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 تقدير امليزانيات احلكومية
  2002 - 2001اخملصصة للمستوطنات، 

  ملخص نتائج البحث الذي أجرته
  حركة السالم اآلن، [ونشرته يف]

  2003كانون الثاين/يناير 

 أساسيات هذه الوثيقة

بحثاً غير مســــبوق جلهة شــــموليته من أجل الوقوف على حجم  "الســــالم اآلن"أجرت 
إســـــرائيل يف حرب األيام  امليزانيات اخملصـــــصـــــة للمســـــتوطنات وللمناطق التي احتلتها

  الستة، باستثناء هضبة اجلوالن والقدس الشرقية. ويتوصل البحث إىل ما يلي:
لمناطق. مليار شــــيكل من ميزانية الدولة ل 2.2، تم تخصــــيص نحو 2001يف ســــنة 

  فقط. %2.93ويف هذه السنة، بلغت نسبة املستوطنين من جمموع مواطني الدولة 
مليار  1.76، حوّلت احلكومة اإلســــرائيلية ميزانية إضــــافية قيمتها 2001يف ســــنة 

. 204.000شيكل من أجل    مستوطن تقريباً
مليون شـــــــــــيكـــــل؛  618أكثر من  -	البنود البـــــارزة: حتويالت إىل جمـــــالس حمليـــــة

 200 -	مليون شــيكل؛ إعفاءات ضــريبية 400 -	مليون شــيكل؛ اإلســكان 396 -		الطرق
  مليون شيكل.

شـــيكالً أكثر مما يحصـــل عليه  8650يحصـــل كل مســـتوطن، يف املتوســـط، على نحو 
  أي مواطن إسرائيلي يسكن ضمن اخلط األخضر.

بقــاً يف دائرة أجرى هــذا البحـث عــامل االقتصــــــــــــاد درور تســــــــــــابـان، الــذي عمــل ســــــــــــا
  التابعة لوزارة املالية، ومساعداً للمدير العام للوزارة. امليزانية

  أهداف البحث
  عرض تقدير للميزانيات احلكومية اخملصصة للمناطق واملستوطنات. - 1
  حتديد اخملصصات اإلضافية للمناطق واملستوطنات. - 2

  وهذه اخملصصات اإلضافية تشتمل على ثالثة عناصر:
 .ت للفرد [املستوطن] التي تفوق متوسط اخملصصات للفرد يف إسرائيلاخملصصا

                                                            
)(  :مترجم عن العبرية من موقع احلركة يف اإلنترنت:  املصدرhttp://www.peacenow.org  

 حاالت أُخرى، إىل وجود اختالف بين النصين العبري واإلنكليزي. (احملرر)ويجب اإلشارة هنا، كما يف   
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ويســـــــــــتعمــل هــذا املعيــار أســــــــــــاســــــــــــاً يف امليزانيــات التي حتولهــا الوزارات احلكوميــة إىل 
اجملالس احمللية، ويف البنود التي يصح فيها حتديد امليزانية بحسب عدد السكان، مثل 

  وزارة البناء واإلسكان. منح قروض عقارية وهبات مساعَدة من ميزانية
 . يتناول البحث جميع ميزانياتامليزانية اإلضــــــافية لالســــــتثمار يف البنى التحتية

البنية التحتية اخملصــــــصــــــة للمناطق كميزانيات إضــــــافية كان يمكن اســــــتعمالها مورداً 
  شاغراً يف ميزانية الدولة.

 بتخفيضـــــات يف. وهي تســـــهيالت يرتبط معظمها التســــهيالت ملنطقة أولوية قومية
  ضريبة الدخل.

  ال يتناول البحث ثالثة عناصر من ميزانية الدولة:
  ميزانية الدفاع. -أ 

التحويالت إىل هيئـــات ومســـــــــــــاعـــدات مـــدعومـــة [من الـــدولـــة]: تـــدعم احلكومـــة  -ب 
ــــ اإلسرائيلية املئات ت [منظما "عموتوت" من مثل هذه الهيئات، املتشكلة يف معظمها كـ

  القطاع الثالث].
ميزانيـــة وزارة التعليم: األنشـــــــــــطـــة التي تنفـــذهـــا الوزارة بصـــــــــــورة مبـــاشـــــــــــرة،  -ج 

  وخصوصاً رواتب املعلمين العاملين لدى الدولة، وليس لدى اجملالس احمللية.

  مصادر البيانات
  إن أســــــــــــاس البيانات هو ميزانية الدولة، املقرّة بقوانين ميزانية. ويشـــــــــــمل ذلك

  التي تُضاف خالل العام املايل. التحويالت واإلضافات يف امليزانية،
 وقد استُعملت هذه التقارير مصدراً إلكمال  - تقارير املكتب املركزي لإلحصاء

  املعطيات، وكذلك تأكيداً ملعطيات دفتر امليزانية.
 .التقرير السنوي إلدارة دخل الدولة  

  االستنتاجات الرئيسية
نســــــــمة، يشــــــــكلون  00204.0، بلغ عدد ســــــــكان املســــــــتوطنات نحو 2001يف ســــــــنة 

  من جمموع سكان إسرائيل. %2.93بحسب معطيات إدارة السكان 
  مليار شيكل من ميزانية الدولة للمناطق. 2.2يف هذه السنة، تم تخصيص نحو 

  مليار شيكل جديد من هذا املبلغ هو يف شكل ميزانية إضافية. 1.76نحو 

  تفصيل االستنتاجات
مليون شــــيكل جديد يف  200عفاءات بنحو تســــهيالت ضــــريبة الدخل: يقدّر حجم اإل

الســــنة، وذلك على الرغم من أن ســــكان املســــتوطنات أقوى كثيراً من جمموعات الســــكان 
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  املعفاة داخل تخوم اخلط األخضر.
مليون شـــــيكل جديد إىل  114جرى حتويل نحو  2001دائرة االســـــتيطان: يف ســـــنة 

  املستوطنات يف إطار ميزانيات الدائرة.
خملصــــــــصــــــــة للمجالس احمللية: حوّلت احلكومة اإلســــــــرائيلية، يف ســــــــنة امليزانيات ا

مليون شـــــيكل  618 ، إىل اجملالس احمللية يف املناطق ميزانية إضـــــافية مقدارها2001
.   جديد تقريباً

خصـــــصـــــت احلكومة موارد للمســـــاعدة يف شـــــراء  2001ميزانية اإلســـــكان: يف ســـــنة 
 374ت قيمتهــا اإلجمــاليــة نحو منزل يف املنــاطق (هبــات واعتمــادات للمصــــــــــــارف) بلغــ

ضـــــــــعفي نســـــــــبة املســـــــــتوطنين إىل  (أي أكثر من %6.9جديد، تشـــــــــكّل نحو  مليون شـــــــــيكل
  السكان). جمموع

إن إجمايل مبلغ ميزانيات التطوير والبنية التحتية التي خُصــــــــصــــــــت ألعمال وزارة 
ه مليون شيكل جديد. وتشكل هذ 186 ، هو2001البناء واإلسكان يف املناطق، يف سنة 

من ميزانيــــــة وزارة البنــــــاء واإلســــــــــــكــــــان لتطوير بنى حتتيــــــة  %9.4امليزانيــــــات نحو 
  وملؤسسات عامة.

خُصـــص يف إطار ميزانية وزارة املواصـــالت لصـــيانة  2001املواصـــالت: يف ســـنة 
من إجمايل  %10مليون شـــيكل جديد، تكاد تشـــكل  396وتطوير الطرق يف املناطق نحو 

  امليزانية لهذه البنود يف ميزانية وزارة املواصالت.
مليون شــــــيكل  28جرى اســــــتثمار نحو  2001تطوير املناطق الصــــــناعية: يف ســــــنة 

  جديد يف تطوير مناطق صناعية يف املناطق من ميزانية وزارة الصناعة والتجارة.
 ،"اتفاقات الســــالم" تطوير مصــــادر املياه: يف إطار اخلطة املســــماة: مشــــاريع املياه

  مليون شيكل جديد. 41نحو  2001خُصص يف سنة 
، تم 2001تطوير البنية التحتية الســــــــــياحية: بســــــــــبب غياب أية معطيات عن ســــــــــنة 

. ويستدل منها أن ميزانية تطوير البنى التحتية السياحية 2002تفحّص ميزانيات سنة 
  ماليين شيكل جديد. 5يف املناطق بلغت نحو 

ميزانية الدولة: ميزانيات ال تشكل جزءاً من ميزانية الدولة، أقله ليس أنشطة خارج 
أكالف إضافية حتملها  -  ميزانية اجلهاز الصحيبصورة مباشرة. أورد البحث مثالين: 

فعال م(كوبات حوليم) يف تشغيل عياداته يف املستوطنات؛  "صندوق املرضى القومي"
بايس، كانت النية تتجه نحو تخصيص بحسب ما أعلن مفعال ه -  (اليانصيب) هبايس

  .2003 - 2002مليون شيكل جديد للمستوطنات خالل  20

  اخلالصة
يتضــمن اجلدول التايل خمتلف بنود امليزانية اخملصــصــة للمناطق وللمســتوطنات، 
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وكذلك عرضـــــــاً للميزانية اإلضـــــــافية. وقد بلغ إجمايل امليزانيات اخملصـــــــصـــــــة للمناطق 
مليار شـــــــــــيكل جديد يف شـــــــــــكل  1.8ومن هذا املبلغ، كان  مليار شـــــــــــيكل جديد. 2.2نحو 

ميزانية إضـــافية، كان يمكن للتخلي عنها أن يزيد يف املوارد لبنود أُخرى يف امليزانية، 
  مثل التعليم والرفاه والبنى التحتية وما إىل ذلك.
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  استنتاجات
  ات الشيكالت يف املستوطنتستثمر احلكومة اإلسرائيلية سنوياً عدة مليارات من

  يف الضفة وقطاع غزة.
  إن تخصـــــــــيص املوارد، يف إطار ميزانية الدولة، للمناطق واملســـــــــتوطنات ال يتم

ة اقتصـــادي - وفقاً ملعايير اقتصـــادية، كما أنه ال يقوم على أســـاس اعتبارات اجتماعية
  .هو نتيجة رؤية سياسية وإنماأو اهتمام باحمليط، 

 اإلنفاق يف املســـتوطنات غير متيســـرة، وهي خمبأة عن عيون  إن املعلومات عن
  دافع الضرائب اإلسرائيلي.

  شـــيكالً جديداً زيادة على  8650إن كل مســـتوطن يحظى بما يبلغ متوســـطه نحو
  ما يحظى به أي مواطن إسرائيلي يسكن ضمن تخوم اخلط األخضر.

  توصيات
 علق بــاالســـــــــــتثمــارات يف إيجــاد شـــــــــــفــافيــة كــاملــة وبــث معلومــات دقيقــة فيمــا يت

  املناطق، بما يف ذلك املعطيات يف ميزانية الدفاع التي ال تضر بأمن الدولة.
 .الوقف الفوري ملنح إعفاءات ضريبية جلمهور املستوطنين  
  وقف االســــتثمار اإلضــــايف يف املناطق، وخصــــوصــــاً يف امليزانيات اخملصــــصــــة

  قتناء منازل.للمجالس احمللية، ويف الطرق، ويف املساعدات ال
  حتويل امليزانيات من املســــــــتوطنات إىل املشــــــــكالت االجتماعية واالقتصــــــــادية

 داخل إسرائيل، وخصوصاً إىل بلدات التطوير.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

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

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


