمع في البلدات العربية، والذي 
وثقافية  اجتماعية  اقتصادية،  سلوكية  أنماط  ومن  والموارد  الفرص  شح  من  يعاني 
العربية.  المحلية  للسلطات  االجتماعية  االقتصادية  التنمية  تعيق  تقليدية  سياسية 
باإلضافة لوقوع السلطات المحلية العربية بين المطرقة والسندان، فان مؤسسة السلطة 
المحلية نفسها تعاني من نقص في الموارد المالية واإلدارية، وعجز اداري سياسي 
يشكل عبئ على هذه المؤسسة. هذه التحديات واالعباء تترك أثرها على أداء السلطة 
مقدم خدمات،  تمثيلي  اعتباري  من جسم  انتقالها  فرصة  وتضيق  العربية،  المحلية 
الى جسم اقتصادي مبادر يسعى الى تحقيق نجاعة اقتصادية. ضيق فرص االنتقال 
هذا مرده لعدة اسباب جزء منها متعلق بأداء السلطة المحلية نفسها، وأخرى متعلقة 
قبل  من  الممارسة  االقتصادية  الحكومية  وبالسياسيات  المحلي  المجتمع  بظرفية 
الحكم المركزي تجاه الحكم المحلي بشكل عام، والسلطات المحلية العربية بشكل 
تعود  التي  االقتصادية  الفعاليات  لتوسيع  والُمَمِكنة  الُممِكنة  التنمية  وفرص  خاص، 
بالفائدة االقتصادية على السلطة المحلية بشكل خاص، وعلى المجتمع بها بشكل 
عام. ألجل فهم الواقع االقتصادي للسلطات المحلية العربية والتحديات واالعباء التي 
التنمية االقتصادية االجتماعية ال بد من رصد وعرض ظرفية هذه السلطات  تواجه 

وفهم التحوالت التي تمر بها. 

السلطات المحلية العربية 
وتحديات التنمية االقتصادية

راسم محيي الدين خمايسي



20

هذا ما تهدف اليه هذه المقالة الموجزة، للمساهمة في فهم دور السلطات المحلية العربية 
في التنمية االقتصادية للمجتمع العربي، خاصة وان السلطة المحلية هي على الغالب أكبر 
جسم اقتصادي في البلدة العربية، ودورها مركزي في خلق نمو اقتصادي وتنمية اجتماعيه، 
إذا ما تم إدارة الموارد المالية واإلدارية التي تمتلكها بشكل ناجع ورشيد، وقامت بدورها 
السلطة  دور  زيادة  البلدة.  داخل  واألهلي  الخاص  القطاع  امام  اقتصادية  فرص  فتح  في 
)ضرائب  الضرائب  جبي  من  الذاتية  مداخيلها  ارتفاع  مع  ملحوظا  اصبح  االقتصادي 
مسقوفات- ارنونا وتطبيق القوانين المساعدة( ومن األموال المنقولة من الحكومة لسد 
عجز مالي، هبات موازنه، وتمويل مشاريع بموجب قرارات حكومية 922 و   550 التي 

ما زالت في مرحلة اإلنجاز المشروط.  

لواقع  موجز  عرض  بعد  وذلك  االقتصادية،  التنمية  تحديات  تلخيص  الورقة  تحاول 
آفاق  طرح  في  تساهم  ربما  التي  التوصيات  بعض  بوضع  ونختمها  المحلية،  السلطات 
يمكن للسلطة المحلية دفع عجلة التنمية االقتصادية في البلدة، ومع ذلك زيادة مواردها. 
هذه المقالة ال تسعى الى عرض نموذج/ موديل اقتصادي مرغوب مدروس وُمَجرب، وهي 
مطلب يجب تناوله في أبحاث ودراسات اخرى، بل تقف المقالة على عرض التحديات، 
األعباء واآلفاق، فاتحة الطريق امام دراسات معمقة في هذا المجال. لذا نعتمد في كتابة 
هذه المقالة على المنهج الوصفي النقدي، وتلخيص معطيات، معلومات ومعرفة موجودة 

وتصيغها بشكل سردي تحليلي موجز.

  واقــع السلطــات المحليــة العربيــة

من  مباشر  بشكل  متأثرة  العربية  المحلية  للسلطات  االقتصادية  التنمية  واعباء  تحديات 
يلي  )فيما  الفلسطينيون  العرب  المواطنون  يتوزع  اليها.  وآلت  بها  نشأت  التي  ظرفيتها 
المواطنون العرب( بين اربع أنواع من السلطات المحلية. االولى، سلطات محلية عربية 
بلدية  محلية  سلطات  الثانية،  عرب1.  مواطنون  فقط  نفوذها  منطقة  في  يعيش  مستقلة 
مشتركة، وتشمل البلديات المختلطة/ المشتركة، مثل عكا، حيفا ونوف هجليل )نتسيرت 
عليت سابقا(. الثالثة، مجالس إقليمية مشتركه مثل مسغاف، عيمك يزرعيل والجلبوع، 
إقليمية  وأخرى مجالس  الصغيرة،  البلدات  تدير شؤون هذه  لجان محلية  يشمل  وذلك 
عربية مثل بستان المرج والبطوف في الجليل والقسوم وواحة الصحراء بالنقب. والرابعة، 
مجلس إقليمي للقرى غير المعترف بها وتشمل لجان محلية غير معترف بها من الدولة 

1  السلطات المحلية العربية تشمل المسلمون، المسيحيون، الدروز والبدو. حيث تقوم سياسة الحكومة بتقسيم 
العرب الى ثالثة أنواع من المجموعات على أساس االنتماء االثني والديني )سلطات محلية عربية، سلطات محلية 
درزية وشركسية، وسلطات محلية بدوية(. على أساس هذا التقسيم االثني/الثقافي والديني تصيغ الحكومة قرارات 
حكومية تفرق وُتمايز بين هذه المجموعات من السلطات المحلية. كما ان السلطات المحلية هذه نظمت نفسها 
كمجموعات مصلحية على أساس التقسيم الحكومي، وفي بعض األحيان تتجاوزه لتنظم وتنتظم في ظل اللجنة 
القطرية للسلطات المحلية العربية بصفتها الجسم الجامع والتمثيلي للسلطات المحلية العربية. ويجدر الذكر ان 

السلطات المحلية العربية ممثلة في مركز الحكم المحلي الذي يضم 257 سلطة محلية.
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بهم رسميا. في هذا  السكان وتسعى لالعتراف  تدافع عن حقوق  ان  ولكنها تحاول 
المقال نتركز بالنوع األول، السلطات المحلية العربية.  هذه السلطات وصل عددها 
المحتل(.  المحلية في الجوالن  السلطات  85 سلطة محلية )تشمل  الى   2022 عام 
هذه السلطات المحلية موزعة بين 13 بلدية، 68 مجلس محلي و4- مجالس إقليميه.  

والجدول التالي يلخص توزيع المواطنون العرب حسب تصنيف السلطات المحلية.

جدول رقم 1: توزيع المواطنين العرب حسب أنواع السلطات المحلية بالمقارنة مع توزيع المواطنين 
العام في إسرائيل بالنسبة المئوية عام 2120

النسبة المئوية من مجمل تصنيف السلطات المحلية
المواطنين في اسرائيل 

النسبة المئوية من مجمل المواطنين العرب 
في اسرائيل

%45.1 )فقط بلديات عربية %34.0(%74.0بلديات

%46.3%14.9مجالس محلية

%4.4%10.4مجالس اقليمية

%4.2%0.7خارج سلطات محلية معترف بها

9.2901.617مجمل عدد المواطنون باألالف 

الفلسطينيون في  السكان  المركزية بعد استثناء  2021، دائرة اإلحصاء  السنوي  المعطيات باالعتماد على كتاب اإلحصاء  المصدر: تم حساب 

القدس الشرقية 

%20shnatongovernmentandlocalauthorities/diagrams26..26/https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021

pdf

من الجدول يتضح ان معظم المواطنون العرب يسكنون بلدات متوسطة او صغيرة وان اكثر 
القدس  العرب )ال يشمل  المدن مقابل حوالى %45 من  اليهود يسكنون  من %82 من 
الشرقية(، ومنهم حوالي %34 يسكنون المدن العربية والتي يتراوح عدد سكانها بين حوالى 
78.0 الف نسمة في الناصرة وهي اكبر مدينة عربية وبين المغار التي وصل عدد سكانها 
عام 2021 الى 23.5 الف نسمة. معدل عدد سكان ال13- مدينة عربية هو 42.3 ألف 
نسمة، وهذا الحجم الصغير نسبيا له أثر مباشر على قدرة انتاج فرص اقتصادية، خاصة في 
حالة التبعية للمدينة والمركز العبري/ اليهودي. وإذا ما اضفنا وسيط سنوات العمر الذي 
وصل عام 2020 الى حوالي 23.9 سنة لدى العرب، مقابل حوالي 32.2 سنة لدى اليهود، 
مما يساهم في تفسير الواقع االقتصادي للسلطات المحلية العربية وفرص التنمية المكبوحة 

بهم كنتيجة للمبنى الديموغرافي. 

وبين مصروفات  البلدة(  بين حجم )عدد سكان  هناك عالقة طردية  ان  الدراسات  تشير 
السلطة المحلية على الخدمات للشخص. كلما كانت السلطة المحلية أكبر فان مصروفاتها 
النسبية للفرد تنخفض مما يمكنها من تقديم خدمات للمواطن أحسن. كما ان موقع البلدة 
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االقتصادية.  فرصها  على  مباشر  بشكل  تؤثر  جغرافية  ناحية  من  منه  قريب  او  المركز  في 
البعد  للدولة حسب مقياس  الجغرافي  الحيز  العربية في  المحلية  السلطات  فحص توزيع 
عن المدينة المركزية تل ابيب )Peripheral Index(، يظهر ان معظم السلطات المحلية 
موجودة في عناقيد ُبعد متوسطة وبعيدة عن المركز، مما يضعف قدرتها على استقطاب 

االستثمار واإلنتاج االقتصادي غير الموجه والمدعوم حكوميا. 

باإلضافة الى العاملين البنيويين انفا الذكر والمتعلقان بالحجم والموقع، هناك عامل التقليد 
أسست  عربية  محلية  سلطات  أربع  باستثناء  للبلدة.  االقتصادي  والمبنى  البلدي  اإلداري 
وعملت قبل قيام دولة إسرائيل )الناصرة، شفاعمرو، كفرياسيف والرامة(، باقي السلطات 
المحلية تأسست وعملت في ظل الحكم العسكري وما بعده، وانطلق عملها من منظومة 
ان  اقتصادية. كما  اعتبارات  ذات  ُتَدر كمؤسسة  ولم  بطريارخالية،  ابوية/  تقليدية  تمثيلية 
معظم المجتمع في السلطات المحلية انطلق وتحول من مجتمع قروي ومر في عملية تمدن 

مشوه وقسرية انتقائية )خمايسي/ח׳מאיסי, 2017(. 

هذا االنتقال والتحول كان له أثر مباشر على تحول المجتمع الى مجتمع استهالكي تابع، 
تستطيع  ال  وبدائية،  أساسية  باألساس كمقدمة خدمات  عملت  به  المحلية  السلطة  ودور 
المبرمج  غير  والعمراني  الديموغرافي  واالنتفاخ  التوسع  لسرعة  نتيجة  متطلباته  تلبية 
والمخطط من جهة، ومن جهة أخرى شح الموارد المالية الذاتية والمنقولة المرصودة اليها 
المحلية  السلطات  المركزية. هذه الحكومات مارست سياسية تمييز ضد  من الحكومات 
البلدات  على  واالعتماد  التبعية  تأمين  الى  وسعت  بها،  التنمية  فرص  وضبطت  العربية، 
اليهودية التي أقيمت في محيط البلدات العربية من اجل عبرنته وتهويده. هكذا “تآزرت” 
العوامل الداخلية والخارجية، رغم عدم التناظر فيما بينهم، مما قلصا فرص النمو والتنمية 

االقتصادية للسلطات المحلية العربية. 

   تحوالت في الواقع االقتصادي للسلطات المحلية العربيـة

انطلقت  والسياسية،  السوسيو-ثقافية  البنيوية،  واالعباء  والتحديات  المعيقات  رغم 
السلطات المحلية العربية تفتش وتصارع من اجل زيادة فرصها االقتصادية، رغم شحتها 
ان كان ذلك في حالة تدخل الدولة في السوق وإدارة اقتصاد شبه مركزي كما كان االمر حتى 
سنوات الثمانين من القرن الماضي، حيث سعت الدولة الى دعم مبرمج وتفضيل ُمَمنهح 
للبلدات اليهودية ولو على حساب البلدات العربية العتبارات جيو-سياسية واثنو-قومية. 
هذا التفضيل استمر حتى بعد تبني الدولة أيديولوجية وسياسات االقتصاد الحر والنيوليبراليه، 
خاصة وان الدولة ما زالت تسيطر على مورد األرض، َتمليُكه، إدارته وتخطيطه وبذلك تعمل 
على توزيع موارد تشكل بنى تحتية لخلق تنمية اقتصادية في البلدات. ومن ناحية اخرى، 
فان سلوك المستثمرين حسب قواعد السوق الحر الذي يدفع ويميل للتمركز في البلدات 
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الكبيرة التي توجد بها فرص وأسواق اقتصادية وهي جزء من شبكة المدن العالمية. لذا 
فان قدرة السلطات المحلية الوسطية والصغيرة في األطراف الجغرافية، وخاصة العربية، 
على استقطاب مستثمرين ُمَشكلين مضاعف اقتصادي بها هو محدود. بالمقابل، ترك 
الخدمات  لتقديم  المحلية  السلطة  على  بالعبء  والقى  فارغة  الساحة  المركزي  الحكم 
المركزي  الحكم  من  الصالحيات  وتوزيع  التفويض  سياسة  تطبيق  بحجة  للمواطنين، 
المحلى، دون ان تمنح للسلطات المحلية األدوات والوسائل والموارد. وبذلك يمكن 
ان نقول ان الحال الذي وصلت اليه السلطة المحلية العربية خاصة بعالقتها مع الحكم 
المركزي في واقع تطبيق سياسات تفويض وتوزيع الصالحيات وتطبيق النيوليبرالية بانها 
“ال مطلقة وال مجوزة”. في هذا الواقع المركب الذي نشأ، انطلقت السلطات المحلية 
العربية تفتش عن فرص اقتصادية “في العتمة”، آمله ان تصيد او تقتنص بعض الفرص 
ولو كانت صغيره ومحدودة. وان المتتبع للواقع االقتصادي للسلطات المحلية العربية 
فان يشهد تحسنا نسبيا، ولكن ما زال بعيد عن تلبية الحاجة، وكذلك بدأت تنشأ فروقات 

بين السلطات المحلية العربية كما سنوضح الحقا.  

العربية  المحلية  السلطات  حاالت  في  واالتجاهات  التحوالت  الواقع،  نعرض  ان  قبل 
نود ان نشير ان مداخيل السلطات المحلية مشكلة من الدخل الذاتي )ارنونا من السكن 
والمنشآت االقتصادية، رسوم ومداخيل من قوانين مساعدة(، دعم / مشاركة حكومية 
)منح موازنة، تربية وتعليم، رفاه اجتماعي، منح تطور ومنح خاصة من الوزير(، مداخيل 
اضافية )تبرعات، روابط وشركات، مبادرات مع سلطات محلية أخرى(.  اما مصروف 
اجر  المحلية،  السلطات  عاملي  اجر  التالية:  البنود  حسب  فموزعة  المحلية  السلطات 
فعاليات  وتعليم،  تربية  نشاطات  وفعاليات  اجر  اجتماعي،  رفاه  نشاطات  وفعاليات 

ونشاطات تطوير بني تحتية، صرف مستحقات ديون. 

حسب المعطيات المتوفر فان مجمل ميزانية السلطات المحلية العربية كانت عام 2013 
حوالى 4.8 مليار شيكل، مشكلة %11 من مجمل الميزانية العادية للسلطات المحلية 
مصروفات  اما  المحلية.  السلطات  سكان  من   15% حوالى  تخدم  والتي  إسرائيل  في 
العادية وحوالى  المصروفات  من  2013 شكلت حوالى 11%  عام  المحلية  السلطات 
%9 من المصاريف غير العادية لمجمل السلطات المحلية في إسرائيل. بين عام 2003 
حتى 2013 ارتفع الدخل الذاتي الحقيقي للفرد في السلطات المحلية العربية بحوالي 
اليهودية  المحلية  السلطات  بالمقارنة 4,378 شاقل بكل  %55، وبلغ 1,469 شاقل، 
المكانة  اليهودية الموجودة في عناقيد مقياس  المحلية  و2,088- شاقل في السلطات 
العربية.  المحلية  السلطات  العناقيد موجودة معظم  االقتصادية االجتماعية 3-1، بهذه 
وحسب معطيات تم حسابها من قبل غرة )2016: 161( اتضح ان معدل الدخل الذاتي 
المرتفع في السلطات المحلية العربية عام 2013 كان في السلطات المحلية في منطقة 
العربية في  1,873 شاقل(، واألكثر انخفاضا كان في السلطات المحلية  المثلث )بلغ 

النقب )بلغ 879 شاقل(.
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تظهر دراسة مقارنة لمداخيل السلطات المحلية العربية ان مصادر الدخل الذاتي منخفضة 
المحلية  للسلطات  الذاتية  المدخوالت  وترتكز  اليهودية.  المحلية  السلطات  مع  بالمقارنة 
العربية على االرنونا من المباني السكنية وعلى بعض التحويالت الحكومية والتي تتمثل في 
منحة الموازنة )אגמון, 2016( وتلك المخصصة للتربية والتعليم والرفاه االجتماعي. من 
مقارنة حالة السلطات المحلية العربية مع تلك اليهودية المشابهة لها من حيث موقعها حسب 
السلم االقتصادي االجتماعي والمكانة الجغرافية تظهر ان المؤشرات االقتصادية للسلطات 
المحلية العربية هي دون اليهودية )انظر جدول رقم 2(.  ان حالة الدخل الذاتي المنخفض 
استهالكية  مركبات  على  باألساس  تصرف  التي  المصاريف  حجم  في  انخفاض  يقابله 
اقتصادية  مبادرات  نحو  المحلية  السلطة  تقدم  فرص  يخفض  مما  ومعاشات،  وخدماتية 
تنموية. هذا الواقع االقتصادي المتردي للسلطات المحلية العربية يدفعها نحو استمرار صراع 
بناء استراتيجية اقتصادية  التقدم نحو  البقاء وتطبيق سياسات إطفاء الحرائق، وال تمكنها 

تنموية، مستغلة لألفضليات النسبية والتنافسية االقتصادية الكامنة في البلدات العربية.   

جدول رقم 2: مركبات مداخيل السلطات المحلية من االرنونا للشخص عام 2014 بالشاقل

سلطات محلية يهودية في سلطات محلية يهوديةسلطات محلية عربيةنوع المالك 
العنقود االقتصادي االجتماعي 

3-1
مجمل الدخل )شاقل(

بالنسبة المئوية

1.1733.5121,523

100100100

%56.4%45.7%76.5سكن

%43.6%54.3%23.3فعاليات أخرى غير السكن: 

%24.7%25.9%10.9منها منشآت اقتصادية

%12.7%10.3%5.2صناعة وحرف

أراضي  فنادق،  )بنوك،  أخرى  أمالك 
مستخدمة وزراعية الخ

7.4%18.1%6.2%

المصدر: גרה, 2018: 180  
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رغم زيادة السكان وارتفاع الميزانيات المتداولة من قبل السلطات المحلية، اال ان مقارنة بين 
المتغيرات والصفات االقتصادية المتعلقة بمداخيل وبمصاريف السلطات المحلية بين 2003 
– 2013 )انظر جدول رقم 3( يظهر ان هناك ارتفاع بالمدخوالت والمصاريف، بينما المداخيل 
الذاتية في الميزانية العادية لم ترتفع، بل انخفضت. يجدر الذكر ان السلطات المحلية العربية 
حيث  عسكرية.  صناعية  ومنشآت  معسكرات  حكومية،  مؤسسات  من  مداخيل  من  محرومة 
الحكومية  المؤسسات  على  المدفوعة  المسقفات  ضرائب  االرنونا/  مداخيل  من   99.8% ان 
والمعسكرات تحظى بها السلطات المحلية اليهودية في منطقة المركز واألطراف. وان سياسة 
توطين هذه المؤسسات الحكومية وتحديد ورسم مناطق نفوذ السلطات المحلية تتجنب شمل 
هذه المؤسسات داخل مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية مما يحرمها من رافعة اقتصادية 

تساهم في زيادة مدخولها الذاتي.       

جدول رقم 3: تحوالت بمدخوالت ومصروفات السلطات المحلية العربية في إسرائيل بين -2003 
2014 )كل المبالغ بالشاقل بسعر 2014(

نسبة التغير بين 20032007201020132014المتغير/ الصفات
2014 2003-

3,0793,3073,9914,7444.72553.4مدخوالت للفرد بالميزانية العادية
9431,1231,3381,4691.41349.8مدخوالت ذاتية للفرد

في  الدخل  من  الذاتية  المدخوالت  نسبة 
الميزانية العادية )%( المجمل

31.033.933.528.630.70.9-

الميزانية  في  للفرد  الحكومة  مشاركة 
العادية

2,1142,1832,5523,3953.19451.1

77768978189789314.9منحة عامة للفرد
الميزانية  في  للفرد  شاملة  مصاريف 

العادية
3,6713,7444,0624,9134.68027.5

الميزانية  في  للفرد  فعاليات  مصاريف 
العادية

9648408381,0211.0609.9

1,3691,3021,5271,8931.95943.1مصاريف اجر ومعاشات 

المصدر: גרה; 2018: 181  

كما ان مقارنة وسيط المدخوالت للفرد حسب مصادر الدخل عام 2014 )انظر جدول 4( تبين 
ان معدل مدخول الفرد في السلطة المحلية العربية يعادل اقل من ثلثي مدخول الفرد في السلطة 
المحلية اليهودية، رغم التفاوت واالختالف في مصادر وسيط دخل الفرد العربي مقابل الفرد 

اليهودي في السلطات المحلية. 
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جدول رقم 4 : مقارنة وسيط المدخوالت للفرد بين السلطات المحلية العربية واليهودية ميزانية 
2014 بالشاقل

السلطات المحلية العربيةالسلطات المحلية اليهوديةبند المدخوالت 
1146494ارنونا من المساكن

1136158ارنونا من مصادر اخرى
819182مداخيل ذاتية اخرى 

13011620تحويالت وزارة التربية والتعليم
454423تحويالت وزارة الرفاه

4291010منحة موازنة
315213منح ومصادر أخرى 

56004100مجمل المدخول

المصدر: להבי ורומנו, 2016: עמ׳ 25

  تفــاوت بيــن السلطــات المحليــة العربيــة

نظرة عامة مبسطة تضع كل السلطات المحلية العربية في واقع وسلة واحدة. ولكن هذه 
والفرص  واقع  في  وتنوع  تفاوت  هناك  ان  تبين  متفحصة  نظرة  للواقع.  مغايرة  النظرة 
البلدية،  للمكانة  التفاوت  هذا  مرد  العربية.  المحلية  السلطات  بين  االقتصادية  التنموية 
الموقع الجغرافي، التقليد اإلداري البلدي، الصفات االستثمارية والمبادرة لسكان البلدة. 
فان  اقتصادية،  تنمية  ناحية  من  اليهودية  المحلية  السلطات  بين  التفاوت  هو شان  كما 
هناك تفاوت بين السلطات المحلية العربية. في دراسة تناولت اقتصاد الحكم المحلي في 
اسرائيل وأجريت من قبل لهافي ورومنو )2016(، حيث قام الباحثان بتحليل الفجوات 
العربية  المحلية  السلطات  مجمل  الدراسة  وشملت  المحلية،  السلطات  بين  والتفاوت 
واليهودية. قسم الباحثان واقع السلطات المحلية من حيث الحصانة االقتصادية الى أربعة 
مجموعات: األولى وتشمل 24 سلطة محلية متمكنة وقوية، ال تشمل أي سلطة محلية 
72 سلطه محلية ثابتة اقتصاديا واداريا، بهم  الثانية وتشمل  عربية في هذه المجموعة. 
العجز المالي السنوي الجاري ال يتجاوز %1، كذلك لم تحظى أي سلطة محلية عربية ان 
تنظم لهذه المجموعة. الثالثة وتشمل 82 سلطة محلية في واقع وسطي مترنح ويجب ان 
يعملوا لحفظ النجاعة االقتصادية واإلدارية بهم. هذه المجموعة تشمل 32 سلطه محلية 
عربيه أي ما نسبتهم حوالي %39، هذا باإلضافة الى تسعة سلطات محلية عربية تعمل في 
ظل انجاز خطة اشفاء ونجاعة اقتصادية وادارية. اما المجموعة الرابعة فتشمل 42 سلطة 
محلية تعمل بموجب خطة اشفاء، تعاني من عجز جاري يتجاوز %17.5 من الميزانية 
العادية ومجمل ديونهم تتجاوز %50 من مدخوالت السلطة المحلية السنوية. تشمل هذه 
المجموعة 44 سلطة محلية عربية، أي ان %84.6 من السلطات المحلية في المجموعة 

الضعيفة هي عربية )להבי ורומנו, 2016(. 
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تحليل معطيات الميزانيات في عام 2019 ل254- سلطات محلية أجرته دائرة اإلحصاء 
مقابل  شاقل،  العربية كانت 894  البلدات  في  للمواطن  الجباية  معدل  ان  اتضح  المركزية 
3724 شاقل في البلدات اليهودية. معدل الجباية على السكن في البلدات العربيه عام 2019 
وصل %46 مقابل %76 في البلدات اليهودية. حيث ان الفجوة في الجباية وصلت 1005 
البلدات  في  اليهودية.  بالبلدات  للفرد  شاقل   283 مقابل  العربية  البلدات  في  للفرد  شاقل 
العربية كان معدل مساحة المباني غير السكنية المفرض عليها ارنونا %34.4 مقابل 61% 
البلدات اليهودية. وان تحليل المعطيات تظهر بان معدل المدخوالت من االرنونا من  في 
المباني غير السكنية كانت %19 في البلدات العربية مقابل %43 في البلدات اليهودية عام 

.20192

ضبط اإلدارة المالية للسلطات المحلية يشكل مؤشر إضافي لواقع السلطات المحلية العربية. 
حسب معطيات وزارة الداخلية شغل بهم محاسب مرافق في 79 سلطة محليه، منهم 62 
موجود  العربية  المحلية  السلطات  من   73% حوالي  ان  يعني  وهذا  عربية.  محلية  سلطه 
الحكم  الدولة على  اليهودية3. سيطرة  المحلية  السلطات  محاسب مرافق مقابل %10 من 
المحلي العربي هو نتيجة العتمادها على التمويل الحكومي، حيث ان %71.4 من مداخيل 
السلطات المحلية العربية تعتمد على تمويل حكومي مقابل %44.2 لدى السلطات المحلية 

اليهودية، بالمقابل المداخيل الذاتية من الضرائب المحلية منخفضة.4

مجملهم  في  ينتمون  انهم  رغم  العربية،  المحلية  السلطات  بين  تفاوت  هناك  فان  كذلك 
السلطات  توزيع  في  نجده  التفاوت  هذا  فحص  اقتصاديه.  الضعيفة  المحلية  للسلطات 
 .)5 رقم  جدول  )انظر  االجتماعي  االقتصادي  العنقود  مقياس  حسب  العربية  المحلية 
الرابع. هذا  العنقود  المحلية )%94.2( تقع دون  السلطات  ان معظم  الجدول يتضح  من 
المقياس يؤشر على القدرة والمكانة االقتصادية االجتماعية للمجتمع في السلطة المحلية، 
باإلضافة لمؤشرات الحالة االقتصادية للسلطة المحلية، والتي تظهر األعباء االقتصادية التي 
تعيق عملية التنمية االقتصادية في البلدة. وألجل فهم الواقع االقتصادي للسلطات المحلية 
العربية، قمنا بجمع بعض المعطيات عن البلديات العربية، على اعتبار ان البلديات تدير مدن 
وسطية ولديها القدرة الكامنة الستثمار روافع اقتصادية أكثر من المجالس المحلية التي تدير 

بلدات وقرى صغيرة.     

2  דורון ברויטמן ודרור מרמור הארנונה כמשל: כך מונצחים הפערים בין יהודים לערבים, 27.05.21 ,06:56 
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/r1tEMWnY00

3  מרכז המידע של הכנסת )2021(, חשבים מלווים ברשויות המקומיות. 
fi l e : / / / C : / U s e r s / u s e r / D o c u m e n t s / R a s s e m % 2 0
papers/%D7%A1%D7%90%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%A2%
D7%90%D7%A8%D7%99/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%
AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%
97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95
%D7%99%D7%9D%20%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%9C%20
%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA.pdf
4  https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001355710



28

جدول رقم 5: توزيع السلطات المحلية العربية حسب تدريج مقياس العناقيد االجتماعية 
االقتصادية 2020 

عنقود المقياس االجتماعي االقتصادينسبة مئويةعدد السلطات المحلية
910.61

3237.62
2833.03
1113.04
22.35
22.36
11.27

المصدر: المصدر: تجميع من دائرة اإلحصاء المركزية )2021(، بروفيل سلطات محليه، 

عرض المعطيات لمؤشرات اقتصادية للبلديات العربية تظهر ان واقع البلديات، والتي من 
المتوقع ان تكون أفضل من ناحية اقتصادية، هو متردي اقتصاديا )انظر جدول رقم 6(. 
كما تظهر المعطيات ان هناك تفاوت واختالف بين البلديات. هذه البلديات ال تشكل 
مركز لرديفها او حولياتها، لكي تتوطن به فعاليات اقتصادية تخدم حولياتها من البلدات 
والقرى. هذه المركزية حظيت بها ومنحت للبلديات اليهودية المنافسة للبلديات العربية. 
وان المعطيات تشير على ان مبلغ مجمل الجباية من االرنونا المفروضة )االف الشواقل( 
البلديات، وان نسبة مجمل  بالمعدل حوالي ربع مجمل مدخوالت  على السكان تشكل 
الجباية من االرنونا المفروضة على غير السكن تتراوح بين %13.8 في حالة عرابة الى 
تقوم  التي  الفعلية  الجباية  نسبة  ان  المفاجئ  حوالي %44.3 في حالة كفر قاسم. ولكن 
بها البلديات منخفضة مما يزيد من ضعف السلطة المحلية اقتصاديا. صحيح ان هناك 
عوامل موضوعية تتعلق بالصفات والسمات لألسر العربية من حيث قدرتها االقتصادية، 
انخفاض  يبرر  ال  الضعف  ان هذا  اال  القانون.  اإلعفاءات حسب  منظومة  عليها  وتطبق 
نسبة  مرد  وان  المدن.  في  الواقع  هو  االقتصادية كما  الفعاليات  من  حتى  الجباية،  نسبة 
الجباية المنخفضة الى عجز اداري وعجز ديموقراطي مما يدفع السلطات المحلية العربية 
واستقطاب مستثمرين  التنافس  قدرتها على  االقتصادي، ويضعف  العجز  مزيد من  الى 

اقتصاديين او تشجيع المبادرين المحليين وفتح أسواق وفرص اقتصاديه امامهم. 

صحيح انه لو فرضنا ان السلطات المحلية َجَبت %100 من مستحقاتها على المواطنين، 
الفعاليات االقتصادية، ال تستطيع على المدى القريب  ان كان ذلك على السكن او من 
خلق طفرة اقتصادية تنموية في البلدة. ولكن هذا ليس مبررا ان ال تقوم السلطة المحلية 
المالية  االستحقاقات  َجبي  وسلوكيات  مفاهيم  وتذويت  القانون،  حسب  واجبها  بعمل 
من المواطنين بشكل متساوي وحسب القانون، بالموازاة بذل ُجهد في سبيل تامين إدارة 
راشدة، تضع في راس سلم أولوياتها استقطاب موارد اقتصادية ومستثمرين للبلدة، ومع 

ذلك إدارة مصاريفها بشكل ناجع لخلق عوامل مضاعفة اقتصاديا.  
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جدول رقم 6: واقع مقارن لمؤشرات اقتصادية بين البلديات العربية عام 2020

عدد اسم البلدية
السكان 

)أالف(
2020

مجمل مدخوالت 
2020 )االف 

الشواقل(

مجمل الدخل 
الذاتي )االف 

الشواقل(

نسبة مجمل 
الجباية 

المفروضة 
على غير 
السكن

نسبة 
الجباية 

فعليا
للسكن

حجم العجز 
التراكمي 

على السلطة 
المحلية 

)االف 
الشواقل(

معدل 
المدخول 
للشخص 
بالميزانية
العادية 
شيقل

---77.8326.418120.70940.538.659.864الناصرة1

73.8384.61766.50721.334.37.9995291رهط

56.7343.33388.21031.357.242.0326119ام الفحم

44.6185.31073.44610.646.732.8374861الطيبة

42.5218.32284.46725.027.926.4145242شفاعمرو

34.9234.98366.39430.033.714.8926992طمرة

32.2209.46566.81815.757.610.6776595سخنين

باقة 
الغربية

30.5170.06753.51917.941.711.1075759

27.1113.25846.35326.661.68.0244265الطيرة

26.3176.12444.48113.869.127.3636810عرابة

24.3186.55560.73144.346.710.7657898كفرقاسم

23.5147.68833.5787.132.543.8277166قلنسوة

23.3138.78631.73812.932.89.1136456المغار

 المصدر: تجميع من دائرة اإلحصاء المركزية )2021(، بروفيل سلطات محليه بلدية، 

  آفــاق تنمويــة 

من االستعراض الموجز لواقع السلطات المحلية العربية على ما شملته من عرض لألعباء والتحديات، ورغم 
صعوبة الحال وتراكم المعيقات الداخلية والخارجية، اال ان للسلطة المحلية دور ريادي في العمل لتخفيف 
األعباء ومواجهه التحديات وفتح آفاق تنموية اقتصادية. لست ساذجا ألدعي بان َتحول سيجري في الحال 
واألداء االقتصادي للسلطات المحلية العربية بين ليلة وضحاها، خاصة في ظل واقع النيو-ليبرالية وسياسة 
تفويض وتوزيع الصالحيات والخصخصة التي تمارسها الحكومة تجاه السلطات المحلية دون ان تمنحها 
الموارد واألدوات المالية، اإلدارية والسيادية لتقديم سلة خدمات الئقة للمواطنين. مع ذلك فان اآلفاق التي 

اقترحها تتلخص بالنقاط التالية والتي ربما ستساهم في دفع التنمية االقتصادية في البلدات العربية:
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مقدمي . 1 حالة  من  بها  والعاملين  المحلية  السلطة  رؤساء  ومفاهيم  ذهنية  تتحول  ان  يجب 
جسم/مؤسسة  هي  المحلية  السلطة  تكون  بها  حالة  الى  موارد،  من  يتوفر  مما  خدمات 
اقتصادية تدير مداخيلها ومصاريفها بشكل ناجع ورشيد. والقاعدة تقول ان من يملك موارد 
محدودة، تقع علية مسؤولية جادة في ادارتها بشكل ناجع ومربح ليساهم في تأمين الرفاهية 
للمواطنين. في هذا السياق يجب ان يتم تطوير أخالقية العمل وتحسين األداء لدى اإلدارات 
المحلية في السلطات المحلية، ويجب ان تأخذ المسؤولية على إدارة شؤوننا ونكف عن حال 
به نسلك في إدارة حيزنا وبلداتنا كمستأجرين غير محمين مع اننا أصحاب البلد االصالنين. 

هناك بعض الفرص التي تمكن من زيادة موارد السلطات المحلية، ان كان ذلك من موارد . 2
منقولة ومخصصة من جهات حكومية ومشمولة في برامج وخطط حكومية داعمة يجب العمل 
على استغالل هذه الموارد واقتناصها لتشكل عامل مضاعف لفعاليات اقتصادية وخدماتية 
أخرى، بالموازاة على السلطة المحلية تقع مسؤولية جبي مستحقاتها من المواطنين، وخلق 
ثقة بينها وبين المواطنين على ان الموارد التي تجبى ال تذهب هدرا، بل تستثمر بشكل ناجع، 

وتعود بالفائدة على المواطنين من حيث تطوير بيئتهم المعيشية.

مخصصة . 3 أراضي  وتشمل  اقتصادية،  فرص  يوجد  العربية  المحلية  السلطات  بعض  داخل 
للتطوير االقتصادي )مناطق صناعية وتشغيلية خدماتية( غير مستغلة ومستثمرة. نتوقع من 
هذه السلطات المحلية العمل المباشر على استغالل هذه الفرص رغم قلتها، ولكنها تشكل 
على  الفرص،  هذه  تطوير  في  االستثمار  والبعيد. ألجل  المتوسط  المدى  على  تنموية  رافعة 
السلطة المحلية ان تقيم قسم متخصص ومهني يدير عملية التنمية االقتصادية ويشمل ذلك 
إقامة شركات اقتصادية او مديريات اقتصادية عامة تهدف الى تنشيط العملية االقتصادية 

في البلدة.

اقتصادي . 4 عنقود  في  تتجمع  مجاورة  بلدات  بين  اقتصادية  شراكات  خلق  على  العمل 
النسبية  االفضليات  فرص  رفع  بالموازاة  البنيوية،  والنواقص  المعيقات  على  تتغلب  لكي 
فتح  في  وتساهم  البلدية  النفوذ  مناطق  لحدود  عابرة  تكون  الشراكات  هذه  والتنافسية. 
فرص امام القطاع الخاص لالستثمار، ومع ذلك انشاء فرص تشغيلية في قطاعات اقتصادية 
الواقع  على  إيجابي  مردودة  يكون  البلدة  في  اقتصادي  نشاط  خلق  في  تساهم  متعددة 

االقتصادي للسلطة المحلية بشكل عيني، وعلى كامل المجتمع بشكل عام. 

تغيير دور السلطات المحلية لتتحول الى جسم قيادي ريادي ينظم المجتمع المحلي، يعمل . 5
بشفافية ويرفض مظاهر العنف، ويتجنب حاالت الفساد اإلداري، المالي والجنائي لكي يتم 
االستفادة من الموارد المحدودة وأدارتها بنجاعة وتوفير االمن الفردي والجمعي للمواطنين 
في بلدهم. االستثمار االقتصادي يتطلب توفير األمان. للسلطة المحلية دور مركزي في انتاج 

هذا األمان.  

اجراء تعديل بنيوي بقضية العالقة بين وضع التخطيط في البلدات العربية وأداء السلطات . 6
المحلية العربية. حيث من الصعب ان تستطيع السلطات المحلية العربية االنتقال الى مستوى 
وتفصيلية  هيكلية  مخططات  في  نقص  يكون  حينما  االقتصادي  والتطوير  األداء  من  اعلى 
حديثة تواكب االزدياد السكاني فيها وتلببي احتياجاتها. كما ان الفصل البنيوي بين إدارة 
التخطيط والترخيص وبين المبادرة وادارة التطوير يخلق تناقضات وثنائيات تعيق التطوير 
وبناء  تنظيم  كلجنة  ذاتها  هي  تعمل  عربية  محلية  سلطات  اربعة  فقط  حاليا  االقتصادي. 
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والبناء  للتخطيط  المبادرة  على  أكبر  بقدرة  تتمتع  تخطيط  تعمل كلجنة  محلية  سلطة  محلية. 
وعلى السيطرة على العمران والتطور االقتصادي. وعلى السلطات المحلية ان تأخذ مسؤولياتها 
الهيكلي  التخطيط  ان معظم  بها. حيث  والتخطيط  الهندسة  اقسام  بتقوية  وتبدأ  التخطيط  على 
والتفصيلي المعمول به في البلدات العربية، هو تخطيط تبادر اليه على الغالب الوزارات المختلفة 
وهي التي تموله، ودور السلطة المحلية محدود وغير مؤثر بشكل يليق في عملية التخطيط. أي ان 
هناك عمليا، عملية اقصاء للسلطة المحلية العربية في مجال التخطيط وتعطيل جذري لدورها 
عملية  تستغرقها  التي  الطويلة  الزمنية  المراحل  او  المماطلة  ان  ان  كما  واالجتماعي.  اإلدارية 
التخطيط الهيكلي والتفصيلي بما في ذلك تطبيق منظومة التوحيد واالفراز في البلدات العربية، 
والتي تمتد أعوام طويلة، ال تسعف السلطة المحلية العربية على تعزيز دورها وممارسة مهامها في 
المجال العمراني واالقتصادي وهو يجهض المساعي لخلق اقتصاد عصامّي للبلدات العربية بدل 

ان تعّول لبقائها على الهبات الحكومية المختلفة.

ومصالح . 7 اهداف  ذات  نفسها كمجوعة جمعية مصلحية  تنظيم  العربية  المحلية  السلطات  على 
مشتركه متكاملة، مستغله قوتها داخل مركز الحكم المحلي وفي داخل االطر الحكومية من خلق 
تغيير بنيوي في سياسات الحكومة تجاه الحكم المحلي العربي وزيادة فرصه االقتصادية، وذلك 
يشمل مأسسة عملية إعادة توزيع الموارد االقتصادية، بما في ذلك األرض ومناطق النفوذ، على 
قواعد ابطال الغبن التاريخي، تطبيق عدالة انتقالية وتوزيعيه بين السلطات المحلية، وانصاف 
للمعوقات  متجاوزة  واإلقليمي،  التوزيعي  العدل  تؤمن  معايير  حسب  المحلية  السلطات  هذه 
والمحددات البنيوية والوظائفية لفتح فرص االنطالقات التنموية واالقتصادية للسلطات المحلية 

العربية.    

في  المحلية  السلطات  وتدار  به  وتعمل  ظله،  في  تطورت  الذي  الحال  نعي  ان  علينا  يجب 
واقع عجز ديموقراطي، استمرار عوائق بنيوية حائليه، مصلحية مع شح موارد ذاتية؛ يقابلها 
ارتفاع حاجيات ومتطلبات المواطنين العرب لتوفير سلة خدمات مناسبة. لكي تقوم السلطة 
المحلية العربية أداء دورها في الحوكمه، انتاج، إدارة وصيانة الحيز العام يجب ان تتغير من 
جسم اعتباري مقدم خدمات، الى جسم اقتصادي مبادر ورافعة تنموية في البلدة. ألجل ذلك 
إدارة ذكية  أنظمة  تطبيق  المحلية لخلق حكم محلى رشيد،  السلطة  أداء  في  تعديل  يتطلب 
وتنمية أخالقية العمل لدي موظفيها، وتغيير في خطابها وسلوكها من لغة المحتج الى خطاب 
في  والتنموية  االقتصادية  المؤسسات  تفعيل  في  والفعال  الفاعل  المشارك  الباني  المسؤول 

البلدة. 

اجراء  بدون  المطلوبة  بالسرعة  يجري  ان  يمكن  ال  المذكور  المطلوب  التغير  ان  شك  ال 
إصالحات جذريه في أداء السلطة المحلية العربية، وتغيير سياسات الحكومات بشكل جذري 
تجاه المجتمع العربي بشكل عالم، وتجاه السلطات المحلية بشكل خاص من خالل زيادة 
قرارات  وانجاز  تطبيق  المحلية. تجربة  للسلطات  المنقولة  والموارد  ذاتية  فرص مدخوالت 
الحكومة 922 و550-، تشير انها فتحت فرص ولكنها غير كافية لتحويل السلطة المحلية 
العربية الى جسم اقتصادي تنموي. كما ان هناك حاجة ماسة الى اجراء دراسات تقييم وتقويم 
لصياغة سياسات تكميلية مطبقة بواسطة صندوق أدوات انجازي لقرارات حكومية في طور 
التطبيق. بالموازاة، يجب تغيير ثقافي مجتمعي ألجل االعداد واالستعداد لصياغة مستقبل 
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البلدات العربية وفتح فرص العمل والتنمية بها وتعميق االنتماء لبلداتهم. يجب ان نعي ان 
تنمية الحكم المحلي العربي وتحسسن ادائنا لسلطاتنا المحلية العربية هو مصلحة ومنفعة 
اقتصادية، تنموية وقيمية  لحفظ امننا المجتمعي والوطني، وبناء علية يجب ان نعمل لزيادة 
الجامعة  الثقافة  من  المستدامة كجزء  الحوكمة  وتمكين  المحلي  الحكم  وحصانة  مناعة 

لمجتمعنا.             
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