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تقديم
تهدف هذه الدرا�سة �إلى �إلقاء ال�ضوء على عدد من الق�ضايا والم�شاكل التي
يعاني منها الحكم المحلي ،وتقديم اقتراحات وتو�صيات لإ�صالح الو�ضع
الحالي ،حتى تتمكن البلديات والمجال�س القروية من تقديم خدمات �أف�ضل
للجمهور ،وجعلها �أقرب �إلى الم�ساءلة والمحا�سبة مما هو عليه الحال الآن.
وت�أتي هذه الدرا�سة �ضمن �إطار عمل لجنة �أبحاث ال�سيا�سات في مواطن؛
الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية ،التي تعمل منذ العام  1999على
اقتراح �إ�صالح قوانين محددة لها عالقة بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،لغر�ض
جعله �أكثر ديمقراطية و�أكثر عقالنية مما هو عليه حالي ًا .ولهذا الغر�ض ،تعمل
اللجنة والم�ؤ�س�سة مبا�شرة مع المجل�س الت�شريعي وال�سلطة التنفيذية و�أطراف
�أخرى ذات اهتمام �أو عالقة بما هو مقترح� ،أو بالإ�صالح عامة ،لغر�ض و�ضع
تو�صياتها مو�ضع التنفيذ بعد نقا�شها وتعديلها �إن لزم.
ويحتل دور البلديات والمجال�س المحلية مكانة خا�صة في الدول التي تطمح لأن
تكون ديمقراطية ،نظر ًا للتما�س المبا�شر مع المواطن في �أمور حياتية يومية،
حتى لو �أن دور ال�سلطة المركزية يبقى الأبرز في الق�ضايا الوطنية العامة .وفي
الحالة الفل�سطينية ،نجد �أن ال�سلطة المركزية هيمنت ،بقدر �أو ب�آخر ،على
عمل الحكم المحلي باتجاه مركزية غير �ضرورية وال مبرر كافي ًا لها .ويندر
�أن نجد وزارة خا�صة للحكم المحلي في الكثير من الدول �سوى تلك التي ما
زال الحكم فيها مركزي ًا مفرط ًا .فالأ�سا�س في علم الإدارة� ،سواء �أكان ذلك
للم�ؤ�س�سات �أم للدول ،هو تجزيء ال�صالحيات والتفوي�ض بموجب القانون،
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لي�س فقط لأن ذلك �أنجح من ناحية الكفاءة ،و�إنما ،في حالة الحكم المحلي،
حتى يتمكن المواطن من م�ساءلة مجال�س البلديات التي ينتخبها ،وحتى تتحمل
هي الم�س�ؤولية لما تقوم به وتقدمه للمواطن� ،أو ما ال تقوم به �أي�ض ًا.
وفي الحالة الفل�سطينية ،يوجد نوعان من الإ�شكاليات المالزمة للعالقة بين
الحكم المحلي وال�سلطة المركزية .الأول يتعلق بازدواج ال�صالحيات وتداخلها
بين البلديات والمجال�س القروية من جهة ،و�صالحيات المحافظين من جهة
�أخرى .وهذا وا�ضح وب ِّين في قانون المحافظين مقارنة مع القانون الناظم
لعمل البلديات .والنوع الثاني من الإ�شكاليات يتعلق بمحدودية الدور المناط
بالبلديات والمجال�س المحلية من ناحية فعلية ،والقيود المالية الموجودة بفعل
عدم انتظام الموارد المتاحة لها نظري ًا .فعلى �سبيل المثال ال الح�صر ،ال يتيح
القانون مجا ًال وا�سع ًا لتفوي�ض بع�ض �صالحيات ال�سلطة المركزية �إلى الحكم
المحلي على الرغم من �أن �صالحيات البلديات من ناحية �شكلية تبدو وا�سعة،
لكنها في الممار�سة ت�ضيق �أي�ض ًا بفعل �شح الموارد المالية .فمواردها المالية
ت�أتي �أ�سا�س ًا من الر�سوم المجباة ،منها ر�سوم الرخ�ص ،والأبنية ،والمخالفات.
وتجبي ال�سلطة المركزية �ضريبة الأمالك والموا�صالت بالإنابة عن البلديات،
والمفتر�ض �أن تحول لها بعد ذلك ،ولكن هذا ال يتم بانتظام ،الأمر الذي يجعل
معظم البلديات في �ضائقة مالية �شبه م�ستمرة� ،أو �أن �إنفاقها يقت�صر على دفع
رواتب الموظفين دون �إمكانية فعلية على تقديم خدمات �أو�سع.
وتو�صي هذه الدرا�سة بمجموعة خطوات وتعديالت على الو�ضع القائم حالي ًا،
�سواء �أكان من حيث الممار�سة �أم من ناحية الحاجة لإ�صالح القوانين واللوائح
الناظمة لعمل المحافظات والحكم المحلي �أي�ض ًا .وخالل العمل على هذه
الدرا�سة  ،تم الت�شاور مع ممثلين عن بلديات ومجال�س محلية عدة� ،إ�ضافة
�إلى م�س�ؤولين ووزراء �سابقين لهم عالقة بعمل البلديات والمجال�س المحلية،
لغر�ض اال�ستر�شاد ب�آرائهم وتجربتهم .وقد القت التو�صيات الم�ضمنة في هذه
الدرا�سة ترحيب ًا منهم ،وموافقة على �أن الو�ضع الحالي لي�س هو الأمثل ،و�أنه
يمكن �إ�صالحه �إن توفرت الإرادة ال�سيا�سية.

تقديم
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و�إذ يتم و�ضع هذه الدرا�سة بين يدي الجمهور العام لالطالع عليه� ،ستجري
متابعة تو�صياته مع �أع�ضاء المجل�س الت�شريعي ومع الم�س�ؤولين ذوي العالقة
في ال�سلطة التنفيذية ،بما في ذلك مجل�س الوزراء ،على �أمل �أن يتم اتّخاذ
خطوات ملمو�سة تح�سّن من �أداء الحكم المحلي ،وتخفف من المركزية في
اتّخاذ القرار ،التي تكون في كثير من الأحيان عام ًال غير م�ساعد في تح�سين
عمل البلديات والمجال�س المحلية ،وال تقدم ما هو ممكن و�أف�ضل للمواطنين.
د .جورج جقمان

ورقة حول الحكم المح ّلي في فل�سطين
م�ؤ�س�سة مواطن ,مجموعة ال�سيا�سات العامة

ورقة حول الحكم المح ّلي في فل�سطين

1

�أ ً
وال .خلفية عامة
يكت�سب مو�ضوع الحكم المحلي في فل�سطين �أهمية خا�صة ،نظر ًا لدور الهيئات
المحلية التاريخي وال�سيا�سي على مدار تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،ونظر ًا لما
قد يترتب على �أي تغيرات في طبيعة نظام الحكم المحلي من تبعات ونتائج
�سيا�سية قد يكون لها ت�أثير لي�س على كيفية عمل الإدارة العامة والحكومة ب�شكل
عام فح�سب ،و�إنما �أي�ض ًا على م�سار الق�ضية الوطنية ذاتها.
ت�ش َّكل الحكم المحلي في فل�سطين عبر مراحل عدة تعود بداياتها �إلى
منت�صف القرن التا�سع ع�شر في �أواخر فترة الحكم العثماني .وقد لعب قطاع
الحكم المحلي دور ًا مهم ًا في تقديم العديد من الخدمات الأ�سا�سية لل�سكان
 1هذه الورقة هي ح�صيلة نقا�شات وبحث �ضمن مجموعة ال�سيا�سات العامة في م�ؤ�س�سة مواطن،
التي تكونت لأغرا�ض هذه الورقة من د .جورج جقمان ،ومي الجيو�سي ،ود .عزمي ال�شعيبي ،ود .عمار
الدويك ،ود� .أحمد �أبو دية .وقد قام ب�صياغة هذه الورقة د .عمار الدويك ود� .أحمد �أبو دية.
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الفل�سطينيين في ظل حالة م�ستمرة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي تحت �أنظمة
حكم متعاقبة .كما قام بع�ض قيادات الهيئات المحلية و�أع�ضائها بدور وطني
�سيا�سي في مراحل عدة من تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،بما في ذلك خالل
فترة االحتالل الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية وقطاع غزة في �أعقاب حرب .1967
ففي بداية ال�سبعينيات ،كانت هناك محاوالت �إ�سرائيلية ال�ستخدام البلديات
والمجال�س القروية �أدا ًة لتكري�س مفهوم الحكم الذاتي للفل�سطينيين في
�إطار دولة �إ�سرائيل كحل لل�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،وقد راهنت
�إ�سرائيل على خلق قيادات محلية تحظى ب�شرعية انتخابية تكون بديلة عن
قيادة منظمة التحرير في الخارج ،وذلك كمقدمة للتفاو�ض معها على فر�ض
حكم ذاتي في الأرا�ضي الفل�سطينية� ،أو ا�ستبدال االحتالل ب�إدارة مدنية
ي�شارك فيها الفل�سطينيون ،ويتم نقل بع�ض ال�سلطات وال�صالحيات المحلية
�إليها كمقدمة لفر�ض الحكم الذاتي .لكن العك�س تمام ًا هو ما ح�صل ،فقد
جاءت انتخابات  1976لتفرز قيادات محلية وطنية موالية لمنظمة التحرير
الفل�سطينية ،ح ّولت البلديات �إلى رافعة للم�شروع الوطني الفل�سطيني،
وم�ؤ�س�سات لدعم ال�صمود ومواجهة االحتالل ،والمطالبة بحق تقرير
الم�صير واال�ستقالل الكامل ،وتعزيز دور منظمة التحرير كممثل وحيد
لل�شعب الفل�سطيني .ولعب بع�ض ر�ؤ�ساء البلديات المنتخبين دور ًا مهم ًا في
تمثيل تطلعات ال�سكان في رف�ض االحتالل ورف�ض الحكم الذاتي 2.وال غرابة
�أن انتخابات  1976كانت هي االنتخابات المحلية الأخيرة في ظل االحتالل
3
الإ�سرائيلي قبل ن�شوء ال�سلطة.
حاولت �إ�سرائيل تدارك ف�شل �سيا�ستها من خالل ا�ستحداث وتعيين ما يعرف
بروابط القرى ،لكن هذه ال�سيا�سية �أي�ض ًا ف�شلت في �ضوء الرف�ض ال�شعبي
والوطني لها ،والعداء الكبير الذي ووجهت به روابط القرى من قبل المواطنين
والف�صائل .وقد جاء الرد الإ�سرائيلي على الدور الوطني المتزايد الذي لعبته
البلديات ومجال�سها المنتخبة ،بممار�سة �ضغوطات كبيرة عليها ،و�إجبار بع�ض
ر�ؤ�ساء المجال�س البلدية و�أع�ضائها على اال�ستقالة ،و�إبعاد البع�ض الآخر �أو
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و�ضعهم تحت الإقامة الجبرية �أو اعتقالهم .كذلك �شنت بع�ض القيادات
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية حمالت تحري�ض علني على ر�ؤ�ساء البلديات ،الأمر الذي
خلق �أجواء لمجموعات �إرهابية �إ�سرائيلية للقيام بمحاوالت االغتيال المنظمة
لعدد من ر�ؤ�ساء البلديات� ،أدت في عدد من الحاالت �إلى �إلحاق �أذى ج�سدي
مثل ما حدث لل�سيد ب�سام ال�شكعة رئي�س بلدية نابل�س ،الذي بترت قدماه
نتيجة لعمل �إرهابي ،وكذلك مع ال�سيد كريم خلف رئي�س بلدية رام اهلل الذي
تعر�ض العتداء �إرهابي �أي�ض ًا .وقامت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي بتعيين
ر�ؤ�ساء بلديات من موظفي الإدارة المدنية الإ�سرائيليين بد ًال من الم�ستقيلين
4
والمبعدين� ،أو من �شخ�صيات فل�سطينية محافظة ال تحظى بالدعم ال�شعبي.
مع اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية في �أواخر �سنة  ،1987طلبت قيادة
االنتفا�ضة من �أع�ضاء المجال�س البلدية الذين عينتهم الإدارة المدنية بد ًال
من الأع�ضاء المنتخبين اال�ستقالة ،وقد ا�ستجاب جزء كبير منهم لهذه
الدعوات .لذا ،عندما ت� ّأ�س�ست ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة  ،1994لم يكن
هناك �سوى عدد قليل من ر�ؤ�ساء البلديات الفل�سطينيين ممن جرى انتخابهم
�سنة  1976على ر�أ�س عملهم ،وكانت البلديات قد فقدت كثير ًا من �شرعيتها
ودورها كم�ؤ�س�سات وطنية� ،إ�ضافة �إلى تراجع دورها الخدمي ب�شكل كبير
نتيجة لظروف االنتفا�ضة.

ثاني ًا .الحكم المحلي بعد ال�سلطة الفل�سطينية
ت� ّأ�س�ست ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة  1994بموجب اتفاق �إعالن المبادئ وما
تلته من اتفاقات لنقل ال�سلطات وال�صالحيات .وقد نقلت ال�سلطات الإ�سرائيلية
بموجب هذه االتفاقات� ،إلى ال�سلطة الفل�سطينية النا�شئة� ،صالحيات في �أكثر
من  45مجا ًال من المجاالت المدنية والخدمية ،بما في ذلك الحكم المحلي،
�إ�ضافة �إلى نقل بع�ض المناطق �ضمن م�ستويات مختلفة (�أ ،ب ،ج) بحيث باتت
ال�سلطة تحكم جزر ًا جغرافية غير مت�صلة� ،سواء بين ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة� ،أو حتى داخل ال�ضفة الغربية ذاتها وقطاع غزة.
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وك�أي كيان �سيا�سي حديث الن�ش�أة ،تب َّنت ال�سلطة الفل�سطينية ،ممثلة بالرئي�س
يا�سر عرفات ،توجهات ونزعات مركزية ،و�سعت �إلى تركيز ال�سلطات في يد
القيادة الفل�سطينية .وقد كانت �أولوياتها في المرحلة الأولى من ن�شوئها هي
بناء الم�ؤ�س�سات الوطنية ال�سيا�سية ،وتوحيد الجهاز الق�ضائي بين ال�ضفة
وغزة ،وبناء الأجهزة الأمنية والأمن الوطني� ،إ�ضافة �إلى محاولة انتزاع �أكبر
قدر ممكن من ال�صالحيات والأرا�ضي من الجانب الإ�سرائيلي .وقد زاد من
هذه النزعة المركزية واقع التجزئة الجغرافية الذي �أوجدته اتفاقات �أو�سلو،
بحيث باتت المركزية �أدا ًة لتعزيز �سيطرة ال�سلطة على المناطق الجغرافية
المتباعدة ،وتعزيز الطابع الوطني لم�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية .كما �أن
�سيا�سات المانحين في بداية ت�شكيل ال�سلطة ر ّكزت على دعم بناء الم�ؤ�س�سات
الوطنية المركزية مع اهتمام �أقل بالهيئات المحلية وم�ستويات الحكم المحلي،
�أو في دعم التنمية والبنى التحتية في المناطق الم�صنفة «ج» ،التي تتجاوز
م�ساحتها  %60من م�ساحة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
تعتبر المقدمة �أعاله �ضرورية لفهم ال�سياق الذي ت�شكلت خالله �سيا�سة
ال�سلطة الفل�سطينية تجاه الهيئات المحلية ،على الأقل خالل �أول ع�شر �سنوات
من عمر ال�سلطة الفل�سطينية .فقد ا�ستخدمت ال�سلطة الهيئات المحلية �أدا ًة
ذات �أهداف مزدوجة .فمن جهة� ،سعت ال�سلطة الفل�سطينية �إلى ا�ستخدام
الهيئات المحلية لتو�سيع نطاق �سيطرتها على �أكبر قدر ممكن من الأرا�ضي
والتجمعات ال�سكانية في مواجهة ال�سلطات الإ�سرائيلية ،وفي الوقت ذاته،
ا�ستخدمتها �أدا ًة لتو�سيع قاعدة الوالءات ال�سيا�سية لل�سلطة الفل�سطينية
وم�شروعها ال�سيا�سي في مواجهة معار�ضي اتفاق �أو�سلو .فعلى عك�س ما جرى
في �سنة  ،1976حيث دعمت منظمة التحرير ممثلي الحركة الوطنية على
ح�ساب العائالت ،ا�ستخدمت ال�سلطة الفل�سطينية �سيا�سة التعيين في الهيئات
المحلية ال�ستر�ضاء بع�ض العائالت المتنفذة وال�شخ�صيات المحلية وك�سب
ودها ،من �أجل زيادة قاعدة المنتفعين من م�شروع ال�سلطة الفل�سطينية 5.وهذا
يعك�س تغير ًا جوهري ًا في النظرة �إلى دور المجال�س المحلية من �آلية لمواجهة
الم�شروع الإ�سرائيلي في الحكم الذاتي والإدارة المدنية ،و�شطب تمثيل منظمة
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التحرير� ،إلى �أداة لتكري�س بناء م�شروع ال�سلطة والوالء لها ،باعتبار �أن مرحلة
المواجهة مع االحتالل قد ا�ستبدلت بحالة من التفاو�ض الر�سمي وتوقيع
االتفاقات ،وبالتالي بحاجة �إلى موالين .وخدمة لهذه ال�سيا�سة ،لم تو ّفر
ال�سلطة الفل�سطينية التمكين الكافي للهيئات المحلية وتعزز من ا�ستقاللها عن
ال�سلطة المركزية ،و�إنما ك ّر�ست تبعيتها من خالل ا�ستراتيجيات عدة؛ �أهمها
اتّباع �سيا�سة التعيين بد ًال من االنتخابات ،وربط قرارات البلديات وميزانياتها
بوزارة الحكم المحلي.
وفي هذا ال�سياق ،عمدت ال�سلطة �إلى زيادة عدد البلديات والمجال�س القروية
ب�شكل كبير ،وترفيع بع�ض التجمعات ال�صغيرة �إلى مجال�س بلدية ،ومنحها
ال�شخ�صية القانونية .فعند قدوم ال�سلطة الفل�سطينية ،كان عدد البلديات في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  31بلدية (منها  26في ال�ضفة و 5في قطاع غزة)،
و 68مجل�س ًا قروي ًا� ،إ�ضافة �إلى  255تجمع ًا �سكاني ًا (قرى وخرب وبلدات)
لم يكن لها �أي و�ضع قانوني خا�ص .فقامت ال�سلطة بمنح �صفة قانونية لهذه
القرى وت�شكيل مجال�س بلدية فيها �أو لجان م�شاريع 6.وبعد مرور ع�شر �سنوات
من ت�شكيل ال�سلطة ،و�صل عدد البلديات  106بلديات في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة� ،إ�ضافة �إلى  378مجل�س ًا قروي ًا.
يمكن �أن تف�سر هذه الزيادة �أنها جاءت �ضمن الر�ؤية وال�سيا�سة المزدوجة
التي �أ�شرنا �إليها ،والتي ترى �أن وجود مجال�س بلدية تحت مظلة وزارة الحكم
المحلي �سوف يزيد من قاعدة الوالء لل�سلطة الفل�سطينية ،ويعزز من الوجود
الفل�سطيني في التجمعات ال�سكانية التي قد تكون معزولة �أو قريبة من
م�ستوطنات �إ�سرائيلية ،و�سوف يزيد من �سيطرة ال�سلطة النا�شئة على �أكبر
م�ساحة ممكنة من الأر�ض و�أكبر عدد ممكن من ال�سكان ،من خالل منح و�ضع
قانوني (مجل�س محلي� ،أو لجنة م�شاريع) للتجمعات ال�سكنية ال�صغيرة ،وتعيين
�أع�ضاء لها تحت �إ�شراف الحكم المحلي .لكن ال�سلطة لم تذهب �أكثر من ذلك
في توظيف الهيئات المحلية في الم�شروع الوطني ،ومنحها دور ًا وا�ضح ًا في
مقاومة اال�ستيطان والتو�سع الإ�سرائيلي في ال�ضفة الغربية .فقد كانت تعتقد
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ال�سلطة �أن �سيطرة �إ�سرائيل على المناطق الم�صنفة «ج» هي �سيطرة م�ؤقتة،
وبالتالي لم ت�س َع �إلى خو�ض معركة تو�سيع المخططات الهيكلية للقرى والمدن
بما يتنا�سب مع التطور الطبيعي لزيادة ال�سكان واالحتياجات ،ناهيك عن عدم
�إيالء مو�ضوع تطوير الموارد المالية للهيئات المحلية �أهمية تذكر.
في مقابل �سيا�سة الزيادة العددية للبلديات والمجال�س ،لم يكن هناك توجه
لدى ال�سلطة الفل�سطينية في تقوية الهيئات المحلية و�إك�سابها ال�شرعية الكافية
واال�ستقاللية عن ال�سلطة المركزية .وقد ظهر ذلك جلي ًا من خالل مماطلة
ال�سلطة في �إجراء انتخابات محلية ،على الرغم من �أن قانون الهيئات المحلية
الذي �أ�صدرته ال�سلطة في �سنة  1997ين�ص على وجوب �إجرائها ،وعلى
الرغم من عدم وجود موانع لوج�ستية �أو غيرها تحول دون تنظيم االنتخابات.
وا�ستعا�ضت ال�سلطة عن االنتخابات باتباع �سيا�سة تعيين �أ�شخا�ص ،في
الغالب من الموالين �أو على الأقل من غير المعار�ضين لل�سلطة الفل�سطينية
و�سيا�ساتها ،في هذه المجال�س .ا�ستمرت ال�سلطة في �سيا�سة التعيين حتى �سنة
 ،2004حيث تم تنفيذ االنتخابات المحلية على �أربع مراحل حتى �سنة ،2005
و�شملت  262هيئة محلية ،بينما لم يتم تنفيذ المرحلة الخام�سة والأخيرة التي
كان من المفتر�ض �أن ت�شمل  62هيئة محلية ي�شكل عدد �سكانها �أكثر من %50
من عدد الناخبين الم�ؤهلين� ،إذ �أنها كانت ت�شمل هيئات محلية كبيرة مثل
غزة ،وخان يون�س ،والخليل .وفي �أعقاب االنق�سام في �سنة  ،2007قامت وزارة
الحكم المحلي با�ستبدال العديد من �أع�ضاء المجال�س المنتخبين في ال�ضفة
الغربية ب�أ�شخا�ص مع َّينين 7.وبعد ت�أجيل متكرر ،وافقت ال�سلطة على �إجراء
االنتخابات المحلية في �أواخر �سنة  ،2012لكن حركة حما�س رف�ضت ال�سماح
ب�إجراء االنتخابات في قطاع غزة ،وقاطعتها في ال�ضفة الغربية .كما لج�أت
حما�س �إلى �إجراء تعديالت في مجال�س الهيئات المحلية في قطاع غزة ،بما
يخدم تعزيز �سيطرتها ال�سيا�سية على هذه الهيئات.
�أبقت ال�سلطة الفل�سطينية مخيمات الالجئين الفل�سطينيين خارج �إطار تنظيم
الهيئات المحلية ،بحيث ا�ستمرت وكالة غوث وت�شغيل الالجئين «الأونروا» في
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تقديم الخدمات ال�صحة وخدمات التعليم فيها� ،إ�ضافة �إلى خدمات جمع النفايات
ال�صلبة ،في حين تولت ال�سلطة الفل�سطينية تقديم الماء والكهرباء للمخيمات.
�أما بالن�سبة للمحافظين ،فقد تم ا�ستخدام هذا الم�ستوى من الحكم �أدا ًة
�أي�ض ًا لتعزيز ال�سلطة المركزية وب�سط نفوذ ال�سلطة في المحافظات .وتجدر
الإ�شارة �إلى �أنه كانت هناك محاوالت من قبل المجل�س الت�شريعي الأول لإقرار
قانون يحدد دور المحافظين ومهامهم في �إطار هيكلية ال�سلطة� ،إال �أن الرئي�س
عرفات رف�ض الم�صادقة على م�شروع القانون ،وا�ستمر في تعيين المحافظين
الذين تم �إتباعهم لوزير الداخلية (ا�ستمر الرئي�س عرفات في �شغل هذا
المن�صب حتى �سنة  .)2002والحق ًا ،تم �إتباع المحافظين لمكتب الرئي�س .لم
تكن هذه ال�سيا�سة الر�سمية وال�ساعية �إلى �سيطرة ال�سلطة التنفيذية في نظام
الحكم النا�شئ مقت�صرة على م�ؤ�س�سات الحكم المحلي ،و�إنما يمكن مالحظتها
في مواقع مختلفة من مجاالت الحكم .وال يعني ذلك �أن �سيا�سة مركزية فوقية
�أدت بال�ضرورة �إلى وجود �سيا�سة وا�ضحة و�شاملة معتمدة ب�ش�أن طبيعة المهام
المناطة بالهيئات المحلية والقيام بها ب�شكل تكاملي مع م�ؤ�س�سات الدولة
الأخرى� ،أو حتى على �صعيد وجود خطة وطنية �شاملة تعتمد �أولويات الهيئات
المحلية في خدمة الخطة الوطنية ال�شاملة لل�سلطة �أو الحكومة .وو�صلت الأمور
�أحيان ًا في بع�ض الهيئات المحلية �إلى درجة ال�شلل ،ب�سبب االعتماد فقط على
م�ساعدات ال�سلطة والمانحين.

ثالث ًا .الم�ستويات الثالثة من الحكم
بعد ت�شكيل ال�سلطة �أ�صبح هناك ثالثة م�ستويات من الحكم في فل�سطين:
الحكومة المركزية ،المحافظات ،الهيئات المحلية.
 .1الحكومة المركزية:

تعتبر وزارة الحكم المحلي حلقة الو�صل الأ�سا�سية بين الحكومة المركزية
والهيئات المحلية .وقد �أ�س�ست وزارة الحكم المحلي في �سنة  1994مع قدوم
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ال�سلطة ،ومنذ ذلك الوقت وهي تقوم بدور محوري في متابعة الهيئات المحلية
والإ�شراف عليها ،وفي بع�ض الحاالت �إدارتها ب�شكل مبا�شر .وقد زاد دور
تجر فيها انتخابات محلية ،حيث كانت الوزارة
الوزارة طوال الفترات التي لم ِ
تقوم بتعيين المجال�س البلدية والقروية ،دون وجود �سيا�سة مكتوبة ومعلنة
تو�ضح �آلية التعيين الذي كان يتم في الغالب على �أ�س�س �سيا�سية �أو �شخ�صية �أو
جهوية ،وفي بع�ض الحاالت كان يتم تعيين ر�ؤ�ساء البلديات �أو �أع�ضاء المجال�س
8
من موظفي الوزارة �أنف�سهم.
�صدر قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  1997لينظم عمل الوزارة ،ويو�ضح
عالقتها بهيئات الحكم المحلي .وقد ن�ص القانون على �أن دور الوزارة يتمثل
في ر�سم ال�سيا�سة العامة المقررة لأعمال مجال�س الهيئات المحلية الفل�سطينية
والإ�شراف على وظائف هذه المجال�س واخت�صا�صاتها و�ش�ؤون تنظيم الم�شاريع
العامة و�أعمال الميزانيات ،والرقابة المالية والإدارية والقانونية ،والإجراءات
الخا�صة بت�شكيل هذه المجال�س� ،إ�ضافة �إلى القيام بالأعمال الفنية والإدارية
المتعلقة ب�أعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فل�سطين ،وو�ضع �أي �أنظمة �أو
لوائح الزمة من �أجل تنفيذ واجباتها المن�صو�ص عليها في القانون (المادة .)2
وقد �أ�صدرت الوزارة العديد من الأنظمة تبع ًا لهذا القانون ،مثل النظام المالي
للهيئات المحلية ،ونظام الموظفين الموحد لموظفي الهيئات المحلية ،اللذين
يعطيان الوزارة دور ًا كبير ًا في الم�صادقة على الموازنات والتعيينات و�إقرار
الهيكليات وت�سكين الموظفين عليها ،وتعيين موظفين جدد .كما تم تعديل
قانون الهيئات المحلية بموجب قرار بقانون رقم  9ل�سنة  ،2008الذي �أتاح
لمجل�س الوزراء ،بناء على تن�سيب وزير الحكم المحلي ،حل المجل�س المنتخب
للهيئة المحلية وتعيين لجنة تقوم بمهام المجل�س المنحل لمدة �أق�صاها �سنة،
�إذا تجاوز �أو �أخل المجل�س ب�صالحياته المن�صو�ص عليها في القانون� ،أو في
حال انتهاء دور المجل�س (المادة .)3
وقد �سبق �صدور قانون الهيئات المحلية ل�سنة  ،1997قانون رقم  5ل�سنة 1996
ب�ش�أن انتخاب مجال�س الهيئات المحلية 9،الذي �أ�ضفى ال�صفة الديمقراطية
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على الحكم المحلي ،بحيث ن�ص على �أن جميع المجال�س المحلية يجب �أن تكون
منتخبة ،وهو ما �أكده قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة .1997
ا�ستبدل القانونان المذكوران مجموعة من الت�شريعات الأردنية والم�صرية،
�إ�ضافة �إلى بع�ض الأوامر الع�سكرية التي كانت تنظم الحكم المحلي ،ووفرا
�إطار ًا وطني ًا موحد ًا للحكم المحلي في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .كما �أنهما
عززا من مبد�أ ديمقراطية الحكم المحلي ،ومنحا المجال�س المنتخبة قدر ًا
من اال�ستقاللية في �إدارة �ش�ؤونها� .إال �أن من الم�آخذ على قانون الهيئات
المحلية �أنه ا�شترط موافقة وزير الحكم الحلي على العديد من القرارات التي
ت�صدرها الهيئات المحلية ،مثل �إقرار الموازنة العامة ،والت�صرف في الأموال
غير المنقولة ،و�إ�صدار الأنظمة ،وتو�سيع حدود الهيئة المحلية� ،أو االقترا�ض
بكفالة ال�سلطة الفل�سطينية� ،أو �شطب العوائد �أو الر�سوم المفرو�ضة على �أي
�شخ�ص ب�سبب فقره ،دون �أن ي�ضع القانون �أية �ضوابط �أو قيود على قرار الوزير
بالموافقة �أو الرف�ض .كما �أن القانون لم يفرق بين م�ستويات �أو �أنواع الهيئات
المحلية (مجال�س قروية ،ومجال�س بلدية) ون�ص على �صالحيات ومهام واحدة
لجميع �أنواع الهيئات المحلية دون تفريق.
 .2المحافظات:

�أما الم�ستوى الثاني من الحكم ،فهو المحافظات التي يقف على ر�أ�سها
المحافظون .هناك عدم و�ضوح كبير فيما يتعلق بالإطار القانوني الناظم
للمحافظين ،وفي طبيعة عملهم و�صالحياتهم ،وعالقتهم بال�سلطة المركزية
والهيئات المحلية والم�ؤ�س�سات المدنية والع�سكرية في محافظاتهم .وقد
تمت �إعادة ت�شكيل المحافظات وتعيين المحافظين بعد قدوم ال�سلطة ك�إحياء
لممار�سات �أردنية وم�صرية كانت متبعة قبل �سنة  1967في كل من قطاع غزة
وال�ضفة الغربية .وقد �أبقت ال�سلطة على الت�شكيالت الإدارية التي كانت �سارية
�إبان الحقبة الأردنية والم�صرية ،وزادت عدد ًا من المحافظات ،وهي �أريحا،
10
و�سلفيت ،وقلقيلية ،بحيث �أ�صبح عدد المحافظات  16محافظة.
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لم ي�شر القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني �إلى هذا الم�ستوى من الحكم (المحافظين)،
كما �أنه لم ي�شر �إلى مو�ضوع الت�شكيالت الإدارية ب�شكل عام .لكن ،كانت هناك
محاوالت من المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني لتنظيم عمل المحافظين ،من خالل
م�شروع قانون الت�شكيالت الإدارية الذي �صادق عليه المجل�س بالقراءة الثانية،
لكن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية لم يقم بالم�صادقة عليه ،وقام بد ًال من ذلك
ب�إ�صدار المر�سوم الرئا�سي رقم  22ل�سنة  2003ب�ش�أن اخت�صا�صات المحافظين.
ن�ص المر�سوم المذكور على �أن المحافظ هو ممثل رئي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،ورئي�س الإدارة العامة ،و�أعلى �سلطة في محافظته ،وي�شرف
على تنفيذ ال�سيا�سة العامة لل�سلطة ،وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق
محافظته (المادة  .)2وبالن�سبة الخت�صا�صات المحافظين ،فقد ن�ص المر�سوم
على ال�صالحيات التالية -1 :الحفاظ على الأمن العام والأخالق والنظام
والآداب العامة وال�صحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين.
 -2حماية الأمالك العامة والخا�صة وتحقيق الأمن في محافظته ،يعاونه في
ذلك قادة ال�شرطة والأمن العام في المحافظة ،و�أن تكون هناك اجتماعات
دورية ودائمة بينهم -3 .العمل على الرقي االقت�صادي والعمراني واالجتماعي
في المحافظة ،وتحقيق الم�ساواة والعدالة و�ضمان �سيادة القانون -4 .اتخاذ
كافة التدابير والإجراءات الالزمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات
الأهمية (المادة .)5
كذلك ن�ص المر�سوم على ت�شكيل المجل�س التنفيذي في المحافظة ير�أ�سه
المحافظ ،ويتكون من� :أ) مديرو الدوائر الحكومية في المحافظة ما عدا
المحاكم والنيابة العامة .ب) عدد من ر�ؤ�ساء المجال�س البلدية في المحافظة.
كما ير�أ�س المحافظ لجنة التنظيم والتخطيط في نطاق محافظته التي تتكون
من عدد من ر�ؤ�ساء البلديات والمجال�س المحلية في المحافظة.
يالحظ �أن ال�صالحيات المن�صو�ص عليها في مر�سوم �سنة  2003فيها
كثير من العمومية وعدم الو�ضوح ،وبع�ضها يتداخل مع �صالحيات �أجهزة
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مركزية �أخرى مثل ال�شرطة� ،أو مع �صالحيات ومهام الهيئات المحلية .كما
�أن الأ�سا�س القانوني ل�صالحيات المحافظين هو محل ت�سا�ؤل كبير ،حيث
�أن المر�سوم الرئا�سي يمنح �صالحيات جوهرية ال يمكن تفوي�ضها لأية جهة
�إدارية بموجب مر�سوم رئا�سي ،وبخا�صة �أن بع�ض هذه ال�صالحيات قد تم
الن�ص عليها بموجب قوانين و�أعطيت للهيئات المحلية �أو لجهات �إدارية
�أخرى.
 .3الهيئات المحلية:

الم�ستوى الثالث من الحكم هو الهيئات المحلية .وقد ب ّين قانون �سنة 1997
�صالحيات الهيئات المحلية في المادة  ،15التي ف�صلت �صالحيات المجال�س
في �أكثر من  25بند ًا ،لكن لي�ست جميع البنود مف ّعلة �أو ممار�سة على �أر�ض
الواقع 11.فبع�ض المهام وال�صالحيات تمار�س من قبل �شركات (مثل تزويد
خدمة الكهرباء) �أو من قبل م�ؤ�س�سات عامة �أخرى (مثل م�صلحة المياه)،
�أو من قبل وزارات (مثل منح تراخي�ص الحرف وال�صناعات) .كذلك،
ف�إن هناك خلط ًا في هذه المادة بين المهام وال�صالحيات .فالمهام هي
ما يتم تكليف المجل�س بالقيام به� ،أما ال�صالحيات فهي ما يمنح للمجل�س
لتمكينه من القيام بمهامه .ومن هذه ال�صالحيات/المهام الواردة في
المادة المذكورة:
� .1إقرار م�شروع الموازنة ال�سنوية والح�ساب الختامي قبل �إر�سالها �إلى الوزارة
للم�صادقة عليها.
� .2إدارة �أموال الهيئة المحلية وممتلكاتها.
� .3إدارة �أمالك الهيئة المحلية و�أموالها ،و�إقامة الأبنية الالزمة فيها وت�أجيرها
ورهنها لمدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،وقبول الهبات والو�صايا والتبرعات.
 .4تخطيط البلدة وفتح الطرق و�إلغا�ؤها وتعديلها ،وتعيين عر�ضها وا�ستقامتها
وتعبيدها و�إن�شاء �أر�صفتها و�صيانتها ،وتنظيفها و�إنارتها وت�سميتها �أو
ترقيمها ،وترقيم بناياتها وتجميلها وت�شجيرها ،ومنع التجاوز عليها.
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 .5مراقبة �إن�شاء الأبنية وهدمها وترميمها ومنح تراخي�ص البناء.
 .6تزويد ال�سكان بالمياه ال�صالحة لل�شرب� ،أو لأية ا�ستعماالت �أخرى.
 .7تزويد ال�سكان بالكهرباء.
� .8إن�شاء خطوط المياه العادمة والمراحي�ض العامة و�إدارتها ومراقبتها.
 .9تنظيم الحرف وال�صناعات وتعيين �أماكن خا�صة لكل �صنف منها ،ومراقبة
المحالت والأعمال المقلقة للراحة �أو الم�ضرة بال�صحة العامة.
 .10جمع النفايات والف�ضالت من الطرق والمنازل والمحالت العامة ونقلها
و�إتالفها وتنظيم ذلك.
 .11اتّخاذ جميع االحتياطات والإجراءات الالزمة للمحافظة على ال�صحة
العامة ،ومنع تف�شي الأوبئة بين النا�س.
 .12مراقبة الم�ساكن والمحالت الأخرى للت�أكد من ت�صريف نفاياتها ب�صورة
منتظمة ،ومن نظافة الأدوات ال�صحية في المحال العامة ،واتخاذ
التدابير الالزمة لإبادة البعو�ض والح�شرات الأخرى ومكافحة الفئران
والجرذان والزواحف ال�ضارة.
 .13مراقبة الخبز واللحوم والأ�سماك والفواكه والخ�ضراوات وغيرها من
المواد الغذائية ،واتّخاذ الإجراءات لمنع الغ�ش فيها و�إتالف الفا�سد
منها وتحديد �أ�سعارها ومكافحة الغالء بالتن�سيق مع الجهات الحكومية
المخت�صة.
� .14إن�شاء مراكز للإ�سعاف وم�صحات وم�ست�شفيات وغير ذلك من الم�ؤ�س�سات
ال�صحية ،ومراقبتها بالتن�سيق مع الجهات الحكومية المخت�صة.
� .15إن�شاء ال�ساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات.
 .16اتخاذ االحتياطات الالزمة لل�سيول والفي�ضانات والحرائق والكوارث
الطبيعية وغيرها.
� .17إن�شاء المتاحف والمكتبات العامة والمدار�س والنوادي الثقافية والريا�ضية
واالجتماعية والمو�سيقية ومراقبتها بالتن�سيق مع الجهات الحكومية
المخت�صة.
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 .18هدم الأبنية التي يخ�شى خطر �سقوطها �أو الم�ضرة� ،أو التي تنبعث منها
روائح كريهة م�ؤذية ،وذلك بعد �إنذار �صاحبها �أو �شاغلها �أو الم�س�ؤول
عنها.
� .19إن�شاء الم�سالخ وتنظيمها ،ومراقبة المت�سولين ،ومراقبة وتنظيم الباعة
المتجولين والحمالين والب�سطات والمظالت ،و�إن�شاء الأ�سواق العامة.
تنح�صر ال�صالحيات (والمهام) �أعاله في مجاالت التخطيط والتنظيم
العمراني ،وتقديم الخدمات الأ�سا�سية من مياه وكهرباء و�صرف �صحي
ونفايات �صلبة� ،إ�ضافة �إلى خدمات ال�صحة العامة وترخي�ص الحرف وبع�ض
الأمور الثقافية مثل �إن�شاء المكتبات ،وتنظيم الن�شاطات الفنية .و�أغلب هذه
الخدمات� ،إن لم يكن جميعها ،هي ذاتها الخدمات التي كانت تقدمها البلديات
قبل �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية ،وهي �شبيهة بتلك الواردة في قانون البلديات
الأردني ل�سنة  ،1955ولم ي� ِأت القانون ب�صالحيات ومهام جديدة .كذلك لم
يتح القانون المجال لإمكانية �إ�ضافة خدمات �أخرى قد ت�ستطيع بع�ض الهيئات
المحلية ،وبخا�صة الكبيرة منها ،اال�ضطالع بها مثل الخدمات االجتماعية
بمختلف �أنواعها ،وخدمات التعليم وال�صحة .كما لم يتح لل�سلطة المركزية
مجال لتفوي�ض بع�ض �صالحياتها للهيئات المحلية .كذلك ،ف�إن بع�ض هذه
ال�صالحيات يتداخل مع بع�ض ال�صالحيات التي تقدمها الحكومة المركزية؛
مثل ترخي�ص الحرف وال�صناعات ،وبع�ض ق�ضايا ال�صحة العامة والبيئة .من
حيث ال�شكل ،المهام المعطاة هي مهام وا�سعة لكن دون �صالحيات كافية،
ولم يكن في ذهن من �صاغ القانون توزيع عادل بين مهام الحكومة المركزية
والهيئات المحلية ،ب�سبب عدم وجود �سيا�سة وا�ضحة لدى الم�شرع الفل�سطيني
في ذلك الوقت.

رابع ًا .الموارد المالية للهيئات المحلية
بالن�سبة للموارد المالية للهيئات المحلية ،فقد ن�ص قانون �سنة 1997
(المادة  )22على �أنها تت�أتى من:
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�أ .ال�ضرائب والر�سوم والأموال المفرو�ضة �أو المت�أتية بمقت�ضى �أحكام
القانون� ،أو �أي نظام �صادر باال�ستناد �إليه� ،أو �أي قانون �أو نظام �آخر
ن�ص فيه على ا�ستيفاء �ضرائب �أو ر�سوم �أو مخالفات للهيئات المحلية.
ب .التبرعات والهبات والم�ساعدات التي يوافق عليها المجل�س.
ت .الح�صة التي تخ�ص�صها ال�سلطة التنفيذية للهيئة المحلية.
من الناحية العملية ،ف�إن موارد البلديات المالية غير كافية وغير م�ستقرة.
وتعتمد البلديات ب�شكل كبير على الر�سوم (وبخا�صة ر�سوم الرخ�ص والأبنية
والمخالفات) ،وعلى بيع خدمات الكهرباء والمياه� 12،إ�ضافة �إلى بع�ض
الم�شاريع المدرة للدخل والم�ساعدات والمنح الخارجية� .أما بالن�سبة
لل�ضرائب ،ف�إن قاعدة ال�ضرائب المحلية محدودة جد ًا ،وال�ضريبة المحلية
الوحيدة التي تجبيها البلديات مبا�شر ًة هي �ضريبة المعارف ،وهناك �إ�شكاليات
كبيرة في تح�صيلها ،وبخا�صة في البلديات والمجال�س ال�صغيرة ،نتيجة انت�شار
الفقر ،وال تكاد تكفي عوائد هذه ال�ضرائب لتغطية م�صاريف �صيانة مباني
المدار�س وترميمها ،علم ًا ب�أن هذه ال�ضريبة ال يجوز ا�ستخدامها �إال لأغرا�ض
المدار�س مثل الترميم �أو �إ�ضافة غرف �صفية� .أما �ضريبة الأمالك و�ضريبة
الموا�صالت ،التي تجبيها ال�سلطة المركزية نيابة عن البلديات ،ومن ثم تقوم
بتحويلها �إلى البلديات بعد خ�صم ن�سبة معينة 13،ف�إنها ال تجبى في البلديات
كافة ،كما �أن هناك عدم انتظام في تحويلها وعدم �شفافية في تو�ضيح قيمتها
و�آليات احت�سابها� ،أو الإعفاءات التي قد يقوم بها بع�ض موظفي وزارة المالية
دون الرجوع �إلى الهيئة المحلية .فح�سب القانون ال�ساري في ال�ضفة الغربية،
تخ�صم ال�سلطة المركزية  %10من قيمة �ضريبة الأمالك وتحول باقي المبلغ
للهيئات المحلية .لكن من الناحية الفعلية تقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ �أقل
من المن�صو�ص عليه في القانون� .أما بالن�سبة ل�ضرائب الموا�صالت ور�سومها،
تقوم وزارة المالية بتحويل جزء منها �إلى الهيئات المحلية ح�سب عدد �سكان
14
الهيئة ،و�أي�ض ًا وفق ًا لل�سلطة التقديرية لوزير المالية.
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نتيجة لذلك ،ف�إن العديد من المجال�س بالكاد تغطي نفقاتها الت�شغيلية الأ�سا�سية
من رواتب موظفين ونفقات جارية �أخرى ،دون �أن يكون لديها �أي موارد
لتغطية النفقات التطويرية �أو التنموية .ولتغطية العجز الذي تعاني منه بع�ض
البلديات ،وبخا�صة في �ضوء ت�أخر ال�سلطة المركزية في تحويل عوائد ال�ضرائب
والم�ستحقات المالية لها ،وعدم وجود �أي بند في الموازنة العامة لدعم الهيئات
المحلية ،تعمد الكثير من الهيئات المحلية �إلى عدم دفع الم�ستحقات المالية
المترتبة عليها �إلى �شركات الكهرباء والماء الإ�سرائيلية ،على الرغم من قيام
هذه البلديات بتح�صيل قيمة خدمات الكهرباء والماء من المواطنين ،الأمر
الذي يراكم ديون ًا على ال�سلطة الفل�سطينية التي تجد في كثير من الحاالت �أن
الجانب الإ�سرائيلي قد قام باقتطاع قيمة هذه الديون مبا�شرة من م�ستحقات
ال�سلطة من الجمارك التي تجبيها �إ�سرائيل ل�صالح ال�سلطة.
�أظهرت التجربة الفل�سطينية منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة العديد من الم�شاكل
والتفاوتات الجوهرية بين الهيئات المحلية تبع ًا لحجم هذه البلديات والنفوذ
ال�سيا�سي لمن يقوم عليها� ،إ�ضافة �إلى غياب الر�ؤية الوطنية الوا�ضحة حول دور
الهيئات المحلية في الم�س�ألة الوطنية وال�صراع مع االحتالل الإ�سرائيلي وفي
العالقة مع ال�سلطة المركزية ،و�أي�ض ًا في طبيعة دور المحافظات وعالقتها مع
الهيئات المحلية .وقد �أ�شارت الخطة الوطنية للتنمية (� )2010-2008إلى
�ضرورة زيادة الالمركزية ،لكن لم تقدم ت�صور ًا وا�ضح ًا �أو �أهداف ًا محددة
قابلة للقيا�س باتجاه تحقيق هذا التوجه.
في ظل الهجمة الإ�سرائيلية ال�شر�سة على الأرا�ضي الفل�سطينية في ال�ضفة
الغربية ،والأزمات المالية الخانقة التي مرت وتمر بها ال�سلطة الفل�سطينية،
وت�آكل ال�شرعية االنتخابية للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الوطنية ،ف�إن هناك حاجة
لإعادة النظر في دور الهيئات المحلية و�إعادة �صياغته بما يخدم تحقيق
التنمية المحلية ،والم�شاركة ال�سيا�سية ،وخدمة الم�شروع الوطني ،دون �أن تكون
الهيئات المحلية بدي ًال عن ال�سلطة الفل�سطينية.
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خام�س ًا� .أهم الإ�شكاليات التي تواجه الهيئات المحلية
وفي ظل الإرث الذي ت�شكلت في �إطاره هيئات الحكم المحلي في فل�سطين،
واجهت ،وما زالت تواجه ،هذه الهيئات العديد من الإ�شكاليات التي تتمثل في:
عدم و�ضوح الر�ؤية حول الحاجة المطلوبة من الحكم المحلي ،وتحكم االحتالل
بالأرا�ضي الفل�سطينية ،وعدم الو�ضوح في نوع �أو درجة الالمركزية المطبقة
في ت�شكيل هذه الهيئات ،وما يترتب على ذلك من �إ�شكاليات في العالقة بين
الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية ،وعدم
الو�ضوح في معايير ت�شكيل الهيئات و�آليات ت�صنيفها ،والتداخل والتعار�ض في
ال�صالحيات بين هيئات الحكم المحلي والمحافظين ،والإ�شكاليات المتعلقة
بالإطار القانوني والموارد المالية ،ودمج الهيئات في �إطار مجال�س موحدة
ومجال�س الخدمات الم�شتركة ،وعدم انتظام �إجراء االنتخابات لهيئات الحكم
المحلي ،والفو�ضى في تقديم الخدمات ،وتعدد الجهات التي تتولى تقديم
15
بع�ضها ،وفيما يلي عر�ض لأبرز هذه الإ�شكاليات:
 .1عدم و�ضوح الر�ؤية حول المطلوب من الحكم المحلي� :إن الإ�شكالية
الأ�سا�سية التي واجهت الحكم المحلي في فل�سطين مع قيام ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية في العام  1994وتوجهها لتنظيم هذا القطاع ،تمثلت في عدم
و�ضوح الر�ؤية ال�سيا�سية لل�سلطة حول ما الذي تريده من الحكم المحلي؟
فغياب ال�سيا�سة الوا�ضحة تجاه الحكم المحلي ،و ّلد العديد من الإ�شكاليات
الأخرى التي �سبق ذكرها ،وفي مقدمتها ت�ضارب المهام وال�صالحيات
والإ�شكاليات القانونية والمالية ،والإ�شكاليات المتعلقة بالخدمات.
� .2سيا�سات االحتالل الإ�سرائيلي :قامت �إ�سرائيل ومنذ احتاللها لما تبقى من
الأرا�ضي الفل�سطينية في العام  ،1967بو�ضع تق�سيمات جغرافية وخدمية
تتالءم مع �أهداف االحتالل ،وبعد التوقيع على اتفاقيات �أو�سلو وقيام
ال�سلطة الوطنية ،لم تلتزم �إ�سرائيل بنقل ال�صالحيات المدنية المتعلقة
بالأرا�ضي الفل�سطينية في المنطقة الم�صنفة « ،»Cالتي ت�شكل �أكثر من
 %60من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،و�أبقت على التنظيم الهيكلي بيدها في
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هذه المناطق .من جهة �أخرى ،لم تبادر ال�سلطة الوطنية للتعامل مع هذه
المناطق بمد والية الهيئات المحلية ،بحيث يتم تق�سيم المناطق  Cبينها،
بحيث ال تبقى �أي �أرا�ض خارج حدود م�س�ؤولية � ٍّأي من الهيئات المحلية.
 .3الهيئات المحلية بين المركزية والالمركزية :على الرغم من اعتماد
م�سمى هيئات الحكم المحلي و»وزارة الحكم المحلي» للإ�شارة �إلى الهيئات
المحلية في فل�سطين ،وهو ما يعك�س توجه ًا لتبني الالمركزية في هذا
المجال وب�أو�سع �صوره (المركزية �إدارية والمركزية �سيا�سية) ف�إن التطبيق
العملي يظهر عدم و�ضح النموذج المتبع في تنظيم هذه الهيئات .فهل هي
هيئات حكم محلي �أم �إدارة محلية؟ ومن غير الوا�ضح درجة الالمركزية
المطبقة في هذا النظام ،فالقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ي�شير في مادته
رقم � 58إلى تلك الهيئات بوحدات للإدارة المحلية فقط ،ويحيل تحديد
اخت�صا�صاتها ومواردها والرقابة عليها وعالقاتها بال�سلطة المركزية �إلى
16
القانون.
�أما قانون الهيئات المحلية ،كما �أ�سلفنا ،فلم يمنح هيئات الحكم المحلي
اال�ستقالل المالي المطلوب ،ومنح وزارة الحكم المحلي �سلطة الإ�شراف على
اخت�صا�صاتها وميزانياتها والرقابة المالية والإدارية عليها ،ما يعني التوجه
المركزي في العالقة بين هيئات الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي.
في حين �أن العالقة الواقعية ال�سائدة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات
المحلية تختلف من هيئة محلية �إلى �أخرى ،فالبلديات الكبرى تتجاوز في
حدود �صالحياتها واخت�صا�صاتها ما حدده القانون ،وتمار�س ن�شاطاتها
بعيد ًا عن تحكم وزارة الحكم المحلي و�سيطرتها� ،أما الهيئات المحلية
ال�صغيرة فتخ�ضع ب�شكل كبير لوزارة الحكم المحلي.
ومن ثم ف�إن الإطار القانوني للحكم المحلي قائم على عالقة تحكمية
بين الوزارة والهيئات المحلية ،الأمر الذي يتناق�ض مع المبادئ العامة
لالمركزية المحلية� ،أو �أ�س�س الإدارة المحلية التي ن�ص عليها القانون
الأ�سا�سي ،الأمر الذي يتطلب بلورة مدخل وا�ضح لقطاع الحكم المحلي
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يزيل اللب�س والتعار�ض القائم ،ويوزع المهام بين ال�سلطة المركزية
والهيئات المحلية وفق ًا للقدرات والموارد المتاحة.
 .4ت�شكيل الهيئات المحلية :بعد قيام ال�سلطة الوطنية وت�شكيل وزارة الحكم
المحلي بد�أت الوزارة ب�إن�شاء مجال�س ولجان خدمات في كل تجمع �سكاني
دون درا�سة �أو تخطيط م�سبق لل�شكل المنا�سب للهيئات المحلية وب�شكل
ارتجالي ،الأمر الذي �أدى �إلى زيادة عدد هذه الهيئات ب�شكل كبير ،في
حين لم يواكب هذا التطور الكمي تطوير نوعي في نمط الإدارة ،وحجم
الموازنات المخ�ص�صة ،ودمقرطة �إدارة قطاع الحكم المحلي من حيث
تو�سيع ال�صالحيات وتنويع التمثيل ال�سيا�سي واالجتماعي ،حيث بقيت
ال�صالحيات التي تتمتع بها الهيئات المحلية بموجب القانون هي �صالحيات
محدودة ومح�صورة ب�شكل �أ�سا�سي في تنظيم البناء والأ�سواق العامة
والنقل والمرور والمتنزهات ،وال تتمتع الهيئات المحلية ب�صالحيات فعلية
في مجال التعليم وال�ش�ؤون االجتماعية �أو الخدمات ال�صحية.
وقد ترتب على ذلك زيادة التوجه المركزي في العالقة مع وزارة الحكم
المحلي واالعتماد عليها ب�شكل كبير ،وبخا�صة في الهيئات المحلية ذات
العدد ال�سكاني المحدود ب�سبب �ضعف الموارد ،وهو ما تم ا�ستدراكه م�ؤخر ًا
من قبل وزارة الحكم المحلي التي �سعت �إلى تغيير هذه ال�سيا�سة باالعتماد
على حلول كالدمج ،ومجال�س الخدمات الم�شتركة.
من جهة �أخرى ،ف�إن قيام وزارة الحكم المحلي بت�صنيف الهيئات المحلية
(البلديات� :أ ،ب ،ج ،د) لم ي�ستند �إلى قانون �أو نظام م�صادق عليه من قبل
مجل�س الوزراء ،كما ن�صت على ذلك المادة رقم ( )4من قانون الهيئات
المحلية الفل�سطينية ،التي تحدد الجهة المخت�صة بتنظيم هيكلية الهيئات
المحلية الفل�سطينية ،وتحدد ت�شكيالتها وحدودها من خالل الئحة ت�صدر
عن مجل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب من وزارة الحكم المحلي ،الأمر الذي
�أدى �إلى المزيد من عدم الو�ضوح في الأ�س�س والمعايير الخا�صة بت�شكيل
الهيئات المحلية وت�صنيفها.
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 .5عدم االنتظام في �إجراء االنتخابات للهيئات المحلية :على الرغم من كون
قانون انتخابات الهيئات المحلية من �أوائل القوانين التي �أقرها المجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني وذلك في العام  ،1996ف�إن ال�سلطة الوطنية لم تقم
ب�إجراء االنتخابات للهيئات المحلية �إال في العام  2004وعلى مراحل ،وتم
ا�ستثناء الهيئات المهمة منها ،وقد ا�ستعا�ضت ال�سلطة عن ذلك ب�سيا�سة
التعيينات ،ونتج عن ذلك غياب الرقابة والم�ساءلة ال�شعبية لمجال�س هذه
الهيئات ،وغياب ال�شعور لدى المواطنين ب�أهمية الهيئات المحلية ،وبالتالي
غياب الم�شاركة ال�شعبية في الحكم المحلي وعدم انفتاح الهيئات المحلية
�أمام الجمهور .كما �أدى ت�أخير االنتخابات في الهيئات المحلية حتى �سنة
� 2005إلى تهمي�ش دورها ال�سيا�سي خالل ال�سنوات الأولى من عمر ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
� .6إ�شكالية عالقة الهيئات المحلية بالمحافظين :ي�ضاف �إلى ما تقدم
عدم و�ضوح الن�صو�ص القانونية التي تحدد المهام والم�س�ؤوليات لكل من
الهيئات المحلية والمحافظين (قانون الهيئات المحلية الفل�سطينية رقم
( )1ل�سنة  ،1997ونظام الت�شكيالت الإدارية الأردني رقم ( )1ل�سنة
 ،1966والمر�سوم الرئا�سي الفل�سطيني ال�صادر بتاريخ  2003/1/1ب�ش�أن
اخت�صا�صات المحافظين) ،ف�إحدى م�س�ؤوليات المحافظين الإ�شراف على
الخدمات العامة ورعايتها والعمل على تحقيقها بالتعاون مع ال�سلطات
والهيئات المخت�صة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن توفير الخدمات المحلية في
مجاالت عديدة هو من اخت�صا�ص الهيئات المحلية في الوقت ذاته.
 .7الإ�شكاليات المتعلقة بالو�ضع المالي للهيئات المحلية :هناك �ضعف
لدى عدد كبير من الهيئات المحلية ،وبخا�صة ال�صغيرة منها فيما يتعلق
بالإيرادات المالية ،كما توجد فروق وا�سعة فيما يتعلق بدخل هذه الهيئات
من ال�ضرائب والر�سوم ،ذلك �أن معظم ال�ضرائب والر�سوم تتم جبايتها
من ال�سلطة المركزية ممثلة بوزارة المالية لح�ساب الهيئات المحلية ،مثل
�ضريبة الأمالك ،ومقابل هذه الجباية تخ�صم الوزارة جزء ًا منها ،وهناك
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العديد من ال�صعوبات التي تواجه عملية الجباية ب�سبب عدم تجاوب
المواطنين ،وبخا�صة في ال�ضرائب والر�سوم المبا�شرة التي تجبيها الهيئات
المحلية ،والت�أخير في تحويل وزارة المالية لح�صة الهيئات المحلية من
ال�ضرائب والر�سوم المحلية في حالة ال�ضرائب غير المبا�شرة ،كما �أن
هناك عدم و�ضوح في �آليات توزيع الموارد والعائدات على الهيئات المحلية.
من جهة �أخرى ،هناك غياب للت�شريعات التي تمنح الهيئات المحلية
�صالحيات �إن�شاء م�شاريع اقت�صادية لتعزيز م�صادر دخلها ،والمركزية
المالية العالية من قبل وزارة الحكم المحلي ،حيث لم يتم منح الهيئات
المحلية �أي �صالحيات ت�ساعدها في تعزيز مواردها المالية وم�صادرها،
�إ�ضافة الى وجود �إ�شكاليات تتعلق في و�ضع الموازنات من حيث غياب �إطار
موحد للموازنة ،والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الحكم المحلي للم�صادقة
على موازنات الهيئات المحلية ع�شوائية وغير مترابطة على الرغم من وجود
دليل مالي و�إداري ،و�ضعف القدرات المحا�سبية والإدارية لدى موظفي
17
الهيئات المحلية في �إدارة الم�صادر والموارد في الهيئات المحلية.
 .8مجال�س الخدمات الم�شتركة :تواجه المجال�س الم�شتركة العديد من
الإ�شكاليات منها :غياب الأ�س�س المعتمدة لت�شكيل المجال�س الم�شتركة.
فالعديد منها ت�شكل على عجل ،وذلك بغر�ض الح�صول على تمويل من
المانحين لتنفيذ بع�ض الم�شاريع ،حيث �أهملت جوانب ذات عالقة بالن�سيج
االجتماعي والحجم الجغرافي المنا�سب لكل مجل�س ،والقدرات الإدارية
الالزمة لتوفير الخدمات للمواطنين ،ما �أدى �إلى ف�شل عدد كبير منها،
واختالف الر�ؤية اال�ستراتيجية حول الدور والهدف من �إن�شاء المجال�س
الم�شتركة بين من يرى �أنها جاءت بهدف تطوير قدرات الهيئات المحلية
والخدمات التي تقدمها للمواطنين ،وجلب الكفاءات الب�شرية لتنفيذ
الم�شاريع التي تكون �أكبر من قدرة كل هيئة محلية منفردة ،وبين من يرى
�أنها تهدف �إلى خلق واقع مادي يعزز العمل الم�شترك لدى هذه الهيئات،
ويمهد لمرحلة دمجها في هيئة محلية واحدة ،كما �أن هناك مركزية في

ورقة حول الحكم المح ّلي في فل�سطين

33

العالقة بين وزارة الحكم المحلي وهذه المجال�س ،وعدم تطوير القوانين
والأنظمة واللوائح الالزمة لدعم عمل هذه المجال�س وتوجهاتها.
 .9دمج الهيئات المحلية ال�صغيرة في �إطار بلديات موحدة :واجهت
العديد من عمليات الدمج مجموعة من الإ�شكاليات �أدت ببع�ض الهيئات
المحلية المدمجة �إلى طلب االنف�صال عن البلديات الم�ستحدثة ،ومن
هذه الإ�شكاليات :عدم وجود نظام دمج معتمد وفق ًا للأ�صول ،وغياب
التخطيط الم�سبق والأ�س�س والمعايير الخا�صة بعمليات الدمج ،كما
�أن بع�ض قرارات الدمج جاءت ب�شكل ق�سري ودون الت�شاور مع الأهالي
والمجتمع المحلي� ،أو وفق قاعدة االختيار و�إقناع المواطنين بالتوجه
نحو الدمج كو�سيلة لتطوير مناطقهم وتنميتها ،وعدم القيام بدرا�سات
ميدانية م�سبقة لتحديد الهيئات الراغبة والم�ستعدة لعملية الدمج ،وعدم
توفر الخبرة والتجربة الكافية لدى وزارة الحكم المحلي في هذا المجال،
وعدم قيام الوزارة بمتابعة الإ�شكاليات التي برزت في تجارب البلديات
المدمجة و�أخذها باالعتبار في التجارب الجديدة ،و�ضعف حمالت
التوعية للأهالي من الفائدة التي يمكن �أن تتحقق من عمليات الدمج،
وبخا�صة �أن الن�سيج الفكري االجتماعي ال ي�ساعد على هذا النوع من
التغيير ،و�ضعف الدعم واالمتيازات المقدمة للبلديات الم�ستحدثة ،الأمر
الذي ي�شجع على نجاح هذا التوجه ،وعدم مراعاة البعد ال�سيا�سي في
عملية الدمج� ،إلى جانب البعد التنموي ،وبخا�صة فيما يتعلق باالنتخابات
لمجال�س هذه الهيئات ،فلي�س هناك �أي خ�صو�صية لهذه البلديات في
قانون انتخابات الهيئات المحلية �أو الأنظمة التنفيذية له ،وعدم تعديل
الت�شريعات ذات العالقة التي ت�ضمن العدالة في التمثيل وتوزيع الم�شاريع
والخدمات بين الهيئات المدمجة.
 .10التداخل والتعدد في ال�صالحيات الواردة في الت�شريعات ذات العالقة
ب�صالحيات الهيئات المحلية :فالمهام وال�صالحيات المن�صو�ص
عليها في قانون الهيئات المحلية ،وبخا�صة تلك المتعلقة بالخدمات
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والتطوير ،تتداخل مع �صالحيات جهات �أخرى منظمة بقوانين ،ومنها
على �سبيل المثال :ال�صالحيات التي يمنحها قانون البيئة ل�سنة 1999
ل�سلطة البيئة ،ال�صالحيات التي يمنحها قانون ال�صحة العامة لوزارة
ال�صحة ،ال�صالحيات التي يمنحها قانون الكهرباء العام ل�سلطة الطاقة،
ال�صالحيات التي يمنحها قانون المياه ل�سلطة المياه ،ال�صالحيات التي
يمنحها قانون الدفاع المدني لجهاز الدفاع المدني ،وغيرها ،وهو ما
يقت�ضي مراجعة �شاملة لهذه الت�شريعات من �أجل تحديد وا�ضح للأدوار.
 .11فو�ضى تقديم الخدمات وتوزعها :فخدمات المياه والكهرباء وجمع
النفايات ومنح التراخي�ص وغيرها من الخدمات موزعة بين العديد
من الجهات .فخدمات المياه والكهرباء يقدم بع�ضها في �إطار �شركات
�أو م�صالح خا�صة ،و�أخرى مقدمة من قبل الهيئات المحلية ،والعديد
من الم�شاريع والخدمات تقدم من خالل �صندوق تطوير البلديات �أو
مجال�س الخدمات الم�شتركة� ،أو حتى وزارة الحكم المحلي مبا�شرة ،و�أما
التراخي�ص والأذونات فت�شترك العديد من الم�ؤ�س�سات والوزارات بمنحها
(وزارة االقت�صاد الوطني ،وزارة ال�صحة ،وزارة الحكم المحلي ،وزارة
التربية والتعليم� ،سلطة جودة البيئة ،الدفاع المدني  ...الخ) ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إلى الفو�ضى والت�شتت في تقديم هذه الخدمات وو�ضع العقبات �أمام
الجمهور في الح�صول عليها.

�ساد�س ًا .نحو نموذج مقترح للحكم المحلي في فل�سطين
ت�سعى هذه المحاولة �إلى تبني نموذج مقترح للحكم المحلي مع الأخذ باالعتبار
محاولة �إيجاد �إجابات وا�ضحة عن مجموعة من الت�سا�ؤالت التي ما زالت مطروحة
في �إطار هذا القطاع من قبيل :ما هي طبيعة العالقة المقترحة بين الحكومة
المركزية والهيئات المحلية؟ ما هي طبيعة عالقة الهيئات المحلية بمحيطها
المحلي وبغيرها من الهيئات والم�ؤ�س�سات الر�سمية والمجتمعية القائمة في
الإطار الإقليمي ذاته (على �صعيد المحافظة)؟ ما هي الوظائف والمهام التي
تود الحكومة المركزية �أن ت�ؤديها هيئات الحكم المحلي للمواطنين الم�شمولين
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في نطاقها ،وب�شكل خا�ص في مجاالت ال�صحة ،والتعليم ،وال�ش�ؤون االجتماعية،
والثقافة ،وال�شباب والريا�ضة ،وغيرها من الخدمات؟ كيف ينظر لدور هذه
الهيئات على �صعيد التخطيط والتنمية في �إطار �إقليمها؟ ما هو دور هذه الهيئات
في �إدارة ال�صراع مع االحتالل وتعزيز ال�صمود والمقاومة على الأر�ض.
وينطلق هذا النموذج من ر�ؤية تقوم على �أهمية تعزيز قدرة ال�سلطة الوطنية
على مواجهة الم�شروع ال�صهيوني الذي يعمل على ال�سيطرة على الأر�ض ،وجعل
حياة المواطنين غير قابلة لال�ستمرار ،وال�ضغط على ال�سلطة و�إ�ضعافها كلما
حاولت مقاومة هذا الم�شروع ،وذلك من خالل �إعادة الدور الوطني المقاوم
للهيئات المحلية من خالل نقل جزء من الخدمات التي تقدمها ال�سلطة
المركزية �إلى هذه الهيئات ،بما يخفف ال�ضغط على ال�سلطة المركزية،
وي�ستعيد �أدوات مقاومة كان لها دور مهم في هذا المجال تاريخي ًا.
كما ي�أتي هذا النموذج في �إطار �إعادة تحديد مهام الهيئات المحلية ،من خالل
�إحالة جزء مهم من المهام والوظائف التي تقوم بها الحكومة المركزية �إلى
بنية و�سيطة ممثلة بمنطقة المحافظة ،وذلك بعد �إعادة ت�شكيلها على �أ�س�س
ديمقراطية� ،أبرزها �أج�سام منتخبة مركزها الهيئات المحلية.
وفي �إطار الإجابات عن الأ�سئلة ال�سابقة والر�ؤية المقترحة ،يمكن بلورة
النموذج المقترح للحكم المحلي في فل�سطين ،الذي نقترح �أن يقوم على
مجموعة المبادئ التالية:
�أو ًال� .ضرورة وجود ثالثة م�ستويات من الحكم �ضمن الكيان ال�سيا�سي
الفل�سطيني :الأول ال�سلطة المركزية المتمثلة بالحكومة ب�سلطاتها الثالث:
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،وما يتبعها من هيئات وم�ؤ�س�سات الدولة
الر�سمية ،والثانية �سلطة �إقليمية على م�ستوى المحافظة ،والثالثة �سلطة
الهيئات المحلية.
وينبغي �أن يت�ضمن الم�ستوى الثاني من ال�سلطة (المحافظات) �أج�سام ًا تمثيلية
منتخبة حتى تكون ذات م�صداقية �شعبية ،فمن المفتر�ض �أن تمثل في �إطار
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هذا الم�ستوى هيئات قيادية محلية منتخبة ك�أع�ضاء المجال�س المحلية،
ومجال�س النقابات ،واالتحادات ،وغيرها من الأج�سام المنتخبة التي تقع في
الإطار الجغرافي للمحافظة.
ويمكن �أن تت�شكل الأج�سام القيادية في كل محافظة من مجل�س المحافظة،
الذي يمثل الإطار ال�سيا�سي المرجعي على م�ستوى المحافظة ،ويت�شكل من
ر�ؤ�ساء الهيئات المحلية والم�ؤ�س�سات التمثيلية المنتخبة ،والإدارة التنفيذية
برئا�سة المحافظ التي تمثل �سلطة تنفيذية �إقليمية على م�ستوى المحافظة،
وتكون م�س�ؤولة �أمام مجل�س المحافظة و�أمام الحكومة المركزية ممثلة بمجل�س
الوزراء ،وتنفذ ال�سيا�سات التي يقرها مجل�س المحافظة والحكومة المركزية.
ويعين المحافظ من قبل مجل�س الوزراء ليكون حلقة الو�صل بين المحافظة
والحكومة المركزية ،ويمكن �أن يتم ت�شكيل مجل�س يتكون من المحافظين
كافة (مجل�س المحافظين) يتبع رئي�س الوزراء ،يجتمع ب�شكل �شهري ويناق�ش
�سيا�سية الحكومة بح�ضور الوزراء المعنيين بالمو�ضوع محل النقا�ش.
و�سي�شكل هذا الم�ستوى حلقة و�سطى من جهة ،وحلقة و�صل بين الحكومة
المركزية والأطراف الأخرى بما فيها الهيئات المحلية من جهة �أخرى.
ثانياً� .إعادة ت�شكيل الهيئات المحلية� :إن قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ب�إن�شاء عدد كبير من الهيئات المحلية بلغت نحو  519هيئة؛ العديد منها تم
�إن�شا�ؤه في �إطار جغرافي و�سكاني محدود� ،أدى �إلى تفتيت الموارد والجهود
وحال دون قدرة هذه الهيئات على �أداء الكثير من المهام التي �أنيطت بها،
الأمر الذي ي�ستدعي �إعادة ت�شكيل الهيئات المحلية من جديد ،وتقليل عدد هذه
المجال�س بدمج ال�صغيرة منها� ،أو من خالل �إن�شاء مجال�س م�شتركة وفق �أ�س�س
وا�ضحة وتخطيط دقيق ،و�إعادة النظر بالمخططات الهيكلية لجميع الهيئات
المحلية ،بحيث تتم تو�سيعها لت�شمل جميع الأرا�ضي التي تقع بين هذه الهيئات.
كما �أن ت�شكيل الهيئات المحلية ينبغي �أن يقوم على �أ�س�س ومعايير وا�ضحة
كعدد ال�سكان ،وحجم الموارد التي ينبغي توفرها للهيئة .فالتجزئة المبالغ
بها للهيئات المحلية التي تحدد �سلطاتها في م�ساحات جغرافية �صغيرة بغ�ض

ورقة حول الحكم المح ّلي في فل�سطين

37

النظر عن مواردها ،جعل قدرتها على �أداء وظائف رئي�سية ومهمة عملية �شبه
م�ستحيلة دون تدخل الحكومة المركزية.
ثالثاً� .ضرورة تحديد المهام والوظائف المرتبطة بكل م�ستوى من الم�ستويات
ال�سابقة التي يمكن ت�صورها على النحو الآتي:
 .1الحكومة المركزية (الوزارات) :وتخت�ص بو�ضع ال�سيا�سات العامة،
والخطط الوطنية ،و�ضمان التنمية المتوازنة بين جميع المناطق ،وتوزيع
الموارد العامة بطريقة عادلة ،و�إدارة الأمن الوطني ،و�ضمان �سير مرفق
العدالة ،وتنظيم العالقات الخارجية والتجارة الدولية وتعزيز الهوية
الوطنية والمحافظة عليها� ،إلى غير ذلك من الق�ضايا ال�سيادية الأخرى.
 .2المحافظات :وتخت�ص بتن�سيق الجهود في �إطار الإقليم المحدد الذي ي�شمل
مجموعة من الهيئات المحلية ،والتخطيط على م�ستوى هذا الإقليم ،وتنفيذ
ال�سيا�سة الحكومية في �إطار المحافظة ،والعمل كحلقة و�صل بين الحكومة
المركزية والأطراف الأخرى على م�ستوى المحافظة ،وتن�سيق خدمات المياه
والكهرباء واالت�صاالت على م�ستوى المحافظة ،وبال�شراكة مع الهيئات
وال�شركات العاملة في هذا المجال ،ومتابعة تنفيذ م�شاريع البنى التحتية
التي تتطلب موارد كبيرة ال ت�ستطيع الهيئات المحلية بمفردها تنفيذها،
وبما ال يتعار�ض مع مهام الهيئات المحلية و�صالحياتها .وتتولى كل محافظة
الم�س�ؤولية عن الأرا�ضي كافة التي تقع في �إطار كل منها ،وبخا�صة تلك التي
تقع في المناطق الم�صنفة (ج) ،وتتولى النظر في الهيكليات التنظيمية
للهيئات المحلية و�إقرارها ،كما �سيقع على عاتق المحافظة قيادة العمل
الوطني على م�ستوى المحافظة ،و�ست�شكل مركز ال�صراع مع االحتالل
الإ�سرائيلي و�سيا�ساته اال�ستيطانية .وينبغي �أن يكون خط الم�ساءلة لهذا
الم�ستوى وا�ضح ًا ،وذلك �أمام المجل�س التمثيلي في المحافظة �أو ًال ،و�أمام
مجل�س الوزراء من خالل تقديم التقارير الدورية والموازنات لمجل�س الوزراء.
 .3الهيئات المحلية :على الرغم من تباين الوظائف العامة التي تقوم بها
الهيئات المحلية بين دولة و�أخرى ،وتبع ًا لظروف كل منها ،وم�ستوى النمو
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االقت�صادي فيها ،و�إرثها ال�سيا�سي ،وحجم المجال�س المحلية فيها ،وعلى
الرغم من �صعوبة تحديد وظائف محددة للهيئات المحلية ،ف�إنه يمكن
�إجمال ابرز �أهم الوظائف التي ت�ؤديها هيئات الحكم المحلي في تجارب
دولية مختلفة بما يلي:
الخدمات العامة :وت�شمل :التعليم ما قبل المدر�سي ،خدمة الرعاية
ال�صحية الأولية� ،إ�سكان ،عمل طرق وموا�صالت ،المحافظة على البيئة
والتخل�ص من النفايات ومراقبة التلوث والأوبئة.
الخدمات التجارية :وت�شمل� :إدارة الأ�سواق ومراقبتها ،متابعة الباعة
المتجولين ومنح التراخي�ص والأذونات الخا�صة بالحرف وال�صناعات.
الخدمات ال�سياحة والترفيه والثقافة ،كالإ�شراف على المالعب والمتاحف
والم�سارح والنوادي  ...الخ.
خدمات الحماية :مثل ال�شرطة والدفاع المدني والإطفاء وحماية
الم�ستهلك والحماية االجتماعية.
رابعاً .تخ�صي�ص موارد مالية للهيئات المحلية عبر الإدارة ال�شفافة لعملية جمع
ال�ضرائب والر�سوم ،فعلى الرغم من �أن �إدارة الموارد المالية من الموا�ضيع
محل النزاع بين الحكومات المركزية والمحلية ،ف�إن االتجاهات الحديثة
في الحكم المحلي تتجه نحو منح الحكومات والإدارات المحلية موارد كافية
للدخل حتى تتمكن من تمويل خدماتها و�إن�شاء م�شاريعها ،وبما يلبي احتياجات
جمهورها.
ويطرح الو�ضع الفل�سطيني �إ�شكالية مهمة في �شح الموارد المالية ،وبالتالي
ال�صراع على �إدارتها بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية .فال�ضرائب
والر�سوم التي تتم جبايتها مبا�شرة من قبل الهيئات المحلية غير منتظمة،
وت�صطدم بعدم تجاوب المواطنين� ،أما ال�ضرائب والر�سوم التي تجبيها
الحكومة المركزية ل�صالح الهيئات المحلية ،فهناك ت�أخير في تحويلها من
قبل الحكومة� ،إ�ضافة �إلى اقتطاع ن�سبة منها.
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وعليه ،ينبغي �أن تنفق كامل ال�ضرائب والر�سوم التي تتم جبايتها على الم�ستوى
المحلي في منطقة الجباية ذاتها ،و�أن يخ�ص�ص الجزء الأكبر من ال�ضرائب
ذات الطابع المحلي التي تجبيها ال�سلطة المركزية للهيئات المحلية.
خام�ساً .اعتماد االنتخابات �سبي ًال وحيد ًا لت�شكيل المجال�س المحلية وتعزيز
الم�شاركة المجتمعية في �إطارها ،فا�ستقاللية هيئات الحكم المحلي مرهونة
بقدرة المجتمع المحلي على انتخاب �سلطته المحلية وقدرته على تغييرها عبر
�صناديق االقتراع ،فالمبد�أ العام الذي يحكم العالقة بين مجل�س الحكم المحلي
والمجتمع المحلي ي�ستند �إلى �أن الهيئة المنتخبة� ،أو المجل�س المنتخب ،يكون
م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية مبا�شرة عن �أعماله �أمام الجمهور الذي انتخبه.
كما �أن من ميزات انتخاب �أع�ضاء مجال�س الهيئات المحلية من المجتمع المحلي
ذاته� ،أن �أبناء المنطقة المحلية هم الأقدر على تحديد احتياجاتهم وو�سائل
تحقيقها ،ويمنح كذلك �أع�ضاء المجال�س المنتخبة الحافز الفعلي لال�ضطالع
بم�س�ؤولياتهم وتوطيد عالقاتهم بم�ؤ�س�سات المجتمع المحلي وجمهوره.
فاال�ستقاللية التي تتمتع بها الهيئات المحلية المنتخبة تحد من هيمنة
الحكومة المركزية وتدفعها �إلى االهتمام بمطالب ال�سلطات المحلية ،كونها
الأكثر دراية بواقعها واحتياجات مناطقها .ومن ثم ينبغي وقف �سيا�سة تعيين
�أع�ضاء المجال�س المحلية ور�ؤ�سائها� ،أو ح�صرها في �أ�ضيق الحدود والت�أكيد
على دورية �إجراء االنتخابات.
من جهة �أخرى ،ي�شير الواقع الفل�سطيني �إلى �ضرورة االهتمام بتعزيز وتنمية
العالقة بين مجال�س الهيئات المحلية المنتخبة وجمهورها الذي انتخبها
لتمثيل م�صالحه ،وبناء عالقة منتظمة بينها وبين المجتمع المدني المحلي في
المنطقة ،بما ي�ساهم في تنمية الموارد المحلية ،و�إ�شراك م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني (النقابات العملية والمهنية واالتحادات الجماهيرية والأحزاب
ال�سيا�سية ،والمنظمات الأهلية المختلفة ... ،وغيرها) في تطوير الخدمات
المقدمة للمواطن.

40

الحكم المحلي في فل�سطين :واقع ور�ؤية م�ستقبلية.

�ساد�ساً .الرقابة على عمل الهيئات المحلية :ال يعني تمتع الهيئات المحلية
باال�ستقاللية الن�سبية عن الحكومة المركزية عدم الخ�ضوع في �أعمالها
ون�شاطاتها للرقابة من قبل �أجهزة الرقابة المركزية مثل ديوان الرقابة
المالية والإدارية ،والمجل�س الت�شريعي ،كما �أن الحكومة المركزية هي من
ي�ضع الخطط وال�سيا�سات العامة في المجاالت المختلفة كالتعليم ،وال�صحة،
وال�ش�ؤون االجتماعية ،التي تقوم هيئات الحكم المحلي بو�ضعها مو�ضع التنفيذ،
كل في �إطار حدوده الإقليمية ،كما �أن الحكومة المركزية ت�ستطيع فر�ض نوع من
الرقابة على �أعمال الهيئات المحلية من خالل المعونات المالية التي تقدمها
لها للت�أكد من �أن �صرفها يتم وفق ًا للأ�صول وفي المجاالت المخ�ص�صة لها،
وكذلك الرقابة المركزية من خالل الخطط وبرامج التنمية المختلفة.
وتمثل الرقابة المجتمعية والم�ساءلة من قبل الناخبين للهيئات المحلية �أبرز
�أدوات الرقابة في هذا المجال ،حيث يمكن للجمهور وم�ؤ�س�سات المجتمع
المدني المحلية مراقبة �أعمال الهيئات المحلية ون�شر التقارير عن الخدمات
التي تقدمها ،وح�ضور االجتماعات واللجان المتخ�ص�صة لها ،وممار�سة
ال�ضغوط وتقديم العرائ�ض �إلى غير ذلك من و�سائل و�أ�شكال الرقابة والم�ساءلة
ال�شعبية المجتمعية.
�سابعاً� .ضرورة االنطالق من التق�سيم الجغرافي للمحافظة نحو توزيع جميع
الأرا�ضي وب�شكل ي�ؤدي �إلى مد والية مجال�س الهيئات المحلية لت�شمل جميع
الأرا�ضي الفل�سطينية ،بحيث ال تكون هناك �أي �أرا�ض �أو مناطق ال تتبع لهيئة
محلية ،حتى ال ي�سهل تنفيذ ال�سيا�سات اال�ستيطانية لالحتالل الإ�سرائيلي.
ثامناً .ا�ستخدام الهيئات المحلية �أدا ًة �أ�سا�سي ًة في �إدارة ال�صراع مع االحتالل،
ومنحها دور ًا في تعزيز القدرة وال�صمود للمواطنين للثبات على الأر�ض ،مع
عدم الإخالل بدور الحكومة المركزية في هذا ال�ش�أن ،ومن خالل م�شاركة
مبا�شرة للهيئات المحلية المنتخبة في الأطر القيادية الخا�صة بكل محافظة،
فالو�ضع الفل�سطيني ي�شير �إلى �أن قطاع الحكم المحلي لم يكن ر�أ�س الحربة
في ال�صراع مع االحتالل ،و�إنما تركزت عملية �إدارة ال�صراع في الم�ستويات
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العليا من ال�سلطة المركزية ،على الرغم من �أن مناطق الهيئات المحلية ت�شكل
نقاط االحتكاك الأ�سا�سية مع االحتالل ،وعلى الرغم �أي�ض ًا ،من �أن ال�سيا�سات
اال�ستيطانية ت�سعى �إلى ال�سيطرة على الأرا�ضي التي هي في �إطار مناطق
الهيئات المحلية.

التو�صيات
�إن �إعادة �صياغة قطاع الحكم المحلي وفق ًا للنموذج المقترح ال�سابق ذكره
في هذه الورقة ،تتطلب �إجراء تعديالت قد تكون جذرية في ال�سيا�سات العامة
والإطار الت�شريعي والم�ؤ�س�سي المتعلق لهذا القطاع وعالقاته بالقطاعات
والم�ؤ�س�سات الأخرى في �إطار الدولة ،وعليه ال بد من الأخذ باالعتبار ما يلي:
� .1ضرورة �إطالق حوار مع ّمق بين الحكومة المركزية وهيئات الحكم المحلي
للتوافق على تق�سيم المهام وال�صالحيات بين الجانبين ،وبخا�صة تلك
المهام التي يمكن للهيئات المحلية �أن ت�ؤديها وترغب الحكومة في نقلها
لهذه الهيئات ،وما يترتب على ذلك من �إعادة توزيع لل�صالحيات بين
الحكومة المركزية والم�ستويات الأخرى للحكم (م�ستوى المحافظة،
م�ستوى الهيئات المحلية).
 .2تخ�صي�ص الموارد المالية بما يتواءم والمهام المناطة بالهيئات المحلية
المتوافق عليها ،وهو ما يقت�ضي �إعادة النظر في حجم المخ�ص�صات
للهيئات المحلية و�آليات جمع هذه الموارد وتح�صيلها ودور الهيئات المحلية
في ذلك.
 .3نظر ًا لتنوع الهيئات المحلية من حيث الحجم والقدرات ،ف�إن هناك حاجة
لت�صنيف هذه الهيئات لم�ستويات عدة وفق ًا لمعيار المهام التي ي�ستطيع
كل م�ستوى �أداءه من هذه المهام ،وبخا�صة ق�ضايا مثل :التعليم وال�صحة
الأولية وال�شرطة المحلية  ...الخ ،ويمكن في هذا الإطار �أن يتم نقل بع�ض
�صالحيات الحكومة المركزية �إلى الهيئات المحلية ب�شكل تدريجي ،بحيث
يتم البدء بالهيئات المحلية الكبرى التي تملك الخبرات والموارد المالية
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والب�شرية .فيمكن مث ًال نقل �صالحية الرعاية ال�صحية الأولية والتعليم
الأولي وخدمات الطوارئ وبع�ض خدمات الرعاية االجتماعية (مثل الإعاقة
والم�ساعدات النقدية) �إلى البلديات الكبرى ،مع ا�ستمرار ال�سلطة المركزية
في تمويل هذه الخدمات .يتم بعد ذلك تقييم التجربة وا�ستخال�ص العبر
وتعميمها �إلى هيئات محلية �أخرى.
 .4تبني �سيا�سة عامة تقوم على تجميع الهيئات المحلية ،وبخا�صة ال�صغيرة
منها في �إطار هيئات ومجال�س م�شتركة ،الأمر الذي �سينعك�س �إيجاب ًا على
توفير الموارد لهذه الهيئات وعدم ت�شتيتها ،ومن ثم زيادة قدرتها على
�أداء المهام التي تتطلبها المرحلة المقبلة ،والدور المطلوب منها في �إطار
النموذج المقترح ،على �أن يجري ذلك ب�شكل تدريجي ،ومن خالل الحوار
وتقديم الحوافز الحقيقية للت�شجيع على تبني هذا التوجه.
� .5أهمية �إعادة النظر في الإطار الت�شريعي المتعلق بقطاع الحكم المحلي،
بما يتواءم وال�سيا�سات العامة الجديدة التي يطرحها النموذج المقترح،
وعلى وجه التحديد تبرز الحاجة لتعديل قانون الهيئات المحلية وقانون
انتخابات مجال�س الهيئات المحلية ،وقانون الت�شكيالت الإدارية ،والقوانين
الخا�صة بالخدمات المقدمة في �إطار الهيئات المحلية ،التي تتداخل
فيها المهام وال�صالحيات بين الهيئات المحلية والعديد من الم�ؤ�س�سات
والهيئات العامة مثل :قانون البيئة ،قانون ال�صحة العامة ،قانون الكهرباء،
قانون المياه ،قانون الدفاع المدني والت�شريعات الخا�صة بمنح التراخي�ص
والت�صاريح والأذونات للمهن والخدمات المختلفة.
التو�صيات الخا�صة بالإطار الت�شريعي:

�إن تبني الر�ؤية الم�شار �إليها �سالف ًا ،يقت�ضي �إدخال تعديالت جوهرية على
الإطار القانوني الناظم للهيئات المحلية والمحافظات ،بل قد يقت�ضي �إ�صدار
قوانين جديدة ت�ستبدل القوانين القائمة .وفيما يلي �أهم المحاور التي يجب �أن
يت�ضمنها �أي تعديل �أو قانون جديد في �سبيل تحقيق هذه الر�ؤية:
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� .1ضرورة �صدور قانون جديد ب�ش�أن المحافظات �أو الت�شكيالت الإدارية ،بحيث
يلغي كافة الت�شريعات الأردنية والم�صرية والمرا�سيم ال�صادر عن ال�سلطة
الفل�سطينية ب�ش�أن المحافظات والمحافظين .ينبغي �أن ين�ص القانون
الجديد على وجود ج�سم تمثيلي يكون مرجعية لعمل المحافظ (مجل�س
المحافظة) ،بحيث يتكون من ممثلين عن الهيئات المحلية المنتخبة،
�إ�ضافة �إلى ممثلين عن �أج�سام تمثيلية �أخرى مثل النقابات واالتحادات
�ضمن المحافظة ،و�أن يتم الن�ص على �صالحيات محددة لمجل�س
المحافظة ،و�آليات الم�ساءلة فيه ،مع تخ�صي�ص الموازنات الالزمة للقيام
بمهامه .و�أن يكون �إن�شاء هذا الج�سم الجديد بقرار من مجل�س الوزراء،
ح�سب القانون الأ�سا�سي .ويكون لهذا المجل�س دور في �صنع ال�سيا�سات
العامة على م�ستوى المحافظة� ،إ�ضافة �إلى دور رقابي على المحافظة� ،أما
تنفيذ ال�سيا�سات المتعلقة بالهيئة المحلية فيكون من قبل هذه الهيئات.
 .2ينبغي �أن تكون تبعية المحافظين لمجل�س الوزراء ،ولي�س �إلى رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،وهذا ين�سجم مع القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني الذي
منح مجل�س الوزراء ال�سلطات التنفيذية الالزمة لت�سيير �ش�ؤون الأجهزة
الإدارية والتنفيذية (المادة  ،(69في حين منح الرئي�س �سلطات تنفيذية
محدودة ،ال يدخل �ضمنها مو�ضوع المحافظات .و�أن تقدم المحافظات
تقارير دورية لمجل�س الوزراء ،وتقدم موازنتها له ،وتتابع تنفيذ ال�سيا�سات
الحكومية في �إطار منطقتها.
� .3إلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الهيئات المحلية ال�صادر في �سنة ،2008
الذي يتيح لمجل�س الوزراء �أن يحل هيئات محلية منتخبة بناء على تن�سيب
من وزير الحكم المحلي ،وح�صر �صالحية حل هيئات �أو مجال�س منتخبة
بالق�ضاء ،وبناء على مخالفات ج�سيمة يتم الن�ص عليها ب�شكل وا�ضح.
 .4تعديل قانون الهيئات المحلية ،بحيث ي�شمل ما يلي:
�أ� .إعادة النظر في المهام الواردة في القانون ،وتر�شيدها ب�شكل �أو�ضح
مع ربطها بت�صنيف الهيئات المحلية ،و�إف�ساح المجال لنقل �صالحيات
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للهيئات المحلية ب�شكل تدريجي من ال�سلطة المركزية ،و�إتاحة المجال
لقيام ال�سلطة المركزية بتفوي�ض جزء من مهامها و�صالحياتها �إلى
الهيئات المحلية� ،أو �شراء خدمات من الهيئات المحلية.
ب� .أن يتم و�ضع �ضوابط على الحاالت التي يجوز فيها لوزير الحكم المحلي
الم�صادقة �أو رف�ض الم�صادقة على قرارات الهيئات المحلية ،بما
ي�ضمن عدم التع�سف.
ت .منح الهيئات المحلية �صالحية تنمية الموارد من خالل ال�شراكات مع
القطاع الخا�ص وعمل م�شاريع خا�صة.
� .5إعادة النظر في الت�شريعات الناظمة لل�ضرائب المحلية ،بما في ذلك
قانون �ضريبة الأبنية والأرا�ضي داخل مناطق البلديات والمجال�س المحلية
رقم  11ل�سنة  1954وتعديالته ال�ساري في ال�ضفة ،وقانون المعارف ل�سنة
 1933ال�ساري في ال�ضفة وغزة ،وقانون �ضريبة الأمالك في المدن ل�سنة
 1940وتعديالته ال�ساري في غزة ،بما يعطي �صالحية مبا�شرة للبلديات
في جباية ال�ضرائب� ،أو �أن ي�ضع �آليات ت�ضمن �شفافية جبايتها من قبل
الحكومة المركزية وتحويلها في الوقت المنا�سب للهيئات المحلية ،وفي
كل الأحوال ينبغي �أن تو�ضع الموارد المالية التي تجبى ل�صالح الهيئات
المحلية في ح�سابات خا�صة لهذه الهيئات ،بحيث ال يجوز ا�ستخدامها في
مجاالت �أخرى ،وتمهيد ًا لنقلها �إلى ح�سابات الهيئات المحلية.
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ع�شرون عام ًا بعد �أو�سلو
الحكم المحلي في فل�سطين
وتحديات
�إنجازات
ّ
عبير الم�شني

ع�شرون عام ًا بعد �أو�سلو
الحكم المحلي في فل�سطين
وتحديات
�إنجازات
ّ
عبير الم�شني
مقدمة
تبرز �أهمية هذه الدرا�سة من حيث تعر�ضها لتطور نظام الحكم المحلي في
فل�سطين خالل ع�شرين عام ًا ،منذ توقيع اتفاقية �أو�سلو العام  1993وحتى
الآن .وت�ستعر�ض هذه الدرا�سة التق�سيمات الإدارية لنظام الحكم المحلي في
فل�سطين في ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،والإطار القانوني الناظم لعمل
الهيئات المحلية ،كما تفرد هذه الدرا�سة م�ساحة للحديث عن �أهم الإنجازات
التي تم تحقيقها من �أجل تطوير قدرات الهيئات المحلية ،بحيث ترقى بم�ستوى
الخدمات التي تقدمها للمواطنين ،مع توقفها عند الإ�شكاليات القانونية
والإدارية وال�سيا�سية التي ال يزال يواجهها هذا القطاع.

�إن تناول الهيئات المحلية والحكم المحلي في فل�سطين كمو�ضوع لهذه
الدرا�سة� ،إنما ي�شتق �أهميته من الدور المتميز للهيئات المحلية في فل�سطين
في عملية التحرر الوطني ،وبخا�صة خالل �سنوات االحتالل الإ�سرائيلي 1.فقد
�ساهمت البلديات في فل�سطين ،وهي الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الوحيدة التي �سمح
االحتالل الإ�سرائيلي با�ستمرارها ،في بلورة القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني
الذي بدا وا�ضح ًا في نتائج االنتخابات المحلية في ال�سبعينيات .كما ال
ننكر �أهمية الهيئات المحلية في فل�سطين كم�ؤ�س�سات �سبقت ن�ش�أة م�ؤ�س�سات
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وم�شروع بناء الدولة� .إن قدم الهيئات المحلية
في فل�سطين وا�ستمراريتها� ،إنما هما م�ؤ�شران على ديمومة هذه الم�ؤ�س�سات
ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم على الم�ستوى
المحلي ،وبخا�صة في ظل الت�سا�ؤالت حول �إمكانية قيام الدولة الفل�سطينية
على �أر�ض الواقع ،في ظل ف�شل اتفاقيات الحل الدائم وتعثر المفاو�ضات بين
الجانبين الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،وا�ستحالة تطبيق حل الدولتين نتيجة
ال�ستمرار الحكومات الإ�سرائيلية المتعاقبة في بناء الجدار والم�ستوطنات في
الأرا�ضي الفل�سطينية ،في �إ�شارة �صريحة �إلى عدم رغبة الجانب الإ�سرائيلي
في قيام دولة فل�سطينية على الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت العام .1967
�إن الفهم ال�سائد لم�ؤ�س�سات الحكم المحلي كم�ؤ�س�سات ذات طابع خدمي،
تهدف فقط �إلى توفير احتياجات المواطنين في مناطقهم الجغرافية ،قد تطور
حديث ًا لي�أخذ بعد ًا تنموي ًا ،حيث يرتبط الحديث عن الهيئات المحلية بمفاهيم
ذات عالقة بالديمقراطية ،والم�شاركة المجتمعية ،والعالقة ما بين ال�سلطتين
المركزية والمحلية .وتطمح هذه الدرا�سة �إلى تناول �أهم �أبعاد الحكم المحلي
في فل�سطين ومجاالته ،والتطرق �إلى الإنجازات التي تم تحقيقها ،والمعيقات
التي تواجه هذا القطاع ،مع التوقف عند �أهم التو�صيات المو�ضوعة في هذا
ال�صدد.

الف�صل الأول
نحو ر�ؤية لنظام الحكم المحلي في فل�سطين
اتجاهات في المركزية والالمركزية
المركزية :يق�صد بالمركزية تركيز ال�سلطة في جهة واحدة قد تكون فرد ًا �أو
هيئة �أو مجل�س ًا 2.وللمركزية ثالثة �أ�شكال تتلخ�ص في المركزية ال�سيا�سية،
والمركزية االقت�صادية ،والمركزية الإدارية .وما يهما هنا هو المركزية
الإدارية ،حيث تكون ال�سلطة فيما يتعلق بالقرار الإداري بيد الحكومة
المركزية ،وتكون هنالك تبعية وتدرج هرمي في الجهاز الإداري .وهنالك
�صورتان للمركزية الإدارية ،الأولى تتمثل بالوزارات في المركز ،ويطلق
عليها ا�سم «التركيز الإداري» ( ،(concentrationوالثانية متمثلة بالإدارات
على م�ستوى الفروع ،وهي ما يعرف بالمديريات ،ويطلق على هذا النوع من
المركزية م�صطلح «عدم التركيز الإداري» ( ،)deconcentrationبحيث تفو�ض
الإدارة المركزية في العا�صمة موظفيها الممثلين للوزارات في �أقاليم الدولة،
3
�صالحية اتّخاذ القرار.
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الالمركزية :يق�صد بالالمركزية توزيع ال�سلطة بين الحكومة المركزية
وهيئات �أخرى ذات �شخ�صية معنوية تدير �ش�ؤونها الإدارية ب�شكل م�ستقل
تحت �إ�شراف الدولة ورقابتها .وتطبق الدول المعا�صرة هذا النوع من الإدارة
الالمركزية للتخفيف من مركزية الدولة ال�شديدة التي كانت �سائدة في القرن
التا�سع ع�شر 4.توجد لالمركزية �صور متعددة ،منها الالمركزية الإقليمية
التي نحن ب�صدد تناولها 5.وتعني الالمركزية الإقليمية (�أو المحلية) �أن تقوم
الدولة بتوزيع ال�سلطة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين الهيئات المحلية
في مناطق الدولة و�أقاليمها المختلفة ،حيث تمار�س هذه الهيئات المحلية
ن�شاطها تحت رقابة الدولة.
� .1إدارة محلية �أم حكم محلي؟

قبل الحديث عن النظام المحلي في فل�سطين ،وهل هو �إدارة محلية �أم حكم
محلي ،ارت�أينا ا�ستعرا�ض االتجاهات المختلفة التي تتناول مفهومي الإدارة
المحلية والحكم المحلي ،علم ًا �أن الم�صطلحين يعبران عن �أ�سلوبين في
6
التنظيم الالمركزي المطبق في الدول الب�سيطة الموحدة.
يكثر النقا�ش في الأدبيات المختلفة حول مفهومي الإدارة المحلــية
) Administrationوالحكم المحلي ( ،)Local Governmentحيث تن�ص بع�ض
هذه الأدبيات على �أن الم�صطلحين مترادفان ،وال يوجد اختالف جوهري
ثان يدلل على �أن هناك اختالف ًا
و�أ�سا�سي بينهما 7.في حين ظهر اتجاه ٍ
وا�ضح ًا بين المفهومين من حيث درجة المركزية المطبقة� ،إذ تزيد درجة
المركزية عند م�ستوى «عدم التركيز الإداري» ( ،)deconcentrationثم تقل
عند م�ستوى الإدارة المحلية ،وت�صبح �أقل في الحكم المحلي� .أما االتجاه
الثالث ،ف�إنه يميز بين الإدارة المحلية والحكم المحلي ،وذلك ب�إعطائه
للحكم المحلي وظائف ت�شريعية وق�ضائية ،وبذلك يعتبره �صورة من �صور
8
الالمركزية ال�سيا�سية.
(Local
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9

وفيما يلي تلخي�ص لهذه الآراء في ثالثة اتجاهات رئي�سة:

 .1ينظر هذا االتجاه �إلى دور الإدارة المحلية على �أنه دور �إداري فقط ،تقوم
الإدارة المحلية بتنفيذ ال�صالحيات الإدارية الممنوحة لها من قبل الدولة� .أما
ال�صالحيات الممنوحة للحكم المحلي ،فهي تتعدى الجوانب الإدارية لت�شمل
�صالحيات �سيا�سية وتوجيهية و�صالحيات في المجالين الت�شريعي والق�ضائي.
 .2يعتبر االتجاه الثاني �أن الإدارة المحلية هي خطوة �أولى نحو الحكم
المحلي تبد�أ بتفوي�ض �صالحيات �إدارية لت�شمل فيما بعد �صالحيات �أو�سع
وا�ستقاللية �أكبر عن الم�ستوى المركزي.
 .3يعتبر االتجاه الثالث �أن الم�صطلحين مترادفان ،و�أن كليهما يعبران عن
الم�ضمون والممار�سة ذاتها.
وحيث �أننا ال نتفق مع االتجاه الذي يعتبر الإدارة المركزية درجة من درجات
الحكم المحلي ،و�أن الإدارة المحلية يمكن �أن ترتقي وتتطور �إلى نظام حكم
محلي ،ف�إننا ن�أخذ بالر�أي الذي يفرق بين الم�صطلحين ويعتبرهما غير
مترادفين .فمن الناحية النظرية ،يعرف الحكم المحلي ب�أنه «توزيع ال�سلطة
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية بين �أجهزة ال�سلطة المركزية في العا�صمة،
وبين حكومات الأقاليم»� 10.أما الإدارة المحلية ،فهي عبارة «عن توزيع
الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة تمار�س عملها
تحت �إ�شراف ال�سلطة المركزية ورقابتها» 11.كما يعرفها البع�ض ب�أنها «�أ�سلوب
لتنظيم الإدارة يق�سم بمقت�ضاه �إقليم الدولة �إلى وحدات تتمتع ب�شخ�صية
اعتبارية ،وت�ستقل بموارد مالية ذاتية ،وتمثلها مجال�س محلية منتخبة من
12
�أبنائها لإدارة م�صالحها تحت �إ�شراف الحكومة المركزية ورقابتها».
�إال �أن الخلط في ا�ستخدام المفهومين ال�سابقين على �أر�ض الواقع ،قد جعل
معظم الباحثين يميلون �إلى عدم التفرقة بين الم�صطلحين�« :إذ �أنه على الرغم
من الإقرار بوجود اختالف بين الحكم والإدارة ب�صورة مجردة في الم�صطلحين
(الإدارة المحلية والحكم المحلي) ،فقد �أ�صبح لهما (الم�صطلحان) مفهوم
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خا�ص وم�ستقر وبعيد عن مفهوم الكلمات المجردة» 13.وبهذا ،يعتبر البع�ض
الإدارة المحلية والحكم المحلي �أ�سلوب ًا في الإدارة الالمركزية الإقليمية بغ�ض
النظر عن االختالف في الت�سمية لدى بع�ض الدول .فنجد دو ًال مثل فرن�سا
ت�ستخدم م�صطلح «الإدارة المحلية» في ت�سمية نظمها المحلية ،في حين تطلق
بريطانيا عليها ا�سم «حكم محلي» ،دون �أن يكون هناك فرق جوهري بين
النظامين .ويرجع البع�ض ت�سمية بريطانيا نظامها المحلي بـ «الحكم المحلي»
لأ�سباب تاريخية .فالنظم المحلية للدولتين تت�شكل حديثا من مجال�س محلية
تقوم على �أ�سا�س تمثيل المواطنين باالنتخاب المبا�شر ،وتتمتع باخت�صا�صات
وا�سعة .وبهذا نرى �أنه ي�صعب االعتماد على م�سميات الأنظمة المحلية للتمييز
بين �أنظمة الدول المحلية ،وبخا�صة �أنه قد تلج�أ بع�ض الدول �إلى تغيير م�سمى
النظام دون �أن تغير في جوهر النظام نف�سه ،مثلما حدث في م�صر ،حيث �أطلق
على النظام المحلي ا�سم «الحكم المحلي» خالل ال�سنوات من ،1988 - 1975
ثم تغير اال�سم �إلى «�إدارة محلية» دون �إحداث �أي تغير على ال�صالحيات ،ودون
14
تقلي�ص � ٍّأي من االخت�صا�صات الممنوحة للهيئات المحلية.
وفي ال�سياق الفل�سطيني ،حدد القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني والمعدل ل�سنة
 2005في المادة  85طبيعة النظام بالإدارة المحلية ،من خالل ن�صه على
«تنظم البالد بقانون في وحدات �إدارة محلية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية،
ويكون لكل وحدة منها مجل�س منتخب انتخاب ًا مبا�شر ًا على الوجه المبين في
القانون .ويحدد القانون اخت�صا�صات وحدات الإدارة المحلية ،ومواردها
المالية ،وعالقتها بال�سلطة المركزية ،ودورها في �إعداد خطط التنمية
وتنفيذها ،كما يحدد القانون �أوجه الرقابة على تلك الوحدات ون�شاطاتها
المختلفة .وتراعى عند التق�سيم المعايير ال�سكانية والجغرافية واالقت�صادية
وال�سيا�سية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن وم�صالح التجمعات فيه» .هذا
في حين ع ّرف قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  1997الوزارة بـ «وزارة
الحكم المحلي» ،وعرف الوزير بـ «وزير الحكم المحلي» .و�سواء �سمي النظام
المحلي في فل�سطين «�إدارة محلية» �أو «حكم ًا محلي ًا» ف�إن ما يهمنا هو نوع
ودرجة الالمركزية المطبقة في هذا النظام ،حيث ي�سود االعتقاد �أن «ق�ضايا
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مهمة ،مثل الالمركزية ،لم تكن محددة بو�ضوح» 15.لقد بات من ال�ضروري
تعريف مفهوم الالمركزية في النظام الفل�سطيني ،وتعديل الإطار القانوني من
�أجل تعزيز دور الهيئات المحلية ،وبالتالي هناك �ضرورة لتبني ر�ؤية لم�ستقبل
الحكم المحلي في فل�سطين ،وتحديد �أي نوع من الحكم المحلي نريد ،بحيث
يتنا�سب مع الخ�صو�صية الفل�سطينية.
 .2ر�ؤية قطاع الحكم المحلي في فل�سطين

في التقرير الت�شخي�صي ال�صادر في  2004الذي تم �إعداده من قبل البرنامج
الإنمائي للأمم المتحدة ،تمت الإ�شارة �إلى عدم وجود موقف وا�ضح لدى
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية فيما يتعلق باالتجاه الم�ستقبلي للحكم المحلي
في فل�سطين ،وبالتالي غياب لأهم الأ�س�س القوية لبناء ر�ؤية لهذا القطاع .وفي
العام  ،2007تم الحديث عن ر�ؤية لنظام الحكم المحلي في فل�سطين للمرة
الأولى ،وذلك في خطة الحكومة الفل�سطينية للتنمية والإ�صالح� ،إذ �أكدت هذه
الخطة على التزام ال�سلطة الفل�سطينية بتحقيق حكم محلي �أقرب �إلى النا�س،
من خالل �ضمان حكم محلي �أكثر قوة وم�ساءلة .كما �أكدت الحكومة الثالثة
ع�شرة في برنامج عملها للعام  ،2009وتحت بند «محور الحكم المحلي» ،على
�أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في توفير الخدمات للمواطنين،
وبالتالي التزمت الحكومة في برنامجها بال�سعي «�إلى تطوير قدرات هيئات
الحكم المحلي وتعزيز م�شاركتها في العملية التنموية وم�ساعدتها للو�صول �إلى
اال�ستقالل المالي والإداري» ،وهو ما يعني منح الهيئات المحلية قدر ًا �أكبر
من الالمركزية .كما ت�ضمن برنامج الحكومة العمل على «تمكين الهيئات
المحلية من امتالك قدرات م�ؤ�س�ساتية فاعلة» ،وهو ما يعني حكم ًا محلي ًا
فاع ًال وكفئ ًا� ،إ�ضافة �إلى حكم محلي ديمقراطي ،وهو ما عبرت عنه الخطة
بـ»تحقيق مزيد من الديمقراطية وال�شفافية والم�شاركة المجتمعية في
16
قطاع الحكم المحلي».
�إن �أي عملية تهدف �إلى تمكين قطاع الحكم المحلي والرفع من كفاءته،
من خالل و�ضع برامج عمل وخطط ا�ستراتيجية ،يجب �أن تكون م�ستمدة
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من ر�ؤية وا�ضحة ،وبالتالي يجب معالجة عدد من الق�ضايا ذات العالقة
17
و�أهمها:
 .1تعريف الحكم المحلي (�أحد الجوانب الإ�شكالية التي حددها التقرير
الت�شخي�صي وخطة العمل) وتحديد �شكل نظام الحكم المحلي� .إن �أي
ا�ستراتيجية م�ستقبلية للقطاع ينبغي �أن تحدد المعايير الموجهة لهذا
النظام �ضمن ال�سياق ال�سيا�سي الفل�سطيني الراهن ،وبعد ذلك تحديد
�ضرورات التغيير في نظام الحكم المحلي ،و�إلى �أي مدى.
 .2تحديد العالقة بين الوزارة ووحدات الحكم المحلي� ،سواء على �أ�سا�س
المركزية �أو الالمركزية ،ومعالجة التداخل بين مهام �إدارة ال�ش�ؤون
الإدارية و�إدارة الموارد الب�شرية ،وتح�سين التن�سيق بين وزارة الحكم
المحلي ،ووحدات الحكم المحلي والوزارات الأخرى ،وتحديد دور مجال�س
الخدمات الم�شتركة.
 .3تهيئة �إطار م�ؤ�س�سي فاعل ومرن للتعاطي مع هذه التغييرات ،وبخا�صة
الهيكلية التنظيمية للم�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بالحكم المحلي ،والعمل على
بناء قدرات العاملين فيها.

الف�صل الثاني
الهيئات المحلية في فل�سطين قبل �أو�سلو
موروث قانوني معقد و�أداء م�ؤ�س�ساتي �ضعيف
من �أجل فهم �أعمق لنظام الحكم المحلي في فل�سطين ،كما هو في وقتنا
الحا�ضر ،يجب التوقف عند الموروث المعقد للت�شريعات القانونية التي �سنت
قبل �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية العام  ،1994والتي تركت ب�صماتها
على نظام الحكم المحلي في فل�سطين.
لقد مر نظام الحكم المحلي في فل�سطين ب�أربع مراحل تاريخية حكمت
فل�سطين خاللها قوى �أجنبية وعربية عدة ،تمثلت بالحكم العثماني،
والبريطاني ،والأردني ،والم�صري ،ثم الإ�سرائيلي .قامت هذه الحكومات
المتعاقبة على و�ضع �أ�س�س قانونية لنظام الحكم المحلي في فل�سطين ،ولكنها
ف�شلت في الوقت ذاته في تمكين هذا النظام وجعله نظام ًا م�ستق ًال يخدم
م�صالح المواطنين ،ويعبر عن طموحاتهم ،الأمر الذي �أدى �إلى جعل هيئات
الحكم المحلي المتمثلة بالمجال�س والبلديات بمثابة مراكز تابعة لل�سلطة
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المركزية الأجنبية ،وتقوم بخدمة م�صالحها في المقام الأول ،وت�ساعدها في
جمع ال�ضرائب وب�سط �سيطرتها على البالد وال�سكان .ويتمثل هذا جلي ًا من
خالل القوانين التي �سنتها هذه الحكومات ،والتي كانت تعمل على الحد من
تطور هذه الهيئات وجعلها �أدا ًة لل�سيطرة على الم�صالح اال�ستراتيجية والأمنية
والع�سكرية ،بد ًال من �أن ت�صبح �أداة للتطور االجتماعي واالقت�صادي .وتجدر
الإ�شارة هنا �إلى �أن االحتالل الإ�سرائيلي قد تميز عما �سبقه من الحكومات
الأجنبية في فل�سطين كونه ا�ستهدف «�إبادة» و�إنهاء كل وجود فل�سطيني على
�أرا�ضي فل�سطين� ،أو حتى ،في �أف�ضل الأحوال ،منع �أي تمثيل وطني فل�سطيني
في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة بعد العام  ،1967حيث ال تزال دولة االحتالل
تحتفظ بجزء كبير من هذه الأرا�ضي 18.وفيما يلي ملخ�ص لأهم القوانين التي
�صدرت خالل الحقب المختلفة والمتعلقة بن�ش�أة نظام الحكم المحلي وتطوره
في فل�سطين:
 .1نظام الحكم المحلي خالل الحكم العثماني ( :)1917-1516في منت�صف
القرن التا�سع ع�شر ،قامت الدولة العثمانية ب�أول محاولة �إ�صالح لإن�شاء
نظام حكم محلي حديث ،ف�أن�ش�أت ما يعرف بمرحلة التنظيمات في الفترة
ما بين  1839و .1876خالل هذه الفترة� ،صدر نظام �إدارة الواليات للعام
 ،1864وقانون �إدارة الواليات للعام  ،1871الذي ن�ص على ت�شكيل «مجال�س
اختيارية الدولة» ،حيث يتم انتخاب المختار و�أع�ضاء مجل�س االختيارية
من قبل �أهالي القرية ،ب�شرط �أن يكونوا من رعايا الدولة العثمانية الذين
يدفعون للخزينة .في العام � ،1877صدر عن البرلمان العثماني قانون
البلديات لتلك ال�سنة ،الذي يعتبر الأ�سا�س القانوني والمرتكز التنظيمي
لتركيبة المجال�س البلدية وعمل البلديات في العهد العثماني ،الذي تم
بموجبه ت�شكيل مجال�س بلدية للمدن الفل�سطينية ،التي ،با�ستثناء القد�س،
لم يت�شكل لها مجال�س بلدية 19.ومع نهاية الحكم العثماني ( ،)1917بلغ
عدد المجال�س البلدية في فل�سطين االنتدابية اثنين وع�شرين مجل�س ًا بلدي ًا:
ثمانية مجال�س منها بال�ضفة الغربية ،واثنان في قطاع غزة( .عكا ،القد�س،
حيفا ،يافا ،اللد ،الرملة� ،شفا عمر ،الخليل ،بيت لحم ،بيت جاال ،نابل�س،
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جنين ،طولكرم ،المجدل ،غزة ،خان يون�س ،بئر ال�سبع ،بي�سان ،طبريا،
النا�صرة� ،صفد ،رام اهلل).
 .٢االنتداب البريطاني � :1948-1917صدر خالل الفترة االنتدابية مر�سوم
البلديات العام  1934،الذي �أخذ في مجمله من الت�شريعات ال�سابقة،
وبخا�صة فيما يتعلق بت�شكيل المجال�س البلدية واالنتخابات ،ولكنه �أعطى
المندوب ال�سامي ممار�سة �صالحيات مهمة على المجال�س البلدية (منها
تحديد عدد �أع�ضاء المجل�س المحلي ،وتعيين و�إقالة رئي�س المجل�س ،والحق
في حل المجال�س البلدية� ،إ�ضافة �إلى ممار�سة الرقابة المالية الم�شددة
على هذه المجال�س) .ويعتبر مر�سوم البلديات للعام  1934الأهم خالل
فترة االنتداب البريطاني ،حيث �أعطى �صفة بلدية لم�ستوطنة تل �أبيب،
مقتطع ًا لها جزء ًا من �أرا�ضي بلدية يافا .وهو ما كانت ت�سعى �إليه الحركة
ال�صهيونية التي كانت تعتبر �إن�شاء منظمات محلية للتجمعات اليهودية
بداية �إقامة دولة يهودية 20.وقد �أجريت انتخابات بلدية عدة خالل فترة
االنتداب البريطاني ،كان �أولها العام  1927بعد �صدور مر�سوم االنتخابات
للبلديات العام  1926الذي ا�شتق معظم بنوده من القوانين العثمانية.
 .3ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الإدارتين الم�صرية والأردنية (-1949
 :)1967لم ُتدخل الإدارة الم�صرية �سوى القليل من التغيرات على النظام
الإداري في قطاع غزة ،و�أحكمت �سيطرتها على المجال�س المحلية من خالل
الحاكم الإداري الذي كان بيده �سلطة تعيين ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء بلديتي غزة
وخان يون�س� ،إ�ضافة �إلى المختار و�أع�ضاء المجل�س القروي ،والذي قل�ص
عددها �إلى �سبع قرى� 21.أما في ال�ضفة الغربية ،فقد �أ�صدرت الحكومة
الأردنية قوانين عدة �أهمها قانون البلديات للعام  ،1955الذي حدد مهام
ال�سلطات المحلية وواجباتها .يمكن اعتبار هذا القانون مطابق ًا لقانون
البلديات العثماني للعام  ،1934با�ستثناء بع�ض البنود الجديدة التي
�أ�ضيفت من �أجل �إحكام ال�سيطرة من قبل الحكومة المركزية على المجال�س
المحلية ،حيث ا�شتملت المادة رقم  5من القانون على �ضرورة موافقة وزير
الداخلية على قرار ت�شكيل �أي بلدية ،وحل المجل�س المنتخب قبل انتهاء
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المدة المحددة له وهي �أربع �سنوات ،كما حدد القانون الموارد المالية
للمجال�س المحلية ،ون�ص على م�صادقة ال�سلطة المركزية على ميزانية
البلديات قبل تنفيذها� .أما قانون  ،1954فقد �أقر ب�إمكانية ت�شكيل المجال�س
القروية بموافقة من وزير الداخلية� .أما عدد �أع�ضاء المجل�س القروي،
فيتم تحديده من قبل المحافظ الذي يحق له تعيين المختار ونائبه ،بينما
يتم انتخاب �أع�ضاء المجل�س ب�شكل مبا�شر من قبل �أهالي القرية الذكور.
وحدد القانون وظائف ومهام المجال�س القروية ب�إن�شاء المدار�س والحدائق
العامة ،ومراقبة الأ�سواق ،وتقديم الخدمات ال�صحية ،وبناء الطرق وزراعة
الأ�شجار .ويجدر القول �إنه بين العام  1952والعام  ،1967تم �إن�شاء 17
بلدية في ال�ضفة الغربية ،وذلك ب�سبب �أعداد الهجرة الكبيرة �إلى المدن
الفل�سطينية داخل ال�ضفة الغربية ،لي�صبح مجموعها  25بلدية منتخبة في
ال�ضفة الغربية العام  ،1967وبلدتين معينتين في قطاع غزة.
 .4االحتالل الإ�سرائيلي ( :)1993-1967لج�أت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
فور احتاللها لما تبقى من فل�سطين التاريخية �إلى اتباع �سيا�سة مناه�ضة
للتنمية ( 22)anti-developmentفي المدن والقرى الفل�سطينية ،حيث
�أ�صدرت قوات االحتالل �أمر ًا ع�سكري ًا يعطي الحكام الع�سكريين �صالحية
الحكم الإداري ،ويلغي التق�سيمات الإدارية ال�سابقة ،ويعيد تق�سيم الأرا�ضي
المحتلة �إلى مناطق حكم ع�سكري بقيادة حاكم ع�سكري (الأمر الع�سكري
رقم  194للعام  ،)1967وتم و�ضع تق�سيمات جغرافية وخدمية تتالءم مع
�أهداف االحتالل دون الأخذ بعين االعتبار �أ�س�س التق�سيمات ال�سابقة؛
�سواء الديمغرافية �أو االقت�صادية �أو الع�شائرية ،و�أ�صبح �سكان بع�ض القرى
يتلقون الخدمات من مراكز مختلفة ،ومثال على ذلك المواطن من قرية
جماعين الذي كان يتلقى خدمة ال�صحة من نابل�س ،والتعليم من قلقيلية،
ويدفع ال�ضريبة في طولكرم 23.ومع نهاية العام  ،1991كان في فل�سطين
المحتلة العام  30 ،1967بلدية بما فيها القد�س ،منها  26في ال�ضفة
الغربية ،و 4في قطاع غزة.

الف�صل الثالث
الحكم المحلي في عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
اتفاقيات �أو�سلو (:1993 )OSLO ACCORDS
خلقت عملية ال�سالم بين �إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،والمتمثلة
باتفاقية �إعالن المبادئ (�أو�سلو  )Iالموقعة العام  ،1993واقع ًا جديد ًا في
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة؛ �أال وهو� :إقامة «حكم ذاتي» فل�سطيني في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وتال «�إعالن المبادئ» ،التوقيع على مجموعة من
االتفاقيات ،فكان �أولها اتفاق القاهرة في � 4أيار  ،1994الذي بموجبه وافقت
الحكومة الإ�سرائيلية على االن�سحاب من �أريحا ومعظم قطاع غزة ،وفي الرابع
والع�شرين من �أيلول من العام  ،1995وقعت اتفاقية �أو�سلو الثانية والم�ؤقتة،
التي بموجبها تم تق�سيم ال�ضفة الغربية �إلى ثالث مناطق �إدارية م�صنفة ح�سب
م�ستويات ال�سيطرة الفل�سطينية عليها .فكانت منطقة (�أ) حيث تتمتع ال�سلطة
الوطنية بكامل ال�سيطرة الأمنية والمدنية عليها ،وت�شكل ما يقارب  %18من
م�ساحة ال�ضفة الغربية الإجمالية ،ومنطقة (ب) حيث ال�سيطرة الأمنية
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لإ�سرائيل ،في حين تكون ال�سيطرة المدنية لل�سلطة الفل�سطينية ،وت�شكل ما
ن�سبته  %21.8من الم�ساحة الكلية لل�ضفة الغربية ،ومنطقة (ج) 24،حيث
ال�سيطرة والم�س�ؤولية الأمنية والمدنية الكاملة لإ�سرائيل وت�شكل  25%60من
الم�ساحة الكلية لل�ضفة الغربية 26.وعلى الرغم من �أن اتفاقية �أو�سلو تن�ص
على النقل التدريجي لبع�ض ال�صالحيات المدنية المتعلقة بالأرا�ضي �إلى
ال�سلطة الفل�سطينية خالل خم�س �سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية (ما يعني
نقل  ٪95من م�ساحة ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ل�سيطرة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية) ،ف�إن ذلك لم يحدث على �أر�ض الواقع ب�سبب توقف الحكومة
الإ�سرائيلية عن المفاو�ضات 27،والمماطلة في تنفيذ ما تم االتفاق عليه ،ف�ض ًال
عن �إعادة التفاو�ض على ما تم االتفاق عليه م�سبق ًا.
وقد �أدى هذا التق�سيم �إلى عزل المدن والقرى الفل�سطينية في «كانتونات»،
وقطع التوا�صل الجغرافي بين �أرا�ضي ال�ضفة الغربية .وقد كان لهذا التق�سيم
�أثر على الهيئات المحلية الفل�سطينية ،يمكن تلخي�صه في �أمرين:
من جهة ،اختلفت االخت�صا�صات للهيئة المحلية الواحدة بح�سب
الحدود الإدارية لأرا�ضيها ،بحيث �صنفت معظم الهيئات المحلية �إلى
مناطق عدة في الوقت ذاته («�أ» و«ب» على �سبيل المثال) ،وبالتالي
ف�إن القوانين والإجراءات التي تطبقها الهيئة المحلية تختلف بح�سب
المنطقة الم�صنفة.
من جهة �أخرى ،تتمتع الهيئات المحلية التي تقع في المنطقة (ج) بعدد
محدود من االخت�صا�صات ،ال�سيما في مجال التخطيط الح�ضري
والإقليمي ،بحيث �أبقى الجانب الإ�سرائيلي ال�سيطرة على جميع �أن�شطة
البناء ،بما فيها الموافقة على و�ضع مخططات تنظيمية لتو�سيع الحدود
البلدية �أو حتى الموافقة على ا�ستخدام الطرق الخا�ضعة لل�سيطرة
الإ�سرائيلية لنقل النفايات .وبذلك ف�إنه ،وبعد مرور �سبعة ع�شر عام ًا
على توقيع اتفاقية نقل ال�صالحيات (�أو�سلو  ،)IIما زال �إن�شاء �أي بناء؛
�سواء �أكان ذلك البناء منز ًال خا�ص ًا �أم حظيرة حيوانات �أم حتى م�شروع
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بنية تحتية بتمويل خارجي ،ي�ستلزم الح�صول على ت�صريح من الإدارة
28
المدنية التي تخ�ضع لوزارة الدفاع الإ�سرائيلية.
وفيما يلي نتناول �شرح ًا تحليلي ًا مف�ص ًال لواقع نظام الحكم المحلي في فل�سطين
على الم�ستويين المركزي والالمركزي.

�أ ً
وال .الم�ستوى المركزي
 -1وزارة الحكم المحلي

بعد توقيع اتفاقية نقل ال�صالحيات بين منظمة التحرير الفل�سطينية و�إ�سرائيل،
و�إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية العام  ،1994تم �إ�صدار مر�سوم رئا�سي
يق�ضي بت�شكيل وزارة الحكم المحلي الفل�سطيني في �شهر �أيار من العام نف�سه.
وبا�شرت الوزارة عملها باال�ستناد �إلى القوانين والت�شريعات التي كانت �سارية
قبل العام � 1967إلى حين �إ�صدار قانون الهيئات المحلية رقم  1للعام .1997
وعملت الوزارة مبا�شرة على �إعطاء �صفة اعتبارية للتجمعات ال�سكانية التي
لم يكن قد ت�شكلت فيها هيئات محلية في ظل ال�سلطات الأجنبية ال�سابقة،
وا�ستحدثت عدد ًا كبير ًا من البلديات والمجال�س المحلية والقروية ولجان
الم�شاريع وفق المادة  85من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 29.وكانت وزارة
الحكم المحلي تهدف �إلى ب�سط ال�سيادة الفل�سطينية على كامل مناطق ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،والعمل على منع ابتالع اال�ستيطان للأرا�ضي النائية.
كما عملت وزارة الحكم المحلي على �سد الفراغات القانونية التي لها عالقة
بالحكم المحلي ،ف�أ�صدرت قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم  5ل�سنة ،1996
وقانون الهيئات المحلية الفل�سطينية رقم  1ل�سنة  .1997وقد حددت المادة
رقم  2من قانون الهيئات المحلية للعام  1997دور الوزارة وعالقتها بالهيئات
المحلية بما يلي:
 .1ر�سم ال�سيا�سة العامة المقررة لأعمال مجال�س الهيئات المحلية الفل�سطينية
والإ�شراف على وظائف هذه المجال�س واخت�صا�صاتها ،و�ش�ؤون تنظيم
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الم�شاريع العامة ،و�أعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية،
والإجراءات الخا�صة بت�شكيل هذه المجال�س.
 .2القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة ب�أعمال التنظيم والتخطيط
الإقليمي في فل�سطين.
 .3و�ضع �أي �أنظمة �أو لوائح الزمة من �أجل تنفيذ واجباتها المن�صو�ص عليها في
البنود ال�سابقة� ،أو بمقت�ضى �أحكام القانون.
كما نظمت الوزارة عمل الهيئات المحلية من خالل �إ�صدارها مجموعة
من الأنظمة؛ كنظام المالية ،ونظام الم�شتريات ،ونظام الالفتات ،ونظام
الخدمات والر�سوم ،ونظام الم�سالخ ،ونظام مواقف المركبات 30.وقد
ركزت الوزارة على الهيئات المحلية ذات العدد ال�سكاني ال�صغير التي تفتقر
للخدمات الأ�سا�سية مثل الكهرباء ،والماء ،وال�صحة ،والتعليم ،فعملت على
ت�شكيل مجال�س الخدمات الم�شتركة التي ت�ضم عدد ًا من الهيئات المحلية،
بهدف تقديم خدمات مميزة وتح�سين نوعيتها وتقليل تكلفتها.
وي�ؤخذ على عمل وزارة الحكم المحلي دورها الرقابي ال�شديد على الهيئات
المحلية .فقد �أ�شار التقرير الت�شخي�صي ال�صادر العام � 2004إلى �أن الوزارة
تمار�س رقابة �شديدة على الهيئات المحلية ال�صغيرة ،في حين تمار�س دور ًا
رقابي ًا محدود ًا على البلديات الكبيرة .وي�ضيف التقرير �أن الدور الرقابي الذي
تمار�سه الوزارة ب�شكل عام على الهيئات المحلية ،ال يطبق بال�شكل ال�صحيح
نظر ًا لعدم وجود طاقم كفء في الوزارة� ،إ�ضافة �إلى العدد الكبير من الهيئات
المحلية .وقد خل�ص التقرير باقتراحه لمجموعة من التو�صيات ،منها تعديل
الهيكلية التنظيمية للوزارة ،و�أن ي�شمل الدور الرقابي للوزارة تقديم الدعم من
خالل مديريات الوزارة في المحافظات المختلفة ،وذلك بعد تعزيز قدرات
موظفي الرقابة في هذه المديريات .كما اقترح التقرير تعديل القوانين ،بحيث
تمنح الوزارة �صالحيات �أكبر للهيئات في ال�ش�ؤون المالية والإدارية ،وتطوير
�آليات ات�صال وتوا�صل بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية والمواطنين
والوزارات الفل�سطينية ذات العالقة 31.وعلى الرغم من مرور خم�س �سنوات
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على هذه التو�صيات ،فقد بين التقرير الت�شخي�صي للعام � ،2009أنه لم يح�صل
�أي تقدم يذكر على التو�صية بخ�صو�ص �ضرورة تو�ضيح العالقة بين وزارة
الحكم المحلي والهيئات المحلية ،من خالل تو�ضيح �صالحيات كل منهما في
ال�ش�ؤون المالية والإدارية والقانونية .وذكر التقرير �أنه من ال�صعب تحديد هذه
ال�صالحيات في ظل غياب ر�ؤية وا�ستراتيجية وا�ضحة لقطاع الحكم المحلي.
�أما فيما يتعلق ب�ضرورة �إدخال تعديالت على القوانين ،فقد ذكر التقرير �أن
التعديالت التي �أدخلت على قانون الهيئات المحلية ،قد عززت من الرقابة
الإدارية للوزارة على الهيئات المحلية ،وهو ما �سيتم تناوله بالتف�صيل في هذه
الدرا�سة عند الحديث عن الإطار القانوني.
العالقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية
لقد ذكرنا �سابق ًا �أن الظروف التاريخية وال�سيا�سية قد تحكمت في نوع العالقة
ال�سائدة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية ،بحيث �أ�صبح هناك نوعان
من العالقة ،الأولى واقعية بحكم الواقع الحالي للهيئات المحلية ،والثانية
عالقة قانونية تحكمها القوانين .وقد حكمت العالقة الواقعية �أمور ًا عدة ،منها
الدور والخبرة الطويلة للبلديات الفل�سطينية بحكم دورها التاريخي ،مقابل
حداثة ن�ش�أة الوزارة� ،إ�ضافة �إلى توفر الم�صادر المالية والقدرات المادية
والب�شرية لهذه البلديات ،ما جعلها تتمتع با�ستقاللية كبيرة في العمل ،وفي
�إ�صدار القرارات والأنظمة وا�ستقطاب الممولين دون الحاجة للرجوع للوزارة.
وفي المقابل ،نجد �أن الهيئات المحلية ال�صغيرة وحديثة الن�ش�أة تعتمد ب�شكل
كبير على وزارة الحكم المحلي في مزاولة ن�شاطاتها ،ما جعل الوزارة تتدخل
في �صالحيات الهيئات المحلية ب�شكل كبير .ويرجع ال�سبب الثاني لمركزية
العالقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية �إلى اتباع ال�سلطة المركزية
ل�سيا�سة تعيين �أع�ضاء المجال�س المحلية الذين يعملون على �إظهار الوالء للهيئة
المركزية .كما تزيد قلة الإمكانيات والم�صادر المالية للهيئات المحلية من
اعتمادها على وزارة الحكم المحلي ،وبالتالي من مركزية العالقة 32.ولعل
�أهم التحديات التي تواجه هذه العالقة تكمن في �ضعف القدرات الإدارية لدى
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الطرفين ،حيث تعاني الوزارة من �ضعف في كوادرها ،وبخا�صة في الإ�شراف على
الم�شاريع التي تنفذ ل�صالح البلديات ،في حين تعاني الهيئات المحلية من �ضعف
الإمكانيات الفنية لتنفيذ هذه الم�شاريع .وي�شكل �ضعف التن�سيق والتوا�صل بين
الوزارة والهيئات المحلية �سبب ًا �آخر لإ�شكالية العالقة بين الطرفين ،وبخا�صة
�أن نظام المرا�سالت بين الهيئات المحلية والردود عليها من قبل الوزارة غير
فعال .وت�شير درا�سة قامت بها مجموعة الريادة اال�ست�شارية حول العالقة بين
وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية �إلى �أن م�ستوى التن�سيق بين الطرفين
قد ت�ضاءل بفعل ثالثة عوامل مرتبطة بتوجه الممولين للتعامل ب�شكل مبا�شر مع
الهيئات المحلية ،و�ضعف �إمكانيات ال�سلطة خالل انتفا�ضة الأق�صى ،و�أخير ًا
الدور الذي يلعبه �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات من خالل دوره المبا�شر
مع الهيئات المحلية ،بعد �أن كان دائرة في وزارة الحكم المحلي .كما ت�شكو
الهيئات المحلية من �أن طبيعة التعامل الإداري بين الوزارة والهيئات المحلية
يغلب عليها طابع الفوقية� 33.أما فيما يخ�ص العالقة القانونية بين وزارة الحكم
المحلي والهيئات المحلية في�شوبها عدد من الإ�شكاليات ،وبخا�صة فيما يتعلق
بو�ضوح الأدوار وال�صالحيات وغياب خطة وطنية وا�ضحة لتطوير قطاع الحكم.
�إن عدم و�ضوح الأنظمة والقوانين وت�آكل بع�ض �صالحيات البلديات كالكهرباء
والماء� ،أ�ضعف الموارد المالية للهيئات المحلية 34،وكذلك �سحب �صالحيات
�إ�صدار تراخي�ص الحرف وال�صناعات من الهيئات المحلية بقرار من مجل�س
الوزراء ومنحها لوزارة ال�صحة ،زاد من التوتر في العالقة بين الطرفين.
وتتلخ�ص �أهم التو�صيات التي و�ضعتها الدرا�سة حول العالقة بين الوزارة
والحكم المحلي فيما يلي:
 .1تعديل وتطوير القوانين ،وبخا�صة قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة
 ،1997بحيث يتم تو�ضيح العالقة بين ال�سلطة المركزية والهيئات المحلية،
و�أن يتم �إ�شراك الهيئات المحلية في مراجعة مواد القانون وتعديالتها ،كما
يو�صى بو�ضح لوائح تنفيذية منبثقة عن القانون (�سيتم تناول �إ�شكالية
القانون ب�شكل تف�صيلي فيما بعد).
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 .2تطوير الأنظمة والأدلة الإجرائية التي ت�ساهم في تطوير عمل الوزارة
والهيئات المحلية مثل تطوير دليل فني لإدارة الم�شاريع ت�ستر�شد به الهيئات
المحلية في كل مراحل تنفيذ الم�شروع� ،إ�ضافة �إلى دليل �إجرائي للتخطيط
الهيكلي ،على �أن يتم في كل مرة توحيد الإجراءات والنماذج .كما تبرز
�أي�ض ًا �إ�شكالية توزيع المنح والم�شاريع من قبل الوزارة على الهيئات المحلية
ك�أحد �أ�سباب التوتر في العالقة بين الطرفين ،ولهذا يو�صى بو�ضع دليل
�إجرائي مكتوب ومحدد يو�ضح الآلية التي يتم بناء عليها توزيع المنح
والم�شاريع على الهيئات المحلية.
 .3العمل على تح�سين وتفعيل �آليات التن�سيق بين وزارة الحكم المحلي والهيئات
المحلية.
 .4العمل على توفير الدعم الفني واللوج�ستي للمديريات باعتبارها حلقة
الو�صل بين الوزارة والهيئات المحلية وتدريب موظفيها على و�ضع الموازنات
والتخطيط الهيكلي و�إدارة الم�شاريع.
 .5تو�ضيح مفهوم التوجيه والرقابة للهيئات المحلية ،وخلق بيئة رقابة �إيجابية
مبنية على مبد� ْأي الإ�شراف والدعم .لقد �أو�صت الدرا�سة �أي�ض ًا بو�ضع دليل
�إجراءات للرقابة على الهيئات المحلية على غرار دليل �إجراءات الرقابة
الداخلية في الوزارة ،وهو ما تم عمله ،حيث �أ�صدرت دائرة التوجيه والرقابة
في الوزارة العام  2012دليل �إجراءات الرقابة على الهيئات المحلية الذي
ت�ستخدمه الدائرة مرجع ًا في عملية الرقابة .كما بد�أت الدائرة في التن�سيق
مع ديوان الرقابة المالية والإدارية منع ًا لتداخل ال�صالحيات منذ العام .2013
 .6تطوير وتدريب كادر كل من الوزارة والهيئات المحلية ،من خالل و�ضع
خطة تدريب �شاملة خا�صة للهيئات المحلية ومحاولة التن�سيق بين برامج
التدريب المختلفة ،بحيث تكون الخطة مبنية على م�سح ودرا�سة الحتياجات
الهيئات المحلية.
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 -2المحافظات

ت�أتي المحافظات على ر�أ�س الهرم الإداري في فل�سطين ،وتمثل �أعلى �سلطة
�إدارية بحكم ارتباط المحافظ برئي�س ال�سلطة الوطنية مبا�شرة ،وكونه ممثل
رئي�س ال�سلطة في محافظته .و�أعطيت للمحافظ بموجب المر�سوم الرئا�سي
للعام � ،2003صالحيات الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سات العامة وتنفيذ القوانين
والأنظمة والتعليمات ال�صادرة من رئي�س ال�سلطة الوطنية �أو مجل�س الوزراء،
والحفاظ على الأمن العام ،وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين،
والإ�شراف على تحقيق الخدمات ال�صحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية
والعمرانية والتطويرية في محافظته ،بالتعاون مع ال�سلطات المخت�صة .كما
�أعطيت للمحافظ �صالحيات الوزير بالن�سبة للموظفين الإداريين ،وير�أ�س
المحافظ المجل�س التنفيذي في المحافظة الذي ي�ضم في ع�ضويته ر�ؤ�ساء
الدوائر الحكومية والمجال�س البلدية في المحافظة.
وفور �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،تم تق�سيم مناطق ال�سلطة الوطنية
�إلى خم�س ع�شرة محافظة  35هي :جنين ،طولكرم ،نابل�س ،قلقيلية� ،سلفيت ،رام
اهلل والبيرة� ،أريحا والأغوار ،القد�س ،بيت لحم ،الخليل� ،شمال غزة ،غزة ،دير
البلح ،خان يون�س ،رفح ،وتم تعيين محافظين لها وفق نظام الت�شكيالت الإدارية
الأردنية للعام  .1966ولم يتم اعتماد �أي ت�شريع في تحديد المحافظات ،كما
لم ي�ؤخذ بعين االعتبار التفاوت الكبير في �أعداد ال�سكان والم�ساحات بين
المحافظات عند ت�شكيلها( 36،حيث يبلغ عدد �سكان محافظة الخليل حوالي
� 561ألف ن�سمة ،وي�شكل  %14من مجموع ال�سكان العام ،بينما يبلغ عدد �سكان
محافظة �أريحا والأغوار حوالي � 45ألف ن�سمة ،وي�شكلون  %1.1من مجموع
ال�سكان) ،بل تم تحويل كافة المحافظات والألوية والأق�ضية التي كانت قائمة في
ال�ضفة الغربية ما قبل االحتالل الإ�سرائيلي في حزيران � ،1967إلى محافظات
ما عدا طوبا�س ،التي �صدر مر�سوم رئا�سي بتحويلها �إلى محافظة العام .2007
وتعاني المحافظات من العديد من الإ�شكاليات فيما يتعلق بالإطار القانوني
والتنظيمي الذي ينظمها ،ويمكن تعداد تلك الإ�شكاليات اعتماد ًا على الدرا�سات
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والتحاليل في هذا الخ�صو�ص بما يلي:

� .1سوء التنظيم الإداري نتيجة غياب ت�شريع فل�سطيني وا�ضح ومتكامل يو�ضح
التق�سيمات الإدارية و�أ�سلوب تنظيم المحافظات واخت�صا�صاتها.
 .2عدم االلتزام في ت�شكيل المحافظات الفل�سطينية �أو في ممار�سة مهامها
بالت�شريعات المعمول بها.
 .3المركزية الإدارية في تعيين المحافظ وتحديد اخت�صا�صاته ومهامه.
 .4التعار�ض في القوانين ،وبخا�صة بين المر�سوم الرئا�سي رقم  22ل�سنة 2003
ب�ش�أن اخت�صا�صات المحافظات وبين قانون الهيئات المحلية ،حيث اعتبر
المر�سوم �أن المحافظ هو رئي�س لجنة التنظيم والتخطيط دون تحديد
طريقة ممار�سة ال�سلطة ومبا�شرتها.
 .5عدم و�ضوح ال�صالحيات واالخت�صا�صات الممنوحة للمحافظات.
ويمكن بناء على ما �سبق الخروج بمجموعة من التو�صيات �أهمها:
� .1ضرورة �إعادة تقييم دور المحافظات ومهامها وعالقتها مع الهيئات المحلية
الفل�سطينية.
 .2تعريف وتو�ضيح طريقة ت�شكيل المحافظات وعالقتها مع ال�سلطة المركزية
ووزارة الحكم المحلي.
 .3تعزيز دور المحافظات في التنمية والتخطيط على الم�ستوى الإقليمي ،من
38
خالل اقتراح نماذج لدمج المحافظات في فل�سطين.
� .4إ�صدار ت�شريع يو�ضح التق�سيمات الإدارية في فل�سطين ،وتحديد م�ستوياتها
خا�صة فيما يتعلق بالمحافظات ،واعتماد مبد�أ االنتخابات في اختيار
39
المحافظين عم ًال بمبد�أ الديمقراطية.
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العالقة بين المحافظ والهيئات المحلية
لقد منح المر�سوم الرئا�سي للعام  2003المحافظين �صالحيات عامة تتعلق
بالإ�شراف على الخدمات المحلية ،حيث ن�صت المادة رقم  9من المر�سوم
على �أن «يقوم المحافظ ،وبالتعاون مع ال�سلطات المخت�صة ،وفق ًا للقوانين
والأنظمة والتعليمات المعمول بها ،بالإ�شراف والرعاية والعمل على تحقيق
الخدمات المحلية التي تهم المواطنين في المحافظة من �صحية ،وتعليمية،
وثقافية ،واجتماعية ،وعمرانية ،وتطويرية ،وغيرها» .ويالحظ هنا �أن
القانون منح �صالحيات وا�سعة وغير محددة في ال�ش�أن المحلي من خالل
ا�ستخدامه م�صطلحات عامة وغير وا�ضحة مثل «الإ�شراف والرعاية»،
و»تحقيق الخدمات المحلية» ،والتعاون مع ال�سلطات والهيئات المخت�صة وفق ًا
للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها» ،وهو ما يتداخل ب�شكل وا�ضح مع
ال�صالحيات الممنوحة للهيئات المحلية ،وي�ؤدي �إلى ازدواجية في ال�سلطة
في المنطقة الجغرافية نف�سها ،وبالتالي ي�ؤدي �إلى التنازع واالختالف بين
الم�ؤ�س�ستين 40.كما �أنه بموجب هذه ال�صالحيات الممنوحة للمحافظ،
تجد الهيئات المحلية نف�سها تحت �شكل مزدوج من ال�سيطرة ،تمار�سها
وزارة الحكم المحلي والمحافظ 41.وي�ؤخذ على المر�سوم الرئا�سي منحه
�صالحيات �أو�سع للمحافظ من �سابقه ،وهو نظام الت�شكيالت الأردني ل�سنة
 ،1966الذي كان معم ً
وال به حتى العام  ،2003وبخا�صة في مجال التخطيط،
حيث ير�أ�س المحافظ لجنة التخطيط في المحافظة (من �أ�صل �سبع لجان
ير�أ�سها المحافظ) التي ت�ضم ر�ؤ�ساء البلديات ،ور�ؤ�ساء المجال�س القروية
42
في المحافظة.
لقد �أ�شار التقرير الت�شخي�صي العام � 2004إلى �ضرورة �إعادة النظر في �أدوار
المحافظ ،و�أن يتم تو�ضيح هذه الأدوار من خالل �إ�صدار ت�شريع بهذا ال�ش�أن،
�إ�ضافة �إلى تحديد هيكلية المحافظة وعالقتها بم�ؤ�س�سات الحكم المحلي،
وبخا�صة وزارة الحكم المحلي ومديرياتها .وفيما �إذا تم تحقيق � ٍّأي من هذه
التو�صيات� ،أ�شار التقرير الت�شخي�صي العام � 2009إلى �أنه لم يح�صل �أي تقدم
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بهذا الخ�صو�ص ،و�أنه لم يتم تطوير ر�ؤية وا�ستراتيجية لقطاع الحكم المحلي.
وقد �أ�شار التقرير �إلى �أهمية �أن تجيب اال�ستراتيجية الم�ستقبلية لقطاع الحكم
المحلي في ما يخ�ص المحافظين عن ال�س�ؤال« :ما يجب �أن يكون عليه دور
المحافظين في نظام الحكم المحلي؟» (انظر الملحق رقم  4الذي يقترح
�أدوار م�ؤ�س�سات قطاع الحكم المحلي ومهامها).
كما تم في العام  ،2008وبدعم من مكتب رئي�س ال�سلطة الوطنية ،تطوير
«اال�ستراتيجية الوطنية للحكم الإداري الفل�سطيني» ،التي جاءت ب�أربعة
مقترحات لتعزيز دور المحافظين ،والعمل على دمجهم في نظام الحكم
المحلي� ،إال �أنه تم تجميد القرار بخ�صو�ص تبني هذه اال�ستراتيجية.
ونخل�ص �إلى القول بناء على ما �سبق� ،أن دور المحافظات في ال�ش�ؤون المحلية
لي�س وا�ضح ًا ،ويعتمد ب�شكل كبير على �شخ�صية المحافظ ومكانته ال�سيا�سية،
حيث يبرز دور المحافظات في بع�ض الأحيان كمناف�س لدور الهيئة المحلية،
كما ال تزال المحافظات تفتقر �إلى عالقة وا�ضحة مع باقي م�ؤ�س�سات الحكم
المحلي� .إن الثغرات الت�شريعية المختلفة ،ت�شكل م�صدر نزاع على ال�سلطة
التي ت�سمح لكل من ير�أ�س م�ؤ�س�سات الحكم المحلي �أن ين�صب نف�سه الحكم
43
فيما يتعلق بالم�صالح والأولويات المحلية.

ثاني ًا .الم�ستوى الالمركزي
 -1الإطار الم�ؤ�س�ساتي

�أ .الهيئات المحلية الفل�سطينية وت�صنيفاتها (البلديات ،المجال�س
44
القروية ،المجال�س المحلية ،لجان الم�شاريع)
َع َّر َف قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  1997الهيئة المحلية في المادة
رقم  1بـ «وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي و�إداري معين» .كما َع َّر َف
القانون مجل�س الهيئة المحلية ب�أنه «مجل�س البلدية �أو المجل�س المحلي �أو
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المجل�س القروي �أو اللجنة الإدارية �أو لجنة التطوير �أو �أي مجل�س �آخر ي�شكل
وفق ًا لأحكام هذا القانون  ،)...في حين لم ي�شر قانون الهيئات المحلية رقم 1
ل�سنة � 1997إلى كيفية و�آلية ت�صنيف الهيئات المحلية.
قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية فور ت�سلمها مهامها العام 1995
با�ستحداث عدد كبير من الهيئات المحلية وت�صنيفها ،وذلك ل�سد الفراغ
الإداري الذي فر�ضه االحتالل الإ�سرائيلي في مناطق ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة على الم�ستوى المحلي ،و�إعطاء هذه الهيئات �صفة اعتبارية
قانونية لتقديم الخدمات للمواطنين وتلقي التمويل من ال�سلطة الفل�سطينية
والجهات المانحة .ومن �أهم المعايير التي اتبعتها وزارة الحكم المحلي في
ت�صنيف الهيئات المحلية هي -1 :االقتران بالو�ضع القائم قبل قيام ال�سلطة
الفل�سطينية -2 .االقتران بالتجمعات ال�سكانية الكبيرة كهيئات محلية-3 .
اعتبار كل التجمعات ال�سكانية فوق � 4آالف ن�سمة مجال�س محلية في القد�س،
وكذلك بع�ض التجمعات ال�سكانية في �أريحا -4 45.اعتبار التجمعات فوق
الألف ن�سمة مجال�س قروية� -5 .أما التجمعات دون الألف ن�سمة فقد اعتبرت
لجان م�شاريع ،وال تجري فيها انتخابات محلية 46.وبذلك �أ�صبح عدد الهيئات
47
المحلية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في ذلك الوقت  497هيئة محلية،
مق�سمة �إلى  118بلدية ،و 11مجل�س ًا محلي ًا ،و 241مجل�س ًا قروي ًا ،و 127لجنة
48
م�شاريع.
وفي خطوة �أخرى لت�صنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية ،عملت وزارة الحكم
المحلي ،وبقرار من وزير الحكم المحلي في العام  ،1998على تق�سيم البلديات
�إلى �أربع فئات (�أ ،ب ،ج ،د) .وقد اتبعت وزارة الحكم المحلي في تق�سيمها
للبلديات معايير ذات عالقة بتاريخ ن�ش�أة الهيئة المحلية وعدد �سكانها وموقعها
في المحافظة 49.وبناء عليه ،فقد �شملت الفئة (�أ)  14بلدية و�ضمت كافة
مراكز المحافظات ،و�شملت الفئة (ب)  24بلدية ،والفئة (ج)  41بلدية� ،أما
الفئة (د) فقد �شملت  39بلدية.
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جدول رقم ( :)1ت�صنيف البلديات �إلى �أربع فئات
الفئة

العدد

معيار الت�صنيف

بلديات (�أ)

14

مراكز املحافظات

بلديات (ب)

24

�أن�شئت قبل العام  ،1994ويبلغ عدد �سكانها
�أكرث من  15000ن�سمة.

بلديات (ج)

41

�أن�شئت بعد العام  ،1994ويبلغ عدد �سكانها
�أقل من  15000ن�سمة ،و�أكرث من  5000ن�سمة.

بلديات (د)

39

يبلغ عدد �سكانها �أقل من  5000ن�سمة.

املجموع

118

وقد القى هذا القرار العديد من االنتقادات لأ�سباب عدة� ،أهمها التعار�ض
الذي جاء في ن�ص القرار ،حيث تحدثت مقدمة القرار عن ت�صنيف للهيئات
المحلية (جاء في مقدمة القرار« :يتم ت�صنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية
�إلى الفئات التالية») ،في حين تعر�ض م�ضمون القرار �إلى ت�صنيف نوع واحد
من الهيئات المحلية وهي البلديات( ،ن�ص القرار« :فئة (�أ) وت�شمل بلديات
المدن  ...فئة (ب) وت�شمل البلديات التي كانت قائمة قبل ا�ستالم ال�سلطة
الوطنية ل�صالحياتها  ...فئة (ج) وت�شمل البلديات الم�ستحدثة  ...فئة (د)
وت�شمل البلديات التي يبلغ عدد �سكانها �أقل من خم�سة �آالف ن�سمة»)� 50.إ�ضافة
�إلي ذلك ،يتعار�ض هذا القرار مع المادتين الأولى والرابعة من قانون الهيئات
الفل�سطينية رقم ( )1ل�سنة  ،1997حيث يتعار�ض القرار مع المادة رقم  1من
قانون الهيئات المحلية ،التي ن�صت على �أن مجل�س الهيئة المحلية ي�شمل مجل�س
البلدية� ،أو المجل�س المحلي� ،أو المجل�س القروي� ،أو اللجنة الإدارية� ،أو لجنة
التطوير ،في حين اقت�صر القرار على تحديد البلديات فقط كهيئات محلية.
كما �أن قرار ت�صنيف الهيئات المحلية لم ي�ستند حين �صدوره �إلى قانون �أو
نظام م�صادق عليه من قبل مجل�س الوزراء ،كما ن�صت عليه المادة رقم ()4
من قانون الهيئات المحلية الفل�سطينية التي تحدد الجهة المخت�صة بتنظيم
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هيكلية الهيئات المحلية الفل�سطينية ،وتحدد ت�شكيالتها وحدودها ،من خالل
51
الئحة ت�صدر عن مجل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب من وزارة الحكم المحلي.
لقد �أثار قرار ت�صنيف الهيئات المحلية جد ًال وا�سع ًا لإ�ضافته المزيد من عدم
الو�ضوح على عملية ت�شكيل وتق�سيم الهيئات المحلية الفل�سطينية ،وهو ما يعك�س،
بح�سب الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية في وزارة الحكم المحلي ،عدم وجود
52
تفكير وا�ضح تجاه ال�شكل الإداري المراد تطبيقه في فل�سطين حتى الآن.
ب .مجال�س الخدمات الم�شتركة
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( )UNDPالعام  1994في تنفيذ بع�ض
الم�شاريع التطويرية في التجمعات ال�سكانية المختلفة� ،أهمها برنامج التنمية
الريفية المحلية ( ،)LRDPالذي عمل على ت�شجيع الم�شاركة المجتمعية في
تحديد االحتياجات للم�شاريع التنموية ،والم�شاركة في التخطيط والتنفيذ،
وذلك بم�شاركة وزارة الحكم المحلي .وركز برنامج التنمية الريفية المحلية
تدن في م�ستوى الخدمات
على المناطق الريفية المهم�شة التي تعاني من ٍ
الأ�سا�سية كالكهرباء ،والماء ،والطرق ،والمدار�س ،والمرافق ال�صحية ،وكذلك
التجمعات التي تقع بمحاذاة الخط الأخ�ضر� ،أو تلك القريبة من الم�ستوطنات
الإ�سرائيلية .قام البرنامج ب�ضم الهيئات ال�صغيرة المتقاربة جغرافي ًا و�إداري ًا
�ضمن الإقليم الواحد ،وت�صنيفها في مجموعات �أكبر� ،أطلق عليها ا�سم لجان
التخطيط الإقليمية ،حيث �ضمت هذه اللجان ممثلين عن الهيئات المحلية
الواقعة �ضمن الإقليم الواحد .كما عمل القائمين على البرنامج ،وبالت�شاور مع
ممثلي الهيئات المحلية ،بو�ضع نظام داخلي �صادق عليه وزير الحكم المحلي
في ذلك الحين ،وعملت بموجبه هذه اللجان .كما تم تحديد �إطار �إداري لعمل
هذه اللجان ،و�أنيط بها مجموعة من المهام مثل التخطيط للأن�شطة التنموية،
والإ�شراف على تنفيذها ،والرقابة على الم�شاريع� ،إال �أن هذه اللجان كانت
تفتقر للمرجعية القانونية .وكان قد ت�شكلت  15لجنة تخطيط �إقليمية تخدم
53
 222هيئة محلية حتى العام .2003
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تحولت فكرة لجان التخطيط الإقليمية �إلى مجال�س خدمات م�شتركة ،حيث
�شجعت وزارة الحكم المحلي ت�شكيل مجال�س خدمات م�شتركة في المناطق
الريفية التي يوجد فيها عدد كبير من المجال�س القروية ولجان الم�شاريع ذات
الأعداد ال�سكانية القليلة والمتباعدة ،والتي تفتقر للخدمات الأ�سا�سية ،وذلك من
�أجل ت�سهيل �إي�صال الخدمات ال�ضرورية لها .كما قامت الوزارة بو�ضع �أر�ضية
قانونية لت�شكيل هذه المجال�س ،وذلك بتخ�صي�ص بند لها في قانون الهيئات
المحلية رقم  1ل�سنة  ،1997الذي وفر الإطار القانوني الأ�سا�سي لت�شكيل مجال�س
الخدمات الم�شتركة .كما قامت وزارة الحكم المحلي بو�ضع نظام لمجال�س
الخدمات الم�شتركة رقم  1للعام  1998بموجب المادة  2والمادة �/15أ من
قانون الهيئات المحلية ،الذي يمكن لهيئات الحكم المحلي المتجاورة ،وبخا�صة
ذات العدد ال�سكاني القليل ،والموارد المالية ال�شحيحة ،ت�شكيل مجال�س خدمات
م�شتركة .وقد ت�شكل  50مجل�س ًا يخدم �أكثر من  360هيئة محلية حتى العام
 ،2003تم ت�صنيفها �إلى مجال�س متعددة الخدمات ،ومجال�س نفايات ،ومجال�س
54
لتوفير المياه بال�صهاريج ،ومجال�س ن�ضح للمياه العادمة.
وبهذا �أ�صبح هنالك نوعان من مجال�س الخدمات الم�شتركة ،وهما:
 .1مجال�س متعددة الخدمات :وهي مجال�س تقوم بتوفير �أكثر من خدمة لمواطني
الهيئات المحلية المن�ضوية تحت لواء المجل�س الم�شترك .وتوجد لهذه
المجال�س هيئة تنفيذية منتخبة تمثل الهيئات المحلية الم�شتركة في المجل�س.
 .2مجال�س م�شتركة �أحادية الخدمة :وهي المجال�س التي تقوم بتقديم خدمة
واحدة للهيئات المحلية؛ مثل النفايات ،وال�صرف ال�صحي.
ونظر ًا للت�شابه في الخدمات المقدمة من قبل مجال�س الخدمات الم�شتركة
ولجان التخطيط الإقليمية ،وازدواجية الع�ضوية ،و�شح الموارد المالية� ،إ�ضافة
�إلى غياب مرجعية قانونية للجان التخطيط ،اتخذت وزارة الحكم المحلي
العام  2003قرار ًا ب�إلغاء لجان التخطيط الإقليمية ،كما و�ضعت نظام ًا معد ًال
لمجال�س الخدمات الم�شتركة ،وهو نظام رقم ( )1للعام  ،2003دمجت بموجبه
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لجان التخطيط الإقليمية مع مجال�س الخدمات الم�شتركة ،حيث �أ�صبحت
تعمل تحت ا�سم مجال�س الخدمات الم�شتركة للتخطيط والتطوير .كما ت�شكلت
في العام � 2004إدارة متخ�ص�صة لمتابعة عمل مجال�س الخدمات الم�شتركة
تتبع وزارة الحكم المحلي� ،سميت الإدارة العامة لمجال�س الخدمات الم�شتركة
للتخطيط والتطوير.
ولم يتم و�ضع معايير لعملية ت�شكيل المجال�س الم�شتركة .فالعديد من
مجال�س الخدمات الم�شتركة ت�شكلت على عجل ،وذلك بغر�ض الح�صول
على تمويل من المانحين لتنفيذ بع�ض الم�شاريع ،حيث �أهملت جوانب ذات
عالقة بالن�سيج االجتماعي ،والحجم الجغرافي المنا�سب لكل مجل�س،
والقدرات الإدارية الالزمة لتوفير الخدمات للمواطنين ،وهو الأمر الذي
�أدى �إلى ف�شل عدد كبير منها ،و�أ�صبحت غير فاعلة في ظل توقف دعم
المانحين لها ،وعدم وجود م�صادر دخل بديلة� 55،إ�ضافة �إلى غياب
الم�صادر الب�شرية والقدرات الإدارية الالزمة لإدارتها .وفي مقابلة  56مع
�أحد الم�س�ؤولين في الدائرة العامة لمجال�س الخدمات الم�شتركة ،ذكر لنا �أن
�أغلبية المجال�س الم�شتركة الفاعلة هي التي تقدم في مجملها خدمة المياه
وال�صرف ال�صحي ،وتلك التي تقدم خدمة جمع النفايات ،وذلك ب�سبب
تلقيها ر�سوم ًا من الهيئات المحلية التي بدورها تجمعها من المواطنين.
وتتبع هذه المجال�س �سيا�سة التوقف عن تقديم الخدمة للهيئة المحلية في
حال لم ت�سدد الهيئة ما عليها من ر�سوم.
لقد عملت الوزارة من خالل الأنظمة التي �أ�صدرتها (نظام  ،2003ونظام
 )2006والمتعلقة بمجال�س الخدمات الم�شتركة ،على التمييز بين نوعين من
المجال�س ،وهما مجال�س الخدمات الم�شتركة ،ومجال�س الخدمات الم�شتركة
للتخطيط والتطوير ،بحيث تقوم مجال�س الخدمات الم�شتركة بمهام ذات طابع
خدمي للهيئات مثل جمع النفايات ،وخدمة المياه ،وال�صرف ال�صحي ،والى
ما ذلك ،بينما يقع على عاتق مجل�س الخدمات الم�شتركة للتخطيط والتطوير
م�س�ؤولية تنمية الهيئات المحلية ،واال�ضطالع بمهام ذات عالقة بالتخطيط
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والتنمية� .إال �أن هذا الت�صنيف �أدى �إلى الخلط في الم�سميات ،بحيث �أ�صبح
اال�سمان ي�ستخدمان ب�شكل ع�شوائي دون النظر �إلى الوظائف التي ي�ؤديها
كل نوع من المجال�س ،وهو ما �سبب خلط ًا على �أر�ض الواقع ،وخلق لب�س ًا لدى
وا�ضعي ال�سيا�سات وال�شركاء العاملين في هذا المجال ،ف�أ�صبح يطلق عليها
ا�سم المجال�س الم�شتركة 57.ويبلغ العدد الكلي للمجال�س الم�شتركة  86مجل�س ًا
م�شترك ًا كما هو مو�ضح في الجدول رقم (.)2
جدول رقم ( :)2عدد المجال�س الم�شتركة في المحافظات الفل�سطينية
املحافظة جمال�س خدمة واحدة جمال�س متعددة اخلدمات املجموع
القد�س

1

5

6

اخلليل

1

4

6

بيت حلم

5

3

8

رام اهلل

13

2

15

نابل�س

1

5

6

قلقيلية

1

3

4

�سلفيت

1

3

4

جنني

11

4

15

طوبا�س

1

2

3

طولكرم

2

4

6

�أريحا

1

3

4

غزة

6

3

9

45

14

86

الم�صدر :الإدارة العامة لمجال�س الخدمات الم�شتركة  -وزارة الحكم المحلي .2010
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وفيما يلي ملخ�ص لأهم المعوقات التي تعاني منها مجال�س الخدمات الم�شتركة
ح�سب ما �أوردتها وزارة الحكم المحلي ،ومن خالل مجموعة من التقارير
58
والدرا�سات حول واقع مجال�س الخدمات الم�شتركة:
 .1اختالف في الر�ؤية اال�ستراتيجية لمجال�س الخدمات داخل وزارة الحكم
المحلي ،حيث يرى البع�ض �أن الهدف من �إن�شاء مجال�س الخدمات هو
تطوير قدرات الهيئات المحلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين ،وجلب
الكفاءات الب�شرية لتنفيذ الم�شاريع التي تكون �أكبر من قدرة كل هيئة
محلية منفردة ،بينما يرى �آخرون في وزارة الحكم المحلي �أنها تهدف �إلى
خلق واقع مادي يعزز العمل الم�شترك لدى هذه الهيئات ،ويمهد �إلى مرحلة
دمجها في هيئة محلية واحدة.
 .2عدم م�شاركة مجال�س الخدمات الم�شتركة في عملية التخطيط لم�شاريعها
التنموية ،حيث �أن الم�شاريع التي تنفذها هذه المجال�س مرتبطة بم�شاريع
محددة م�سبق ًا من قبل المانحين ،وت�أخذ طابع ًا خدمي ًا وم�شاريع بنية
تحتية �أكثر منه طابع ًا تنموي ًا كم�شاريع �إنتاجية ومدرة للدخل.
 .3مركزية العالقة بين وزارة الحكم المحلي وبين المجال�س ،وبخا�صة فيما
يتعلق بعمل هذه المجال�س ،مما ي�شكل تعار�ض ًا بين �أهداف الوزارة كما
هو من�صو�ص عليه في الوثائق ال�صادرة عن دائرة مجال�س الخدمات
59
الم�شتركة ،وبين ما هو مطبق على �أر�ض الواقع.
كاف لهذه المجال�س ،حيث �أنه ال يوجد بند في موازنة
 .4عدم وجود تمويل ٍ
الوزارة مخ�ص�ص لتمويل مجال�س الخدمات الم�شتركة ،وبالتالي ارتباط
جزء كبير من تمويل المجال�س بالتمويل الخارجي.
 .5عدم التزام �أع�ضاء المجال�س الم�شتركة بدفع ما عليهم من م�ستحقات،
كما هو الحال في مجل�س م�شترك دورا ،ب�سبب اعتقاد المواطنين بوجود
تمويل كبير من المانحين للمجل�س 60،وهو ما يدلل على غياب الم�شاركة
المجتمعية ،وعدم وجود نظام م�ساءلة يطلع من خالله المواطنون على
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عمل المجل�س وموازنته و�أوجه �صرفها.
 .6غياب المعرفة والوعي لدى المواطنين بدور مجال�س الخدمات الم�شتركة ي�شكل
عائق ًا في عملها التنموي ،وظهور النزعة الع�شائرية لدى المواطنين ،حيث
يعمل كل رئي�س مجل�س محلي للقرى الم�شتركة في المجل�س الم�شترك على
توفير خدمات عادلة لأهالي قريته ،و�ضمان تنفيذ الم�شروع على �أرا�ضيها،
دون �أن يولي �أي �أهمية للفائدة العامة التي يمكن �أن تعود على باقي القرى.
�أ�ضف �إلى هذا الظلم الواقع على القرى الم�صنفة في المنطقة (ج) التي
تخ�ضع لل�سيطرة الإ�سرائيلية ،حيث ال ت�ستطيع مجال�س الخدمات الم�شتركة
تنفيذ م�شاريع بنية تحتية مثل تمديد �شبكات مياه� ،أو �شبكات �صرف �صحي،
�أو تعبيد طرق ،ما ي�ضعف من فكرة العمل الم�شترك لدى مواطني هذه القرى.
 .7عدم تطور القوانين والأنظمة واللوائح الالزمة لدعم عمل هذه المجال�س
وتوجهاتها كهيئات محلية م�ستقبلية (من خالل دمجها) ذات دور تنموي.
« .8عجز المجال�س الم�شتركة القائمة عن تحقيق التخطيط اال�ستراتيجي
الجماعي» (الدائرة العامة لمجال�س الخدمات الم�شتركة ،)2008 ،وعدم
امتالك معظمها �إمكانية تخطيط �أو مخططات هيكلية.
 .9االحتالل الإ�سرائيلي و�سيطرة حكومة االحتالل على الموارد الطبيعية
والمياه ،وحرية الحركة والمعابر «و�أدوات االقت�صاد الكلي التي تمكن من
اال�ستقاللية االقت�صادية».
لقد تعاقدت وزارة الحكم المحلي في العام  2009مع معهد الأبحاث
التطبيقية � -أريج ،للقيام بدرا�سة م�سحية لـ  60مجل�س ًا م�شترك ًا ،بحيث
خرجت هذه الدرا�سة بمجموعة من التو�صيات (انظر ملحق رقم  )3لو�ضع
�سيا�سة موحدة لمجال�س الخدمات الم�شتركة ،نلخ�صها فيما يلي:
 العمل على زيادة وعي المواطنين بدور المجال�س الم�شتركة من خاللو�سائل الإعالم والن�شرات واللقاءات العامة.
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 �إدخال مبد�أ الكوتا ل�ضمان تمثيل المر�أة في الهيئة الإدارية للمجل�سالم�شترك.
 �إ�شراك وزارة الحكم المحلي للمجال�س الم�شتركة في عملية اتخاذالقرار ،وبخا�صة فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات التي ت�ضعها الوزارة.
 و�ضع �آليات رقابة وتوجيه من قبل الوزارة. تحديد ب�شكل وا�ضح ال�صالحيات والم�س�ؤوليات التي ت�ضطلع بها المجال�سالم�شتركة.
 و�ضع هيكلية تنظيمية للمجال�س وتحديد مهام كل ق�سم. و�ضع و�صف وظيفي لموظفي المجال�س. تحديد مواعيد محددة لعقد جل�سات واجتماعات الهيئتين الإداريةوالعامة تحت �إ�شراف الوزارة.
 و�ضع خطة عمل وميزانية للمجل�س الم�شترك� ،إ�ضافة �إلى نظام للإدارةالمالية.
 �ضرورة م�شاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار. مراجعة وتحديث الدليل الإجرائي لمجال�س الخدمات الم�شتركةللتخطيط والتطوير الذي و�ضع العام .2004
 و�ضع قواعد وا�ضحة فيما يتعلق بر�سوم اال�شتراك. تدريب �أع�ضاء المجال�س الم�شتركة على المهارات الإدارية والفنية. تجهيز المقرات بالمعدات الالزمة. زيادة التعاون بين القطاعين العام والخا�ص ،وبخا�صة فيما يتعلق ب�شق�شبكات الطرق والموا�صالت و�شبكات المياه وتنظيف و�إنارة ال�شوارع
والمنتزهات العامة و�إدارة النفايات ال�صلبة وال�صرف ال�صحي وغيرهما.
 دعم وت�شجيع التعاون والتبادل بين المجال�س الم�شتركة. �إعداد وتطوير مخططات هيكلية ت�أخذ بعين االعتبار البيئة ومنع الكوارثوالأبعاد االقت�صادية.
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�أ�ضف �إلى ذلك التو�صيات التي و�ضعتها وزارة الحكم المحلي بخ�صو�ص دمج
61
مجال�س الخدمات الم�شتركة:
 تر�سيخ مفاهيم العمل الجماعي الم�شترك والديمقراطي بين ال�شركاء. مراعاة الظروف االجتماعية والجغرافية والتنظيمية وال�سيا�سية خاللعملية الدمج.
 التعامل مع المجل�س الم�شترك الدائم كوحدة تخطيط �إقليمي. تو�سيع �صالحيات المجل�س الم�شترك لي�شمل التراخي�ص وجمع الر�سوموتعدد الموارد.
 توحيد التعامل مع المجل�س الم�شترك كهيئة محلية واحدة من قبل الوزارةعلى �صعيد الميزانيات والم�شاريع والرقابة والتخطيط العمراني  ...الخ.
 وقف التعامل مع كل هيئة محلية ع�ضو في المجل�س الم�شترك المقترحللدمج �أو الدائم ،وبخا�صة في مو�ضوع الم�شاريع ،ور�سوم النقل على
الطرق ،وتحويلها للمجال�س الم�شتركة.
ث .دمج الهيئات المحلية
بلغ عدد الهيئات المحلية في فل�سطين  375هيئة محلية موزعة بين  354هيئة
محلية في ال�ضفة الغربية ،و 25في قطاع غزة ،وذلك ح�سب �إح�صائيات وزارة
الحكم المحلي حتى بداية العام  ،2014حيث يبلغ عدد البلديات  136بلدية
(انظر الجدول رقم ( ،))3وما تبقى منها هو عبارة عن مجال�س قروية تفتقر
في معظمها �إلى البناء الم�ؤ�س�سي و�إلى الموارد الب�شرية والكفاءات الإدارية
والفنية� 62.إن هذا الت�ضخم العددي للهيئات المحلية الفل�سطينية مقارنة
بعدد ال�سكان والم�ساحة الجغرافية ،والتدني في نوع وم�ستوى الخدمات
المقدمة ،انعك�س على فاعلية �أداء الهيئات المحلية وكفاءتها ،ما �أفقدها
الم�صداقية لدى جمهور المواطنين .كما �أن هذا العدد الكبير من الهيئات
المحلية ال�صغيرة زاد من تدخل ال�سلطة المركزية ،وذلك العتماد هذه
الهيئات على وزارة الحكم المحلي ب�شكل كبير� ،أدى �إلى تجاوز الدور الرقابي
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والتوجيهي لل�سلطة المركزية وتدخلها �إلى حد كبير في عمل و�صالحيات
الهيئات المحلية.
ي�ضاف �إلى ذلك �ضعف الموارد المالية لهذه الهيئات ،وبخا�صة قدرتها
على جمع ال�ضرائب ،واعتماد غالبية وحدات الحكم المحلي على المنح
والم�ساعدات الخارجية �أو الدولية ،مع تراجع �أو انعدام الم�ساعدات الحكومية
لهذه الهيئات (با�ستثناء ر�سوم النقل على الطرق وهي غير منتظمة) .كما
تراجع جمع الر�سوم الم�ستحقة على المواطنين ل�صالح الهيئات المحلية
لأ�سباب �سيا�سية واقت�صادية ،وفقدان ثقة المواطنين بعمل المجال�س المحلية،
وم�ستوى الخدمات المقدمة ،و�ضعف قدرتها على و�ضع مخططات هيكلية
تنظيمية �أ�صلية �أو محدثة .وقد بينت درا�سة �أعدها البنك الدولي �أن معظم
الهيئات المحلية تقوم فقط بـ � 4إلى  6مهمات من �أ�صل  27مهمة حددها قانون
الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  ،1997في حين تقوم بلدية واحدة فقط بتنفيذ
63
 12مهمة من �أ�صل .27
�إن مجموعة الإ�شكاليات ال�سابقة الذكر التي تعاني منها الهيئات المحلية
الفل�سطينية� ،أدت �إلى زيادة عدد الأ�صوات المطالبة ب�إدخال �إ�صالحات على
نظام الإدارة المحلية في فل�سطين 64،و�ضرورة التقليل من عدد الوحدات
المحلية ،وقد القت هذه المطالب �صدى داخل وزارة الحكم المحلي ،ما جعلها
تعمل على فكرة دمج الهيئات المحلية.
جدول رقم ( :)3عدد البلديات في المحافظات الفل�سطينية
املحافظة
القد�س
جنني
طولكرم
طوبا�س
نابل�س

عدد البلديات
10
14
12
3
9
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قلقيلية
�سلفيت
رام اهلل والبرية
�أريحا والأغوار
اخلليل
بيت حلم
قطاع غزة
املجموع
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5
9
19
2
18
10
25
136

�أ�شكال الدمج:

تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذ المهام التي حددتها لها الحكومة
الفل�سطينية في خطتها «�إقامة الدولة و�إنهاء االحتالل» ،و�أهمها «تمكين الهيئات
المحلية من امتالك قدرات م�ؤ�س�ساتية فاعلة» ،حيث ترى الوزارة �ضرورة تخفي�ض
عدد الهيئات المحلية من خالل دمجها ك�آلية لتحقيق هذا الهدف .وبناء عليه،
فقد ت�ضمنت خطة الوزارة اال�ستراتيجية  2014-2010العمل على «تطوير خطة
ومعايير لأ�س�س دمج الهيئات المحلية ب�شكل ي�ضمن خلق هيئات محلية بديلة
ذات قدرة م�ؤ�س�ساتية وموارد قادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين» .وقد
حددت الوزارة طرق ًا عدة لتخفي�ض عدد الهيئات المحلية� ،أهمها دمج و�إلغاء
الهيئات التي «يقل عد �سكانها ب�شكل عام عن خم�سة �آالف ن�سمة» 65،من خالل
66
تطبيق نماذج عدة للدمج والإلغاء �سوف ن�ستعر�ضها فيما يلي:
�أو ًال .الدمج:
« .١الدمج الكلي» وهو ا�ستحداث هيئة جديدة من خالل �ضم هيئتين �أو �أكثر في
هيئة واحدة جديدة؛ مثل �ضم مجل�س قروي المزرعة القبلية و�أبو �شخيدم
بقرار من مجل�س الوزراء العام  2005تحت م�سمى بلدية الزيتونة.
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 .٢الدمج الجزئي وهو �ضم هيئة �أو �أكثر �إلى بلدية كبيرة قائمة مثل �ضم مجل�س
قروي ر�أ�س الواد �إلى بلدية زعترة.
 .3الدمج الوظيفي :وهو تحويل مجل�س م�شترك قابل للدمج �إلى بلدية كبيرة
مثل مجل�س الكفريات ،ويبلغ عدد القرى فيها �سبع قرى ،وت�شمل قرية
جبارة ،والرا�س ،وكفر �صور ،وكور ،وكفر جمال ،وكفر زيباد ،وكفر عبو�ش،
وقد تحول �إلى بلدية بقرار �صادر عن رئا�سة الوزراء العام .2010
ثانياً .الإلغاء:
� .1إلغاء بع�ض الهيئات المحلية ال�صغيرة.
� .2إلغاء بع�ض المجال�س الم�شتركة غير الفاعلة �أو دمجها في مجال�س م�شتركة
�أخرى.
� .3إلغاء ع�ضوية الهيئات المحلية المتكررة في مجال�س م�شتركة عدة منع ًا
لالزدواجية.
 .4توحيد المجال�س الم�شتركة المت�شابهة في الخدمة في مجل�س واحد على
م�ستوى المحافظة.
�إ�ضافة �إلى �إجراءات ال�ضم والإلغاء ،و�ضعت الوزارة م�سودة �أولى لإعادة
ت�صنيف الهيئات المحلية بهدف ا�ستحداث نظام البلديات الكبرى� ،أو ما ي�سمى
«بالأمانة» ،وذلك بهدف «تعاون البلديات فيما بينها في موا�ضيع التخطيط
67
والبيئة ،و�إدارة المرور دون الحاجة �إلى دمج تلك البلديات ب�شكل كامل».
وتعتبر وزارة الحكم المحلي دمج الهيئات المحلية جزء ًا من ر�ؤيتها ،بحيث
ي�أتي تنفيذ الدمج في المرحلة الثالثة من عمل الوزارة بعد �أن تم العمل على
المرحلتين الأولى التي �شملت «ت�أطير» التجمعات ال�سكانية وا�ستحداث لجان
الم�شاريع ،والمرحلة الثانية التي �شملت «تجميع الهيئات المحلية» من خالل
�إن�شاء مجال�س الخدمات الم�شتركة 68.وعملت الوزارة على و�ضع نظام لدمج
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الهيئات المحلية تعمل الوزارة بموجبه على دمج الهيئات المحلية على الرغم
من �أنه لم يتم الم�صادقة عليه حتى الآن .كما ت�ستر�شد الوزارة بورقة �سيا�سات
وا�ستراتيجية للدمج وم�سودة دليل �إجراءات دمج الهيئات الذي تم و�ضعه في
العام  .2009وقد �أثارت عملية الدمج ودليل الإجراءات عدد ًا من التحفظات
ب�سبب عدم تناولها مجمل الق�ضايا المتعلقة بدمج الهيئات المحلية ،حيث
لم يكن هنالك دور للم�ؤ�س�سات الحكومية الأخرى مثل وزارة الموا�صالت،
والأ�شغال العامة ،و�سلطة المياه ،وغياب للقطاع الخا�ص ،والتركيز على البعد
الخدمي دون التنموي� ،إ�ضافة �إلى وجود نوع من «التع�سف» في تطبيق قرارات
الدمج لعدم �شمول النظام مبد�أ التوافق في مو�ضوع الدمج ،ولم يتم الأخذ
بعين االعتبار التخطيط التنموي واال�ستدامة البيئية و�إ�شكاليات وفرة المياه
69
ومعيقات االحتالل.
وقد واجهت عملية الدمج مجموعة من الإ�شكاليات �أدت ببع�ض الهيئات
المحلية �إلى طلب االنف�صال عن البلدية الم�ستحدثة ،وهو ما عبر عنه �أهالي
�ست قرى �شرق جنين �شمال ال�ضفة الغربية ،وهي دير �أبو �ضعيف ،وفقوعة،
والجلمة ،ودير غزالة ،وعربونة ،وعابا ،من خالل اعت�صامهم �أمام المحافظة
مطالبين ب�إلغاء دمج قراهم في بلدية مرج ابن عامر �شرق جنين ،كما �أنهم
قاطعوا االنتخابات الأخيرة احتجاج ًا على الدمج في بلدية واحدة ،وذلك لأن
الدمج «حرمهم من مواردهم وقلل من م�ستويات الم�شاريع في مناطقهم ح�سب
قولهم» 70.ويرى �أهالي قريتي اجن�سنيا ون�صف جبيل اللتين تم �ضمهما �إلى
71
بلدية �سب�سطية �أ�سباب ًا �أخرى لرف�ض ال�ضم ،وهي:
� .1إن قرارات ال�ضم جاءت ب�شكل ق�سري ودون الت�شاور مع �أهالي القريتين.
 .2يرى الأهالي في عملية ال�ضم �إلغاء لتاريخ و�شخ�صية القرية ،ويعتقدون
ب�إزالة القرية عن الخارطة على الرغم من عراقتها وقدمها.
 .3عدم و�ضوح الأهداف والطريقة التي يتم فيها الدمج لأهالي القريتين.
 .4قلق الهيئات ال�صغيرة على م�صيرها وخ�شيتها من ابتالع الهيئات الكبيرة
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لها ،وبخا�صة فيما يتعلق بتحديد احتياجات كل هيئة محلية ،حيث عبر
الأهالي عن �أن �أولويات �سب�سطية «هي �سياحية ،بينما �أولويات اجن�سنيا
ون�صف جبيل هي الزراعة وت�أمين خدمات الماء والكهرباء».
لقد عك�ست الأمثلة ال�سابقة الم�شاكل التي تواجهها الهيئات المحلية المدموجة.
وقد عزت وزارة الحكم المحلي هذه الم�شاكل �إلى مجموعة من العوامل بع�ضها
يتعلق بالوزارة ،والبع�ض الآخر يتعلق بالهيئات المحلية التي لخ�صتها الوزارة
في العدد  13من مجلتها الف�صلية الحكم المحلي ال�صادرة في �آب :2012
 .1عدم توفر الخبرة والتجربة الكافية لدى وزارة الحكم المحلي.
 .2عدم وجود نظام دمج م�صادق عليه ومن�شور في الجريدة الر�سمية.
� .3ضعف حمالت التوعية لعملية الدمج من قبل الوزارة والجهات الممولة
والمنفذة لعملية الدمج.
 .4ت�أخر وزارة الحكم المحلي في دعم البلديات الم�ستحدثة وتقديم
الم�شاريع لها.
 .5عدم تحديد مجال�س الهيئات المحلية موقفها من الدمج ب�شكل وا�ضح
و�صريح ،بحيث توافق هذه الهيئات ب�شكل مبدئي على عملية الدمج بهدف
الح�صول على م�شاريع معينة ،ثم تظهر معار�ضتها للدمج عند التنفيذ.
 .6ت�ضرر الم�صالح ال�شخ�صية لبع�ض ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مجال�س الهيئات
المحلية� ،أو بع�ض الموظفين ب�سبب عملية الدمج.
 .7نق�ص الخبرة لدى �أع�ضاء ورئي�س المجل�س الجديد للبلدية الم�ستحدثة،
بحيث يتم العمل ب�أ�سلوب «الح�ص�ص» والتطبيق الحرفي للقوانين ،واعتماد
الت�صويت داخل المجل�س بدل �أ�سلوب التوافق والإقناع ،ما ي�ؤدي �إلى
«تهمي�ش» فئة داخل المجل�س.
 .8الن�سيج الفكري واالجتماعي والخوف من التغيير.
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 .9الخوف من طم�س هوية وتاريخ القرى المندمجة �أو المن�ضمة ،والخوف من
�سيطرة البلدية �أو القرية ذات العدد ال�سكاني الأكبر على القرى ال�صغيرة.
« .10ا�ستعجال المواطنين لقطف ثمار الدمج».
ولم تتطرق الوزارة للحلول التي تراها منا�سبة من �أجل التغلب على هذه
المعيقات ،وكذلك الخطط وال�سيا�سات الم�ستقبلية التي تنوي اتباعها في
عملية الدمج .وتفتر�ض الوزارة �أن دمج الهيئات المحلية من خالل مجال�س
الخدمات الم�شتركة هي خطوة ت�ؤدي �إلى دمج الهيئات المحلية على المديين
المتو�سط والطويل ،وقد ت�ساهم في تذليل بع�ض العقبات التي تم ذكرها �سابق ًا
(انظر الملحق رقم � ،)2إذ �أن عملية الدمج قد ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،وذلك
لأنها تتطلب دمج ًا كلي ًا للخدمات والق�ضايا المالية والإدارية للهيئات المحلية،
بينما ت�شمل مهام المجال�س الم�شتركة تقديم الخدمات والم�ساهمة في العملية
التنموية ،وذلك بالعمل من خالل �إطار مالي و�إداري م�ستقل عن الهيئات
المحلية ويمثلها .كما �أن عملية الدمج تزيل الحدود الطبيعية ،وتنهي ال�صفات
االعتبارية للهيئات المحلية ،بينما تحافظ مجال�س الخدمات الم�شتركة على
ال�صفة االعتبارية للهيئة ،كما ال تم�س المجال�س الم�شتركة بق�ضية تمثيل
الهيئات المحلية في االنتخابات.
وبناء عليه ،ترى الوزارة �أن ت�شجيع الهيئات المحلية لال�شتراك في مجل�س
خدمات م�شترك �أو ت�شجيعها على تفعيل �أو �إعادة تنظيم المجل�س الم�شترك
هو �أكثر واقعية على المدى القريب .وقد حددت الوزارة ثالث خطوات
رئي�سية لدمج الهيئات المحلية من خالل المجال�س الم�شتركة تتمثل في تحديد
واختيار الهيئات المحلية ،وت�صنيفها �ضمن مجموعات ( )clustersيمكن �أن
ت�شكل قاعدة للمجال�س الم�شتركة الم�ستدامة ،وتح�سين الأطر التنظيمية
والم�ؤ�س�سية للمجال�س الم�شتركة ،ثم توجيه هذه المجموعات لت�شكيل �أو
تفعيل المجال�س الم�شتركة ب�شكل منهجي ،على �أن يترك قرار الدمج للهيئات
المحلية كخيار م�ستقبلي 72.وتتوقع الوزارة �أن يتم دمج مجال�س الخدمات
ً 74
الم�شتركة التي يبلغ عددها  86مجل�س ًا  73في  25مدينة �أو مجل�س ًا �إقليميا.
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وتعمل وزارة الحكم المحلي حالي ًا من خالل م�شاريع ممولة من الحكومتين
البلجيكية والدنماركية على دمج مجموعة من الهيئات المحلية من خالل
مجال�س الخدمات الم�شتركة في �سبع مناطق في ال�ضفة الغربية ،وذلك بهدف
75
ا�ستحداث �سبع بلديات جديدة.
مما �سبق يت�ضح وجود ر�ؤية لدى الوزارة لخف�ض عدد الهيئات المحلية
في فل�سطين ،ولكن ما ي�ؤخذ على عمل الوزارة هو عدم ربط هذه الر�ؤية
با�ستراتيجية و�سيا�سة وا�ضحة للدمج .كما ي�ؤخذ على الوزارة عملها ب�شكل
مركزي دون الت�شاور مع الهيئات المحلية فيما يتعلق بمو�ضوع الدمج �أو ت�شكيل
مجال�س الخدمات الم�شتركة ،وهو ما عبر عنه �أحد الم�س�ؤولين في وزارة الحكم
المحلي بقوله «ال توجد �سيا�سة وا�ضحة لدى الوزارة مبنية على الم�شاركة،
فعملية اتخاذ القرار تبد�أ بالوزير وتنتهي بالوزير ،فالخلل ي�أتي من الوزارة
ولي�س من القرى من �أجل خلق هيئات محلية فعالة».
نرى في عملية الدمج خطوة �ضرورية في التقليل من عدد الهيئات المحلية من
�أجل ا�ستغالل �أمثل للموارد المحلية ،وقيام الهيئات بوظائفها بكفاءة وفاعلية
وزيادة م�صادر الدخل للهيئات المحلية من الر�سوم وال�ضرائب وتحقيق التنمية
االجتماعية واالقت�صادية .وهي خطوة مهمة في تعزيز العملية الديمقراطية
على الم�ستوى المحلي� ،إذ �أن  157هيئة محلية يبلغ عدد �سكانها �أقل من
 1000ن�سمة ،ال يحق لها الم�شاركة في االنتخابات المحلية ح�سب ما حددته
وزارة الحكم المحلي ،ما يعني ا�ستمرار التعيين من قبل الوزارة لمجال�س هذه
الهيئات .وبالتالي ،يجب العمل على مجموعة من التو�صيات من �أجل نجاح
76
عملية الدمج ،نلخ�صها فيما يلي:
�ضرورة و�ضع ا�ستراتيجية ت�شارك في �إعدادها كافة الوزارات ذات
العالقة والم�ؤ�س�سات والمنظمات الأهلية والقوى ال�سيا�سية والقطاعات
االجتماعية من المواطنين لتحديد مفهوم الدمج ،ولتوحيد الر�ؤية
ال�شعبية والر�سمية منه.
العمل على و�ضع عملية الدمج �ضمن �إطار م�ؤ�س�ساتي وقانوني ،من
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خالل الم�صادقة على نظام الدمج ،و�ضمان تمثيل عادل لكافة الهيئات
الم�شاركة في الدمج عبر نظام الكوتا لكل تجمع.
ت�شكيل مجل�س �أعلى للدمج في وزارة الحكم المحلي ،و�إ�شراك ممثلين
عن الم�ؤ�س�سات ذات العالقة كافة.
اعتماد اال�ستفتاء ال�شعبي في الهيئات المقترح دمجها قبل البدء
ب�إجراءات دمج الهيئات المحلية ،وعدم االكتفاء بموافقة مجال�س
الهيئات المحلية من خالل و�ضع �إطار قانوني ينظم هذا اال�ستفتاء،
ويحدد جهة الإ�شراف والتنفيذ ،وجهات درا�سة الطعون وال�شكاوى والرد
عليها  ...الخ.
عدم اللجوء للدمج الق�سري ،واعتبار موافقة المواطنين ولي�س موافقة
�أع�ضاء المجال�س المحلية فقط� ،شرط ًا من �شروط �إقرار الدمج.
العمل على و�ضع برامج توعية وتثقيف للمواطنين عبر و�سائل الإعالم،
وعبر اللقاءات العامة والمفتوحة ،وور�ش العمل والندوات ،حول
�إيجابيات الدمج ،وتنمية التجمعات الم�شاركة وتح�سين الخدمات
المقدمة لمواطنيها.
�إعطاء عملية الدمج الوقت الالزم للتح�ضير لها ،ونقل ال�صالحيات
بالتدريج للهيئة الم�ستحدثة ،مع توفير الدعم الفني والمالي للهيئة
الجديدة ،وتدريب �أع�ضائها وموظفيها.
�إعداد الدرا�سات الالزمة للهيئات المحلية المراد دمجها وعر�ضها على
الهيئات المحلية ،والت�أكيد على خ�صو�صية كل حالة من حاالت الدمج،
بحيث «يراعى عددها وعدد �سكانها ،و�أولويات هذه التجمعات ،وفر�ص
ال�شراكة ،وتاريخ العمل الم�شترك ال�سابق ،والقوى والفعاليات الم�ؤثرة
في المجتمع؛ «ال�شركاء المحليين» الذين يتوجب العمل بال�شراكة معهم
في عملية التوعية والتثقيف و�صوال لت�أييد عملية الدمج».
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درا�سة حاالت الدمج المتعثرة التي �أعلن المواطنون رف�ضهم لها ،وقاطعوا
انتخاباتها ،وتعزيز تجربة الدمج لديهم ،واتخاذ القرار المالئم لكل
حالة ،بما في ذلك �إمكانية التراجع عن قرارات الدمج و�إعادة الهيئات
المحلية �إلى �سابق عهدها قبل الدمج مع الت�أكيد على �أن الدمج هو
الأ�صل ،و�أن االنف�صال هو اال�ستثناء.
 .٢الإطار القانوني

�أ .قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة  1997وتعديالته
ا�ستمرت وزارة الحكم المحلي بعد ت�شكيلها وحتى العام  1997في العمل
بالقوانين التي كانت تنظم عمل الهيئات المحلية في فل�سطين قبل االحتالل
الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية وقطاع غزة .وجاء قانون الهيئات المحلية رقم ()1
ل�سنة  77 1997ليحل محل قانون البلديات الأردني رقم ( )29ل�سنة ،1955
وقانون �إدارة القرى رقم ( )5ل�سنة  1954في ال�ضفة الغربية ،وقانون البلديات
االنتدابي رقم ( )1ل�سنة  ،1934وقانون �إدارة القرى ل�سنة  1944في قطاع
غزة .ونالحظ �أن الم�ش ّرع الفل�سطيني قد �ساوى بين جميع م�ستويات الهيئات
المحلية (البلديات والقرى ولجان الم�شاريع) وذلك بت�شريعه قانون ًا واحد ًا
هو قانون الهيئات المحلية الفل�سطينية ل�سنة  78 ،1997حدد فيه اخت�صا�صات
هذه الهيئات ،وب ّين مواردها المالية ،كما تناول عملية ت�شكيل الهيئات المحلية
و�إلغائها ،ونظم رئا�سة هذه الهيئات وع�ضويتها ،حيث حدد مدة الرئا�سة،
والع�ضوية ،وتجديدها ،وحاالت �شغورها وفقدانها ،وكيفية ا�ستردادها .كما
تناول �ش�ؤون موظفي الهيئات المحلية ،وحدد عالقة الهيئات المحلية بوزارة
الحكم المحلي ،وب ّين م�س�ؤوليات الوزارة و�صالحياتها في الرقابة والتوجيه
على هذه الهيئات.
ويالحظ �أن قانون الهيئات المحلية الفل�سطينية ،لم يحدد �صالحيات الهيئات
المحلية فيما يتعلق بالتخطيط الإقليمي والح�ضري ،كما لم يتم و�ضع قانون
منفرد بهذا الخ�صو�ص .وبالتالي ما زالت الهيئات المحلية الفل�سطينية تطبق
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قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني رقم  79للعام  1966في ال�ضفة
الغربية ،وقانون تنظيم المدن رقم  28االنتدابي للعام  1936في غزة ،فيما
يتعلق ب�إجراءات التنظيم والبناء .وقد �أ�صدر رئي�س ال�سلطة الوطنية العام
 1995قرار ًا بت�شكيل مجل�س التخطيط الأعلى الفل�سطيني؛ بهدف دعم تطبيق
قوانين التخطيط الأردني واالنتدابي 79.كما �صدر عن مجل�س الوزراء نظام
الأبنية وتنظيم الهيئات المحلية رقم ( )5ل�سنة  ،2011حيث ي�ستند هذا
النظام �إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم ( )79للعام ،1966
وقانون تنظيم المدن رقم ( )28ل�سنة .1936
مما ال �شك فيه �أن الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل الهيئات المحلية
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،قد ت�أثر بالموروث القانوني الذي خلفته
الحقب التاريخية التي حكمت فل�سطين �سابق ًا� ،إ�ضافة �إلى العوامل والظروف
المو�ضوعية ال�سائدة عند �إعادة �صياغة هذا الإطار القانوني (نذكر منها،
على �سبيل المثال ،الإرث القانوني وثقافة منظمة التحرير التي حكمت عمل
م�ؤ�س�سات ال�سلطة عند ن�ش�أتها ،والتي ات�سمت بالمركزية العالية) بعد توقيع
80
اتفاقية �أو�سلو وت�سلم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مهامها العام .1994
وهو ما قد يف�سر بع�ض جوانب ال�ضعف التي يحتويها القانون ،و�أهمها درجة
المركزية العالية في الرقابة على عمل الهيئات المحلية ،حيث ي�ستوجب عدد
ال ب�أ�س به من �أعمال الهيئات المحلية موافقة الوزير ،نذكر منها ،على �سبيل
المثال ،كل ما يتعلق بالموازنة ال�سنوية للهيئات المحلية ،حيث ي�شترط القانون
في المادة رقم ( )31موافقة الوزير على الموازنة التي يقرها مجل�س الهيئة
المحلية ،كما ال يجوز وفق ًا للمادة نف�سها نقل مخ�ص�صات من ف�صل �إلى �آخر� ،أو
من مادة �إلى �أخرى �إال بقرار من المجل�س وم�صادقة الوزير ،وهو ما يحد ،ب�شكل
كبير ،من �صالحيات الهيئات المحلية ،وبخا�صة في مجال التنمية والتطوير.
ومن الإ�شكاليات التي يعاني منها هذا القانون حتى الآن الغمو�ض الذي يعتري
بع�ض ن�صو�صه 81،وغياب اللوائح التنفيذية التي تو�ضح مواد ،وهو ما �أ�شارت
�إليه  %88من الهيئات المحلية التي �شاركت في درا�سة �أعدتها العام 2009
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�شركة ريادة لال�ست�شارات والتدريب� 82.إن هذا الغمو�ض ي�ؤدي �إلى التداخل في
بع�ض ال�صالحيات الممنوحة لوزارة الحكم المحلي ،وتلك الممنوحة للهيئات
المحلية ،وبخا�صة فيما يتعلق بر�سم ال�سيا�سات والإدارة المالية وو�ضع الأنظمة
كما هو الحال في المادة ( )2من القانون ،التي ن�صت على �أن تقوم الوزارة بـ
«ر�سم ال�سيا�سة العامة المقررة لأعمال مجال�س الهيئات المحلية الفل�سطينية،
والإ�شراف على وظائف هذه المجال�س واخت�صا�صاتها و�ش�ؤون تنظيم الم�شاريع
العامة  ...والقيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة ب�أعمال التنظيم
والتخطيط الإقليمي في فل�سطين  83. ...كما ي�ؤخذ على القانون وجود تعار�ض
في بع�ض مواده ،كما هو الحال في المادة ( )15التي تجيز للمجل�س �إ�صدار
لوائح و�أنظمة دون ا�شتراط موافقة الوزير ،فيما تن�ص المادة نف�سها ( 15ب)
على �ضرورة موافقة الوزير على �أي �أنظمة ي�ضعها المجل�س 84.وعلى الرغم من
�أن القانون �أجاز للهيئات المحلية �صالحية �إ�صدار الأنظمة واللوائح (بموافقة
الوزير) ،ف�إن غالبية الهيئات المحلية ،ما عدا بع�ض البلديات ،ال تقوم بو�ضع
لوائح و�أنظمة لتنظيم �أعمالها والقيام بال�صالحيات الممنوحة لها ،حيث �أن
معظم هذه اللوائح والأنظمة يتم و�ضعها من قبل وزارة الحكم المحلي على
85
خالف ما كان متبع ًا في فترة االنتداب البريطاني والحكم الأردني.
كما لم ي�شر قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة � 1997إلى كيفية و�آلية ت�صنيف
الهيئات المحلية ،حيث اكتفى القانون في المادة الأولى منه بتعريف الهيئة
المحلية بوحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي و�إداري معين .كما جمع
الم�ش ّرع اخت�صا�صات الهيئات المحلية بفئاتها كافة من بلديات (�أ ،ب ،ج ،د)،
ومجال�س قروية ،ولجان م�شاريع بقانون واحد ،دون �أن يحدد اخت�صا�صات كل
فئة ،بعك�س القوانين ال�سابقة التي �شرعت قوانين خا�صة بالبلديات ،وقوانين
خا�صة ب�إدارة القرى 86.وعلى الرغم من �أن القانون اعتبر الهيئة المحلية
�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي تحدد وظائفها و�سلطاتها بمقت�ضى
87
�أحكام قانون الهيئات المحلية ،ف�إنه لم يمنحها اال�ستقالل الإداري.
فالمتفح�ص لمواد القانون يالحظ �أنه وعلى الرغم من منح القانون درجة من
اال�ستقاللية للبلديات في العديد من المجاالت ف�إن رقابة وزارة الحكم المحلي
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�أبعد من �أن تكون غائبة ،حيث منح القانون �سلطة رقابية م�سبقة للوزارة على
العديد من ن�شاطات الهيئات المحلية ،وبخا�صة فيما يتعلق بموافقة الوزارة
النهائية و�إقرارها لميزانية البلديات ،والموافقة على القرارات ال�صادرة عن
البلديات ،والموافقة على العقود التي تبرمها الهيئات المحلية فيما يتعلق برهن
وت�أجير �أو هبة لأمالكها التي تزيد مدتها على ثالث �سنوات ،و�أخير ًا موافقتها
على �أي تغيرات على ال�ضرائب المحلية والر�سوم وعلى حقها في االقترا�ض.
كما �أن المادة الثانية من القانون نظمت العالقة بين الهيئات المحلية ووزارة
الحكم المحلي ،بحيث تقوم الوزارة بر�سم ال�سيا�سات العامة لأعمال مجال�س
الهيئات المحلية ،والإ�شراف على وظائف هذه المجال�س ،و�ش�ؤون تنظيم
الم�شاريع العامة ،و�أعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية.
وبهذا يكون القانون قد ربط الهيئات المحلية بوزارة الحكم المحلي ،و�أنهى
ارتباطها بالمحافظات كما كان �سائد ًا في ظل الحكم الأردني.
وجاء القرار بقانون رقم ( )9ل�سنة  2008ب�ش�أن تعديل قانون الهيئات المحلية
رقم ( )1ل�سنة  1997ليعطي مزيد ًا من ال�صالحيات ل�صالح ال�سلطة التنفيذية،
وبخا�صة وزير الحكم المحلي� .إذ تجيز المادة الثالثة من التعديل لمجل�س
الوزراء حل مجل�س الهيئة المحلية بتن�سيب من الوزير في حال تجاوز �أو �أخل
المجل�س ب�صالحياته المن�صو�ص عليها في القانون� ،أو في حالة انتهاء مدة دورة
المجل�س ،وتعيين لجنة تقوم بمهام المجل�س المنحل لمدة �أق�صاها �سنة ،بحيث
تجري انتخابات مجل�س الهيئة المحلية خالل هذه الفترة .وقد ذهب القانون
�أبعد من ذلك ب�إعطاء الوزير ال�صالحية ب�إقالة رئي�س المجل�س من رئا�سة الهيئة،
بحيث يقوم الأع�ضاء بانتخاب رئي�س جديد من بينهم لرئا�سة المجل�س 88،وهو ما
�أخل با�ستقاللية الهيئات المحلية وزاد من درجة المركزية 89.لقد ر�أى البع�ض
�أن القانون �أعطى �صالحيات مطلقة للوزير دون �أن يكون للهيئات المحلية �أي
90
قرار بهذا ال�ش�أن �سوى «الطاعة لقرار الوزير».
�إن الحاجة لتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية هو �ضرورة
ملحة ،وذلك بهدف ا�ستبدال مواد القانون الحالي والم�أخوذة من قوانين عدة
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�سابقة ،وو�ضعها �ضمن �إطار قانوني موحد ،وبالتالي يجب و�ضع ا�ستراتيجية
91
بهذا الخ�صو�ص ت�أخذ بعين االعتبار ما يلي:
� .1أن يتم تحديث قانون الهيئات المحلية ،بحيث ت�ستر�شد مواده المعدلة بر�ؤية
قطاع الحكم المحلي ،و�أن يتم الأخذ بعين االعتبار برنامج الحكومة الذي
ي�ؤكد على حكم محلي ال مركزي وقريب من المواطنين.
� .2ضرورة العمل على �إزالة الم�صطلحات القانونية المبهمة وغير المتنا�سقة
في القانون الحالي ،ومنها ،على �سبيل المثال ،اختالف الم�سميات لنظام
الحكم المحلي في الت�شريعات الفل�سطينية المختلفة.
� .3ضرورة العمل على و�ضع �آليات تمكن الهيئات المحلية من تطبيق القانون
و�إنفاذه.
� .4ضرورة تعديل القانون بحيث يتم تو�ضيح العالقة بين الهيئات المحلية
ووزارة الحكم المحلي والمحافظين واتحاد الهيئات المحلية الفل�سطينية.
 .5تمكين الهيئات المحلية و�إعطا�ؤها مزيد ًا من ال�صالحيات لإ�صدار لوائح
تنظيمية ،بحيث يتم العمل على ن�شر هذه الأنظمة واللوائح في الوقائع
الفل�سطينية.
ب .قانون رقم ( )5ل�سنة  1996ب�ش�أن انتخاب مجال�س الهيئات المحلية وتعديالته
�أقر المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني قانون رقم ( )5ل�سنة  92 1996ب�ش�أن
انتخاب مجال�س الهيئات المحلية ،وهو �أول قانون يتعلق بالهيئات المحلية
وينظم �إجراءات االنتخاب والتر�شيح لرئا�سة الهيئات المحلية وع�ضويتها.
ويحدد القانون النظام االنتخابي للهيئات المحلية الذي يقوم على اعتبار كل
هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة ،ويتم التر�شيح لالنتخابات وفق ًا لنظام
القوائم االنتخابية على �أ�سا�س نظام التمثيل الن�سبي .ويدير كل هيئة محلية
مجل�س مكون من عدد محدد من الأع�ضاء بناء على عدد �سكان الهيئة المحلية،
حيث يبلغ عدد �أع�ضاء مجل�س بلديات مراكز المحافظات  15ع�ضو ًا ،ويبلغ
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عدد �أع�ضاء مجل�س البلديات التي يزيد عدد �سكانها على � 15ألف ن�سمة 13
ع�ضو ًا ،ويبلغ عدد �أع�ضاء مجل�س الهيئات المحلية التي يزيد عدد �سكانها على
 5000ن�سمة  11ع�ضو ًا ،في حين يبلغ عدد �أع�ضاء مجل�س الهيئات المحلية التي
يزيد عدد �سكانها على  1000ن�سمة وال يتجاوز  5000ن�سمة � 9أع�ضاء .ويحدد
قانون انتخاب مجال�س الهيئات المحلية رقم ( )10ل�سنة  2005المعدل في
المادة رقم ( ،)17ن�سبة تمثيل المر�أة في انتخابات الهيئات المحلية ،وطريقة
تمثيلها في القوائم االنتخابية� 93.أما قانون انتخاب مجال�س الهيئات المحلية
رقم ( )12ل�سنة  2005ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام قانون رقم ( )10ل�سنة ،2005
فقد ع ّدل المادة ( )17من القانون ال�سابق ،وحدد في المادة رقم ( )1عدد
المقاعد المخ�ص�صة للن�ساء بما ال يقل عن مقعدين في الهيئة التي ال يزيد
ً 94
عدد مقاعدها على ثالثة ع�شر مقعدا.
وقد جرى تعديل على هذا القانون �أربع مرات على النحو التالي:
 .1جاء القانون رقم ( )5ل�سنة  2004ليعدل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )5ل�سنة
 .1996و�أهم ما جاء فيه �أنه� -1 :أوكل مهمة التح�ضير لالنتخابات المحلية
وتنظيمها و�إدارة العملية االنتخابية والإ�شراف عليها للجنة االنتخابات
المركزية ،بعد �أن كانت هذه المهمة ُموكلة للجنة االنتخابات المحلية في
ظل القانون الأ�صلي (المادة رقم  -2 .)1جعل انتخاب رئي�س مجل�س الهيئة
المحلية من قبل �أع�ضاء المجل�س بد ًال من انتخابه مبا�شرة من قبل الناخبين
المادة ( -3 .)51حدد تمثيل المر�أة في االنتخابات المحلية ،وذلك لدعم
م�شاركتها ،بحيث ا�شترط القانون �أن ال يقل تمثيل المر�أة حيثما ر�شحت في
مجال�س الهيئات المحلية عن مقعدين لمن يح�صلن على �أعلى الأ�صوات
من بين المر�شحات المادة ( 95.)28وقد �أجريت ،بموجب هذا القانون
وتعديالته ،مرحلتان انتخابيتان هما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.
 .2جاء قانون انتخاب مجال�س الهيئات المحلية رقم ( )10ل�سنة  ،2005الذي
�أقره المجل�س الت�شريعي بتاريخ  ،2005/8/13و�ألغى القانون رقم ()5
ل�سنة  1996والقانون رقم ( )5ل�سنة  2004بتعديل بع�ض �أحكامه .و�أهم
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ما جاء فيه -1 :غير النظام االنتخابي من نظام الأغلبية (الدوائر) �إلى
النظام الن�سبي (القوائم).
 .3جاء القانون رقم ( )12ل�سنة  2005ليعدل بع�ض �أحكام قانون مجال�س
الهيئات المحلية رقم ( )10ل�سنة  ،2005وذلك بهدف تعزيز م�شاركة
المر�أة الفل�سطينية في االنتخابات المحلية .وحدد القانون عدد المقاعد
المخ�ص�صة للن�ساء بما ال يقل عن مقعدين في الهيئة التي ال يزيد عدد
مقاعدها على ثالثة ع�شر مقعد ًا (بد ًال من  .)%20كما �أعطى القانون
الرئي�س الحق ب�إ�صدار مر�سوم رئا�سي يخ�ص�ص فيه عدد ًا من المقاعد
للم�سيحيين في بع�ض الهيئات المحلية .وقد �أجريت ،بموجب هذه
التعديالت ،المرحلتان االنتخابيتان الثالثة والرابعة.
� .4أما �أهم ما جاء في القرار بقانون رقم ( ) تم ا�صدار القرار بهذا ال�شكل
ودون رقم ل�سنة  2012ب�ش�أن تعديل قانون انتخاب مجال�س الهيئات المحلية
رقم  10ل�سنة  ،2005الذي �صدر في  ،2012/5/14فقد �ألغى القانون
المادة رقم ( )4من القانون الأ�صلي ،وا�ستعا�ض عنها بالمادة رقم ()2
التي يجيز بموجبها لمجل�س الوزراء «�إ�صدار قرار ب�إجراء االنتخابات على
مراحل وفق ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة».
تعتبر االنتخابات المحلية من الركائز المهمة في النظم ال�سيا�سية للدول
على ال�صعيد الـمحلي ،التي تعطي م�ؤ�شرات ذات داللة على نوعية النظام
ال�سيا�سي المتبع في الدولة ،وعلى قوى الـمجتمع وقدراته التنظيمية و�إمكاناته
التنموية .كما تعبر االنتخابات المحلية عن الم�شاركة ال�شعبية في اختيار
ممثليهم في مناطقهم الجغرافية ،وفي �إدارة احتياجاتهم من الخدمات� ،إذ
تعتبر الم�شاركة ال�شعبية عام ًال مهم ًا في تر�شيد القرار المركزي ،بما يحقق
الم�صلحة للجميع� .أ�ضف �إلى ذلك �أن الم�شاركة المحلية ت�ضع المواطن في
موقع الم�س�ؤولية الم�شتركة مع الجهات الر�سمية ،وتعزز من مفهوم «الملكية»
لديه ،ما يزيد من م�ستوى الوعي لديه للمحافظة على الممتلكات العامة
واالنخراط في التنمية المحلية.
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وفي الحالة الفل�سطينية ،يمثل �إجراء االنتخابات فر�صة كبيرة لتحريك الـمجتمع
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وتقديم النخب ،و�إعادة بناء قاعدة الهرم ال�سيا�سي� .إال
�أن �أكثر ما يالحظ على مو�ضوع االنتخابات في فل�سطين ،الدور الذي ما زالت
تلعبه الع�شائرية في االنتخابات المحلية ،وهو ما ظهر جلي ًا في نتائج االنتخابات
المحلية الأخيرة لعام  ،2012حيث فازت  179هيئة محلية في ال�ضفة الغربية
بالتزكية ،في حين جرت االنتخابات فقط في  34هيئة محلية 96،حيث كان
�أحد �أ�سباب ذلك مقاطعة حركة المقاومة الإ�سالمية لالنتخابات المحلية،
ما ف ّرغ العملية االنتخابية من محتواها الديمقراطي� ،أ�ضف �إلى ذلك ارتداء
الأحزاب التي �شاركت في االنتخابات عباءة الع�شائرية ودعمها للمر�شحين
بناء على اعتبارات عائلية .كما �أن عدم انتظام دورية هذه االنتخابات ي�شكل
عائق ًا �أمام المجال�س المحلية لتلعب دور ًا تنموي ًا في تطوير الهيئات المحلية،
وبخا�صة في ظل الو�ضع ال�سيا�سي الداخلي ،واالنق�سام بين �شقي الوطن ،كما
ي�ؤدي �إلى تعزيز �سلطة الحكومة ويزيد من مركزيتها ،وهو ما انعك�س بو�ضوح
من خالل تدخل وزارة الحكم المحلي في مجال التعيينات والتنقالت الوظيفية
في الفترة التي �سبقت عقد االنتخابات المحلية العام الما�ضي ،حيث عمدت
وزارة الحكم المحلي بعد انتهاء والية المجال�س المنتخبة �إلى حل جزء من
المجال�س المنتخبة ،وا�ستبدالها بلجان معينة� ،أو موظفين حكوميين ،في حين
97
اعتبرت الجزء الآخر مجال�س لت�صريف الأعمال.
وال يزال مو�ضوع عقد االنتخابات المحلية ودوريتها يخ�ضع لمزاج ال�سلطة
المركزية ،حيث �أ�صدر مكتب الرئي�س ومجل�س الوزراء قرارات متتابعة بهذا
الخ�صو�ص ،ولعل �أخطرها �صدور قرار من مجل�س الوزراء بتاريخ 2010/6/10
(في اليوم الأخير لقبول المر�شحين) ب�إلغاء االنتخابات المحلية في جميع �أرجاء
الوطن ،التي كان مقرر ًا عقدها في ال�ضفة الغربية بناء على قرار مجل�س الوزراء
بتاريخ  98 ،2010/4/25وهو ما �أدى �إلى قيام عدد من ال�شخ�صيات والم�ؤ�س�سات
الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية بالتوجه �إلى محكمة العدل العليا للطعن في قرار
مجل�س الوزراء المتعلق ب�إلغاء االنتخابات المحلية ،حيث �أ�صدرت محكمة العدل
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العليا بناء عليه بتاريخ  2010/12/13قرار ًا ي�ؤكد عدم قانونية �إلغاء االنتخابات،
و�صدور بيان من مجل�س الوزراء ي�ؤكد فيه التزام المجل�س باحترام قرار محكمة
99
العدل العليا ،ثم الدعوة الحق ًا لإجراء االنتخابات المحلية في العام . 2011
وفيما يتعلق بدورية االنتخابات ،فقد �صدرت مجموعة من القرارات التي تدعو
�إلى �إجراء االنتخابات في تواريخ معينة ،ثم يتم �إلغا�ؤها بقرارات �أخرى مماثلة
بحجة عدم ا�ستقرار الأو�ضاع في الأرا�ضي الفل�سطينية .ومن الأمثلة على
ذلك ،قرار رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بت�أجيل موعد �إجراء االنتخابات
المحلية في المحافظات ال�شمالية الذي كان مقرر ًا بتاريخ � 2011/10/22إلى
حين توافر الظروف المنا�سبة لإجرائها في محافظات الوطن كافة 100،ثم
تبع ذلك قرار لرئي�س الوزراء �سالم فيا�ض ب�ش�أن انتخابات مجال�س الهيئات
المحلية ،ي�ؤكد من خالله على �إجراء انتخابات مجال�س الهيئات المحلية في
�أنحاء الوطن كافة ،وتحديد يوم ال�سبت الموافق  2012/10/20يوم اقتراع،
وتكليفه لجنة االنتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات الالزمة لإجرائها،
وتكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة �إجراء تلك االنتخابات بالتن�سيق مع لجنة
االنتخابات المركزية نيابة عن مجل�س الوزراء 101،ثم �صدر قرار �آخر من قبل
رئي�س الوزراء ب�ش�أن الت�أكيد على �إجراء انتخابات مجال�س الهيئات المحلية
في موعدها بتاريخ  2012/10/20في محافظات ال�ضفة الغربية فقط ،دون
�إجرائها في قطاع غزة نتيجة لرف�ض حركة حما�س الم�شاركة في االنتخابات،
102
ورف�ضها ال�سماح للجنة االنتخابات المركزية بالقيام بمهامها في قطاع غزة.
وقد تم �إجراء االنتخابات المحلية في موعدها المحدد كما تم ذكره �سابق ًا في
ال�ضفة الغربية دون قطاع غزة� ،إال �أن االنتخابات لم تعقد في جميع الهيئات
المحلية الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية بما يقارب  181هيئة محلية لت�شكل
قوائمها وفق مبد�أ التوافق �أو التزكية 103.وبناء عليه� ،أ�صدر مجل�س الوزراء قرار ًا
ب�ش�أن االنتخابات التكميلية في مجال�س الهيئات المحلية ،حيث ن�ص القرار على
تحديد يوم ال�سبت الموافق  2012/11/24يوم ًا لإجراء االنتخابات التكميلية
لمجال�س الهيئات المحلية 104،وهو ما تم �إلغا�ؤه بقرار �آخر من مجل�س الوزراء
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وت�أجيل �إجراء االنتخابات التكميلية لمجال�س الهيئات المحلية �إلى �إ�شعار �آخر
«ب�سبب الأو�ضاع الحالية التي يواجهها �شعبنا» 105.وقد جرت المرحلة الأولى من
االنتخابات التكميلية في  106 ،2012/12/22وما زالت  36هيئة محلية تتوزع في
107
معظم المحافظات الفل�سطينية تنتظر �إجراء االنتخابات في .2013/6/1
نالحظ ،من خالل �سل�سلة القرارات المتتابعة ،عدم التزام ال�سلطة المركزية
بعقد االنتخابات في موعدها ،وت�أجيلها لأ�سباب �سيا�سية في الدرجة الأولى
تتمثل في اعترا�ض حركة حما�س على �إجراء االنتخابات دون قطاع غزة،
و�إعطاء فر�صة لتوحيد �شطري الوطن ،و�إجراء االنتخابات فيهما� ،إ�ضافة
�إلى �أ�سباب تتعلق بالخالفات الداخلية داخل حركة فتح ،وعدم االتفاق فيما
بينها على القوائم االنتخابية  108من ناحية ،وعدم اكتمال الن�صاب القانوني
للمجال�س المحلية المنتخبة من ناحية �أخرى ،نتيجة ا�ستقالة الأع�ضاء منها،
�أو الخالفات فيما بينها ،ما حال دون اكتمال القوائم.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم الإ�شكاليات التي يواجهها النظام ال�سيا�سي لقطاع
الحكم المحلي في فل�سطين:
 .1ال�صالحيات التي منحها القانون للحكومة المركزية بحل المجال�س
المنتخبة للهيئات المحلية وتعيين �أفراد �أو لجان من وزارة الحكم
المحلي �أو من خارجها ،للقيام بعمل المجل�س� ،إ�ضافة �إلى ال�صالحيات
التي منحها القانون لوزير الحكم المحلي ب�إقالة رئي�س المجل�س ،وهو
ما �أخل بالعملية الديمقراطية وزاد من المركزية .كما �أفرزت عملية
ا�ستقالة المجال�س المحلية قبل االنتخابات الأخيرة ،وتعيين �أخرى
مكانها ،حالة من «االلتبا�س» في �إدارة المجال�س المحلية ،ما �أثر على
ثقة المواطنين وعلى العمل الديمقراطي (مقابلة مع �أحد الم�س�ؤولين في
وزارة الحكم المحلي).
 .2عدم االلتزام بدورية االنتخابات ،وهو ما يعتبر مخالفة وا�ضحة للقوانين
ولخطط الحكومة المركزية والمتمثل ببرنامجها الذي ي�ؤكد على تحقيق
مزيد من الديمقراطية وال�شفافية والم�شاركة المجتمعية في قطاع الحكم
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المحلي ،من خالل «�إجراء االنتخابات في الهيئات المحلية ب�شكل دوري»
(برنامج الحكومة الثالثة ع�شرة) ،وما تبعه من قرار مجل�س الوزراء في
العام  2010ب�إلغاء االنتخابات المحلية.
 .3االنق�سام الداخلي ومقاطعة حركة حما�س لالنتخابات المحلية �أ�ضعف
عملية الحراك الديمقراطي في المجتمع الفل�سطيني ،فتحولت االنتخابات
المحلية �إلى انتخابات ع�شائرية مغلفة بطابع حزبي.
 .4تدخل ال�سلطة المركزية في عملية االنتخابات ،وهو ما تم تتبعه بو�ضوح
في االنتخابات الأخيرة من خالل طرح ال�سلطة المركزية قوائم انتخابية،
ومحاولة فر�ضها على المواطنين ،مثلما حدث في مدينة رام اهلل على
�سبيل المثال.
109

 .5عدم و�ضوح طريقة االحت�ساب للمواطنين ،وهو ما يعرف ب�سانت لوجي،
وتفاج�أ النا�س من النتيجة النهائية ،ما ي�ؤدي �إلى خيبة �أمل ومقاطعة
المجل�س ،وذلك لعدم فوز المر�شحين (مقابلة مع باحث من معهد �أريج في
ني�سان .)2012
 .6اعتماد القانون طريقة التمثيل الن�سبي وانتخاب المواطن مر�شحه بالت�صويت
على قائمة ،وهو نظام يحتاج �إلى عملية ديمقراطية حقيقية ت�شارك فيها
جميع الأحزاب ال�سيا�سية ،وت�شارك فيها جميع محافظات الوطن في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وهو ما �أعطى نتائج �سلبية في االنتخابات الأخيرة،
حيث �أفرزت هذه القوائم �أ�شخا�ص ًا غير م�ؤهلين.

 .7تحديد القانون ل�سن التر�شح لالنتخابات بـ � 25سنة ،وهو ما ي�شكل عائق ًا �أمام
من هم بين �سن  21و 24من التر�شح لالنتخابات ،ويحرم ما يقارب من مئة
�ألف �شاب من ذلك (مقابلة مع عبد الكريم �سدر /وزارة الحكم المحلي).
بعد االطالع على الإطار القانوني المنظم لعملية انتخابات مجال�س الهيئات
المحلية و�إ�شكاالته ،ف�إنه يمكن الخروج بعدد من التو�صيات التي يمكنها �أن
ت�ساهم في تطوير القانون وتعزيز الم�شاركة في االنتخابات المحلية من قبل
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المواطنين ،لما فيه من الم�صلحة التي تعود على جميع �أفراد المجتمع .وفيما
يلي ملخ�ص لأهم التو�صيات:
 .1الحفاظ على ا�ستقاللية المجال�س المنتخبة ،وذلك من خالل تعديل مواد
القانون التي تمنح �صالحيات لل�سلطة التنفيذية بحل المجل�س المحلي
المنتخب ،و�إقالة رئي�سه ،وا�ستبدالها بمواد ت�ؤكد على ا�ستقاللية المجال�س
المنتخبة بعيد ًا عن الخالفات ال�سيا�سية بين الأحزاب.
 .2تمكين وتعزيز دور االتحاد العام للهيئات المحلية ب�صفته الهيئة الممثلة
110
للمجال�س المحلية.
 .3عدم الم�س بدورية االنتخابات المحلية ،لكونها الو�سيلة الأف�ضل الختيار
المواطنين لممثليهم بطريقة ديمقراطية ،ما يعزز من الم�شاركة المجتمعية
في المجتمع المحلي.
 .4تعديل نظام االنتخابات وعدم اقت�صاره على نظام القوائم �أو التمثيل
الن�سبي ،و�إنما �ضرورة �إعطاء فر�صة للم�ستقلين والأفراد من خالل اعتماد
نظام الدوائر �أي�ض ًا �أو النظام الفردي للتر�شح لالنتخابات.
 .5الت�أكيد على �ضرورة �إجراء االنتخابات المحلية في �شقي الوطن في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
ت .م�شاركة المر�أة في االنتخابات المحلية:
لقد ارت�أينا لأهمية المو�ضوع تخ�صي�ص جزئية منفردة للحديث عن �أهم
التعديالت في قانون االنتخاب والمتعلقة بم�شاركة المر�أة في االنتخابات� .إذ
�أنه ب�سبب الطبيعة المحافظة للمجتمع الفل�سطيني ،وب�سبب الطابع «الذكوري»
الذي يحد من م�شاركة المر�أة في العملية ال�سيا�سية ،تم تعديل قانون انتخاب
الهيئات المحلية لي�شمل مقاعد مخ�ص�صة للمر�أة من خالل نظام الكوتا.
وبالرجوع �إلى نتائج االنتخابات المحلية ال�سابقة ،وا�ستناد ًا �إلى �أرقام الجهاز
المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،نالحظ ارتفاع ًا ن�سبي ًا ملحوظ ًا لم�شاركة
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المر�أة في االنتخابات المحلية ،وتمثيلها في المجال�س المحلية .فمث ًال ،لو
رجعنا �إلى المجال�س المحلية للعام  ،1997ف�إن ن�سبة تمثيل المر�أة فيها لم
تتعد %0.50؛ �أي بمعدل  10ن�ساء من �أ�صل  3055رج ًال� ،أما في العام ،1999
فقد تمثلت ن�سبة تمثيل المر�أة في المجال�س بمعدل %1؛ �أي بمعدل  40امر�أة
لكل  3680رج ًال� .أما في العام  ،2000فقد �أ�صبح هناك ارتفاع ملحوظ ن�سبي ًا
لتمثيل المر�أة بمعدل  63امر�أة لكل  3597رج ًال� 111.أما بعد �إجراء االنتخابات
المحلية الأخيرة التي عقدت في  ،2012فقد �أ�صبحت ن�سبة تمثيل الع�ضوات
في المجال�س المحلية  %20.7في ال�ضفة الغربية مقابل ن�سبة  %79.3للرجل،
حيث كانت �أعلى م�شاركة للمر�أة في االنتخابات المحلية في محافظة رام اهلل
112
والبيرة بمعدل  ،%18.9و�أقلها في �أريحا بن�سبة  %2.3خالل العام .2012
�إن هذا التزايد الملحوظ لتمثيل المر�أة في مجال�س الهيئات المحلية ،يرجع
ب�شكل رئي�س �إلى التعديل في قانون االنتخابات المحلية ،وزيادة الوعي ب�ضرورة
م�شاركة المر�أة �إلى جانب الرجل في �إدارة �ش�ؤون المجتمع المحلي ،من خالل
زيادة الوعي ب�أهمية ال�شراكة والم�شاركة في اتخاذ القرارات ،حيث تمت �إعادة
النظر في مقاعد الكوتا الن�سائية ،وترتيب هذه الح�صة في القوائم الحزبية،
و�ضمان تمثيل امر�أتين على الأقل في المجال�س المحلية بد ًال من  ،%20وهي
113
التعديالت التي جرت على �أ�سا�سها المرحلتان الثالثة والرابعة من االنتخابات.
يمكن تلخي�ص �أهم التعديالت بخ�صو�ص الكوتا الن�سائية بما يلي:
 .1التعديل الأول تم بموجب �أحكام المادة  1من قانون رقم  5ل�سنة ،2005
بتعديل بع�ض �أحكام قانون رقم  10ل�سنة  ،2005حيث ن�ص على «يجب �أن
ال يقل تمثيل المر�أة في � ٍّأي من مجال�س الهيئات المحلية عن  ،%20على �أن
تت�ضمن كل قائمة من القوائم حد ًا �أدنى لتمثيل المر�أة ال يقل عن امر�أة من
بين الأ�سماء الثالثة الأولى في القائمة ،وامر�أة من بين الأ�سماء الأربعة
114
التي تلي ذلك ،وامر�أة من بين الأ�سماء التي تلي ذلك».
 .2التعديل الثاني تمثل في تعديل ن�سبة تمثيل المر�أة بنا ًء على قانون رقم 12
ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام قانون انتخابات مجال�س الهيئات المحلية
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رقم  10ل�سنة  2005ح�سب المادة  1من التعديل التي ن�صت على« :تعديل
المادة  17من قانون انتخابات المجال�س المحلية رقم  10ل�سنة 2005
لت�صبح :في الهيئة المحلية التي ال يزيد عدد مقاعدها على  13مقعد ًا يجب
115
�أن ال يقل تمثيل المر�أة عن مقعدين .»...
وعلى الرغم من هذه التعديالت والزيادة في م�شاركة المر�أة وتمثيلها في
المجال�س المحلية ،ف�إن عملية االنتخابات لم تخ ُل من بع�ض التحديات
التي واجهتها المر�أة ،من �أهمها االعتبارات العائلية والع�شائرية والجهوية
والمناطقية ،وعدم وعي المر�أة بحقوقها وواجباتها ،وعدم الوعي ب�أهمية
االنتخابات 116،والنظرة التقليدية لدور المر�أة ،والحزبية وا�ستغالل المر�أة
ال�ستكمال القوائم دون �إعطاء �أي دور لها في المجل�س بعد ت�شكيله ،وقلة الوعي
بدور المر�أة �إلى جانب الرجل في الم�شاركة واتخاذ القرارات.
يمكن التذكير هنا ب�أن بع�ض القوائم الن�سائية لم تكن را�ضية عن �أ�سلوب التمثيل
الن�سبي� ،أو التر�شح عن طريق القوائم ،ما دفعها �إلى ت�شكيل قوائم ن�سائية بن�سبة
تمثل المر�أة  ،%100ويح�ضرنا هنا تجربة الن�ساء في �إحدى القرى الفل�سطينية
غرب رام اهلل ،حيث قامت مجموعة من الن�ساء في قرية �صفا بت�شكيل قائمة
«ن�سوية» فقط تحت ا�سم قائمة «بنات البلد» ،وخ�ضن االنتخابات� ،إال �أنه لم
يحالفهن الحظ ،لكن مع ح�صولها على عدد ال ب�أ�س به من الأ�صوات (� )87صوت ًا.
تعطي هذه التجربة م�ؤ�شر ًا على وعي المر�أة بدورها دون التزامها ب�أي �أجندة
�سيا�سة على الرغم من تعر�ضها لمجموعة من االنتقادات من العائالت والأحزاب
الموجودة ،وعزوف المواطنين عن الت�صويت لتلك القائمة لأنها «ن�سوية».
�إن م�شاركة المر�أة في االنتخابات �ضرورة ملحة ،اذ كانت وال زالت المر�أة
الفل�سطينية �شريكة الرجل في الن�ضال ،ولذلك ال بد لها �أن تكون �شريكة له في
�صنع القرار� .إن المطلوب على الم�ستوى ال�سيا�سي والر�سمي هو �إرادة �سيا�سية
لت�شجيع م�شاركة المر�أة وتمثيلها في المجال�س المحلية ،و�إعطائها الفر�صة
لممار�سة دورها ومهامها و�صالحياتها دون �أي ت�سلط من الأع�ضاء «الذكور» في
الهيئات المحلية� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة تعزيز الوعي ب�أهمية الم�شاركة في الحياة
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ال�سيا�سية ،مع �ضرورة تعديل القوانين بما يعطي �صالحيات وفر�ص ًا للم�شاركة
ب�شكل �أكثر مما هو عليه الآن.
 -3الإطار المالي

�إن نجاح الهيئات المحلية الفل�سطينية في القيام بدورها يعتمد بالدرجة الأولى
على وجود م�صادر دخل توفر لها ا�ستقال ًال مالي ًا يجعلها حرة الت�صرف في
�إدارة م�صادرها ونطاق �صرفها بكفاءة وفاعلية� .إن اال�ستقالل المالي يعتبر
�إحدى �أهم الركائز لوجود هيئات محلية قادرة على تحقيق التنمية الم�ستدامة
بكفاءة وفاعلية ،مع وجود دور �إ�شرافي ورقابي لوزارة الحكم المحلي ،للت�أكد من
�أوجه �صرف الهيئات المحلية لأموالها ،وتوجيهها نحو تحقيق الخطة الوطنية.
�إال �أن قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  1997يكبل الهيئات المحلية في
المجال المالي ،ما يفقدها الكثير من اال�ستقاللية المالية .وتعتمد الهيئات
المحلية في فل�سطين اعتماد ًا كبير ًا على ما يح ّول لها من ال�سلطة المركزية،
وبخا�صة الهيئات المحلية �صغيرة الحجم التي تفتقر �إلى القدرة على تقديم
الخدمات وتحقيق وفورات الحجم .ولقد حدد قانون الهيئات المحلية مجموعة
من م�صادر الدخل للهيئات المحلية� ،إال �أنها ال تكفي لتغطية نفقات الهيئات
المحلية ،حيث �أنه بح�سب درا�سة للبنك الدولي ،ف�إن ما يقارب  %90من موازنة
البلديات (جميع الفئات) تنفق على التكاليف الت�شغيلية لتغطية الرواتب ب�شكل
رئي�سي 117.كما تفتقر البلديات �إلى م�صادر دخل تمكنها من الح�صول على
كاف لال�ستثمار.
ر�أ�سمال ٍ
الإطار القانوني الناظم لمالية الحكم المحلي
يحكم النظام المالي للهيئات المحلية مجموعة من الت�شريعات؛ �أهمها قانون
الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  1997المعدل بقانون رقم  9ل�سنة  ،2008الذي
نظم الأمور المتعلقة بمالية الهيئات المحلية ابتداء من �أهم الإيرادات،
والر�سوم ،و�إعداد الموازنة ،و�آلية توزيع الموارد� ،إ�ضافة �إلى النظام المالي
للهيئات المحلية ل�سنة  ،1999ونظام اللوازم والعطاءات والتوريدات.
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�أو ًال .قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة 1997
لقد تناولت المادة  22من القانون �أهم م�صادر دخل الهيئات المحلية دون �أن
118
ي�شملها التعديل على القانون رقم  9ل�سنة  ،2008وهي كما يلي:
ال�ضرائب والر�سوم والأموال المفرو�ضة والمت�أتية بمقت�ضى �أحكام القانون،
و�أي نظام �صادر بالإ�سناد عنه :تعتبر ال�ضرائب �أحد �أهم م�صادر دخل
الهيئات المحلية� ،إال �أنها جاءت محدودة في الحالة الفل�سطينية ومطابقة
لما ورد في قانون البلديات الأردني ل�سنة  ،1954حيث اقت�صرت �إيرادات
الهيئات المحلية من ال�ضرائب على �ضريبة الأبنية والأرا�ضي التي تتم
جبايتها من قبل وزارة المالية ح�سب قانون �ضريبة الأبنية والأرا�ضي داخل
الهيئة المحلية 119.وتقوم الوزارة بخ�صم  %10من تلك القيمة مقابل
جباية وتحويل الباقي �إلى الهيئة المحلية في حال لم يكن عليها �أي ديون
كهرباء �أو مياه 120.كما تقوم وزارة المالية بجباية ر�سوم رخ�ص المهن
(ح�سب القانون الأردني للمهن وال�صناعات ل�سنة  )1966ل�صالح الهيئات
المحلية ،وتحويل  %90للهيئات المحلية حيث تمت جبايتها .وتقوم وزارة
المالية بتحويل  %50فقط من ر�سوم غرامات النقل على الطرق التي
ت�ستوفى بمقت�ضى قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة ،وتتكون
من رخ�ص اقتناء المركبات ،ومن غرامات المخالفات 121.على الرغم من
كون تلك الإيرادات تعود للهيئات المحلية ،ف�إنه لي�س لها �صالحية الت�صرف
فيها �سواء بجبايتها �أو تغيير قيمتها ،حيث تحتفظ ال�سلطة المركزية ممثلة
بوزارة المالية ب�سلطة توزيع الن�سب المتبقية على الهيئات المحلية بالطريقة
التي يقررها مجل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب من وزير الحكم المحلي،
وبناء على �أربعة اعتبارات تعطي المجال لل�سلطة المركزية ال�سيطرة التامة
على طريقة توزيعها.
يعطي القانون الهيئات المحلية �صالحية جباية ر�سوم ب�شكل مبا�شر مثل
ر�سوم رخ�ص البناء ،بحيث تجمع البلديات هذه الر�سوم ب�شكل مبا�شر،
في حين تجمع المجال�س القروية عموالت رخ�ص البناء ،وتقوم مديريات
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الحكم المحلي بجمع الر�سوم بد ًال عنها� ،إ�ضافة �إلى ر�سوم اليافطات،
والأ�سواق العامة ،و�إيجارات الممتلكات العامة .وتنعك�س محدودية هذه
الإيرادات على الهيئات المحلية ،ما ي�ضعها في و�ضع مالي �سيئ ،ويزيد
من مديونيتها واعتمادها على م�ساعدات الحكومة المركزية ،وبخا�صة
في ظل الو�ضع االقت�صادي ال�سيئ ،وامتناع المواطنين عن ت�سديد ما
عليهم من م�ستحقات .وقد �صدرت عن المجل�س الت�شريعي مجموعة من
القرارات والتو�صيات بخ�صو�ص تعزيز موارد الهيئات المحلية ،من �ضمنها
الطلب من وزارة المالية دفع م�ستحقات الهيئات المحلية من ر�سوم ال�سير
والغرامات ،لت�ستطيع البلدية القيام بواجباتها للمواطنين ،وتخ�صي�ص
ن�سبة من �أرباح المحروقات وت�ضمينه في قانون الهيئات المحلية رقم 1
122
ل�سنة  ،1997وقانون البترول.
وفيما يتعلق ب�أموال الهيئة وممتلكاتها ،فقد ن�صت المادة  20من قانون
الهيئات المحلية المتعلقة بالت�صرف ب�أموال الهيئة ،على �ضرورة موافقة
الوزير على ت�سجيل �أموال الهيئة غير المنقولة ،كما قيد القانون من
�صالحيات المجال�س في مجال الرهن والت�أجير ،كما يعطي القانون
�صالحيات وا�سعة للوزير في المادة 21من القانون بخ�صو�ص القرو�ض،
بحيث ي�شترط القانون موافقة م�سبقة من الوزير على �أي قر�ض ت�سعى
الهيئات المحلية �إلى الح�صول عليه ،كما ا�شترط تو�ضيح الغاية التي
�ستنفق عليها �أموال القر�ض ،وكيفية الت�سديد ،ومدة القر�ض ،والجهة
الممولة للقر�ض.
كما نظم قانون الهيئات المحلية الجانب المالي في المادة  ،31والأمور
المتعلقة بموازنة الهيئة المحلية ابتدا ًء من عملية �إقرار الموازنة من قبل
المجل�س البلدي ،ومن ثم تحويلها �إلى الوزير للم�صادقة عليها ،ب�شرط �أن ال
تتجاوز الهيئة المحلية النفقات التي خ�ص�صت في ال�سنة المالية ال�سابقة،
�إلى �أن يتم ت�صديق الموازنة الجديدة .كما ن�ص القانون على �أنه ال يجوز
للهيئات المحلية الت�صرف في بنود الموازنة بعد ت�صديقها من الوزير �إال
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وفق ما �أقر ،ويعني بذلك عدم جواز نقل مخ�ص�صات من بند �إلى �آخر �إال
بعد موافقة الوزير على ذلك ،وقد حدد الم�شرع مدة زمنية للهيئات المحلية
لتقديم موازناتها والت�صديق عليها قبل �شهرين من انتهاء ال�سنة المالية.
�أما الأنظمة المتعلقة بال�ش�ؤون المالية وتنظيم عمليات اتباع اللوازم و�إر�ساء
العطاءات والمقاوالت ،فقد �أ�سندها الم�شرع وجعلها بيد الوزير بموجب
123
�أنظمة ولوائح ت�صدر عنه.
ثانياً .نظام ب�ش�أن توريد وتنفيذ الأعمال في الهيئات المحلية
منح قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  1997وتعديالته قرار بقانون رقم
 9ل�سنة  ،2008وزير الحكم المحلي �صالحية �إ�صدار نظام ب�ش�أن اللوازم
والعطاءات والمقاوالت ،ين�ص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها
والت�صرف بها ،وعلى كيفية �إجراء المناق�صات والمزايدات والمقاوالت والأمور
الأخرى المتعلقة ب�أ�شغال الهيئة المحلية 124.وتطبيق ًا ل�صالحيته وممار�سة
مهامه� ،أ�صدر الوزير �صائب عريقات نظام ًا ب�ش�أن توريد وتنفيذ الأعمال في
الهيئات المحلية الفل�سطينية تحت م�سمى نظام ب�ش�أن توريدات المواد وتنفيذ
الأعمال في الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة .1998
لقد نظم هذا النظام كل الأعمال المتعلقة بتوريد المواد ،والمناق�صات
العامة والإعالن عنها ،و�إدارة العطاءات ،وعمليات ال�شراء في الهيئة المحلية.
ونالحظ عند االطالع على مواد هذا النظام مدى ال�صالحيات التي يمار�سها
الوزير؛ �سواء في الموافقة على العطاء� ،أو التوريد� ،أو �إلغائهما والتحكم
بالمناق�صات ،وكذلك فر�ض العقوبات في حال مخالفة تلك المواد 125،ما يعني
وجود مركزية �شديدة حتى في الأمور المتعلقة بت�سيير �أمور الهيئة المحلية
يجر �أي تعديل على هذا النظام حتى الآن.
و�إدارتها لن�شاطاتها .ولم ِ
ثالثاً .النظام المالي للهيئات المحلية للعام 1999
لقد جاء النظام المالي ،وال�صادر عن وزير الحكم ال�سابق �صائب عريقات
العام  ،1999في خم�سة ف�صول ،تتناول تنظيم الأمور المالية للهيئات المحلية،
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حيث تناول الف�صل الأول المحور المتعلق بواجبات الم�س�ؤول المالي �أو محا�سب
الهيئة في المادة  5-3من النظام نف�سه .وبالرجوع �إلى المادة  3من النظام
نف�سه ،نرى �أن �أهم واجبات المحا�سب �أو الم�س�ؤول المالي تتمثل في الت�أكد
من قانونية الإجراءات المتبعة في جباية الأموال ،والت�أكد من تطبيق النظام
المالي في الهيئة ،والإ�شراف على م�صروفات المجل�س ووارداتها ونفقاتها
وتقييدها ،والحفاظ على �أموال المجل�س ،والت�أكد من االلتزام بعملية ال�صرف
126
�ضمن ما خ�ص�ص له.
�أما الف�صل الثاني من النظام ،فقد تناول في مواده الجزء المتعلق بموازنة
الهيئة المحلية ،حيث جاءت �أحكام هذا النظام مكملة لأحكام قانون الهيئات
المحلية رقم  1ل�سنة  1997فيما يتعلق ب�إعداد الموازنة ،حيث �أكدت مواد
النظام على م�س�ؤولية المجل�س في �إعداد الموازنة التقديرية لل�سنة المالية
بتقدير النفقات والإيرادات ،ورفعها للوزير للم�صادقة عليها 127،كما �أكدت
الأحكام في النظام على �ضرورة التزام المجل�س بالبنود المخ�ص�صة في
الموازنة دون الخروج عنها �إال بموافقة الوزير� 128.أما الف�صل الثالث من
النظام ،فقد تطرق �إلى الحديث عن مخ�ص�صات ال�صرف ،والإجراءات
المتبعة ،و�أوجه الإنفاق وال�صرف المختلفة ،االلتزام ب�أنظمة التوريد وعدم
�صرف مبالغ مالية خارج بنود الموازنة ،حيث تم تحديد �أوجه ال�صرف في
النفقات الدورية� ،سواء �أكانت �إدارية �أم ت�شغيلية مثل الكهرباء �أو الهاتف ح�سب
الموازنة دون الخروج عنها 129.كما حدد النظام في مواده في الف�صل الرابع
كل ما يتعلق بالمدفوعات و�إجراءاتها الخا�صة و�شروطها ،مع الت�أكيد على �أن
م�س�ؤولية �إدارة المدفوعات تقع على عاتق المحا�سب �أو الم�س�ؤول المالي للهيئة
المحلية ،كما �أكد النظام على �ضرورة �أن ي�شمل �سند ال�صرف على تواقيع
المحا�سب ،ورئي�س الهيئة ،و�أمين ال�صندوق ،والمدقق ،ما يعطي م�ؤ�شر ًا على
وجود مركزية مالية� 130.أما الف�صل الخام�س من النظام نف�سه ،فقد تناول
مو�ضوع المقبو�ضات من حيث �إدارتها ،وعدم �إبقاء �أي مبالغ في ال�صندوق،
وذلك في المواد  58و 60من النظام .كما �شدد النظام على �ضرورة الح�صول
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على م�صادقة الوزارة من �أجل الت�صرف بالأموال؛ �سواء بو�ضعها في البنك،
�أو باالحتفاظ بها في ال�صندوق 131،ما يعني وجود تحكم �شديد ومركزية عالية
من قبل الوزارة في ال�ش�ؤون المالية.
�إن الهيئات المحلية تعاني من نق�ص و�شح الموارد والم�صادر المادية والمالية،
لذلك ال بد من االتجاه نحو تعزيز الالمركزية المالية في التعامل مع الهيئات
المحلية ،والتخفيف من حدة المركزية ،و�سيطرة ال�سلطة المركزية على كل ما
132
يتعلق بالموا�ضيع المالية.
لقد �أ�شار التقرير الت�شخي�صي ال�صادر العام  2004حول الو�ضع المالي للهيئات
المحلية �إلى �إ�شكاليات عدة تتركز في ثالثة محاور:
أ� -إيرادات الهيئات المحلية الفل�سطينية :حيث خل�ص التقرير �إلى �أن عدد ًا
كبير ًا من الهيئات المحلية ينق�صها م�صادر دخل ،و�أن هنالك فروق ًا
وا�سعة فيما يتعلق بدخل هذه الهيئات من ال�ضرائب والر�سوم .وقد
�أو�صى التقرير ب�ضرورة العمل على زيادة �إيرادات الهيئات المحلية،
وذلك من خالل تعديل القانون بهدف منح الهيئات المحلية درجة �أعلى
من الالمركزية المالية تمكنها من فر�ض �ضرائب جديدة �أو رفع قيمة
ال�ضرائب والر�سوم الحالية .كما �أو�صى التقرير بو�ضع �آلية وا�ضحة
لتحويل م�ستحقات الهيئات المحلية من ال�ضرائب والر�سوم التي
تجبيها وزارة المالية ل�صالحها� ،إ�ضافة �إلى تح�سين و�سائل الجباية عن
الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية.
ب -الإدارة المالية للهيئات المحلية :حيث �أ�شار التقرير �إلى وجود
�إ�شكاليات تتعلق في و�ضع الموازنات من حيث غياب �إطار موحد
للموازنة ،و�أن الهيئات المحلية ت�ستخدم نموذج ًا للموازنة منذ العام
 1968دون �أن يتم تعديله .كما �أ�شار التقرير �إلى �ضرورة توحيد �أنظمة
المحا�سبة ،والتقليل من ا�ستخدام ال�سيولة النقدية.
ت -الرقابة والإ�شراف المالي� :أ�شار التقرير �إلى �أن الإجراءات المتبعة
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من قبل وزارة الحكم المحلي للم�صادقة على موازنات الهيئات المحلية
ع�شوائية وغير مترابطة على الرغم من وجود �أنظمة و�إجراءات بهذا
الخ�صو�ص ،بما فيها الدليل المالي والإداري.
وفي درا�سة عما تم تنفيذه خالل خم�س �سنوات� ،أ�شار التقرير الت�شخي�صي
ال�صادر العام � 2009إلى �أنه وبناء على تو�صيات التقرير ال�سابقة ،تم العمل
على تنفيذ م�شاريع عدة من قبل الممولين لإ�صالح النظام المالي للهيئات
المحلية (انظر الملحق رقم ،)5منها ما كان موجه ًا لبناء قدرات الهيئات
المحلية ،في حين عمل الجزء الآخر من هذه الم�شاريع على و�ضع �سيا�سات
و�إجراءات مالية ونظم محا�سبية للبلديات ،وبرامج لجباية ر�سوم الخدمات،
كما تم و�ضع العديد من اللوائح والأنظمة الداخلية و�أدلة الإجراءات حول
الأ�س�س والإجراءات المحا�سبية ونماذج الناظمة المحا�سبية الإلكترونية،
�إ�ضافة �إلى عقد العديد من الدورات التدريبية لمحا�سبي الهيئات المحلية
ور�ؤ�ساء البلديات حول الأمور المالية.
133

وفيما يلي ملخ�ص لأهم الم�شاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال:

تدريب ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الهيئات المحلية الجدد في الأمور المالية ،من
خالل عقد ور�ش عمل وور�ش توجيهية للتعريف بالقوانين ،وكل ما يتعلق
بالأمور والجوانب المالية.
�إعداد دليل حول �آلية �إعداد الموازنة لدى الهيئات المحلية.
تنمية مهارات بع�ض موظفي الهيئات المحلية بتدريبهم على البرامج
المحا�سبية ،و�إدخال طرق محا�سبية حديثة ،وبخا�صة في البلديات
القادرة مالي ًا.
ت�شجيع الهيئات المحلية على ا�ستخدام طرق حديثة في �إدارة الموارد
المالية.
توعية الهيئات المحلية بالأمور المالية والنظم المحا�سبية عن طريق
�إعداد دليل تدريبي و�إر�شادي فيها.
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�إعداد نموذج لهيكلة الموازنة العام .2006
�إقرار نظام موظفي الهيئات المحلية للعام .2009
اعتماد نظام الرقابة الداخلية في الوزارة للعام .2008
جاري العمل على �إعداد نظام الرقابة على الهيئات المحلية.
جاري العمل على �إعداد نظام التوجيه لأعمال الهيئات المحلية.
اعتماد جزئية خا�صة بمالية مجال�س الخدمات الم�شتركة العام .2008
�إقرار نظام �إعداد الموازنة العام .2006
�أما فيما يتعلق بتعزيز م�صادر دخل الهيئات المحلية ،فالقليل من الم�شاريع تم
تنفيذها بهذا المجال ،حيث تم تنفيذ بع�ض الم�شاريع لدعم تح�صيل وتخمين
�ضريبة الأمالك ،وجباية الر�سوم مقابل الخدمات .ولم يح�صل �أي تقدم يذكر
بخ�صو�ص تعزير فر�ص اال�ستثمار لدى الهيئات المحلية 134.وما زالت الهيئات
المحلية تعاني من نق�ص في مواردها ،وبخا�صة في ظل ا�ستمرار وزارة المالية
في الت�أخر في تحويل م�ستحقات الهيئات المحلية� ،أو في الخ�صم منها على
الرغم من ت�سديد العديد من الهيئات ما عليها من التزامات تجاه الحكومة،
وتجاه الموردين لخدمات المياه والكهرباء .وترتبط م�شكلة الهيئات المحلية
لدى الحكومة بغياب معايير وا�ضحة لتحويل الم�ستحقات وغياب البيانات
الر�سمية المكتوبة بهذا ال�صدد ،ما يجبر ر�ؤ�ساء الهيئات المحلية على التوجه
لوزارة المالية لمعرفة بياناتهم المالية ،وما ي�ستحق لهم من �أموال ،وما عليهم
من ديون ،للح�صول على بياناتهم ب�شكل �شفهي .وي�شكو ر�ؤ�ساء الهيئات المحلية
من �أن التعامل معهم من قبل موظفي وزارة المالية يكون ب�صفة مراجع عادي،
ولي�س ب�صفتهم االعتبارية كر�ؤ�ساء هيئات منتخبين ،كما ال يحق لهم مراجعة
وتدقيق بياناتهم المالية لدى الوزارة .كما ي�ؤخذ على وزارة المالية عدم
دقة البيانات المالية التي تخ�ص الهيئات المحلية لديها ،وكذلك عدم وفاء
الوزارة بالم�ستحقات القانونية؛ �سواء من حيث «التوقيت �أو القيمة ،وهو ما
ي�سبب �إرباك ًا وتعثر ًا في تطبيق خطط الهيئات المحلية» .وال يوجد �أي تن�سيق
التقا�ص تجري من قبل
بين وزارة المالية والهيئات المحلية ،حيث �أن عمليات
ّ

112

الحكم المحلي في فل�سطين :واقع ور�ؤية م�ستقبلية.

موظف الوزارة من دون التن�سيق �أو مراجعة الهيئة ،كما تقوم الوزارة بتجميد
الم�ستحقات وحجب الم�شاريع ب�شكل ع�شوائي عن الهيئات المحلية بحجة عدم
135
وفائها بالتزاماتها.
ومما �سبق يمكن مالحظة مجموعة من التحديات التي تواجه الهيئات المحلية
في هذا الإطار تتلخ�ص فيما يلي:
 .1نق�ص الموارد المالية للهيئات المحلية ،وبخا�صة ال�صغيرة منها� .إذ لم
يتم �إجراء �أي تعديل على قانون الهيئات المحلية رقم  1ل�سنة  1997فيما
يتعلق بتعزيز موارد الهيئات المحلية ،وطرق توزيعها ،و�أ�ساليب جباية
ال�ضرائب والر�سوم.
 .2المركزية المالية العالية من قبل وزارة الحكم المحلي ،حيث لم يتم منح
الهيئات المحلية �أي �صالحيات ت�ساعد الهيئات المحلية في تعزيز مواردها
وم�صادرها.
 .3غياب الت�شريعات التي تمنح للهيئات المحلية �صالحيات �إن�شاء م�شاريع
اقت�صادية.
 .4غياب �آليات وا�ضحة لتوزيع الموارد والعائدات على الهيئات المحلية،
�إ�ضافة �إلى الت�أخير في دفع تلك الم�ستحقات للهيئات المحلية بعد خ�صم
ن�سبة منها لوزارة المالية.
� .5ضعف قدرات موظفي الهيئات المحلية في �إدارة الم�صادر والموارد
في الهيئات المحلية لغياب الوعي القانوني والمالي ،وغياب القدرات
المحا�سبية والإدارية لديهم.
 .6ال يوجد �أي تغيير يذكر على النظام المالي للهيئات المحلية رقم  ،1999وبخا�صة
فيما يتعلق بعمليات التعامالت المالية من �صرف ودفع ونفقات و�شراء.
على الرغم من الم�شاريع والإنجازات التي تم تحقيقها لتطوير الجوانب المالية
للهيئات المحلية ،تبقى هناك �إ�شكالية كبيرة تعتر�ض طريق تطوير الهيئات
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المحلية ومواردها المالية ،تتمثل في عدم منح الهيئات المحلية �صالحيات
مكفولة بالقوانين المعمول بها من �أجل �إدارة �أمورها المالية وتعزيز مواردها.
ويمكن الو�صول �إلى هيئات محلية ذات ا�ستقالل مالي ،من خالل تنفيذ
التو�صيات التالية:
 .1خلق بيئة قانونية وتنظيمية مالئمة ت�سمح للهيئات المحلية بالقيام بمهامها
وتعزيز مواردها ،ويتطلب ذلك تعديل القوانين ،وبخا�صة قانون الهيئات
المحلية رقم  1ل�سنة  1997وتعديالته ،وتعديل النظام المالي للهيئات
المحلية ،و�إ�صدار �أنظمة تو�ضح الإجراءات المالية مثل نظام الم�شتريات
ونظام التوريدات والعطاءات واللوازم.
 .2دمج الهيئات المحلية وو�ضع �أنظمة مالية و�إدارية للبلديات الم�ستحدثة،
وعقد برامج تدريبية لتنمية مهارات موظفيها على الأمور المحا�سبية
والإدارية والمالية.
 .3تمكين مجال�س الخدمات الم�شتركة من �إدارة مواردها المالية ،و�إدخال
نظم مالية ومحا�سبية حديثة في تعامالتها ،وهو ما ي�ساهم في خف�ض
نفقات الهيئات المحلية ال�صغيرة وا�ستخدام �أمثل لمواردها.
 .4التزام ال�سلطة المركزية بتحويل م�ستحقات الهيئات المحلية ،وعدم الت�أخر
فيها� ،إلى �أن يتم ت�أهيل الهيئات المحلية لت�صبح قادرة على جباية الإيرادات
الخا�صة بها ،دون الحاجة �إلى تدخل ال�سلطة المركزية.
 .5ح�صر دور ال�سلطة المركزية في الإ�شراف والرقابة على �أعمال الهيئات
المحلية في الجوانب القانونية والمالية والفنية والإدارية ،للو�صول �إلى
تنمية م�ستدامة.
� .6إعداد �سيا�سة مالية موحدة للهيئات المحلية تت�سم بال�شفافية والم�ساءلة،
وم�ستمدة من ر�ؤية ال�سلطة المركزية لقطاع الحكم المحلي.

الف�صل الرابع
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات
ي�شكل �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات رافعة مهمة في دعم �أداء البلديات
وتطويره في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث قام ال�صندوق منذ ن�ش�أته بتنفيذ
برامج عدة تهدف �إلى تزويد الهيئات المحلية ب�أدوات لرفع كفاءتها في الأداء
والتخطيط وتعزيز قدراتها للو�صول �إلى الم�صادر المالية وغيرها من و�سائل
الدعم المختلفة .وفي حديثه عن �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات ،و�صف
رئي�س الوزراء ال�سابق الدكتور �سالم فيا�ض عمل ال�صندوق ب�أنه «نفذ منذ العام
 2007حوالي  1929برنامج ًا وم�شروع ًا في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بلغ عدد
الم�شاريع التي نفذت في قطاع غزة  1074م�شروع ًا وفي ال�ضفة الغربية 882
م�شروع ًا ،حيث بلغت القيمة الإجمالية لجميع هذه الم�شاريع  222مليون دوالر،
حيث توزعت الم�شاريع على قطاع الطرق ،والأر�صفة ،والجدران اال�ستنادية،
والمن�ش�آت العامة ،والمدار�س ،والمراكز ال�صحية ،والمالعب ،والقاعات
الريا�ضية ،والحدائق ،والمراكز المجتمعية ،و�إدارة النفايات ال�صلبة� .إن دور
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ال�صندوق لم يقت�صر على دعم هيئات الحكم المحلي في تقديم خدمات البنية
التحتية ،بل امتد �إلى م�ساندتها في بناء قدراتها الإدارية ،حيث �أدار برنامج ًا
لبناء قدرات الحكم المحلي في المجاالت الم�ؤ�س�سية والمالية والإدارية
والتخطيطية للبلديات كافة ،ودعمها بالخبراء المحليين في مجال العمل
المالي والمحا�سبي ،وتقييم الأ�صول الثابتة ون�شر ثقافة التدقيق الخارجي .كما
زود البلديات ب�أنظمة مالية موحدة ومتطورة� ،إ�ضافة �إلى الم�ساهمة في بناء
136
قدرتها على �صعيد التخطيط المحلي والتخطيط التنموي اال�ستراتيجي».
و�أ�ضاف الدكتور �سالم فيا�ض �إلى �أن ال�سلطة الوطنية ت�سعى بكل جهدها �إلى
تطوير عمل ال�صندوق وتوفير الم�صادر التي تمكنه من اال�ستمرار في تحقيق
�أهدافه التي �أُن�شئ من �أجلها .وال يخفى على القارئ العدد الكبير للم�شاريع
التي تم تنفيذها خالل ال�سنوات الخم�س ال�سابقة ،وحجم التمويل الذي قارب
على ربع مليار دوالر.
�سيحاول الباحث في هذه الجزئية الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة حول ماهية
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات والأهداف التي �أن�شئ من �أجلها؟ وما هو دور
ال�صندوق في تطوير �أداء البلديات؟ وهل نجح ال�صندوق بالفعل في تحقيق
هذه الأهداف؟

ن�ش�أة ال�صندوق ومهامه
تم �إن�شاء ال�صندوق في العام  2003ا�ستناد ًا �إلى المر�سوم رقم  120ل�سنة
 2003با�سم �صندوق البلديات ،حيث تم �إ�سناد هذه المهمة �إلى وحدة تن�سيق
الم�شاريع داخل وزارة الحكم المحلي التي �أدارت �صندوق ًا للطوارئ بتمويل من
البنك الدولي بقيمة  20مليون دوالر ،وم�شروع ًا �آخر بتمويل من االتحاد الأوروبي
بقيمة  30مليون يورو .كانت الفكرة من وراء �إن�شاء ال�صندوق هي �إن�شاء هيئة
تنفيذية تقوم بدعم وتنفيذ جميع ال�سيا�سات الوطنية وا�ستراتيجيات قطاع
الحكم المحلي ،في حين تعمل وزارة الحكم المحلي على �صنع ال�سيا�سات
وتنظيم القطاع 137.في العام  ،2005عملت ال�سلطة الفل�سطينية على اعتماد
قرار باعتبار ال�صندوق هيئة قانونية م�ستقلة ،حيث �أ�صدر مجل�س الوزراء
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بتاريخ  2005/10/20قرار رقم  32/36/09بت�شكيل ال�صندوق كقناة لتن�سيق
و�صرف الدعم الدولي والوطني للبلديات بطريقة �شفافة ومهنية ،للم�ساعدة
في تنمية قطاع الحكم المحلي ،و�أ�صبح يطلق عليه ا�سم �صندوق تطوير
و�إقرا�ض البلديات .يدير ال�صندوق مجل�س �إدارة يتكون من  11ع�ضو ًا ابتداء
من وزارة الحكم المحلي مرور ًا بالوزارات كافة؛ مثل المالية ،والتخطيط،
واالقت�صاد الوطني ،والأ�شغال العامة ،انتهاء باتحاد الهيئات المحلية ،ونقابة
المهند�سين ،والبنوك ،ور�ؤ�ساء بع�ض البلديات .ويدعم ال�صندوق عدد من
الدول المانحة ،منها البنك الدولي ،والدنمارك ،و�ألمانيا ،واليابان ،و�إيطاليا،
وفرن�سا ،وال�سويد ،وهولندا ،وينفذ ال�صندوق عدد ًا من البرامج ،منها برنامج
تطوير البلديات على �سبيل المثال ،الذي يت�ضمن في �إطاره  7جهات مانحة في
مجال تنمية الهيئات المحلية بميزانية �أولية لل�سنة الأولى بمقدار  32مليون
138
يورو ،ت�ساهم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بقيمة  %10منها.
وتتلخ�ص مهمة ال�صندوق الأ�سا�سية في ترجمة ال�سيا�سات �إلى برامج وم�شاريع
قابلة للتنفيذ ،و�إدارة التمويل المتاح لقطاع الحكم المحلي ،وم�ساعدة الهيئات
المحلية على تقديم خدمات متميزة ،والم�ساهمة في تحقيق تنمية م�ستدامة
تن�سجم مع الخطط وال�سيا�سات الوطنية .ومن �أهداف ال�صندوق �أي�ض ًا م�ساعدة
الهيئات المحلية للو�صول �إلى الم�صادر المالية ،وبناء قدراتها ،من خالل
الم�ساعدة في ت�صميم الم�شاريع وتدريب موظفيها ،وتوحيد الإجراءات في
139
تنفيذ الم�شاريع وتو�سيع الم�شاركة المجتمعية في االختيار وتحديد الأوليات.
لقد تركزت معظم ن�شاطات �صندوق تطوير البلديات على البرامج الخا�صة
بتنمية قدرات البلديات الم�ستهدفة في النواحي الفنية والإدارية والمحا�سبية
ودعم الم�شاريع الت�شغيلية ،دون تركيزه على الم�شاريع اال�ستثمارية التنموية
المدرة للدخل .كما يعمل ال�صندوق على م�ساعدة الهيئات المحلية في و�ضع
خططها اال�ستراتيجية وتنفيذها ،من خالل دعم البلديات التي ت�ستوفي
ال�شروط والمعايير المنا�سبة من حيث عدد ال�سكان ،وطبيعة الم�شاريع التي
تقدمها ،والفائ�ض الموجود لديها ،وما يتعلق ب�أدائها .ولم يقم ال�صندوق
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ب�أي ن�شاط يذكر فيما يتعلق بمهمة �إقرا�ض البلديات ب�شكل كامل ،حيث يعاني
ال�صندوق من غياب �سيا�سة �شاملة خا�صة بعملية الإقرا�ض للبلديات ،وتم
�إحراز تقدم �ضئيل في مجال الترويج للفر�ص اال�ستثمارية لوحدات الحكم
المحلي ،حيث �أو�صى التقرير الت�شخي�صي المحدث وال�صادر في العام
 2009ب�ضرورة فح�ص �إمكانية �إ�صدار القرو�ض للبلديات من قبل ال�صندوق
لتمويل م�شاريع التنمية واال�ستثمار ،وهو ما يتطلب تفعيل دور ال�صندوق في
هذا المجال ،وتوفير الظروف والبيئة المنا�سبة التي من �أهمها وجود �سيا�سة
�إقرا�ض وا�ضحة ،ومعايير محددة ،و�شروط معينة تنظم عملية الإقرا�ض
للبلديات� ،إ�ضافة �إلى تطوير م�صادر الإيرادات للبلديات من �أجل �ضمان
140
ا�ستمرارية عملية الإقرا�ض وديمومتها.

دور �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات في تطوير
قطاع الحكم المحلي
قام ال�صندوق ب�إجراء مجموعة من الدرا�سات لتحديد احتياجات البلديات
وح�صرها في ثالثة محاور ،تتمثل في �ضرورة تعزيز الإدارة المالية والإدارية
للبلديات ،حيث وجد ال�صندوق �أنه ال يوجد ف�صل ما بين �أداء الموازنة
والتخطيط لها في البلديات� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة تعزيز قدرة البلديات في
141
عملية التخطيط التنموي اال�ستراتيجي والتخطيط العمراني.
�أ ً
وال .دور ال�صندوق في بناء القدرات وتعزيز الكفاءة الإدارية
والمالية للبلديات

يعمل �صندوق تطوير البلديات على تعزيز قدرات البلديات وكفاءتها في الأمور
الإدارية والمالية والمحا�سبية والفنية من خالل برامج ون�شاطات متنوعة
ت�ستهدف البلديات دون المجال�س القروية� ،أهمها برنامج تطوير البلديات
الذي يعمل على ترجمة الخطط اال�ستراتيجية �إلى برامج عمل واقعية ،وعلى
مراحل ،وبدعم من الجهات المانحة الدولية.

�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات

119

كما يهدف البرنامج �إلى تطوير الأداء الإداري للبلديات وا�ستمرارية تقديم
الخدمات فيها في حال تقلي�ص موارد الهيئات المحلية ،ما يمكنها �أي�ض ًا
من الح�صول على ثقة ال�سوق التمويلية في الم�ستقبل من �أجل اال�ستمرار في
تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ،وهو ما يعتبره ال�صندوق هدف ًا تنموي ًا
142
في حد ذاته.
يحتوي برنامج تطوير البلديات على مجموعة من النوافذ التي ت�ستهدف
مجموعة من الم�شاريع المتمثلة في م�شاريع البنية التحتية ،والم�شاريع الريادية،
وم�شروع بناء القدرات للبلديات في الجوانب المحا�سبية والإدارية والفنية
والتخطيط اال�ستراتيجي 143،حيث بد�أ ال�صندوق بتنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز
القدرات المالية والإدارية للبلديات ،و�إ�صالح �أنظمة المحا�سبة والإدارة المالية
لديها ،من خالل حو�سبة النظم الإدارية والمالية لت�شمل الأجهزة والبرامج
الخا�صة ،والتوثيق والتدريب ،و�إيجاد جدول ح�سابات و�أطر وهياكل للموازنة،
وو�ضع برنامج محا�سبي موحد لجميع البلديات في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
يربطها مع دائرة الموازنات في وزارة الحكم المحلي .ويهدف البرنامج �إلى
تعزيز قدرة البلديات في ت�سجيل و�إدارة م�صادرها المالية من جهة ،وتطوير
عملها في و�ضع الموازنات ،من خالل توحيد نماذج و�إجراءات عمل الموازنات
وت�سليم تقارير موحدة للوزارة من جهة �أخرى .كما يعزز البرنامج �أي�ض ًا الدور
الرقابي والتوجيهي لوزارة الحكم المحلي على الأمور المحا�سبية والمالية في
144
البلديات ب�شكل عام ،وعلى الموازنات ب�شكل خا�ص.
واجهت عملية تنفيذ البرنامج المحا�سبي مجموعة من الإ�شكاليات �أدت
�إلى توقف العمل فيه ،وكان من �أهمها �أن البرنامج المحا�سبي تم و�ضعه
من قبل �شركة كندية ،وال يتنا�سب مع حجم البلديات ودخلها ،ويحتوي على
الكثير من التعقيدات التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد �أدت �إلى �صعوبة
ا�ستخدام البرنامج من قبل البلديات ،وعدم توفر كادر متخ�ص�ص في وزارة
الحكم المحلي قادر على توفير الدعم التقني والمعلوماتي للبلديات ،ومغادرة
145
م�ست�شاري ال�شركة الكندية البالد.
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ثاني ًا .دور ال�صندوق في و�ضع الخطط اال�ستراتيجية للبلديات

يلعب ال�صندوق دور ًا مهم ًا في تطوير �سيا�سات قطاع الحكم المحلي ،وذلك من
خالل م�ساعدة البلديات في و�ضع الخطط اال�ستراتيجية ،وتحديد �أولوياتها
التنموية والخدمية� ،ضمن برنامج تطوير �سيا�سات قطاع الحكم المحلي،
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،وبخا�صة وزارة الحكم المحلي ،حيث عمل
ال�صندوق على عقد ور�ش عمل وندوات تدريبية ،ومن ثم الم�شاركة في و�ضع
الخطط اال�ستراتيجية للبلديات ،ومتابعة تنفيذها .وقد �شارك �صندوق �إقرا�ض
وتطوير البلديات في و�ضع خطط ا�ستراتيجية لـ  110بلديات من �أ�صل 135
بلدية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث يعمل ال�صندوق على تنفيذ جزء من
الم�شاريع المذكورة �ضمن هذه الخطط ،وبتمويل من مجموعة من الممولين
مثل البنك الدولي ،ووكالة التنمية الفرن�سية ،والوكالة الدنماركية للتنمية،
والوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ،والتعاون الألماني من خالل البنك الألماني
146
للتنمية ،والوكالة الألمانية للدعم الفني ،والوكالة البلجيكية للتنمية.

ويعتبر �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات �أن �أداء �أكثر من  98بلدية قد تح�سن
ب�شكل عام بعد �إدخال مجموعة من النظم في عملها؛ مثل الخطط العمرانية،
والخطط اال�ستراتيجية ،وبرامج الإدارة المالية في الفترة ما بين ،2012 -2009
و�سوف يقوم ال�صندوق بو�ضع م�ؤ�شرات وقيا�س مدى ا�ستعمال البلديات لهذه
الأدوات ،وكذلك قيا�س مدى الجودة والتغطية في تقديم الخدمات ابتداء من
147
نهاية العام  2013وحتى العام .2014
وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه ال�صندوق في تطوير �أداء البلديات وتعزيز
م�صادرها من خالل م�ساعدتها في و�ضع خططتها اال�ستراتيجية ،وتنفيذ
بع�ض الم�شاريع التي تت�ضمنها هذه الخطط ،ف�إن بع�ض البلديات ترى �أن
هذه الم�شاريع في �أغلبها م�شاريع ت�أهيلية وخدمية ولي�ست م�شاريع �إنتاجية
�أو �إنمائية ،حيث يعتقد بع�ض ر�ؤ�ساء البلديات �أن ال�صندوق ي�ساهم في و�ضع
الخطط اال�ستراتيجية واختيار الم�شاريع في بع�ض الأحيان لي�س بناء على
�أولوية البلديات ،و�إنما ح�سب توجهات المانحين ،وح�سب �شروط ومعايير

�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات
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معينة منها عدم قبول خطط ا�ستراتيجية تقوم بو�ضعها الهيئة المحلية وحدها
دون م�شاركة ال�صندوق ،وتعتقد هذه البلديات �أنه في حال عدم التزامها يتم
قطع المنح عنها .في حين اعتبرت بع�ض البلديات التي تمت مقابلة ر�ؤ�سائها
�أن قيمة المنحة المقدمة من ال�صندوق للم�شاريع قليلة ،وال تكفي لتنفيذ �أي
م�شاريع تنموية ،وهو ما �أكده ال�صندوق من �أن طبيعة الم�شاريع الممولة في
�أغلبها تتركز في بناء مدار�س وعيادات ،و�شق طرق و�شوارع 148.وتعتر�ض
بع�ض البلديات على المعايير التي و�ضعها ال�صندوق لت�صنيف البلديات من
�أجل ح�صولها على المنح ،وترى �ضرورة و�ضع �آلية جديدة ومراجعة لطبيعة
149
المنح المعطاة بنا ًء عليها.

الخال�صة
مما ال �شك فيه �أن ل�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات دور ًا مهم ًا في تطوير
البلديات ،وتعزيز قدراتها المالية والمحا�سبية والفنية والإدارية� ،إ�ضافة
�إلى دوره في �إدارة معظم �أموال المانحين في قطاع الحكم المحلي (انظر
150
الملحق رقم  ،)1وهو ما عزز من ال�شفافية والم�ساءلة في �صرف المنح
وتوزيعها ،كما �أتاح المجال لوزارة الحكم المحلي لال�ضطالع بدورها الرئي�س
في و�ضع ال�سيا�سات والأنظمة للقطاع� 151.إال �أن هناك عدد ًا من المالحظات
من قبل بع�ض البلديات على عمل ال�صندوق ،حيث انتقدت بع�ض البلديات
المعايير وال�شروط التي يعتمدها ال�صندوق لدعم البلديات بم�شاريع ومنح
معينة ،واعتبارها غير مو�ضوعية وال تتنا�سب مع واقع البلديات ،ومن �ضمن
تلك ال�شروط مث ًال �ضرورة وجود فائ�ض لدى البلدية للح�صول على ت�صنيف
(�أ) 152،وهو الأمر الذي اعتبرته البلديات �صعب التحقق نتيجة للظروف
االقت�صادية ال�صعبة التي تمر بها البلديات الفل�سطينية .كما ر�أى البع�ض �أن
طريقة االختيار بحاجة �إلى مزيد من ال�شفافية ،و�أنها تخ�ضع في بع�ض الأحيان
«لعامل العالقات ال�شخ�صية» وقدرة بع�ض البلديات ،وبخا�صة الكبيرة منها،
على الت�أثير على ال�صندوق للح�صول على منح �أكبر ،حيث �أكد بع�ض الر�ؤ�ساء
�أن بع�ض البلديات رف�ضت المنح المقدمة من ال�صندوق ل�صغر قيمتها ،ولكونها
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ال تتالءم مع و�ضع البلدية وحجم الخدمات التي تقدمها ،ما حدا بال�صندوق
�إلى رفع قيمة المنحة ،ومن هنا يطالب ه�ؤالء ب�ضرورة مراجعة المعايير التي
يتم على �أ�سا�سها �إعطاء المنح.
وتعتبر الن�سبة المرتفعة التي يقتطعها ال�صندوق كم�صروفات �إدارية عن
كل م�شروع مقدم للبلديات من �أهم االنتقادات الموجهة لل�صندوق ،حيث
ترى البلديات �أن ن�سبة  7بالمائة هي ن�سبة مرتفعة مقارنة بقيمة الم�شاريع
الممنوحة .كما ال تعتقد كثير من البلديات بوجود جانب �إنمائي لتلك الم�شاريع،
في حين اعتبر بع�ض الر�ؤ�ساء �أن هناك تدخ ًال في انتقاء الم�شاريع المدرجة
في الخطط اال�ستراتيجية من قبل المانحين ،وعدم الأخذ بعين االعتبار مطلب
البلديات .ويرى البع�ض �أن ن�سبة تمثيل البلديات في ال�صندوق �ضئيلة مقارنة
بعدد الوزارات وغيرها من الجهات الممثلة ب�إدارة ال�صندوق  153حالي ًا ،وهو
ما ي�ؤدي �إلى تهمي�ش دور البلديات في ال�صندوق ،ويرون �إلى �ضرورة �إ�شراك
الجامعات والوزارات ذات العالقة المبا�شرة من �أجل �إدخال البعد العلمي
والتخطيطي في �إدارته وتطوير عمله حتى يتمكن من تغطية احتياجات ال�شعب
الفل�سطيني في المدن والقرى الفل�سطينية كافة.
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 44تم حل جزء من لجان الم�شاريع و�ضمها �إلى الهيئات المحلية المجاورة العام  ،2010وذلك بقرار
مجل�س وزراء رقم (/13/65/02م.و�/س.ف) ال�صادر بتاريخ  ،2010/9/16وكذلك قرار مجل�س
وزراء رقم (/13/72/03م.و�/س.ف) ال�صادر بتاريخ  ،2010/11/10وبذلك ت�صبح الهيئات
المحلية في فل�سطين م�شكلة من مجال�س بلدية ومجال�س قروية� .أما الجزء المتبقي ،فقد تم ترفيعه
�إلى مجال�س قروية ،وذلك بقرار وزير الحكم المحلي العام  ،2012وبناء عليه �أ�صبحت الهيئات
المحلية في فل�سطين تت�شكل من مجال�س بلدية ومجال�س قروية ومجال�س محلية.
 45اعتبر الم�شرع الفل�سطيني المجل�س المحلي م�ستوى من م�ستويات الهيئات المحلية ،وقد �أطلقت
هذه الت�سمية على جميع المجال�س التابعة لمحافظة القد�س ،وذلك لإعطائها �صالحيات المجال�س
البلدية من حيث جباية ر�سوم الترخي�ص ،وكذلك العتبارات �سيا�سية لتثبيت وجود بلدية �أو �أمانة
القد�س الكبرى .كما �أطلق هذا الم�صطلح على بع�ض التجمعات ال�سكانية في محافظة �أريحا،
وذلك لخ�صو�صيتها ال�سياحية والتاريخية وكونها معبر ًا حدودي ًا.
 46وزارة الحكم المحلي .درا�سة ا�ستطالعية  ..مجال�س الخدمات الم�شتركة  ..واقع وطموحات،
� ،2005ص .12
 47ت�ضاربت البيانات حول مجموع عدد الهيئات المحلية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بعد
ا�ستحداثها وت�صنيفها من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وذلك بح�سب الجهة التي �أعدت
الدرا�سة �أو التقرير ( وزارة الحكم المحلي ،الدوائر المختلفة في وزارة الحكم المحلي ،الجهاز
المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،وزارة الداخلية .)...
 48وزارة الحكم المحلي -الإدارة العامة للتطوير والبحث والدرا�سات .درا�سة ا�ستطالعية حول
ت�صنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية� ،2005 ،ص .36
 49المرجع ال�سابق� ،ص .37
 50انظر الن�ص الكامل للقرار ال�صادر عن وزير الحكم المحلي في  1998/4/20حول ت�صنيف
الهيئات المحلية.
 51قانون الهيئات المحلية الفل�سطينية رقم ( )1ل�سنة  ،1997المادة رقم (.)4
 52وزارة الحكم المحلي  -الإدارة العامة للتطوير والبحث والدرا�سات .درا�سة ا�ستطالعية حول
ت�صنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية� ،2005 ،ص .40
 53وزارة الحكم المحلي الفل�سطيني .مجال�س الخدمات الم�شتركة:

http://www.molg.pna.ps/

Join_council_aboutus.aspx

 54وزارة الحكم المحلي -دائرة التطوير والبحث والدرا�سات .مجال�س الخدمات الم�شتركة
للتخطيط والتطوير :واقع وطموحات ،مرجع �سابق� ،ص .17
 55وذلك ح�سب الدرا�سة التي �أعدها معهد الأبحاث التطبيقية � -أريج حول ا�ستراتيجية المجال�س
الم�شتركة:
Arij-The Scope of the Joint Council Strategy and TOR for National Consultancy, 2009, p2.
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� 56أجريت المقابلة في  2013/2/2في وزارة الحكم المحلي في رام اهلل.
 57معهد الأبحاث التطبيقية � -أريج حول ا�ستراتيجية المجال�س الم�شتركة ،مرجع �سابق:
The Scope of the Joint Council Strategy and TOR for National Consultancy, 2009, p2

 58تمت درا�سة مجموعة من التقارير والدرا�سات ور�سائل الماج�ستير نذكر منها« :دور المجال�س
الم�شتركة في التنمية المحلية» ،كامل حميد () 2008؛ «دور المجال�س الم�شتركة في ال�ضفة الغربية
في التنمية والحكم» ،ر�سالة ماج�ستير ،ح�سن عبد ربة () 2009؛ معهد الأبحاث التطبيقية � -أريج،
""Inception Report: The Development of the Joint Councils Strategy,2009

 59ترى الوزارة �أن نجاح مجال�س الخدمات الم�شتركة ي�ساهم في تعزيز الالمركزية في الحكم المحلي،
وذلك في الدرا�سة التي �أعدتها الدائرة حول» دور المجال�س الم�شتركة في التنمية المحلية».2008 ،
60

World Bank, Social Accountability in Palestinian Local Governance and Service
Provisions: Issues and Opportunities, Ibid, p 22.

 61تم عر�ض هذه التو�صيات خالل ور�شة عمل حول مجال�س الخدمات الم�شتركة في جامعة بيرزيت
العام .2011
 62ح�سب �إح�صائيات وزارة الحكم المحلي حتى تاريخ  ،2014/1/20حيث تم ترفيع مجل�س قروي
كفر دان في محافظة جنين �إلى بلدية بقرار من وزير الحكم المحلي بتاريخ .2014/1/14
 63عبد الكريم �سدر .مرجع �سابق� ،ص .20
 64كان للجهات المانحة دور كبير في ال�ضغط على الحكومة الفل�سطينية باتجاه و�ضع خطة �إ�صالح
لنظام الحكم المحلي في فل�سطين� .أ�صدرت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية العام  2002خطة
�إ�صالح «المائة يوم» التي قام بموجبها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب�إ�صدار تقرير ت�شخي�صي
في �إطار م�شروع دعم �إ�صالح الحكم المحلي العام .2004
 65عبد الكريم �سدر (الوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون الهيئات المحلية) .الحكم المحلي ،مجلة ف�صلية
ت�صدر عن العالقات العامة في وزارة الحكم المحلي ،رام اهلل ،عدد � ،2012 ،13ص .20
 66الإدارة العامة للمجال�س الم�شتركة .م�سودة م�شروع تخفي�ض عدد الهيئات المحلية والمجال�س
الم�شتركة ودمجها (� ،2008 ،)2010-2008ص .12
� 67سدر .م�صدر �سابق� ،ص .21
 68مازن غنيم (وكيل وزارة الحكم المحلي)« .قرار دمج البلديات والمجال�س القروية ولجان
الم�شاريع :الفر�ص والمحاذير» ،رام اهلل :معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني
(ما�س) ،مائدة م�ستديرة� ،2011 ،ص .2
 69خليل �شاهين و�آخرون« .قرار دمج البلديات والمجال�س القروية ولجان الم�شاريع :الفر�ص والمحاذير»،
رام اهلل :معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،مائدة م�ستديرة� ،2011 ،ص.5
 70وكالة ال�صحافة الفل�سطينية (�صفا)21 ،

كانون الثاني http://safa.ps/details/news ،2013
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 71با�سم زبيدي .درا�سة «�سيا�سة التعيينات والدمج في مجال�س الهيئات المحلية» ،مركز كارتر ،رام
اهلل� ،2012 ،ص .22
The Scope of the Joint Council Strategy and ToR for National Consultancy, 2009, p4.
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 73يبلغ عدد المجال�س الم�شتركة عند كتابة هذا البحث ،وبح�سب م�صادر غير من�شورة لوزارة الحكم
المحلي 69 ،مجل�س ًا ،وذلك نتيجة لتحويل جزء من المجال�س �إلى بلديات ،و�ضم و�إلغاء جزء �آخر
منها.
74

Update of Diagnostic Report for the Local Governance System in the Occupied
Palestinian Territory, UNDP, part I, 2009, p22.

 75مقابلة مع ال�سيد وليد حاليقة ،مدير عام الإدارة العامة لمجال�س الخدمات الم�شتركة ،وزارة
الحكم المحلي� ،شباط .2013
 76رائد البرغوثي .دمج الهيئات المحلية الفل�سطينية  ..ال�ضرورة وم�صاعب التطبيق ،ر�سالة
ماج�ستير غير من�شورة� ،2013 ،ص .75
 77الوقائع الفل�سطينية  -الجريدة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية .ع � ،20صادر بتاريخ 29:ت�شرين
الثاني .1997
 78درا�سة حول ن�ش�أة وتطور الهيئات المحلية في فل�سطين ،معهد الحقوق ،جامعة بيرزيت،2010 ،
�ص .15
 79تقرير الدرا�سة التقييمية ووثيقة الإطار العام للتطوير الم�ؤ�س�سي لوزارة الحكم المحلي ،مرجع
�سابق� ،ص .6
 80االئتالف من �أجل النزاهة والم�ساءلة (�أمان) .درا�سة تحليلية حول الأو�ضاع المالية والإدارية في
الهيئات المحلية ،م�سودة رقم � ،5ص .1
 81اعتمدت م�ؤ�س�سات ال�سلطة في عملها قبل انتخاب المجل�س الت�شريعي على المرا�سيم الرئا�سية،
و�أهمها المر�سوم الرئا�سي الذي ن�ص على ا�ستمرار العمل بجميع الأنظمة والقوانين ال�سارية قبل
العام  1967في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،الأمر الذي �أدى �إلى غمو�ض الن�صو�ص القانونية
�أو تعار�ضها ،وهو ما �أدى �إلى التداخل �أو االزدواجية في عمل بع�ض الم�ؤ�س�سات مثل م�ؤ�س�ستي
المحافظات والبلديات.
 82درا�سة حول دعم وتطوير العالقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية� ،شركة ريادة
لال�ست�شارات والتدريب ،رام اهلل� ،2009 ،ص .32
 83انظر الن�ص الكامل للمادة رقم ( )2من قانون الهيئات المحلية رقم ( )1للعام .1997
 84تن�ص المادة (� 15أ) على �أنه «يجوز للمجل�س �إ�صدار الأنظمة �أو اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم
�أعمال الهيئة المحلية وت�أمين م�صالحها وحاجياتها» ،في حين تن�ص المادة ( 15ب) على �أنه «يحق
للمجل�س وبموافقة الوزير �أن ي�ضع �أنظمة لتمكينه من القيام ب�أي وظيفة من الوظائف �أو ممار�سة �أي
�صالحية من ال�صالحيات المذكورة في هذا القانون».
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Update of Diagnostic Report for the Local Governance System in the Occupied
Palestinian Territory, UNDP, Part 2, 2009, p3.

 86عبد الكريم �إ�سماعيل .دور الهيئات المحلية الفل�سطينية في تعزيز الم�شاركة و�إحداث التنمية
ال�سيا�سية� ،أطروحة ماج�ستير ،نابل�س :جامعة النجاح الوطنية� ،2005 ،ص .134
 87عدنان عمرو ،م�صدر �سابق� ،ص .417
 88انظر قانون رقم  9للعام  2008ب�ش�أن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم  1للعام .1997
 89با�سم زبيدي� .سيا�سة التعيينات والدمج في مجال�س الهيئات المحلية ،مركز كارتر  ،رام اهلل،
� 2011ص.3
 90في مقال لـ عمر �سمحة الوكيل الم�ساعد بوزارة الحكم المحلي حول تعديل قانون الهيئات
المحلية الذي ن�شر على ال�صفحة الإلكترونية لـ وكالة معا الإخبارية بتاريخ  ،2011/3/1قال فيه:
«وتجاوزت الفقرة الثالثة حدود التوقعات لتعطي للوزير حق �إقالة رئي�س المجل�س من الرئا�سة،
ويقوم الأع�ضاء بانتخاب رئي�س من بينهم ،هكذا بهذه الب�ساطة ودون �أن يكون لهم حق االعترا�ض
على مزاج ال�سيد الوزير ،ودون �أن يكون هناك �أ�سباب تبرر متى يحق للوزير �إقالة رئي�س المجل�س،
وبذلك ف�إن ح�صيلة هذه الفقرة هي �صالحيات مطلقة للوزير ،وهي م�س�ألة تتردد فيها �أكثر الأنظمة
�شمولية وال تعني �سوى �إبقاء �سيف الوزير م�سلط ًا على رقاب ر�ؤ�ساء الهيئات المحلية ،مع الإبقاء على
�أع�ضاء مهمتهم الطاعة لقرار الوزير وانتخاب رئي�س جديد».
91

Update of Diagnostic Report for the Local Governance System in the Occupied
Palestinian Territory, UNDP, Part 2, 2009, p32.

 92الوقائع الفل�سطينية  -الجريدة الر�سمية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ع  ،16بتاريخ 30 :كانون
الثاني .1997
 93تن�ص المادة ( )17من قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم ( )10ل�سنة  2005المعدل على« :يجب
�أال يقل تمثيل المر�أة في �أيٍّ من مجال�س الهيئات المحلية عن  ،%20على �أن تت�ضمن كل قائمة من
القوائم حد ًا �أدنى لتمثيل المر�أة ال يقل عن� :أ) امر�أة من بين الأ�سماء الثالثة الأولى في القائمة.
ب) امر�أة من بين الأ�سماء الأربعة التي تلي ذلك .ج) امر�أة من بين الأ�سماء التي تلي ذلك».
 94انظر المادة رقم ( )1من قانون رقم ( )12ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام قانون انتخاب
مجال�س الهيئات المحلية رقم ( )10ل�سنة .2005
 95درا�سة حول ن�ش�أة وتطور الهيئات المحلية في فل�سطين ،معهد الحقوق -جامعة بيرزيت ،مرجع
�سابق� ،ص .13
 96موقع لجنة االنتخابات المركزية« .ملخ�ص الهيئات التي جرت انتخابات لمجال�سها في
.»2012/10/20
 97ح�سب درا�سة �أعدها مركز كارتر حول �سيا�سة التعيينات والدمج في الهيئات المحلية ،تبين �أن
وزارة الحكم المحلي قامت بتعيين موظف من الوزارة بمن�صب قائم ب�أعمال رئي�س الهيئة المحلية
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في  13هيئة محلية لإدارتها ،حيث كان معظم الموظفين المعينين بدرجة مدير �أو مدير عام في
الوزارة .كما عينت الوزارة  14مراقب ًا مالي ًا في  14هيئة محلية �أخرى في الفترة الواقعة بين
 2009/8/11و.2010/11/5
� 98صدر قرار من مجل�س الوزراء بتاريخ  2010/2/8بخ�صو�ص �إجراء االنتخابات المحلية في �أرجاء
الوطن بتاريخ  ،2010/7/17ونتيجة االن�شقاق ال�سيا�سي ،وعدم تمكن لجنة االنتخابات المركزية
من القيام بمهامها في قطاع غزة� ،أ�صدر مجل�س الوزراء قرار ًا في  2010/4/25بت�أجيل انتخابات
مجال�س الهيئات المحلية في قطاع غزة �إلى حين تتمكن لجنة االنتخابات المركزية من ا�ستكمال
ا�ستعداداتها الإدارية والفنية ومتطلبات عقدها وفق القانون.
 99موقع لجنة االنتخابات المركزية ،م�صدر �سابق.
 100قرار رقم ( ) �صدر القرار بهذا ال�شكل ل�سنة  2011بخ�صو�ص ت�أجيل موعد �إجراء االنتخابات
الفل�سطينية ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بتاريخ .2011/08/22
 101قرار مجل�س الوزراء رقم (/14/08/01م.و�/س.ف) للعام  2012ب�ش�أن �إجراء انتخابات مجال�س
الهيئات المحلية ال�صادر في رام اهلل بتاريخ .2012/07/10
 102قرار مجل�س الوزراء رقم (/14/10/06م.و�/س.ف) للعام  2012ب�ش�أن الت�أكيد على �إجراء
انتخابات مجل�س الهيئات المحلية في محافظات ال�ضفة الغربية ال�صادر في رام اهلل بتاريخ
.2012/07/24
 103طه ،يزن« .قوائم التوافق  ...خوف ًا من الإ�شكاليات وخروج ًا من الم�أزق» .وكالة وفا الإخبارية:
http://www.wafa.ps/arabic/index.php/index.php?action=detail&id=140257

 104قرار مجل�س الوزراء رقم (/14/19/01م.و�/س.ف) للعام  2012ب�ش�أن االنتخابات التكميلية في
مجال�س الهيئات المحلية ال�صادر في رام اهلل بتاريخ .2012/09/25
 105قرار مجل�س الوزراء رقم (/14/26/02م.و�/س.ف) للعام  ،2012ب�ش�أن ت�أجيل �إجراء االنتخابات
التكميلية في مجال�س الهيئات المحلية ال�صادر في رام اهلل بتاريخ .2012/11/20
� 106صدر قرار ب�إجراء االنتخابات المحلية بتاريخ  ،2012/12/22حيث ن�ص القرار على تحديد ذلك
الموعد يوم ًا لإجراء االنتخابات التكميلية لمجال�س الهيئات المحلية ،مع ا�ستثناء بع�ض المجال�س
المحلية ،منها مثل مجل�س بلدي دورا ،ومجل�س قروي دير رازح ،ومجل�س قروي خر�سا� ،إلى حين
�صدور القرار الق�ضائي ب�ش�أنها ،مع تكليف لجنة االنتخابات المركزية ووزير الحكم المحلي بمتابعة
�إجرائها في التاريخ المحدد.
 107قرار مجل�س الوزراء رقم (/14/46/10م.و�/س.ف) للعام  ،2013ب�ش�أن ا�ستكمال �إجراء
االنتخابات في مجال�س الهيئات المحلية ال�صادر في رام اهلل بتاريخ .2013/03/12
 108تقرير وكالة معا« :ما هي الأ�سباب الحقيقية وراء ت�أجيل االنتخابات المحلية».2012 ،
 109طريقة توزيع المقاعد ح�سب المادة  52من قانون انتخابات مجال�س الهيئات المحلية رقم 10
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ل�سنة  2005وتعديالته ،حيث عدلت بموجب �أحكام المادة  3من القانون رقم  12ل�سنة  ،2005وتوزع
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البنوك ،ومركز المر�أة الفل�سطينية للأبحاث والتوثيق� ،إ�ضافة �إلى ر�ؤ�ساء بلديتين من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.

نظام الحكم المحلي في فل�سطين
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نظام الحكم المحلي في فل�سطين
نماذج مقارنة �إقليمي ًا ودولي ًا
عبير الم�شني
مقدمة
عملت الدول على تق�سيم �أرا�ضيها �إلى وحدات جغرافية تديرها هيئات محلية
�أوكل �إليها عبر القوانين والت�شريعات ب�إدارة �ش�ؤون المواطنين وتقديم الخدمات
لهم .وي�أتي هذا ا�ستجابة �إلى تطور دور الدولة وتو�سع وظائفها وزيادة الطلب
من قبل المواطنين للح�صول على خدمات كثيرة ومتنوعة ،ما جعل الحكومات
غير قادرة على تلبية هذه الطلبات وتقديم الخدمات بمفردها ،وهو ما اقت�ضى
توزيع ال�سلطة بين الحكومات المركزية والهيئات المحلية .وتعمد الدول �إلى
�إر�ساء وتدعيم النظم المحلية على �أرا�ضيها انطالق ًا من قناعتها �أن هذه
النظم هي «و�سيلتها المثلى لح�سن �أداء وظيفتها» ،و�إيمان ًا منها ب�أن قوام الإدارة
المحلية هو وجود نظام ديمقراطي يرتكز على �أ�سا�سين مهمين هما تحقيق
الالمركزية ،والم�شاركة ال�شعبية 1.وفي الحالة الفل�سطينية ،ف�إنه غني عن
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القول �أن تجربة ال�شعب الفل�سطيني في مجال الالمركزية قد �سبقت تجربته في
الحكم المركزي ب�أكثر من مئة عام ،وهو ما يدلل على �أ�صالة الهيئات المحلية
في المجتمع الفل�سطيني .وبعد ن�شوء ال�سلطة الفل�سطينية العام  ،1994نظمت
�أحكام قانون الهيئات المحلية الفل�سطيني رقم ( )1ل�سنة  1997والمعدل
بموجب القرار بقانون رقم ( )9ل�سنة  ،2008االطار القانوني لأعمال الهيئات
المحلية وعالقتها مع بع�ضها البع�ض ،وكذلك عالقتها مع وزارة الحكم المحلي،
كما نظمت �أحكام القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل ل�سنة  ،2003الأ�سا�س
الد�ستوري للهيئات المحلية الذي تن�ص المادة ( )85منه على تنظيم البالد في
وحدات �إدارية محلية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية .كما �أ�شارت المادة نف�سها
�إلى �أن �أي قانون ب�ش�أن الهيئات المحلية يجب �أن ينظم عالقة الهيئات المحلية
بال�سلطة المركزية ،ويحدد اخت�صا�صاتها ،ومواردها المالية ،و�أوجه الرقابة
عليها ،وهو ما �سنتعر�ض له خالل هذه الدرا�سة في �ضوء توجهات ال�سلطة
المركزية نحو زيادة درجة الالمركزية لدى الهيئات المحلية.
تبحث هذه الدرا�سة في نظام الحكم المحلي في فل�سطين من منظور �إقليمي
ودولي مقارن ،من خالل المقارنة بين نظام الحكم المحلي في فل�سطين من
جهة ،و�أنظمة الحكم المحلي والإدارة المحلية في كل من الأردن و»�إ�سرائيل»
وفرن�سا وجنوب �أفريقيا من جهة �أخرى ،وذلك لأهمية الدرا�سة المقارنة في
�إثراء البحث العلمي �أو ًال ،ولأن الأنظمة الم�شار �إليها تتميز �إما بعمق التجربة
المحلية فيها و�أما بقربها من النموذج الفل�سطيني جغرافي ًا �أو �سيا�سي ًا وت�أثره
فيها ثاني ًا .وتهدف الدرا�سة �إلى النظر في الإ�صالحات التي اتخذتها هذه
الدول في توجهها نحو الالمركزية ،لإلقاء ال�ضوء على التجربة الفل�سطينية،
ومحاولة تحديد �أين نحن من الإ�صالحات التي تم تبنيها في هذا ال�صدد؟ لقد
تبنت وزارة الحكم المحلي منذ العام � 2003سيا�سة «التدرج المدرو�س نحو
الالمركزية» ،وتقلي�ص عدد الهيئات المحلية من �أجل تمكينها من التوجه نحو
الالمركزية ،وكذلك العمل على تو�سيع الم�شاركة المجتمعية في �أعمال الهيئات
المحلية .تنق�سم الدرا�سة �إلى �شقين ،حيث ي�ستعر�ض الباحث في ال�شق الأول
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�أنظمة الإدارة المحلية والحكم المحلي في الأردن و»�إ�سرائيل» وفرن�سا وجنوب
�أفريقيا وفل�سطين ،في حين ينظر الباحث في ال�شق الثاني ب�شيء من التحليل
في الإ�صالحات التي �أحدثتها كل دولة لتطبيق الالمركزية على �أرا�ضيها،
ومقارنتها بفل�سطين� .إن تناول الالمركزية كمو�ضوع مقارن في هذه الدرا�سة،
جاء لأهمية الدور الذي تلعبه الالمركزية في تحقيق التنمية المحلية ،ومن
�ضرورة العمل الد�ؤوب على تمكين هيئاتنا المحلية التي تعاني من تحديات
كبيرة تهدد قدرتها على القيام بدورها الوطني والخدمي والتنموي.

تحليل نظم الإدار ة المحلية في الدول المقارنة
�أ ً
وال .نظام الإدارة المحلية في الأردن
�شهد نظام الإدارة المحلية في الأردن م�ؤخر ًا تطورات مهمة تمثلت في تبني
قانون جديد للبلديات العام  ،2012متوج ًا مجموعة من الخطوات الإ�صالحية
التي قامت بها الحكومة لتدارك الترهل والعجز المالي اللذين تعاني منهما
المجال�س المحلية في الأردن .جزء من هذه الخطوات تمثل في و�ضع الحكومة
خطة وطنية �شاملة لإ�صالح نظام الإدارة المحلية ،لترتقي بدور هيئاتها من
مجرد هيئات تقدم خدمات نظافة� ،إلى هيئات ذات دور تطويري وتنموي.
بد�أت عملية الإ�صالح في الأردن بالعمل على دمج المجال�س المحلية للتقليل
من عدد الهيئات المحلية ،وذلك بتعديل القانون العام  ،1994وفي العام 1996
تم �ضم جميع المجال�س القروية للبلديات ،ف�أ�صبح عدد الهيئات المحلية في
الأردن  328بلدية� .إال �أن التداخل العمراني وال�سكاني الكبير بين البلديات،
دفع بالحكومة المركزية العام � 2001إلى دمج هذه البلديات تحت م�سمى
«البلديات الكبرى» ،ف�أ�صبح عددها الكلي  99بلدية (يبلغ عدد البلديات في
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الأردن حالي ًا  100بلدية بعد ا�ستحداث بلدية جديدة م�ؤخر ًا) .كما عملت
الحكومة على تقلي�ص عدد مجال�س الخدمات الم�شتركة ،وبخا�صة غير الفاعلة
منها ،ف�أ�صبح عددها ع�شرين مجل�س ًا.
 -1الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية

ن�صت المادة ( )121من د�ستور العام  1952على �أن «ال�ش�ؤون البلدية والمجال�س
المحلية تديرها مجال�س بلدية �أو محلية وفق ًا لقوانين خا�صة» ،وا�ستناد ًا �إلى
هذا الن�ص الد�ستوري �صدر قانون �إدارة القرى رقم ( )5ل�سنة  ،1954كما
�صدر قانون البلديات رقم ( )29ل�سنة  ،1995الذي حلت محله قوانين عدة
2
للبلديات كان �آخرها قانون البلديات الحالي رقم ( )7ل�سنة .2012
تك ّون نظام الإدارة المحلية في الأردن من المجال�س البلدية والمجال�س القروية
حتى العام  ،1996حيث تم �إدخال مجموعة من التعديالت على قانون البلديات،
تم بموجبها دمج المجال�س القروية مع البلديات في �إطار خطة �إ�صالح الإدارة
المحلية في الأردن؛ وذلك لتدارك الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي كانت
تعاني منها المجال�س المحلية ،وعدم قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين،
التي و�صل عددها �إلى  637مجل�س ًا محلي ًا منها  309مجال�س قروية ،و382
مجل�س ًا بلدي ًا 3.وفي خطوة ثانية ،عملت الحكومة على دمج البلديات باعتمادها
على �أ�س�س ديمغرافية وجغرافية ،قل�صت ،بنا ًء عليها ،عدد البلديات العام
 2001من � 382إلى  99بلدية (كما �سبق و�أ�شير).
يعتبر قانون البلديات رقم ( )7ل�سنة  2012بمثابة الإطار القانوني الأحدث
لتنظيم عمل الهيئات المحلية في الأردن ،حيث نظم اخت�صا�صات البلديات
وت�صنيفاتها ،وحدد مواردها المالية ،ونظم عالقتها مع ال�سلطة المركزية.
عرف القانون البلدية ب�أنها «م�ؤ�س�سة �أهلية تتمتع باال�ستقالل المالي والإداري
يتم ا�ستحداثها و�إلغا�ؤها وتعيين حدود منطقتها ووظائفها و�سلطاتها بمقت�ضى
�أحكام القانون با�ستثناء �أمانة عمان ،و�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية
الخا�صة ،و�سلطة �إقليم البتراء التنموي ال�سياحي ،والمناطق التنموية ،حيث
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يتولى �إدارة البلدية «مجل�س بلدي يت�ألف من رئي�س و�أع�ضاء يحدد الحد الأعلى
4
لعددهم بقرار من الوزير».
كما نظم القانون �آلية انتخاب المجل�س البلدي ،حيث يتم انتخاب رئي�س
المجل�س و�أع�ضائه مبا�شرة وفق ًا للقانون ،با�ستثناء �أمانة عمان الكبرى ،فيتولى
�إدارتها مجل�س يحدد مجل�س الوزراء عدد �أع�ضائه ،على �أن ينتخب ثلثاهم
انتخاب ًا مبا�شر ًا وفقا لأحكام هذا القانون 5.يتعامل القانون مع �أمانة عمان
ب�صورة ا�ستثنائية ،حيث يق�سم مجل�س الوزراء الأمانة �إلى دوائر انتخابية
يحددها ويحدد عدد الأع�ضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ،ويعين الثلث
الباقي من �أع�ضاء مجل�س الأمانة بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب
الوزير ،كما يعين مجل�س الوزراء �أمين عمان من بين �أع�ضاء مجل�س الأمانة
بتن�سيب من الوزير.
 -2ت�صنيف البلديات

ق�سم الم�شرع الأردني البلديات وفق ًا للمادة ( )4من قانون البلديات �إلى �أربع
6
فئات:
 .1بلديات مراكز المحافظات ،و�أي بلدية �أخرى يزيد عدد �سكانها على مائة
�ألف ن�سمة.

 .2بلديات مراكز الألوية ،والبلديات التي يزيد عدد �سكانها على خم�سة ع�شر
�ألف ن�سمة وال يتجاوز مائة �ألف ن�سمة.
 .3بلديات مراكز الأق�ضية ،والبلديات التي يزيد عدد �سكانها على خم�سة �آالف
ن�سمة ،وال يتجاوز خم�سة ع�شر �ألف ن�سمة.
 .4البلديات الأخرى غير الواردة �ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.
يتولى الوزير مهمة ت�صنيف البلديات من خالل �إ�صدار قرار منا�سب بت�صنيف
�أي بلدية ا�ستناد ًا �إلى الإح�صاءات الر�سمية الفعلية والتقديرية ال�صادرة عن
دائرة الإح�صاءات العامة.
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 .3اخت�صا�صات البلديات

نظم قانون البلديات الأردني �أهم اخت�صا�صات المجال�س البلدية ،حيث
وردت تلك االخت�صا�صات على �سبيل الح�صر في توزيع االخت�صا�صات ما بين
الحكومة المركزية والمجال�س البلدية.
�إن المجال�س البلدية مح�صورة في ممار�سة اخت�صا�صاتها ح�سب ما تم �إقراره
في القانون ،وال يمكن لها �أن تتجاوز ما حدد لها من اخت�صا�صات ،وعلى الرغم
من �أن معظم تلك االخت�صا�صات وا�سعة من الناحية النظرية ،غير �أن هناك
تداخ ًال في ممار�سة تلك االخت�صا�صات ما بين المجال�س البلدية والحكومة
المركزية ،تتمثل في وجود اخت�صا�صات تمار�سها وزارات �أو دوائر مركزية �أو
7
م�ؤ�س�سات عامة.
حدد قانون البلديات �صالحيات المجال�س البلدية في  28مهمة ،تمار�س منها
البلديات  24مهمة ،وتت�صف معظم تلك المهام ب�أنها �أعمال خدمية وتنظيم
ورقابة في ظل غياب ال�صالحيات المتعلقة ب�إن�شاء م�شاريع تنموية تعود بالفائدة
على المجال�س البلدية نف�سها 8.كما نظم القانون الطريقة التي يمكن للمجال�س
البلدية ممار�سة مهامها ،حيث يحق لها �أن تمار�س اخت�صا�صاتها ومهامها مبا�شرة
عن طريق موظفيها وم�ستخدميها� ،أو الإيعاز ببع�ض تلك المهام �إلى مقاولين
�أو متعهدين� ،أو �إعطاء �صالحية تنفيذ المهام �إلى �أ�شخا�ص �أو �شركات لمدة ال
9
تتجاوز ثالثين �سنة� ،شريطة موافقة مجل�س الوزراء على مدة االمتياز و�شروطه.
يمكن ت�صنيف االخت�صا�صات التي حددها القانون للبلديات من الناحية
10
الوظيفية �إلى خم�سة قطاعات رئي�سية تتمثل في:
 .1قطاع الطرق والمرور الذي ي�شمل :فتح ال�شوارع� ،إن�شاء مواقف المركبات،
بيع ف�ضالت الطرق �أو ا�ستغاللها.
 .2قطاع الحرف والمهن من خالل :تنظيم الحرف وال�صناعات� ،إن�شاء
الأ�سواق العامة ،مراقبة المطاعم والمقاهي ،تنظيم �ش�ؤون الباعة،
ترخي�ص اللوحات والإعالنات.
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 .3قطاع ال�صحة العامة والوقاية من الكوارث.
 .4قطاع الأبنية وتخطيط المدن.
 .5الوظائف الإدارية والمالية من خالل الت�صرف ب�أموال البلدية و�إقرار
الموازنة ال�سنوية.
وعلى الرغم من تعدد المهام واالخت�صا�صات للمجال�س البلدية ،تعاني البلديات
الأردنية من االزدواجية في الأداء؛ حيث تقوم العديد من الأجهزة الحكومية
والم�ؤ�س�سات العامة بالمهام ذاتها� ،أ�ضف �إلى ذلك �أن بع�ض المهام تحتاج �إلى
وجود م�صادر مادية وفنية وب�شرية ال تتوفر في معظم البلديات ،ومن الأمثلة
على تلك الوظائف� :إن�شاء المتاحف� ،إغاثة منكوبي الحرائق ،الم�ساهمة في
11
مكافحة الغالء ،المحافظة على ال�صحة العامة.
 .4الموارد المالية للبلديات

تعتمد المجال�س البلدية في مواردها المالية على ال�ضرائب والر�سوم
والأموال المفرو�ضة مقابل تقديم الخدمات للمواطنين ،حيث تعتبر م�صادر
مبا�شرة تتم جبايتها مبا�شرة من المجال�س البلدية ذاتها� ،أو من الحكومة،
�أو بوا�سطة متعهدين �أو ملتزمين �أو مقاولين 12.كما يحق للهيئات المحلية
اقترا�ض الأموال من جهات معينة �ضمن �شروط محددة ،تم تنظيمها في
قانون البلديات الأردني ،ب�شرط بيان الغاية من القر�ض و�آلية الت�سديد
وموافقة الجهات المخت�صة المتمثلة في وزير ال�ش�ؤون البلدية ،وموافقة
13
مجل�س الوزراء.
كما نظم القانون �أهم ال�شروط المتعلقة بفر�ض ال�ضرائب على الممتلكات
والمباني والأرا�ضي في حدود البلدية �أو خارجها ،وحدد ن�سبة الر�سوم
المخ�ص�صة للبلديات من الر�سوم التي ت�ستوفى بمقت�ضى قانون ال�سير النافذ
عن رخ�ص اقتناء المركبات� ،إ�ضافة �إلى تحديد الن�سبة الم�ستوفاة من مخالفات
14
قانون ال�سير والمخالفات ال�صحية والبلدية والمخ�ص�صة للبلديات.
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تتولى وزارة المالية توزيع ح�صيلة الواردات على البلديات بالن�سب التي يقررها
مجل�س الوزراء ،بناء على تن�سيب الوزير ،على �أن يراعى عدد من االعتبارات
عند تعيين ح�صة كل بلدية يتمثل �أهمها :عدد �سكان البلدية ،ن�سبة م�ساهمة
البلدية في جلب الإيرادات ،المركز الذي تتمتع به البلدية ،ما يترتب عليها من
15
م�س�ؤوليات لي�س لها طابع محلي.
ال تملك البلديات �أي �صالحيات فيما يتعلق با�ستيفاء جميع الإيرادات كما
تم ذكرنا �سابق ًا ،كما تناولت المادة ( )51من القانون ذاته �صالحية مجل�س
الوزراء -بناء على تن�سيب الوزير -في تخ�صي�ص ق�سم من ح�صيلة الواردات
للعديد من الأمور تتمثل في:
 .1دفع م�ساعدات مالية لمجال�س الخدمات الم�شتركة والقرى التي ال توجد
فيها مجال�س لتمكينها من القيام بم�شاريع ذات �أهمية ت�ستلزم الم�ساعدة.
 .2دفع نفقات فح�ص ح�سابات البلديات �إذا دعت الحاجة لذلك.
كما يحق لمجل�س الوزراء بناء على قرار مجل�س البلدية �أو الأمانة ،وتن�سيب
الوزير� ،أن يقرر �شطب �أي مبلغ م�ستحق للبلدية �إذا ثبت ،بعد مرور ثالث
�سنوات على ا�ستحقاقه ،تعذر تح�صيله ،كما يحق له بالطريقة ذاتها �أن يقرر
�شطب �أي ق�سم من مبلغ م�ستحق للبلدية �إذا تبين له �أن ذلك �أقرب �إلى تحقيق
16
العدالة والإن�صاف� ،أو اقتنع ب�أنه لم�صلحة البلدية.
�أما فيما يتعلق بالموازنة ،ف�إنها تتطلب بعد �إقرارها من المجل�س الم�صادقة
عليها من قبل الوزير ،على �أن ال تتجاوز النفقات ما خ�ص�ص لها من موازنة
ال�سنة ال�سابقة� ،إلى �أن يتم ت�صديق الموازنة الجديدة ،كما يجوز نقل
المخ�ص�صات من ف�صل �إلى �آخر �أو من مادة �إلى �أخرى بقرار من المجل�س
17
وموافقة الوزير.
�أما �أهم م�صادر تمويل المجال�س البلدية الأردنية ،فتتمثل في ال�ضرائب،
و�أهمها� :ضريبة الأبنية والأرا�ضي (الم�سقفات) ،حيث تبلغ قيمة تلك ال�ضرائب
 %10من �صافي قيمة الإيجار ال�سنوي للأبنية الم�ؤجرة ،و %2من �صافي قيمة
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الإيجار ال�سنوي للأرا�ضي الخالء الم�ؤجرة الواقعة �ضمن منطقة البلدية،
وتتولى وزارة المالية تقدير الأمالك غير الم�ؤجرة ،كما تتولى جبايتها لم�صلحة
18
البلديات ،با�ستثناء بع�ض البلديات الكبرى التي لديها القدرة على جبايتها؛
و�ضريبة التح�سين التي تفر�ض على �أ�صحاب العقارات الواقعة �ضمن منطقة
تنظيم المجل�س البلدي� ،إ�ضافة �إلى الر�سوم مثل ر�سوم الم�شتقات النفطية،
ور�سوم رخ�ص المهن ،ور�سوم الحرف وال�صناعات ،ور�سوم خدمات المكاتب
المهنية ،ور�سوم ترخي�ص الباعة المتجولين ،ور�سوم ترخي�ص و�سائل الدعاية،
ور�سوم الأبنية ،ور�سوم الداللة .كما تقوم البلديات بجباية العوائد التي تتمثل
في عوائد التنظيم العامة ،وعوائد التنظيم الخا�صة ،وعوائد تح�سين الأرا�ضي.
كما �أن هناك م�صادر مالية �أخرى مثل الغرامات ،والبدل ،و�إيرادات الأمالك
العامة للمجال�س البلدية ،والقرو�ض ،والتبرعات والو�صايا ،والم�ساعدات،
19
والهبات المقدمة من بنك تنمية المدن والقرى.
 .5انتخابات البلديات

ين�ص القانون على اعتماد االنتخاب ك�أ�سلوب رئي�سي في ت�شكيل المجال�س
البلدية في الأردن ،حيث تطرقت المادة رقم ( )4من قانون البلديات الحالي
�إلى مو�ضوع االنتخاب ،ون�صت على �أن «يجري انتخاب جميع المجال�س البلدية
في يوم واحد خالل المدة التي يحددها الوزير كل �أربع �سنوات ،و�إذا حل
مجل�س بلدي وفق القانون قبل �إكمال مدته ،تعين لجنة م�ؤقتة للبلدية للمدة
المتبقية �إذا كانت �أقل من �سنة� ،أما �إذا كانت المدة المتبقية �أكثر من ذلك،
فتقوم اللجنة الم�ؤقتة بعمله لمدة ثالثة �أ�شهر يجري خاللها انتخاب مجل�س
جديد لإكمال مدة المجل�س ال�سابق».
حدد الم�شرع مدة الع�ضوية ب�أربع �سنوات في المجال�س البلدية ،كما �أجاز
الم�شرع حل المجل�س البلدي قبل انتهاء مده دورته ،وتعيين لجنة تقوم مقام
المجل�س المنحل لمدة ال تزيد على �سنة ،يجري خاللها انتخاب المجل�س
البلدي الجديد ،وذلك بقرار �صادر عن مجل�س الوزراء ،بناء على تن�سيب وزير
ال�ش�ؤون البلدية والبيئة مع بيان الأ�سباب الموجبة للحل.
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كما خ�ص�ص القانون «كوتا» للمر�شحات لع�ضوية المجل�س ن�سبتها ال تقل
عن  %25من عدد مقاعد المجل�س ،لإ�شغالها من اللواتي ح�صلن على �أعلى
الأ�صوات بالن�سبة لعدد المقترعين �ضمن دائرتهن االنتخابية ولم يحالفهن
الحظ بالتناف�س المبا�شر ،و�إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المر�شحات� ،أو
لم يتوافر العدد الذي ي�ساوي هذه الن�سبة من عدد �أع�ضاء المجل�س لإ�شغالها،
فيتم التعيين بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير في حدود هذه
الن�سبة من �ضمن الناخبات الم�سجالت في قوائم الناخبين في منطقة البلدية،
20
ويطبق هذا الن�ص على �أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالأع�ضاء المنتخبين.

ثاني ًا .نظام الحكم المحلي في «�إ�سرائيل»
ت�أثرت ال�سلطات المحلية في �إ�سرائيل في تحديد �إطارها التنظيمي بالقوانين
التي كانت �سائدة خالل فترة االنتداب البريطاني في فل�سطين .حدد قانون
البلديات ل�سنة  1934وتعديالته ن�ش�أة البلديات و�صالحياتها� ،أما المجال�س
المحلية فقد نظمها قانون المجال�س المحلية ل�سنة  1941وتعديالته .كما
�أعطت �سلطة االنتداب العام  1941ال�سلطات المحلية اليهودية �سلطة الت�شريع
للقوانين ،مع �ضرورة موافقة اللجنة البريطانية العليا� ،إلى �أن تم الإعالن
عن ت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل العام  ،1948حيث نقلت �صالحيات الت�شريع �إلى
وزارة الداخلية ،وو�ضعت ال�سلطات المحلية تحت �إ�شراف ال�سلطة المركزية
ورقابتها .كما نظم قرار وزير الداخلية الإ�سرائيلي ل�سنة  1958ن�ش�أة المجال�س
الإقليمية وعملها.
يت�شكل نظام الحكم المحلي في �إ�سرائيل من البلديات ،والمجال�س المحلية،
والمجال�س الإقليمية ،حيث يبلغ مجموعها � 256سلطة محلية ،موزعة بين 77
بلدية ،و 126مجل�س ًا محلي ًا ،و 53مجل�س ًا �إقليمي ًا 21،ت�شكل ال�سلطات المحلية
العربية ثلثها ،وتخ�ضع للقوانين ذاتها التي تخ�ضع لها ال�سلطات المحلية
اليهودية ،ولكن الأولى تتميز عن الثانية في �ضعف �إيراداتها وتقديمها
للخدمات؛ ب�سبب �سيا�سات التمييز التي تمار�سها �ضدها الحكومة المركزية،
و�ضعف �أدائها ،وهو ما �سنتناوله فيما بعد ب�شيء من التف�صيل 22.ت�شرف وزارة
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الداخلية على �أعمال ال�سلطات المحلية من خالل �إ�صدار اللوائح والأنظمة،
�إ�ضافة �إلى رقابة تمار�سها وزارات ذات العالقة في مجال الخدمة التي تقدمها
23
ال�سلطات المحلية ،وبخا�صة في مجال التعليم وال�ش�ؤون االجتماعية.
 .1ت�صنيف ال�سلطات المحلية
24

ت�صنف ال�سلطات المحلية في �إ�سرائيل �إلى:

 .1البلديات :تمثل مراكز المدن والمراكز الح�ضرية في التجمعات التي يزيد
عدد �سكانها على  20,000ن�سمة.
 .2المجال�س المحلية :القرى والتجمعات ال�سكانية التي يتراوح عددها ما بين
� 2,000إلى  20,000ن�سمة.
 .3المجال�س الإقليمية :وهي عبارة عن نوع من الفيدراليات بين القرى التي
يبلغ عدد �سكانها �أقل من  2,000ن�سمة ،حيث يمثل كل قرية �أع�ضاء ممثلون
عنها في المجل�س الإقليمي.
تعقد انتخابات مجال�س ال�سلطات المحلية بناء على نظام التمثيل الن�سبي
مرة كل خم�س �سنوات ،حيث كان يتم انتخاب رئي�س ال�سلطة المحلية من قبل
�أع�ضاء المجل�س المنتخبين حتى العام � ،1978إذ يتم انتخاب ر�ؤ�ساء المجال�س
المحلية في انتخابات مبا�شرة ،ما عدا رئي�س المجل�س الإقليمي الذي يتم
اختياره من بين �أع�ضاء المجال�س الإقليمية المنتخبة 25.تحدد وزارة الداخلية
�أع�ضاء المجال�س المحلية ح�سب عدد �سكان كل �سلطة محلية.
 .2اخت�صا�صات ال�سلطات المحلية ومهامها

تعمل ال�سلطات المحلية في �إ�سرائيل على تقديم الخدمات في مجاالت
التعليم والثقافة والرفاه االجتماعي و�صيانة وتعبيد الطرق والمياه وال�صرف
ال�صحي و�إعادة ت�أهيل الطرق و�إدارة المتنزهات العامة والخدمات االجتماعية
26
والريا�ضة وال�صحة والثقافة وم�شاريع البنية التحتية.
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�إن التخطيط المحلي �أي�ض ًا من �صالحيات ال�سلطات المحلية التي تقوم بعملها من
خالل لجان التخطيط المحلية في التخطيط ،ومنح رخ�ص البناء ،في حين ت�شترك
ال�سلطات المحلية ال�صغيرة بلجان تخطيط م�شتركة ،يقوم وزير الداخلية بتعيين
رئي�سها ،الأمر الذي يحد من ا�ستقالليتها في القرار� .إن القرارات التي تتخذها
لجان التخطيط المحلية يتم رفعها �إلى لجان التخطيط التابعة للمحافظات ،التي
27
تقوم بالم�صادقة على الخطط التي ت�ضعها ال�سلطات المحلية.
 .3الموارد المالية لل�سلطات المحلية
28

تت�شكل م�صادر دخل ال�سلطات المحلية في �إ�سرائيل من الم�صادر التالية:

 .1الإيرادات المبا�شرة من خالل ال�ضرائب ور�سوم الخدمات والعوائد
المختلفة من ممتلكات ال�سلطات المحلية.
 .2المخ�ص�صات والأموال المحولة من ال�سلطة المركزية ،حيث تقوم ال�سلطات
المحلية بتزويد المواطنين بخدمات في مجال التعليم� ،أو ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وت�ساهم بحوالي  %25من تكاليف التعليم وال�ش�ؤون االجتماعية،
في حين تتولى ال�سلطة المركزية تمويل  %75من هذه الخدمات من موازنة
وزارتي التعليم وال�ش�ؤون االجتماعية.
 .3الم�ساهمة المبا�شرة من قبل وزارة المالية �أو وزارات �أخرى في �أعمال
ون�شاطات ال�سلطات المحلية مثل وزارة الثقافة.
 .4المنح والهبات المقدمة مث ًال من وزارة الداخلية.
 .5القرو�ض المختلفة؛ �سواء �أكانت داخلية �أم خارجية.
 .4العالقة بين ال�سلطات المحلية في المناطق الريفية والح�ضرية

تدار التجمعات ال�سكانية في المناطق الريفية في �إ�سرائيل من قبل المجال�س
الإقليمية ،التي تعتمد على مراكز الخدمة الخا�صة فيها في الح�صول على
الخدمات ،ولي�س على المدن المجاورة ،وهو ما �أدى �إلى تقلي�ص دور المدن
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ال�صغيرة ومتو�سطة الحجم و�صالحياتها ،كما زاد من حدة ال�صراع على
الحدود بين البلديات؛ نظر ًا لأن هذه المجال�س تحد من تطور حدود البلديات
وتو�سعها ،ويتطلب تحويل �صالحيات قانونية من المجال�س الإقليمية �إلى
البلديات ،وهي عملية �صعبة ب�سبب الأيديولوجية االقت�صادية واالجتماعية
التي تحكم طريقة عمل هذه المجال�س ،والمت�شكلة من م�ستعمرات تعاونية
«الكيبوت�سات» ،ورف�ضها �أي نوع من التطور الح�ضري على �أرا�ضيها الزراعية،
تحت ذرائع حماية البيئة� .إن �إن�شاء �أو �إلغاء �أو تغيير في حدود ال�سلطات
المحلية في �إ�سرائيل ،تخ�ضع ل�صالحيات وزير الداخلية بناء على تن�سيب من
«لجنة الحدود»� ،إال �أنه يمكن الطعن في قرارات اللجنة ووزارة الداخلية ،وذلك
باال�ستئناف �إلى محكمة العدل العليا ،الأمر الذي تلج�أ �إليه في العادة ال�سلطات
المحلية عند رف�ضها تعديل الحدود.
 .5الإ�صالحات في نظام الحكم المحلي

بد�أ الحديث عن �إ�صالح نظام الحكم المحلي في «�إ�سرائيل» في �أواخر
الت�سعينيات ،بالنظر في �إمكانية دمج ال�سلطات المحلية بهدف تقلي�ص الإنفاق
العام ،والرفع من كفاءة �أداء ال�سلطات المحلية ،فتم ت�شكيل لجنة العام 1998
تنظر في دمج البلديات� .أو�صت لجنة «دمج البلديات» الحكومة بالقيام بـ
 12عملية دمج بمواقع مختلفة ،كما و�ضعت تو�صياتها لتطبيق �سيا�سة الدمج
على م�ستوى وطني� .إال �أن �أي ًا من عمليات الدمج التي �أو�صت بها اللجنة لم
تنفذ من قبل وزارة الداخلية� ،إلى �أن طالب وزير المالية العام  ،2003ب�إجراء
�إ�صالحات كبيرة من خالل دمج الهيئات المحلية� ،أدى �إلى دمج � 27سلطة
محلية فقط ،من خالل �إ�صدار قانون ين�ص بذلك ،ودون ت�شكيل لجنة لر�سم
الحدود الجديدة لل�سلطات المدموجة .وقد �أعادت الحكومة الكرة في العام
 ،2007حيث عملت على تعيين لجنة دمج جديدة� ،إال �أنه لم يتم عمل الكثير
بهذا ال�صدد؛ حيث عمدت الحكومة ،وفي محاولة �أخيرة منها للإ�صالح� ،إلى
تطبيق نظام «البلديات الكبرى» �أو «المتروبوليتان» ،حيث تتم ،بناء عليه،
�إعادة توزيع بع�ض ال�ضرائب والر�سوم بين البلديات المتجاورة كخطوة بديلة
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عن الدمج ،وذلك لت�شجيع الهيئات الغنية للت�شارك في �إيراداتها مع الهيئات
29
ذات الإيرادات المحدودة.
كما عملت الحكومة الإ�سرائيلية على ت�شجيع التعاون بين البلديات ،من خالل
�إن�شاء المناطق ال�صناعية الم�شتركة ،وخدمات المياه ،و�شبكات ال�صرف
ال�صحي ،حيث �سنت الحكومة العام  2001قانون ت�شكيل مجال�س م�شتركة
للمياه وال�صرف ال�صحي ،بحيث يكون االن�ضمام فيها لل�سلطات المحلية ب�شكل
طوعي ،وقد تم تعديله العام  ،2004بحيث تلتزم جميع ال�سلطات المحلية
باالن�ضمام �إلى مجل�س م�شترك للمياه وال�صرف ال�صحي بحلول العام .2007
وتبع القانون �صدور قرار ين�ص على �أن تدار خدمات المياه وال�صرف ال�صحي
فقط من قبل المجال�س التعاونية الم�شتركة لل�سلطات المحلية بحلول ،2008
و�أن تنقل ال�صالحيات �إليها.
كما عملت الحكومة على ت�شجيع البلديات المتال�صقة في الحدود على التعاون
فيما بينها ،من خالل ت�شكيل لجان تخطيط محلية م�شتركة ،و�إقرار قانون العام
 1992ي�سمح للبلديات المتجاورة التي تقيم على �أرا�ضيها مناطق �صناعية على
جباية �ضريبة على ال�صناعات وتوزيعها فيما بينها.
 .6ال�سلطات المحلية العربية

ي�سكن �أكثر من  %90من الفل�سطينيين في حوالي � 70سلطة محلية ،موزعة
�ضمن  3مناطق جغرافية هي المثلث والجليل في �شمال فل�سطين التاريخية،
والنقب في الجنوب ،بينما ي�سكن الـ  %10المتبقون في مدن م�شتركة ي�سكنها
يهود وعرب .تعاني ال�سلطات المحلية العربية في «�إ�سرائيل» من تمييز وا�ضح
من قبل الحكومة الإ�سرائيلية ،وبخا�صة فيما يتعلق بتحويل المخ�ص�صات
الحكومية �إليها ،التي ال تتجاوز  %10من موازنة الدولة لل�سلطات المحلية
ب�شكل عام ،الأمر الذي ي�ضعف من �أدائها� .أما العامل الثاني ،فيتمثل ب�ضعف
�إيراداتها ،وذلك ب�سبب عدم وجود �ضرائب تجبيها ال�سلطات من ال�صناعات
أرا�ض
واال�ستثمارات التجارية �أو ال�سياحية ،ويعود ذلك لعدم توفر م�ساحات و� ٍ
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تملكها ال�سلطات المحلية ال�ستقطاب وت�شجيع اال�ستثمارات على �أرا�ضيها
(تمثل م�ساحة الأرا�ضي العربية فقط  %2.5من �أرا�ضي «�إ�سرائيل» ،حيث تمت
م�صادرة �أكثر من ن�صف الأرا�ضي المملوكة للمدن والقرى الفل�سطينية داخل
30
«�إ�سرائيل» ل�صالح بناء الم�ستوطنات الإ�سرائيلية).
كما تعاني ال�سلطات المحلية العربية من �صعوبات مالية ب�سبب عدم التزام
المواطنين بالدفع؛ لأ�سباب اقت�صادية تتعلق بعدم الثقة بالقيادات المحلية،
و�سوء �إدارتها للمجال�س المحلية .كما تعاني ال�سلطات المحلية ت�أخير ًا من
قبل الحكومة المركزية في الم�صادقة على خطط التنظيم والبناء من قبل
المحافظات ،ما يدفع المواطنين العرب �إلى البناء دون ا�ست�صدار تراخي�ص،
وهو ما ت�ستخدمه الحكومة المركزية فيما بعد كذريعة ال�ست�صدار �أوامر بالهدم.
كذلك تعاني ال�سلطات المحلية العربية من �صعوبات مالية وعجز في الموازنة
ب�شكل م�ستمر ،ما يترتب عليه عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها ،وتقديم
الخدمات للمواطنين من جهة ،والحد من ا�ستقاللها المالي ،وذلك ب�سبب
�إدارة موظف وزارة الداخلية ل�ش�ؤونها المالية من جهة �أخرى� .إذ قام وزير
الداخلية بتعيين موظفين �إداريين في � 51سلطة محلية من �أ�صل � 71سلطة
31
محلية عربية ب�سبب العجز المالي في موازناتها.

ثالث ًا .نظام الإدارة المحلية في فرن�سا
 .1التنظيم الإداري للهيئات المحلية

ال يوجد تعريف للهيئات المحلية في الد�ستور الفرن�سي للعام  1958والمعدل
العام  ،2003وكذلك في قانون الهيئات المحلية الفرن�سي للعام  ،1996و�إنما
ن�ص الد�ستور الفرن�سي للعام  1958في الفقرة الثالثة من المادة ( )72على
تمتع الهيئات المحلية ب�صالحيات �إدارية م�ستقلة ،يتم تحديدها في �إطار
القانون ،وهو ما �أطلق عليه الد�ستور «مبد�أ اال�ستقالل في الإدارة» (Libre
) .Administrationتقوم ب�إدارة �ش�ؤون الهيئات مجال�س محلية يتم انتخابها
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مبا�شرة من قبل المواطنين .وقد ربط الد�ستور ما بين مبد�أ اال�ستقالل في �إدارة
�ش�ؤون الهيئات المحلية واالنتخاب المبا�شر لأع�ضاء مجال�س الهيئات المحلية
من قبل المواطنين ،حيث يتم انتخاب مجال�س البلديات والمحافظات والأقاليم
كل � 6سنوات .ويحدد الد�ستور واجبات الهيئات المحلية واخت�صا�صاتها على
�أ�سا�س االخت�صا�ص العام ولي�س الح�صر ،ما �أ�صبح يعرف بالأ�سلوب الفرن�سي
في توزيع االخت�صا�صات ما بين الحكومة المركزية والمجال�س المحلية ،حيث
منحت الهيئات المحلية �سلطة اتخاذ القرارات في الم�سائل ذات الطابع
المحلي كافة.
كانت الهيئات المحلية في فرن�سا مكونة من البلديات حتى العام  ،1789عندما
�صدر قانون لت�شكيل المحافظات �أو الدوائر ،وذلك لتر�شيد عدد البلديات
الفرن�سية .ا�ستمر نظام الإدارة المحلية بالعمل بهذين الم�ستويين �إلى �أن جاء
قانون  ،1982وهو ما يعرف بالمرحلة الأولى من الالمركزية ( )Act Iلإعطاء
ال�شخ�صية االعتبارية للأقاليم ،و�أ�صبحت وحدات محلية م�ستقلة �إلى جانب
المحافظات والبلديات التي كانت قائمة من قبل ،وعليه �أ�صبح هنالك ثالثة
م�ستويات من التنظيم الالمركزي في فرن�سا.
 .2الت�صنيفات الإدارية

تم تق�سيم البالد �إلى ثالثة م�ستويات محلية تختلف في مهامها واخت�صا�صاتها
وفي طبيعة مجال�سها ،تتمثل تلك الم�ستويات في كل من الأقاليم وعددها اليوم
� 22إقليم ًا ،والدوائر �أو المحافظات وعددها  ،100والمجال�س البلدية حيث بلغ
ً 32
عددها العام  2004ما يقارب  36784مجل�س ًا بلديا.
�أ .المجال�س المحلية
تعتبر المجال�س من �أكثر وحدات الحكم المحلي �سيطرة على ال�ش�ؤون
المحلية ،حيث تقوم ب�صيانة الطرق والحدائق العامة ومرافق المياه و�إطفاء
الحرائق .وتنظم المجال�س المحلية وفق قانون البلديات الذي يحدد الجهاز
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الإداري للمجل�س في رئي�س البلدية ،والمجل�س المحلي .يمار�س رئي�س الهيئة
المحلية �صالحياته باعتباره رئي�س الجهاز التنفيذي للمجل�س ،فهو يعين
الموظفين الإداريين وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن المجل�س في هذا ال�ش�أن،
ويبا�شر الإ�شراف على العمل التنفيذي .ولكل هيئة محلية مجل�س محلي يتم
انتخاب �أع�ضائه لمدة �ست �سنوات ،كما يتم تجديد ع�ضوية ثلث الأع�ضاء كل
�سنتين ،ويقوم مجل�س الهيئة المحلية ب�إقرار الموازنة وي�شرف ويراقب ال�ش�ؤون
التنفيذية ذات ال�صبغة المحلية .ويتم اختيار المجل�س البلدي من خالل
انتخابات مبا�شرة بوا�سطة المواطنين� ،أما رئي�س البلدية فيتم اختياره من قبل
�أع�ضاء المجل�س المحلي المنتخبين .هذا ويملك رئي�س الجمهورية �أن يحل
مجال�س الهيئات المحلية في بع�ض الحاالت اال�ستثنائية عندما تخل بواجباتها
33
�أو تتقاع�س عن �أداء م�س�ؤولياتها.
بلغ عدد البلديات في فرن�سا العام  2004ما يقارب  36,784بلدية ،حيث ي�سكن
 %50من عدد �سكان فرن�سا في بلديات يبلغ عدد �سكانها �أقل من � 10آالف ن�سمة،
في حين يعي�ش �أقل من � 700شخ�ص في  25,000بلدية .وعلى الرغم من عدد
�سكان الهيئة المحلية وحجمها ،فقد منح القانون جميع البلديات ال�صالحيات
نف�سها ،وتتمتع المجال�س المحلية ب�صالحيات عامة " "touch a toutبكل ما له
عالقة ب�إدارة ال�ش�أن العام المحلي.
ب .الدوائر �أو المحافظات
لقد تم �إن�شاء المحافظات بموجب قانون � 26شباط ل�سنة  ،1790حيث كانت
تتبع الم�ستوى المركزي وتمثل الدولة� ،إلى �أن جاء قانون  1871ليعطيها �صفة
هيئة محلية .تتم �إدارة المحافظات من خالل مجل�س عام يتم انتخابه من
خالل انتخابات مبا�شرة ،ويتم تق�سيم الدوائر االنتخابية �إلى «كانتونات» لها
مجل�س يتم انتخاب ع�ضو يمثلها في مجال�س الدائرة ،ما ي�ضمن تمثيل معظم
الهيئات المحلية في منطقة الدائرة .ت�ضطلع الدوائر �أو المحافظات ب�شكل
رئي�سي بكل ما له عالقة بال�صالحيات في المجال االجتماعي.

156

الحكم المحلي في فل�سطين :واقع ور�ؤية م�ستقبلية.

ج .الأقاليم
تعتبر الأقاليم من �أكبر الوحدات الإدارية في فرن�سا ،وقد تم ت�شكيل هذه
الأقاليم العام  1955من �أجل التخطيط الإقليمي للمدن والبلدات المختلفة،
�إلى �أن تم تحويلها �إلى هيئة محلية ذات �شخ�صية معنوية العام  ،1982و�أ�صبح
عددها  22داخل حدود فرن�سا 34.يتم �إدارة الأقاليم من قبل مجل�س �إقليمي
يتم انتخابه بوا�سطة انتخابات مبا�شرة من قبل المواطنين ،ويتمتع رئي�سه
ب�صالحيات تنفيذية بناء على قانون العام .1982
 .3االخت�صا�صات

نظم قانون الهيئات المحلية الفرن�سي للعام  1996والمعدل للعام � 2004أهم
اخت�صا�صات الهيئات المحلية وواجباتها ح�سب كل م�ستوى �إداري ،ابتداء من
الأقاليم وانتهاء بالبلديات .وجاءت تلك االخت�صا�صات على �شكل حزمة خا�صة
من خالل تحديد االخت�صا�صات وفق قاعدة عامة؛ �إذ يكون للم�ستويات الإدارية
المختلفة الحرية في طريقة القيام بالأعمال ،بمعنى لم ت� ِأت االخت�صا�صات
على �سبيل الح�صر كما هو الحال في �أنظمة محلية �أخرى.
�إن عدم التوجه نحو ح�صر االخت�صا�صات جاء من منظور �أن الهيئات المحلية
هي الم�س�ؤولة عن �إدارة ال�ش�ؤون المحلية للمواطنين في المناطق �ضمن
حدودها� ،أما ال�ش�أن الذي ال يندرج تحت �صالحيات الهيئات المحلية ،ف�إنه
يبقى من م�س�ؤولية ال�سلطة المركزية� .إن عدم الح�صر يعطي حرية �أكبر
للهيئات المحلية للعب دور �أ�سا�سي في عملية التنمية الم�ستدامة ،من خالل
�إمكانية تطورها ،وقيامها بمهام تتما�شى مع الظروف االجتماعية واالقت�صادية
في المجتمع المحلي ،وتنفيذها م�شاريع تنموية �إلى جانب تقديم الخدمات.
وفيما يلي اخت�صا�صات كل م�ستوى من الم�ستويات الإدارية:
�أ .اخت�صا�صات الأقاليم
يتم �إدارة الإقليم من قبل مجل�س يتولى مهام �إدارة ال�ش�ؤون المتعلقة في الأقاليم
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مبا�شرة ،حيث تتمحور مهامه في الم�سائل المتعلقة بالتنمية االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والعلمية في حدود الإقليم 35.وا�ستناد ًا �إلى القانون
36
تتمتع الأقاليم ب�صالحيات متنوعة تتمثل في:
 .1الم�ساهمة في التنمية االقت�صادية :وذلك من خالل التخطيط الإقليمي
والتنظيم ،و�إدارة الأرا�ضي والدعم المالي والفني المبا�شر وغير المبا�شر
�إلى القطاع الخا�ص ،و�إدارة الموا�صالت على م�ستوى الإقليم ،والبنية
التحتية مثل بناء خطوط ومحطات ال�سكك الحديدية.
 .2المجال التعليمي والتدريب المهني :وذلك من خالل و�ضع برامج تدريب
مهنية مثل التدريب ودمج ال�شباب في التعليم ،وبناء المدار�س.
 .3حماية التراث والأماكن التاريخية.
 .4منع التلوث واالهتمام بالبيئة.
 .5بناء وتجهيز وتحمل تكلفة ت�شغيل المدار�س الثانوية.
 .6تدريب الوحدات المحلية الأخرى داخل الأقاليم.
منح القانون الأقاليم اخت�صا�صات عامة في التخطيط التنموي وو�ضع
اال�ستراتيجيات من �أجل تحقيق التنمية الم�ستدامة على م�ستوى وطني،
بالتعاون مع المحافظات والهيئات المحلية الواقعة �ضمن حدودها ،وذلك
لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ب .اخت�صا�صات الدوائر �أو المحافظات
يتولى مجل�س المحافظة تنظيم �سير العمل في المحافظة والهيئات المحلية
الواقعة �ضمن حدودها ،وتحديد اخت�صا�ص كل منها ،من خالل �إن�شاء هيئة
عامة م�شتركة مع الهيئات العامة والبلديات ،لتقديم الم�شورة في الأعمال
الفنية والمالية والقانونية ،وو�ضع اللوائح الداخلية في حدود القواعد العامة
التي يحددها القانون الخت�صا�صات المجل�س .كما يتولى الت�صويت على
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الموازنة التخطيطية للمحافظة ،والعمل على تنفيذها ،و�إن�شاء و�إدارة المرافق
المحلية التي تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي ،والإ�شراف على �أمالك
الدولة في داخل النطاق المحلي للمحافظة .وتتمثل �أهم اخت�صا�صات الدوائر
37
�أو المحافظات في المجاالت التالية:
�أو ًال .المجال االجتماعي والم�ساعدات االجتماعية:
 .1االهتمام بالطفولة ،وذلك من خالل �إن�شاء الح�ضانات.
 .2االهتمام بذوي االحتياجات الخا�صة ،وتوفير �أماكن ال�سكن واالندماج
االجتماعي.
 .3االهتمام بكبار ال�سن والم�سنين ،وذلك من خالل بناء بيوت الم�سنين
وتوفير ال�سكن المالئم لهم.
 .4الدعم المادي االجتماعي ،وذلك من خالل تقديم خدمات اجتماعية
لتعزيز الت�ضامن ،ودعم الحاالت الخا�صة والعائالت الفقيرة.
 .5توفير الأماكن الريا�ضية و�إدارتها.
 .6التخطيط التنموي والح�ضري.
ثاني ًا .مجال التعليم:
 .1بناء المدار�س للمرحلة الإعدادية وت�أهيلها.
� .2إدارة الخدمات الفنية للمدار�س.
ثالث ًا .مجال التنظيم:
� .1إدارة الممتلكات والمياه وال�سكك.
� .2إدارة ال�شوارع والموا�صالت الرابطة بين �أرا�ضيها.
�إ�ضافة �إلى مجاالت متعددة ،مثل:
 .1تقديم خدمات للمحافظة متعلقة بالتعليم المتو�سط والكليات.
 .2فتح الطرق ال�سريعة داخل المحافظة و�صيانتها.
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 .3تقديم الم�ساعدات العامة وخدمات الرفاهية.
 .4تطوير المناطق الريفية ،واالهتمام بالق�ضايا البيئية في المحافظة.
 .5االهتمام بالأماكن ال�سياحية في المحافظة.
من المالحظ �أن اخت�صا�صات المحافظات هي �أكثر تحديد ًا وتف�صي ًال ،وفي
مجاالت تتعلق بال�ش�ؤون االجتماعية ،وتقديم الم�ساعدات ،والتعليم ،وال�سياحة،
واالهتمام بق�ضايا البيئة على م�ستوى الأقاليم ،ومعظم مهامها تنفيذية.
ج .اخت�صا�صات المجال�س البلدية:
يخت�ص المجل�س البلدي ب�إدارة وتنظيم كافة ال�ش�ؤون المحلية التي تهم المجتمع
المحلي ،وله في �سبيل تحقيق ذلك و�ضع لوائحه الداخلية ،والت�صويت على
الموازنة ،وتقدير الر�سوم وال�ضرائب المحلية ،وعقد القرو�ض ،وتحديد �أولوية
الخدمات .كما يتولى المجل�س انتخاب رئي�سه وم�ساعديه والرقابة عليهم
وعلى الموظفين التابعين للمجل�س والهيئات المحلية 38.كما لرئي�س البلدية
اخت�صا�صات متعددة في المجالين الإداري والق�ضائي ،حيث يقوم بتنظيم
االنتخابات على �أرا�ضي بلديته ،والم�شاركة في تعداد ال�سكان والأحوال المدنية،
مثل عقود الزواج ،وا�ستخراج �شهادات الوالدة والوفاة ،و�ضمان تطبيق و�سائل
الأمن والحماية العامة .وتتمتع المجال�س المحلية ب�صالحيات عامة من �أجل �إدارة
ال�ش�أن العام المحلي ،وهي �أكثر تف�صي ًال من اخت�صا�صات الأقاليم والمحافظات،
وبخا�صة �أنها الأكثر قرب ًا للمواطنين ،وتتمحور تلك المهام وال�صالحيات حول
تنظيم �ش�ؤون الوحدة المحلية ،ويمكن تعداد �أهم تلك ال�صالحيات في:
 .1مجال التخطيط :حيث تقوم البلدية بو�ضع مخططاتها الهيكلية و�إ�صدار
رخ�ص البناء.
 .2المجال التعليمي� :إدارة المدار�س االبتدائية ،و�إدارة �ش�ؤون التعليم الأ�سا�سي.
 .3المجال االجتماعي :حيث تقوم بالنظر في طلبات الم�ساعدة االجتماعية،
و�إبداء ر�أيها قبل تحويلها �إلى المحافظات .كما تقوم بعمل درا�سات وتقييم
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حاجات المواطنين ،وب�إمكانها تقديم خدمات اجتماعية من خالل العاقد
مع المحافظات في مجاالت مختلفة.
 .4المجال الثقافي :وذلك من خالل �إدارة المكتبات والمتاحف ومدار�س
المو�سيقى و�صاالت الم�سرح.
 .5المجال الريا�ضي والترفيهي :وذلك من خالل دعم الن�شاطات الريا�ضية،
وتوفير المراكز الثقافية والمراكز الريا�ضية والمالعب (التدريب
وال�سباحة).
 .6مجال �صيانة الطرق والتخطيط للبلدية.
�إن اخت�صا�صات المجال�س المحلية تتركز في المهام الخدمية واالهتمام
بال�ش�ؤون المحلية اليومية للمواطنين ،كما تتمركز حول مهام �أ�سا�سية محددة،
وال تلعب �أي دور في مجال التنمية ب�شكل مبا�شر� ،أو في ال�سيا�سات الوطنية
االقت�صادية �أو االجتماعية.
 .4الموارد المالية

تختلف طبيعة �إيرادات الهيئات المحلية الفرن�سية من هيئة �إلى �أخرى ،لكن
مع ثبات �شكل الإيرادات لكل م�ستوى في جميع �أنحاء الجمهورية الفرن�سية.
تنق�سم الموارد في فرن�سا �إلى ق�سمين :موارد داخلية ،موارد خارجية� .إن
�أهم الموارد المالية الداخلية للمجال�س تتمثل في ال�ضرائب والر�سوم و�أرباح
39
الم�شروعات اال�ستثمارية.
�أو ًال .الموارد الداخلية للهيئات المحلية ،وتتلخ�ص بـ:
 .1ال�ضرائب على الأمالك العقارية.
 .2ال�ضرائب على قيمة الإيجار التي يراعى فيها �إذا ما كان العقار مبني ًا
�أم ال.
 .3ال�ضرائب على الم�ساكن ويتحملها ال�ساكن حتى لو كان م�ست�أجر ًا.
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� .4ضريبة المهن وتفر�ض على �أ�سا�س الراتب �أو الدخل المت�أتي من المهنة،
على �أن ال تتجاوز ن�سبة معينة تحددها القوانين ،ولقد تم �إلغا�ؤها في
الإ�صالحات الأخيرة العام .2010
�إ�ضافة �إلى الر�سوم المحلية التي تجبيها البلديات؛ مثل ر�سوم دخول الحدائق
والمتاحف التابعة للمجل�س المحلي ،ور�سوم الإعالنات ،والر�سوم مقابل الخدمات
التي تقدمها الهيئات المحلية للمواطنين ،و�أجور الم�ساكن والعقارات المملوكة
للمجل�س المحلي ،وكذلك �أرباح المجال�س المحلية من الم�شروعات اال�ستثمارية.
ثاني ًا .الموارد الخارجية للهيئات المحلية في فرن�سا:
تتمثل تلك الموارد في المنح المحولة من ال�سلطة المركزية للهيئات
المحلية ،حيث تعتبر مورد ًا �أ�سا�سي ًا في موازنات الهيئات المحلية� .إذ يمثل
هذا الم�صدر ما يقارب  ٪35من �إجمالي �إيرادات الهيئات المحلية العام
 .2005كما تعتمد الهيئات المحلية في �إنجاز م�شروعاتها الكبيرة وبرامج
التنمية المحلية على القرو�ض من البنوك والم�ؤ�س�سات المالية ،التي �شكلت
ن�سبة  %11من مجمل �إيرادات الهيئات المحلية للعام نف�سه 40،وتفر�ض
الدولة على الهيئات المحلية �أن تقتر�ض فقط لدعم م�شاريع ا�ستثمارية.

رابع ًا .نظام الحكم المحلي في جنوب �أفريقيا
عانى الحكم المحلي في جنوب �أفريقيا من تحديات ب�سبب نظام الف�صل
العن�صري ،حيث كان � %60سكان جنوب �أفريقيا الملونين (الذين يعي�شون
بالبانتو�ستونات) محرومين من المياه والكهرباء والخدمات ال�صحية .وقد
كانت البلديات خالل فترة الف�صل العن�صري مجز�أة ح�سب العرق واللون،
وغير متطورة ،وال تخ�ضع �إدارتها لأي نوع من المحا�سبة� ،إلى �أن جاء الد�ستور
العام  ،2000ليعالج مخلفات نظام الف�صل العن�صري ،وي�ضع الأ�س�س لنظام
محلي ديمقراطي .اتجهت ال�سلطة المركزية في جنوب �أفريقيا نحو اتخاذ
�إجراءات �إ�صالحية متعددة بعد نهاية نظام الف�صل العن�صري ،كان �أهمها
�إعادة هيكلة نظام الحكم المحلي وتعديل نظام البلديات.
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نظم الد�ستور نظام الحكم المحلي في جنوب �أفريقيا  ،حيث �أكد على �أن هذا
النظام يتكون من البلديات التي تدير ال�ش�ؤون المحلية في المنطقة الخا�صة
بها ،بما ال يتعار�ض مع الت�شريعات الوطنية ،و�أكد على �ضرورة �أن تعمل
البلديات على تحقيق الهدف الأ�سا�سي منها ،المتمثل في تقديم الخدمات
الأ�سا�سية للمواطنين .كما عملت الحكومة في الإطار نف�سه على �إقرار العديد
من الت�شريعات الجديدة التي تمخ�ضت عنها عملية تق�سيم منظمة للأقاليم
الموجودة ،و�إعادة النظر في �صالحيات البلديات ومهامها و�إيراداتها� .إن
توجه الحكومة نحو الإ�صالح العام  1993في قطاع الحكم المحلي تمثل في
عقد االنتخابات للمجال�س االنتقالية الموجودة منذ نظام الف�صل العن�صري،
والتقليل من عدد الهيئات المحلية من � 843إلى  ،278و�إجراء االنتخابات
41
المحلية العام . 2000
 .1التنظيم الإداري

�أكد الد�ستور على �أن جنوب �أفريقيا هي دولة موحدة مع وجود نظام حكم ال
مركزي ،مع ت�أكيده على �ضرورة وجود تن�سيق فعال ور�شيد ما بين الم�ستويات
لتحقيق الحاجات الأ�سا�سية للمواطنين ،وتحقيق التنمية في المجتمع المحلي.
ويت�شكل نظام الحكم في جنوب �أفريقيا من ثالثة م�ستويات :الم�ستوى الوطني،
42
م�ستوى المقاطعات ،الم�ستوى المحلي.
 .1الم�ستوى الوطني :يتمثل الم�ستوى الوطني في الحكومة المركزية التي تقوم
بو�ضع ال�سيا�سات و�إدارة �ش�ؤون البالد الخارجية وتحديد الأولويات من
خالل القوانين التي ي�شرعها البرلمان .وت�أتي �أهم م�صادر دخل الحكومة
المركزية من ال�ضرائب ،و�أهمها �ضريبة الدخل ،و�ضريبة القيمة الم�ضافة،
والجمارك.
 .2م�ستوى المقاطعات :ت�شكل المقاطعات الم�ستوى الثاني في جنوب �أفريقيا،
حيث حدد الد�ستور في الباب ال�ساد�س مقاطعات جنوب �أفريقيا الت�سعة،
وو�ضح ال�صالحيات المناطة بحكومات المقاطعات وهياكلها ،وب ّين
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حدودها .لقد منح الد�ستور المقاطعات حق الت�شريع من خالل مجل�س
ت�شريعي يتبع للمقاطعة ،ومجل�س تنفيذي يدير المقاطعة ي�شكل الحكومة
المحلية فيها .ت�ضطلع حكومة المقاطعات ب�صالحيات محددة ومح�صورة
مثل التعليم ،وال�صحة ،والرفاه االجتماعي ،و�صالحيات �أخرى ت�شترك
فيها مع الحكومة الوطنية �ضمن الأولويات التي تحددها الحكومة الوطنية.
وينظم الد�ستور الت�ضارب بين ال�سلطة الت�شريعية المحلية والوطنية في
الم�سائل الم�شتركة ،ويحدد متى وكيف تخت�ص �إحدى ال�سلطتين ب�إ�صدار
القرار 43.وت�شكل الر�سوم على رخ�ص المركبات والر�سوم الم�ستوفاة من
الم�ست�شفيات وال�ضرائب على �أندية القمار �أهم م�صادر دخل المقاطعات.
 .3م�ستوى البلديات :لقد تناول الباب ال�سابع من الد�ستور الم�ستوى المحلي،
و�أقر ت�شكيل بلديات ت�ضم مناطق البالد كافة ،حيث تملك كل بلدية مجل�س ًا
بلدي ًا يقع على عاتقه م�س�ؤولية اتخاذ القرارات و�إدارة ال�ش�ؤون المحلية في
منطقته مع وجود موظفين فيها .يتم اختيار الأع�ضاء من خالل انتخابات
محلية مدتها خم�س �سنوات ،كما يعمل على عر�ض ميزانية البلدية كل �سنة،
مع التركيز على خطط التطوير والتنمية وتقديم الخدمات لكل منطقة.
ولقد حدد الد�ستور �أهداف الحكومة المحلية 44 ،وذلك ب�ضرورة العمل على
توفير حكومة ديمقراطية وم�ساءلة �أمام المجتمعات المحلية ،و�ضمان توفير
الخدمات للمواطنين وا�ستدامتها على الم�ستوى المحلي ،وتعزيز التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،وكذلك تعزيز بيئة �آمنة و�صحية ،وت�شجيع م�شاركة
المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي في ق�ضايا الحكم المحلي،
وعلى البلدية �أن تعمل بجهد بما لديها من موارد مالية و�إدارية لتحقيق
الأهداف ال�سابقة الذكر.
 .2الت�صنيفات الإدارية

ت�صنف البلديات في جنوب �أفريقيا �إلى ثالثة م�ستويات ح�سب ما حدده
45
الد�ستور:
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 .1بلديات (�أ) :هي بلديات المدن الكبيرة ،ويبلغ معدل عدد �سكانها 2.5
مليون ن�سمة 46.ويبلغ عدد البلديات الم�صنفة بـ (�أ) 8 ،بلديات كبرى يدير
�ش�ؤون كل منها مجل�س بلدي ،كما لديها �صالحيات ت�شريعية .تتميز هذه
البلديات بكونها مراكز اقت�صادية ،ولديها ا�ستقالل مالي و�إداري كبير.
 .2بلديات (ب) :ت�شكل باقي بلديات جنوب �أفريقيا ،وت�شترك في المجل�س
البلدي نف�سه وال�صالحيات الت�شريعية نف�سها مع بلدية (ج) التي تقع
�ضمن حدودها .يبلع عدد بلديات (ب)  226بلدية ،ويختلف عدد �سكانها
وموازناتها من بلدية �إلى �أخرى.
 .3بلديات (ج) :وهي بلديات الأقاليم ،وت�ضم �ضمن حدودها مجموعة من
البلديات ال�صغيرة (ب) ،ويت�شكل مجل�سها البلدي من ممثلين من مجال�س
بلدية عدة من بلديات ال�صنف (ب) ،ولديها �أي�ض ًا �صالحيات ت�شريعية،
47
ويبلغ عددها  44بلدية؛ �أي بمعدل  5بلديات (ج) في كل �إقليم.
 .3ال�صالحيات

لقد �أعطى الم�شرع في جنوب �أفريقيا البلديات �صالحيات لتقديم خدمات
�أ�سا�سية للمواطنين ،كما منحها �صالحيات تنموية خا�صة في مجاالت
التنمية االقت�صادية� .أما على �صعيد الخدمات الأ�سا�سية ،فقد منحها
القانون �صالحيات في مجال ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻭﺍﻟ�ﺼﺭﻑ ﺍﻟ�ﺼﺤﻲ ،و�شبكات
الكهرباء ،وجمع النفايات ،والدفاع المدني ،و�إدارة العوا�صف في المناطق
ال�سكنية ،والمقابر ،والنظافة العامة ،والحدائق العامة ،و�إ�ضاءة ال�شوارع
والطرق ،والمرور ،ومواقف المركبات ،والمرافق الريا�ضية ،ومراكز
رعاية الطفولة� .أما فيما يتعلق بالخدمات التطويرية ،فقد منحها الم�شرع
�صالحيات في التخطيط و�أنظمه البناء ،وو�ضع الأنظمة التجارية ،ومنح
التراخي�ص ،والرقابة على المحالت التجارية التي تبيع المواد التموينية
والم�شروبات الكحولية للعموم ،ومنحها �أي�ض ًا �صالحيات في ال�صحة البيئية،
والم�سالخ ،والأ�سواق ،وال�سياحة المحلية ،والموا�صالت العامة ،داخل حدود
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البلدية ،والتلوث ،واليافطات� .أما فيما يتعلق بال�صالحيات ذات الطابع
التنموي ،فهي ت�شتمل على:
�أ .تنظيم و�إدارة عمليات التخطيط وو�ضع الموازنة و�إدارتها ،و�إعطاء
الأولوية لالحتياجات الأ�سا�سية للمجتمع ،وتعزيز التنمية االجتماعية
واالقت�صادية للمجتمع.
ب .الم�شاركة في برامج التنمية التي يتم و�ضعها على م�ستوى الحكومة
الوطنية والمقاطعات.
 .4الموارد المالية
48

لقد حدد الد�ستور الموارد المالية للبلديات ،وذلك من خالل:

 .1فر�ض وجباية ال�ضرائب على الممتلكات ،وجباية الر�سوم مقابل الخدمات
التي تقدمها البلدية �أو المقدمة نيابة عنها.
 .2فر�ض �أي ر�سوم �أو �ضرائب �أخرى ال تتعار�ض مع الت�شريعات الوطنية،
وتندرج �ضمن مناطق البلديات.
 .3القرو�ض من البنوك �أو البلديات الأخرى من �أجل دعم الموازنة ،ودعم
احتياجات �أ�سا�سية مثل الطرق �أو �شبكات المياه.
 .4التحويالت من الحكومة الوطنية وحكومة المقاطعات كما ن�ص عليها الد�ستور.
 .5الإ�صالحات في نظام الحكم المحلي

كان عدد الهيئات المحلية ما قبل العام  2000يزيد على  1000هيئة محلية،
يطبق فيها نظام الف�صل العن�صري� ،إال �أنه وبعد تحول النظام في جنوب
�أفريقيا �إلى نظام ديمقراطي ،تم العمل على بناء نظام حكم محلي ديمقراطي
خف�ض فيه عدد الهيئات المحلية ،كما تم التركيز ب�شكل �أ�سا�سي على بناء
قدرات البلديات ،حيث �أن معظمها لم تتوفر لديها �أي قدرات تذكر.
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�إن �أهم التحديات التي يواجهها نظام الحكم المحلي في جنوب �أفريقيا ،هو
العمل مع م�ستويات الحكم الأخرى بطريقة متكاملة ،وبخا�صة في مجاالت المياه
والكهرباء و�شبكات ال�صرف ال�صحي و�شبكات الموا�صالت وال�صحة .ولهذا
و�ضعت مبادئ تم العمل بموجبها عند �إعادة هيكلة نظام الحكم المحلي ،وهي
وجود توا�صل جغرافي بين المناطق ،والعمل على اال�شتراك في الم�صادر ،وتحديد
حجم البلديات ب�شكل منا�سب ،بحيث ت�سهل �إدارتها من النواحي المالية والإدارية
واالجتماعية .لقد تم ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة لر�سم حدود البلديات ،بحيث تعمل
هذه الهيئة ب�شكل م�ستمر على تقييم �أداء البلديات في تقديم الخدمات حتى تقوم
الحكومة بتعديل ال�صالحيات الممنوحة لها بناء على قدراتها.
 .6العالقة بين الحكومة وم�ؤ�س�سات الحكم المحلي

�إن العالقة ما بين الحكومة الوطنية وحكومة المقاطعات والحكم المحلي هي
عالقة حكم تعاونية ح�سب ما �أكد عليه الد�ستور في الباب الثالث (Cooperative
) ،Governmentحيث حدد الد�ستور العالقة بين م�ستويات م�ؤ�س�سة الحكم
الثالثة :الحكومة الوطنية ،المقاطعات ،الم�ستوى المحلي ،وو�ضع مجموعة من
المبادئ للتعاون بينها على �أ�سا�س مراعاة م�صلحة المواطن ،وبالتالي �أوجب
الد�ستور هذه الم�ستويات بالتعاون وحل الخالفات بينها ودي ًا ،وفي حال تعذر
ذلك يتم اللجوء �إلى الق�ضاء .وعلى الرغم من �أن قطاع الحكم المحلي هو
قطاع م�ستقل ،ف�إن الحكومة الوطنية وحكومة المقاطعات تمار�سان دور ًا رقابي ًا
على البلديات ،وقد �ألزم الد�ستور الحكومة الوطنية والمقاطعات بتقديم الدعم
للبلديات وتعزيز قدراتها من �أجل القيام بواجباتها.
وت�ضطلع الحكومة الوطنية ب�سلطة و�ضع القوانين العامة للدولة� ،إال �أن �أي
م�شاريع �أو م�سودات لقوانين ت�ضعها الحكومة الوطنية �أو حكومة المقاطعات
تتعلق بالو�ضع القانوني �أو ال�صالحيات الممنوحة للبلديات ،ي�ستوجب عر�ضها
على العموم قبل تمريرها �أمام البرلمان �أو مجل�س الت�شريع في المقاطعة،
لإف�ساح المجال �أمام البلديات �أو الأفراد لالعترا�ض �أو �إبداء ر�أيهم.
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خام�س ًا .نظام الحكم المحلي في فل�سطين
 .1الهيئات المحلية الفل�سطينية

َع َّر َف قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة  1997والمعدل بموجب القرار بقانون
رقم ( )9ل�سنة  ،2008الهيئة المحلية في المادة رقم ( )1فقرة (ب) ب�أنها« :وحدة
الحكم المحلي في نطاق جغرافي و�إداري معين» .كما َع َّر َف القانون مجل�س الهيئة
المحلية ب�أنه «مجل�س البلدية �أو المجل�س المحلي �أو المجل�س القروي �أو اللجنة
الإدارية �أو لجنة التطوير �أو �أي مجل�س �آخر ،ي�شكل وفق ًا لأحكام هذا القانون،)...
في حين لم ي�شر هذا القانون �إلى كيفية و�آلية ت�صنيف الهيئات المحلية.
قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية العام  1995با�ستحداث عدد كبير من
الهيئات المحلية وت�صنيفها ،وذلك ل�سد الفراغ الإداري الذي فر�ضه االحتالل
الإ�سرائيلي في مناطق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على الم�ستوى المحلي،
واال�ستجابة لمطالب التجمعات الفل�سطينية التي اندفعت تطالب عبر ممثليها
ال�سيا�سيين والع�شائريين بتمثيل محلي ،وذلك من خالل �إعطاء هذه التجمعات
�صفة اعتبارية قانونية لتقديم الخدمات للمواطنين ،وتمكنها من تلقي التمويل
من ال�سلطة الفل�سطينية والجهات المانحة ،في ظل غياب ا�ستراتيجية وا�ضحة
للحكم المحلي في ذلك الوقت.
ومن �أهم المعايير التي اتبعتها وزارة الحكم المحلي في ت�صنيف الهيئات
المحلية ،هي -1 :االقتران بالو�ضع القائم قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية-2 .
االقتران بالتجمعات ال�سكانية الكبيرة كهيئات محلية -3 .اعتبار كل التجمعات
ال�سكانية فوق � 4آالف ن�سمة مجال�س محلية في القد�س ،وكذلك بع�ض التجمعات
ال�سكانية في �أريحا -4 49.اعتبار التجمعات فوق الألف ن�سمة مجال�س قروية.
� -5أما التجمعات دون الألف ن�سمة ،فقد اعتبرت لجان م�شاريع ،وال تجري فيها
انتخابات محلية 50.وبذلك �أ�صبح عدد الهيئات المحلية في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة في ذلك الوقت  497هيئة محلية 51،مق�سمة �إلى  118بلدية ،و11
52
مجل�س ًا محلي ًا ،و 241مجل�س ًا قروي ًا ،و 127لجنة م�شاريع.
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وفي خطوة �أخرى لت�صنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية ،عملت وزارة الحكم
المحلي ،وبقرار من وزير الحكم المحلي في العام  ،1998على تق�سيم البلديات
�إلى �أربع فئات (�أ ،ب ،ج ،د) .وقد اتبعت وزارة الحكم المحلي في تق�سيمها
للبلديات معايير ذات عالقة بتاريخ ن�ش�أة الهيئة المحلية ،وعدد �سكانها،
وموقعها في المحافظة 53.وبناء عليه ،فقد �شملت الفئة (�أ)  14بلدية ،و�ضمت
مراكز المحافظات كافة ،و�شملت الفئة (ب)  24بلدية ،والفئة (ج)  41بلدية،
�أما الفئة (د) فقد �شملت  39بلدية.
 .2الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية

حدد القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل ل�سنة  2003في المادة ( )85طبيعة
الإدارة المحلية من خالل ن�صه على �أن «تنظم البالد بقانون في وحدات �إدارة
محلية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون لكل وحدة منها مجل�س منتخب
انتخاب ًا مبا�شر ًا على الوجه المبين في القانون .ويحدد القانون اخت�صا�صات
وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعالقتها بال�سلطة المركزية ودورها
في �إعداد خطط التنمية وتنفيذها ،كما يحدد القانون �أوجه الرقابة على تلك
الوحدات ون�شاطاتها المختلفة .ويراعى عند التق�سيم المعايير ال�سكانية
والجغرافية واالقت�صادية وال�سيا�سية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن
وم�صالح التجمعات فيه».
كما جاء قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة  1997بعد �سل�سلة طويلة من
الأوامر الع�سكرية الإ�سرائيلية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،التي حدت
من دور الهيئات المحلية في تحقيق التنمية المحلية ،ليحل محل قانون
البلديات الأردني رقم ( )29ل�سنة  ،1955وقانون �إدارة القرى رقم ()5
ل�سنة  1954في ال�ضفة الغربية ،وقانون البلديات االنتدابي رقم ( )1ل�سنة
 ،1934وقانون �إدارة القرى ل�سنة  1944في قطاع غزة .لقد �ساوى القانون
بين مجال�س البلديات والمجال�س القروية ولجان الم�شاريع 54،وذلك من حيث
االخت�صا�صات والموارد المالية.
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ح�صر القانون �أهم اخت�صا�صات الهيئات المحلية في  27مهمة ،نذكر منها:
�إ�صدار رخ�ص البناء ،تنظيم المحالت التجارية ،التخطيط الح�ضري ،المياه،
الكهرباء .وحدد دور الهيئات المحلية في تح�سين وتنظيم �أو�ضاع المواطنين
المعي�شية ،لتحقيق التنمية الم�ستدامة .وتناول القانون �أي�ض ًا عملية ت�شكيل
الهيئات المحلية و�إلغائها ،ونظم رئا�سة هذه الهيئات وع�ضويتها ،حيث
حدد مدة الرئا�سة والع�ضوية وتجديدها وحاالت �شغورها وفقدانها وكيفية
ا�ستردادها .كما تناول �ش�ؤون موظفي الهيئات المحلية ،وحدد عالقة الهيئات
المحلية بوزارة الحكم المحلي ،وبين م�س�ؤوليات الوزارة و�صالحياتها في
الرقابة والتوجيه على هذه الهيئات.
لقد ت�أثر الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل الهيئات المحلية في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة بالموروث القانوني الذي خلفته الحقب التاريخية التي
حكمت فل�سطين ،وهو ما قد يف�سر درجة المركزية العالية في الرقابة في
مواده التي ت�ستوجب موافقة الوزير على �أعمال الهيئات المحلية .وجاء
القرار بقانون رقم ( )9ل�سنة  2008ب�ش�أن تعديل قانون الهيئات المحلية
رقم ( )1ل�سنة  ،1997ليزيد مركزية القانون ،وذلك ب�إعطائه مزيد ًا من
ال�صالحيات للحكومة المركزية (المادة الثالثة من التعديل)� ،إذ يجيز
لمجل�س الوزراء حل مجل�س الهيئة المحلية بتن�سيب من الوزير في حال
تجاوز �أو �أخل المجل�س ب�صالحياته المن�صو�ص عليها في القانون� ،أو في
حالة انتهاء مدة دورة المجل�س ،وتعيين لجنة تقوم بمهام المجل�س المنحل
لمدة �أق�صاها �سنة ،بحيث تجري انتخابات مجل�س الهيئة المحلية خالل
هذه الفترة .وقد ذهب القانون �أبعد من ذلك ب�إعطاء الوزير ال�صالحية،
ب�إقالة رئي�س المجل�س من رئا�سة الهيئة .كما �شملت التعديالت مواد
تت�ضمن تحديد رواتب ر�ؤ�ساء الهيئات المحلية ،ومكاف�آت �أع�ضاء المجل�س
بدل ح�ضور الجل�سات بنظام رواتب ي�صدر عن مجل�س الوزراء بتن�سيب من
55
الوزير.
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 .3االخت�صا�صات

نظم قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة  1997والمعدل ل�سنة 2008
�صالحيات الهيئات المحلية من بلديات ومجال�س قروية من خالل المادة ()15
من القانون نف�سه ،حيث جاءت هذه ال�صالحيات على �سبيل الح�صر على نهج
قانون البلديات الأردني للعام  .1955لقد ح�صر القانون �صالحيات الهيئات
المحلية في  27مهمة ،يمكن تق�سيمها �إلى �أربعة قطاعات:
 .1الخدمات العامة :مثل تزويد ال�سكان بالمياه ال�صالحة لل�شرب ،وتعيين
موا�صفات لوازمها وتحديد �أ�سعارها ،و�إن�شاء المجاري العامة و�إدارتها
ومراقبتها ،و�إن�شاء الأ�سواق العامة وتنظيمها ،و�إن�شاء المقابر وتنظيمها،
وتنظيم الحرف وال�صناعات ،و�إن�شاء المالجئ للمحتاجين ،ومراقبة جمع
التبرعات في الأماكن العامة ،و�إن�شاء المتاحف والمكتبات العامة وغيرها.
 .2الأعمال التخطيطية والتنظيمية :مثل تخطيط البلدة وتنظيمها ،و�إعداد
المخططات الهيكلية والتف�صيلية ،وفتح ال�شوارع و�إلغائها وتعديلها
و�صيانتها ،ومراقبة �إن�شاء الأبنية وترخي�صها ،وهدم الأبنية الخطرة.
 .3الأعمال الرقابية :مثل منع الت�سول ،ومراقبة وتنظيم الباعة المتجولين،
ومراقبة اللوحات والإعالنات وتنظيمها ،ومراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها،
ومراقبة المحالت.
 .4االخت�صا�صات الوقائية :مثل اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على
ال�صحة العامة ،واتخاذ االحتياطات لمواجهة �أخطار ال�سيول والفي�ضانات.
لم يخ�ص�ص قانون الهيئات المحلية �صالحيات محددة لكل م�ستوى محلي،
و�إنما جاءت تلك ال�صالحيات متماثلة لكل من المجال�س البلدية والمجال�س
القروية بغ�ض النظر عن قدراتها المالية والإدارية .كما لم يفرق القانون
في درجة الأهمية بين هذه ال�صالحيات .ويالحظ �أن هذه االخت�صا�صات
تقت�صر على الخدمات البلدية منقو�ص منها العديد من ال�صالحيات ال�ضبطية
والإطفاء والدفاع المدني ،وال�صالحيات االقت�صادية واال�ستثمارية� ،أو �أي
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�صالحيات في مجال التعليم وال�ش�ؤون االجتماعية �أو الخدمات ال�صحية .بل
�إن بع�ض ال�صالحيات التي منحها القانون للهيئات المحلية �أ�صبحت عر�ضة
للت�آكل كالكهرباء ،والماء� ،أو مثل �سحب �صالحيات �إ�صدار تراخي�ص الحرف
وال�صناعات بقرار من مجل�س الوزراء من الهيئات المحلية ،ومنحها لوزارة
ال�صحة ،الأمر الذي �أ�ضعف من الموارد المالية للهيئات المحلية� 56.أ�ضف
�إلى ذلك التداخل في ال�صالحيات بين الهيئات المحلية وبع�ض الوزارات التي
�سلبتها �أي�ض ًا بع�ض ًا من اخت�صا�صاتها مثل التداخل في ال�صالحيات بين وزارة
ال�صحة والهيئات المحلية فيما يتعلق بال�صحة العامة.
 .4الم�صادر المالية

نظم ق انون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة  1997الأمور المتعلقة بمالية
الهيئات المحلية ابتداء بالإيرادات ،والر�سوم ،و�إعداد الموازنة ،و�آلية توزيع
الموارد من خالل مجموعة من المواد القانونية ،حيث تناولت المادة ( )22من
القانون �أهم �إيرادات الهيئات المحلية التي تمكنها لممار�سة مهامها في خدمة
المجتمع المحلي ،والتي تتمثل في:
�أ .ال�ضرائب والر�سوم والأموال المفرو�ضة �أو المت�أتية بمقت�ضى �أحكام
القانون� ،أو �أي نظام �صادر باال�ستناد �إليه� ،أو �أي قانون �أو نظام �آخر
ن�ص فيه على ا�ستيفاء �ضرائب �أو ر�سوم �أو مخالفات للهيئات المحلية.
ب .التبرعات والهبات والم�ساعدات التي يوافق عليها المجل�س.
ج .الح�صة التي تخ�ص�صها ال�سلطة التنفيذية للهيئة المحلية.
�أما عائدات الهيئات المحلية من ال�ضرائب ،فهي� :ضريبة الأمالك ،وتتم
جبايتها بوا�سطة وزارة المالية مقابل اقتطاع مبلغ  ،%10وتحويل  %90للهيئات
المحلية؛ �ضريبة المهن؛ �ضريبة المعارف ،وهي جزء من �ضريبة الأمالك،
تتم جبايته من قبل الهيئات؛ وال�ضريبة ال�شخ�صية ،وهي �ضريبة تجبيها بع�ض
البلديات والمجال�س القروية وتفر�ض على الرجال على �شكل مبلغ مقطوع .كما
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تجبي الهيئات المحلية ر�سوم النفايات ،ور�سوم المجاري وال�صرف ال�صحي،
ور�سوم المياه (للهيئات التي تدير م�شاريع المياه فيها) ،ور�سوم الكهرباء
(للهيئات التي تدير م�شاريع الكهرباء فيها) ،ور�سوم الرخ�ص ،وبخا�صة
رخ�ص البناء ،ور�سوم الأ�سواق (الهيئات التي تملك �أ�سواق ًا تجارية) ،ور�سوم
م�شاريع خا�صة (ك�سوق ال�سمك ،والمتنزهات ،والنوادي ،والم�شاريع ذات
ال�صبغة التجارية).
كما نظم القانون في المادة ( )25ر�سوم وغرامات النقل على الطرق ،من
خالل تخ�صي�ص  %50من الر�سوم والغرامات التي ت�ستوفى بمقت�ضى قانون
النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية ،وتتكون من رخ�ص اقتناء
المركبات ،ومن غرامات الت�أخير ،وغيرها.
على الرغم من كون تلك الإيرادات تعود للهيئات المحلية ،ف�إنه لي�س لها
�صالحية الت�صرف فيها؛ �سواء بجبايتها �أو تعديل قيمتها ،حيث تحتفظ
ال�سلطة المركزية ممثلة بوزارة المالية ب�سلطة توزيع الن�سب المتبقية على
الهيئات المحلية بالطريقة التي يقررها مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب من
وزير الحكم المحلي (المادة  ،)26وبنا ًء على اعتبارات خم�سة حددها القانون
تف�سح المجال �أمام ال�سلطة المركزية لل�سيطرة التامة على طريقة توزيعها.
كما يعطي القانون الحق لمجل�س الوزراء بناء على تن�سب الوزير �أن يخ�ص�ص
ق�سم ًا من ح�صيلة هذه الإيرادات كم�ساعدات مالية للمجال�س ومجال�س
الخدمات الم�شتركة ،لتمكينها من القيام بم�شاريع ذات �أهمية ت�ستلزم
الم�ساعدة ،وبالتالي ف�إن الهيئات المحلية ال ت�ستوفي بال�ضرورة جميع
م�ستحقاتها من ال�سلطة التنفيذية .كما تعاني الهيئات المحلية من نق�ص
ال�صالحيات في الت�صرف بالعوائد والر�سوم المفرو�ضة ،حيث يجوز لمجل�س
الهيئة المحلية �أن يخف�ض �أو يلغي من الر�سوم المفرو�ضة على الأفراد ب�سبب
الحالة االجتماعية� ،إذا تبين �أن ذلك �أقرب �إلى تحقيق العدالة والإن�صاف� ،إال
57
�أن ذلك يتطلب م�صادقة الوزير.
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�أما فيما يتعلق بموازنة الهيئات المحلية ،فقد حدد القانون �آليات �إعدادها
والعمل فيها ،حيث يعمل مجل�س الهيئة المحلية على �إعداد موازنة �سنوية يلتزم
بها بعد �إقرارها من المجل�س ،مع �ضرورة ت�صديقها من الوزير ،ويتم و�ضع
الموازنة خالل الأ�شهر الأربعة الأخيرة من ال�سنة ،وقبل �شهرين من بداية ال�سنة
المالية الجديدة .وال يجوز لمجل�س الهيئة نقل مخ�ص�صات من ف�صل �إلى �آخر،
58
�أو من مادة �إلى �أخرى� ،إال بقرار من المجل�س وم�صادقة الوزير عليه.

ملخ�ص تجارب الحكم المحلي في الأردن ،و�إ�سرائيل ،وفرن�سا ،وجنوب �أفريقيا وفل�سطين

الأردن

�إ�سرائيل

فرن�سا

جنوب �أفريقيا

قانون البلديات �إدارية م�ستقلة يتم تحديدها الد�ستور
الد�ستور
في �إطار القانون ،وهو ما �أطلق
عليه الد�ستور «مبد�أ اال�ستقالل الت�شريعات المنبثقة عن
الد�ستور
قانون �إدارة القرى قانون المجال�س في الإدارة»
المحلية

قانون البلديات

()Libre Administration

فل�سطين
القانون الأ�سا�سي
قانون الهيئات
المحلية
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الإطار الد�ستوري والقانوني

الأردن

�إ�سرائيل

 .1البلديات.

فرن�سا

جنوب �أفريقيا

فل�سطين

 .1الأقاليم.

 .1بلديات (�أ).

.1بلديات مراكز
المحافظات.

 .1بلديات (�أ).

 .2الدوائر �أو المحافظات.

 .2بلديات مراكز  .2المجال�س
المحلية.
الألوية.

 .3بلديات (ج).

 .2بلديات (ب).

 .3المجال�س البلدية.

 .3بلديات مراكز  .3المجال�س
الإقليمية.
الأق�ضية.

 .2بلديات (ب).
 .3بلديات (ج).
 .4بلديات (د).

 .4البلديات
الأخرى
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الأردن

�إ�سرائيل

 .1قطاع الطرق  .1مجاالت
�إجبارية
والمرور.
 .2قطاع الحرف (مجاالت
التعليم والثقافة
والمهن.
والرفاه
 .3قطاع ال�صحة
االجتماعي
العامة والوقاية من
و�صيانة وتعبيد
الكوارث.
الطرق والمياه
 .4قطاع الأبنية وال�صرف
وتخطيط المدن .ال�صحي و�إعادة
ت�أهيل
 .5الوظائف
الإدارية والمالية.

فرن�سا
 .1الأقاليم (الم�ساهمة في
التنمية االقت�صادية ،المجال
التعليمي والتدريب المهني،
حماية التراث والأماكن
التاريخية ،منع التلوث
واالهتمام بالبيئة ،بناء
وتجهيز وتحمل تكلفة ت�شغيل
المدار�س الثانوية ،تدريب
الوحدات المحلية الأخرى
داخل الأقاليم).

جنوب �أفريقيا
 .1مجاالت التنمية
االقت�صادية.

فل�سطين
 .1الخدمات
العامة.
 .2الأعمال
التخطيطية
والتنظيمية.

 .4االخت�صا�صات
الوقائية.

 .3الأعمال
الرقابية.

 .2خدمات �أ�سا�سية
(خﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﺍﻟ�ﺼﺭﻑ
ﺍﻟ�ﺼﺤﻲ� ،شبكات الكهرباء،
جمع النفايات ،الدفاع
المدني و�إدارة العوا�صف،
النظافة العامة ،الحدائق
العامة� ،إ�ضاءة ال�شوارع
والطرق ،المرور ،مواقف
المركبات ،المرافق
الريا�ضية ومراكز رعاية
الطفولة).
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االخت�صا�صات

الأردن

جنوب �أفريقيا
 .3الخدمات التطويرية
(التخطيط و�أنظمه البناء،
و�ضع الأنظمة التجارية،
منح التراخي�ص والرقابة
على المحالت التجارية).
 .4ال�صحة البيئية والم�سالخ
والأ�سواق وال�سياحة المحلية
والموا�صالت العامة داخل
حدود البلدية والتلوث
واليافطات.

فرن�سا
 .2الدوائر �أو المحافظات
(المجال االجتماعي :االهتمام
بالطفولة ،االهتمام بذوي
االحتياجات الخا�صة وتوفير
�أماكن ال�سكن واالندماج
االجتماعي ،االهتمام بكبار
ال�سن والم�سنين ،الدعم
المادي االجتماعي ،توفير
و�إدارة الأماكن الريا�ضية،
التخطيط التنموي والح�ضري.
مجال التعليم :بناء وت�أهيل
المدار�س للمرحلة الإعدادية،

�إ�سرائيل

الطرق و�إدارة
المنتزهات
العامة
والخدمات
االجتماعية
والريا�ضة
وال�صحة
والثقافة
وم�شاريع البنية
التحتية).

فل�سطين
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الأردن

�إ�سرائيل

فرن�سا

�إدارة الخدمات الفنية
� .2إ�صدار
الأنظمة بموافقة للمدار�س .مجال التنظيم:
وزير الداخلية �إدارة الممتلكات والمياه
�أو موافقة وزير وال�سكك� ،إدارة ال�شوارع
الداخلية ووزير والموا�صالت الرابطة بين
�أخر ذي عالقة �أرا�ضيها .مجاالت �أخرى:
تقديم خدمات للمحافظة
بال�ش�أن.
متعلقة بالتعليم المتو�سط
 .3التخطيط
والكليات ،فتح الطرق ال�سريعة
العمراني.
داخل المحافظة و�صيانتها،
تقديم الم�ساعدات العامة
وخدمات الرفاهية ،تطوير

جنوب �أفريقيا

فل�سطين
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االخت�صا�صات

الأردن

�إ�سرائيل

فرن�سا
المناطق الريفية واالهتمام
بالق�ضايا البيئية في
المحافظة ،االهتمام بالأماكن
ال�سياحية).
 .3المجال�س البلدية( :مجال
التخطيط ،المجال التعليمي،
المجال االجتماعي ،المجال
الثقافي ،المجال الريا�ضي
والترفيهي ،مجال �صيانة
الطرق والتخطيط للبلدية).

جنوب �أفريقيا

فل�سطين
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عدد الوحدات المحلية

الأردن

 99بلدية

�إ�سرائيل

 256هيئة محلية
مق�سمة �إلى:
 77بلدية.

 126مجل�س ًا
محلي ًا.

 53مجل�س ًا
�إقليمي ًا.

فرن�سا
� 22إقليم ًا.
 100من الدوائر
والمحافظات.

جنوب �أفريقيا
 278بلدية مق�سمة �إلى:
 8بلديات (�أ).
 226بلدية (ب).

فل�سطين
 379هيئة محلية
في ال�ضفة وقطاع
غزة مق�سمة �إلى:
 136بلدية.
 44بلدية (ج).

 36784مجل�س ًا بلدي ًا.

 243مجل�س ًا
قروي ًا ومحلي ًا.
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الأردن

�إ�سرائيل

فرن�سا

 .1الموارد الداخلية للهيئات
م�صادر مبا�شرة  .1الإيرادات
المحلية (ال�ضرائب على
المبا�شرة
(ال�ضرائب
الأمالك العقارية ،ال�ضرائب
والر�سوم ،الأموال (ال�ضرائب
المفرو�ضة مقابل ور�سوم الخدمات على قيمة الإيجار ،ال�ضرائب
عل ى الم�ساكن� ،ضريبة
تقديم الخدمات والعوائد
المهن)
المختلفة).
للمواطنين)

فل�سطين
 .1ال�ضرائب
والر�سوم والأموال
المفرو�ضة �أو
المت�أتية.

جنوب �أفريقيا
 .1فر�ض وجباية ال�ضرائب
على الممتلكات وجباية
الر�سوم مقابل الخدمات.

 .2التبرعات
 .2المخ�ص�صات  .2الموارد الخارجية (المنح  .2فر�ض �أي ر�سوم �أو
م�صادر غير
مبا�شرة (اقترا�ض والأموال المحولة المحولة من ال�سلطة المركزية �ضرائب �أخرى ال تتعار�ض مع والهبات
والم�ساعدات.
الت�شريعات الوطنية.
للهيئات المحلية)
الأموال من جهات من ال�سلطة
المركزية.
مخت�صة)
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الموارد المالية

الأردن

�إ�سرائيل

 .3الم�ساهمة
المبا�شرة من
قبل وزارة المالية
ووزارات �أخرى.

 .4المنح
والهبات.

 .5القرو�ض
المختلفة داخلية
وخارجية.

فرن�سا

فل�سطين
 .3الح�صة التي
تخ�ص�صها
ال�سلطة التنفيذية
للهيئة المحلية.

جنوب �أفريقيا
 .3القرو�ض من البنوك �أو
البلديات .التحويالت من
الحكومة الوطنية وحكومة
المقاطعات.
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الالمركزية في الأنظمة المقارنة
قبل البدء بتحليل نظم الالمركزية في كل دولة من الدول المقارنة �سابقة
الذكر ،ال بد لنا من تعريف الالمركزية وبيان �أنواعها .يق�صد بالالمركزية
توزيع ال�سلطة بين الحكومة المركزية وهيئات �أخرى ذات �شخ�صية معنوية
تدير �ش�ؤونها الإدارية ب�شكل م�ستقل تحت �إ�شراف الدولة ورقابتها 59.كما
يعرف �آخرون الالمركزية ب�أنها «�أ�سلوب في التنظيم يقوم على �أ�سا�س
توزيع ال�سلطات واالخت�صا�صات بين ال�سلطة المركزية وهيئات �أخرى
م�ستقلة قانون ًا» 60.ويجمع الباحثون على ت�صنيف الالمركزية �إلى �سيا�سية
ومالية و�إدارية ،ولكن قبل الحديث عن �أنواع الالمركزية يجدر التنويه �أن
الالمركزية لي�ست هدف ًا في حد ذاتها ،و�إنما �أداة ت�ستخدمها الدول بهدف
�إحداث التنمية المحلية ،وتطبيق مبد�أ الم�ساواة االقت�صادية في جميع
مناطق الدولة ،وتمكين المواطنين من الم�شاركة في اتخاذ القرارات
المتعلقة بتطوير مجتمعاتهم المحلية.
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�أنواع الالمركزية:
 .1الالمركزية ال�سيا�سية :يقوم مفهوم الالمركزية ال�سيا�سية على �أن �أع�ضاء
المجال�س المحلية المنتخبين ب�شكل مبا�شر هم الأقدر على تلبية طلبات
مواطنيهم في دوائرهم االنتخابية .وبالتالي الالمركزية ال�سيا�سية هي
«انتقال ال�سلطة ال�سيا�سية و�صالحية اتخاذ القرارات �إلى المجال�س المحلية
المنتخبة» 61.ويقي�س البع�ض درجة الالمركزية ال�سيا�سة بمقدار ت�ضمين
الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سة م�صالح المواطنين التي تمثلها البلديات والهيئات
المحلية في قراراتها المتعلقة بال�سيا�سات .وتحتاج الالمركزية ال�سيا�سية
عادة �إلى �إ�صالحات د�ستورية �أو ت�شريعية وبرلمانات قوية وجماعات �ضغط
فاعلة.
 .2الالمركزية الإدارية :يق�صد بها قيام الحكومة بنقل جزء من ال�صالحيات
والم�س�ؤوليات والموارد المالية الالزمة لتوفير الخدمات العامة بين
الم�ستويات الحكومية المختلفة ،حيث يتم نقل �صالحيات �إدارية
كالتخطيط والإدارة المالية ومهام �إدارية ت�ضطلع بها الحكومة وم�ؤ�س�ساتها
ومديرياتها �إلى م�ؤ�س�سات �شبه حكومية وهيئات المركزية �إقليمية 62.وتقوم
الالمركزية الإقليمية على توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين الحكومة
المركزية والهيئات المحلية المنتخبة ،وتمار�س ن�شاطها تحت �إ�شراف
الدولة ورقابتها في حدود االخت�صا�صات التي حددها القانون .وهناك
ثالثة �أنماط من الالمركزية الإدارية ،وهي� :أو ًال« .تخفيف التركيز» �أو
ما يعرف بـ " ،"deconcentrationوهو �أ�ضعف �أنواع الالمركزية الإدارية.
ثاني ًا .تفوي�ض ال�صالحيات ( )delegationالذي يعد �شك ًال �أو�سع من �أ�شكال
الالمركزية الإدارية� .أما ال�شكل الثالث ،فيعرف بالنقل �أو التنازل عن
ال�سلطة ( ،)devolutionوهو �أقرب منه �إلى الالمركزية ال�سيا�سية.
 .3الالمركزية المالية :مما ال �شك فيه �أن اال�ستقالل المالي هو �أحد �أهم
كاف
مكونات الالمركزية ،حيث يجب �أن يكون للهيئات المحلية م�ستوى ٍ
من الإيرادات حتى تتمكن من القيام بوظائفها ب�صورة فعالة؛ �سواء من
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خالل ما تقوم بجبايته محلي ًا �أو ما تح�صل عليه من الحكومة المركزية� .إن
الالمركزية المالية تتعلق ب�إعادة توزيع الموارد للهيئة المحلية ،ما ي�سمح
لهذه الهيئة �أن تعمل ب�شكل منا�سب ،ويمكنها من تغطية تكاليف الخدمات
التي توفرها من خالل تحديد ال�ضرائب المحلية وتقا�سم الإيرادات الخا�صة
63
بال�ضرائب المحلية والر�سوم التي تجبيها مقابل تقديم الخدمات.
الالمركزية في فرن�سا

عرف عن فرن�سا تاريخي ًا �أنها دولة �شديدة المركزية ،ولكنها بد�أت تتجه نحو
تبني نوع من الالمركزية الإدارية مع �إبقاء دور رئي�سي لل�سلطة المركزية في
�إدارة م�ؤ�س�سات الحكم المركزي ،ومنها و�ضع القوانين والت�شريعات في الدولة،
بما في ذلك قوانين الحكم المحلي� .إن هذه الحركة من الالمركزية التي بد�أت
ر�سمي ًا في بدايات الثمانينيات هي �أقدم و�أبط�أ مما نظن ،حيث �أن الأ�سباب التي
دعت بالحكومة الفرن�سية للتوجه نحو �إدخال �إ�صالحات على نظامها المحلي،
كانت قد بد�أت في الظهور بعد الحرب العالمية الثانية ،وا�ستمرت حتى �أواخر
ال�سبعينيات .وقد كان �أهمها التفاوت في التنمية الإقليمية الذي �صاحب �إعادة
�إعمار البالد بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث تم تطوير بع�ض المناطق على
ح�ساب مناطق �أخرى ،وبخا�صة في ظل التر�شيد االقت�صادي للحكومة ،ولم
يكن للدوائر �أو المحافظات التي �أعطاها القانون الفرن�سي �صفة هيئات محلية
�أي �صالحيات في التنمية االقت�صادية �أو االجتماعية على �أرا�ضيها .وكان ال بد
من معالجة ق�ضايا الن�شاط االقت�صادي والتوظيف على نطاق �أو�سع.

�أ�ضف �إلى ذلك �أن عملية الوعي لدى الهيئات المحلية وا�ستقالليتها في عملية
اتخاذ القرار ،قد بد�أت في االزدياد خالل هذه العقود الثالثة (،)1975-1945
حيث �أ�صبحت الدولة تلج�أ �إلى الهيئات المحلية ب�شكل مطرد لتقديم الخدمات
عنها ،وللتو�سط بينها وبين م�ؤ�س�سات المجتمع المدني .وفي العام  ،1977طالب
�أكثر من � 16ألف رئي�س بلدية ،من خالل ا�ستبيان تم توزيعه على ر�ؤ�ساء البلديات
الفرن�سية (البالغ عددها �أكثر من  36000بلدية) ،برف�ض و�صاية الدولة الإدارية
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على �أعمال البلديات ،ومنح المزيد من ال�صالحيات المتعلقة ب�إدارة �ش�ؤون
الحياة اليومية للمواطنين ،مع منح الدولة الموارد المالية والب�شرية الالزمة
لتنفيذ هذه ال�صالحيات 64.وبناء عليه ،تم و�ضع م�سودة قانون لإ�صالح نظام
الإدارة المحلية في فرن�سا في العام � ،1980إال �أن الإ�صالحات لم ت َر النور �إال في
العام  1982بعد انتخاب حكومة الي�سار برئا�سة فرن�سوا ميتران .وما يهمنا هنا
هو �أن الإ�صالحات المتعلقة بالالمركزية ما زالت م�ستمرة منذ ثالثين عام ًا،
65
حيث تم العمل فيها بالتدريج ،وعلى ثالث مراحل:
المرحلة الأولى ( :)1986 -1982في هذه المرحلة تم العمل على
�إ�صدار  25قانون ًا ،وما يقارب  200مر�سوم تتعلق ب�إ�صالحات في نظام
الإدارة المحلية ،كان �أهمها �إلغاء الو�صاية الإدارية وا�ستبدالها بالرقابة
البعدية على �أعمال الهيئات المحلية� ،إ�ضافة �إلى �إن�شاء هيئة الرقابة
المالية ،وذلك للرقابة على موازنات الهيئات المحلية ،واعتبار الأقاليم
هيئة محلية ،وتوزيع ال�صالحيات بين البلديات والدوائر والأقاليم.
المرحلة الثانية ( :)2004-2003في هذه المرحلة من الالمركزية،
تم العمل على �إ�صدار قانون يتعلق باال�ستقالل المالي للهيئات المالية،
وتحديد الموارد المالية الذاتية التي تح�صل عليها الهيئات المحلية.
كما ت�ضمن القانون نقل �صالحيات جديدة للهيئات المحلية في مجاالت
التنمية االقت�صادية ،وال�سياحة ،والتدريب المهني ،وفي بع�ض مجاالت
البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والموانئ ،وبناء و�إدارة الم�ساكن
االجتماعية ،والمحافظة على الموروث التاريخي .لقد منح القانون
جزء ًا من هذه ال�صالحيات للهيئات المحلية لفترة تجريبية ال تتجاوز
خم�س �سنوات.
المرحلة الثالثة ( :)2014 -2010في هذه المرحلة ،تم ت�شكيل لجنة
للإ�صالحات المحلية ،وذلك لتب�سيط خارطة الإدارة المحلية في فرن�سا،
وبخا�صة في ظل الأزمة المالية التي ع�صفت ب�أوروبا وبفرن�سا منذ
العام  .2007وتهدف هذه المرحلة �إلى العمل على تعزيز الديمقراطية
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المحلية وتعزيز الالمركزية ،حيث تم تبني قانون العام  2010يهدف
�إلى ا�ستكمال ما تم العمل به على م�ستوى المجال�س الم�شتركة بين
الهيئات المحلية ( ،)Intercommunaliteوتم و�ضع نظام انتخاب
لهذه المجال�س يتم العمل به خالل انتخابات البلديات العام .2014
الالمركزية في الأردن

لقد ت�أثر نظام الحكم المحلي في فل�سطين منذ ن�شوء ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية �إلى حد كبير بنظام الإدارة المحلية في الأردن ،فجاء قانون
الهيئات المحلية الفل�سطيني ل�سنة  1997الذي اقتب�س �أغلب مواده من قانون
البلديات الأردني ال�سابق ،مركزي ًا �إلى درجة كبيرة .وفي الأردن ،تربعت فكرة
الالمركزية الإدارية على الأجندة ال�سيا�سية منذ �سنوات عدة ،حيث طالبت
66
الم�ستويات ال�سيا�سية والت�شريعية ب�ضرورة التخفيف من مركزية ال�سلطة،
و�إعادة توزيع ال�صالحيات والموارد المالية من �أجل تقديم الخدمات العامة
ب�شكل �أف�ضل .وقد قام الأردن بخطوات �إ�صالحية عدة ف�شل بع�ضها مثل �إقرار
م�شروع قانون الالمركزية ،الذي ما زال العمل عليه قائم ًا منذ العام ،2009
ومنها ما �أنجز ومهد الطريق نحو الالمركزية مثل:
 .1وجود الهياكل الإدارية للبدء بتطبيق مفهوم الالمركزية ،حيث تم تبني
مجموعة من الخطوات الإ�صالحية لتدارك العجز المالي والترهل الإداري في
نظام الإدارة المحلية ،وذلك من خالل دمج المجال�س المحلية ،وتقليل عددها
لت�صبح  99بلدية ،وبالتالي �أ�صبح هنالك في الأردن م�ستويان �إداريان هما
البلديات والمحافظات 67.كما تم دمج مجال�س الخدمات الم�شتركة وتقلي�ص
68
عددها بهدف الإ�شراف على مكبات النفايات الم�شتركة بين البلديات.
 .2تبني قوانين جديدة للبلديات كان �آخرها قانون البلديات رقم ( )7ل�سنة
.2012
 .3زيادة الموارد والمخ�ص�صات المالية للبلديات ،وذلك من خالل زيادة
ح�صتها من عوائد المحروقات ،وتكليفها بتح�صيل �ضريبة الأرا�ضي
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والأبنية (�ضريبة الم�سقفات) كاملة على خالف ما كان في ال�سابق،
حيث كانت وزارة المالية تقوم بتح�صيلها مقابل الح�صول على  %10من
قيمتها ،كما تمت زيادة الدعم المالي الحكومي للبلديات .وقامت الحكومة
بتخفي�ض �أ�سعار الفائدة على قرو�ض البلديات وجدولة الأق�ساط الم�ستحقة
على القرو�ض ،وتحويل الأر�صدة المك�شوفة �إلى قرو�ض طويلة الأجل.
�إن الحراك ال�سيا�سي والت�شريعي نحو الالمركزية في الأردن الذي بد�أ العام 2005
(خطة الالمركزية) ،ال يزال يواجه العديد من العوائق �أهمها :عدم وجود ر�ؤية
وا�ضحة حول مفهوم الالمركزية المراد تطبيقها ،وكيفية الو�صول �إلى تطبيق حكم
محلي في الأردن ،وما هي الخطوات الواجب اتباعها للو�صول نحو الالمركزية؟
مما ال �شك فيه �أن نظام الإدارة المحلية في الأردن يعاني من مركزية �شديدة،
حيث يتم الت�شدد في الرقابة على مجال�س البلديات و�أعمالها و�أع�ضائها
و�أموالها ،ويتطلب القانون العديد من الموافقات الم�سبقة والالحقة في
عمل المجال�س� ،إ�ضافة �إلى ازدواجية الرقابة؛ حيث تتولى جهات عدة مهمة
الإ�شراف والرقابة على المجال�س المحلية :رقابة من قبل وزير البلديات ،رقابة
من قبل الحكام الإداريين التابعين لوزارة الداخلية ،الرقابة من قبل رئي�س
الوزراء ومجل�س الوزراء وديوان المحا�سبة وغيرها من ال�سلطات المركزية.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن الم�شرع الأردني  -وعلى الرغم من م�شروع الالمركزية-
قد م�س ب�شكل مبا�شر في الالمركزية ال�سيا�سية ،وذلك في انتخابات البلديات
ال�سابقة ،حيث تم تعديل الت�شريعات بحيث �أعطيت الحكومة �صالحية تعيين
ر�ؤ�ساء المجال�س البلدية ون�صف الأع�ضاء تقريب ًا ،وهو ما �أدى �إلى موجة من
االعترا�ض �أعادت الأردن �إلى نظام االنتخاب المبا�شر لرئي�س وجميع �أع�ضاء
المجل�س البلدي ح�سب ما ن�ص عليه قانون البلديات ل�سنة .2012
الالمركزية في �إ�سرائيل

تعتبر �إ�سرائيل نف�سها دولة مركزية من حيث درجة تفوي�ض ال�صالحيات،
مقارنة بالدول الغربية ،مت�أثرة بالقوانين البريطانية من جهة ،وبالفكر
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تعط
ال�صهيوني اال�شتراكي في بدايات ت�أ�سي�س الدولة من جهة �أخرى؛ حيث لم ِ
الدولة �صالحيات لل�سلطات المحلية في بناء و�إدارة الم�ساكن العامة على �سبيل
المثال ،كما �أن ال�صالحيات الممنوحة في التعليم محدودة مقارنة بدول �أخرى.
�إال �أن الأزمة االقت�صادية في الثمانينيات� ،أدت �إلى المطالبة ب�إ�صالحات �إدارية
على جميع م�ستويات الدولة مت�أثرة بالفكر النيوليبرالي ،وهو ما �أدى �إلى «انهيار
دولة الرفاه في �إ�سرائيل ،و�صاحبته المركزية �سيا�سية متمثلة في انخفا�ض
قوة الأحزاب والقيادات وكفاءة الدولة في تطبيق ال�سيا�سات» 69،كما زاد من
درجة المركزية البلديات الكبيرة واعتمادها على الم�صادر التي تجبيها من
ال�ضرائب ،وبخا�صة تلك التي تجبيها من ال�صناعات واال�ستثمارات التجارية
الموجودة على �أرا�ضيها� .إال �أن الحال كان مختلف ًا بالن�سبة للبلديات ال�صغيرة
والمجال�س المحلية التي كانت تعاني من �أو�ضاع مالية �صعبة ،و�أ�صبح اعتمادها
على التحويالت الحكومية ب�شكل متزايد ،وبخا�صة في �سنوات الت�سعينيات،
حيث قامت وزارة المالية بتقلي�ص موازنات الهيئات المحلية والرفاه ،ما كان
له الأثر الكبير على �أدائها وقدرتها في تقديم الخدمات.
الالمركزية في جنوب �أفريقيا

لقد منح الم�شرع الجنوب �أفريقي البلديات �صالحيات د�ستورية وت�شريعية
وما يتبعها من مهام ،ولكن ما زالت الكثير من البلديات غير قادرة على
تقديم الخدمات ،ما ي�ؤدي �إلى امتعا�ض المواطنين وخروجهم في مظاهرات
ا�ضطرت ال�شرطة �إلى التدخل في بع�ضها 70.لقد �أعطى د�ستور جمهورية جنوب
�أفريقيا �أعلى درجة من الالمركزية للبلديات ،واعد ًا المواطنين �أن يتم اتخاذ
القرار بطريقة ديمقراطية من الم�ستويات الدنيا �إلى العليا ،وبم�شاركة جميع
المواطنين� .إال �أن نظام الحكم المحلي واجه تحديات كبيرة في تطبيق ما جاء
به الد�ستور ،و�أهمها :عدم وجود م�صادر ب�شرية ذات كفاءة قادرة على �إدارة
البلديات� ،إ�صدار الت�شريعات ،جباية ال�ضرائب والر�سوم ،و�ضع الموازنات
والخطط ،تقديم الخدمات� .أ�ضف �إلى ذلك م�شاكل مثل الف�ساد ،و�صعوبة
االت�صال بين الم�ستويات ،وغياب نظم م�ساءلة.
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�إن البلديات في جنوب �أفريقيا مزودة ب�صالحيات كبيرة ،ولكنه في واقع الأمر
ال يمكن ممار�سة �إال جزء محدود من هذه ال�صالحيات 71،وهو ما ي�ؤدي �إلى
االحتجاجات من قبل المواطنين ،وبخا�صة فيما يتعلق بتوفير خدمات ال�سكن
والماء والكهرباء� .إال �إن ف�شل البلديات في تقديم الخدمات لي�س ال�سبب
الوحيد وراء المظاهرات ،حيث هناك �شبه �إجماع على �أن معظم المظاهرات
كانت ب�سبب ف�شل الحكومة في �إ�شراك المواطنين في العملية ال�سيا�سية على
الم�ستوى المحلي ،ورف�ض ر�ؤ�ساء المجال�س البلدية لال�ستماع للمواطنين
واال�ستجابة لمطالبهم� 72.أ�ضف �إلى �أن نظام الالمركزية الذي تم تبنيه في
جنوب �أفريقيا ي�صفه الكثيرون بالمعقد ،وبخا�صة فيما يتعلق بالعالقة المالية،
وهو ما �ص ّعب من التعاون بين الم�ستويات الثالثة ،و�أدى �إلى ف�شل الحكومة
الوطنية وحكومة المقاطعات في تقديم الدعم الالزم للبلديات.
هنالك من حكم على تجربة الالمركزية في جنوب �أفريقيا بالف�شل ،ولكن
هناك من يعتقد �أن مرحلة الإ�صالحات ما زالت م�ستمرة ،و�أنه يجب تقييم
التجربة لي�س على المدى القريب فح�سب ،و�إنما �أي�ض ًا على المديين المتو�سط
والبعيد .ويبقى الت�سا�ؤل فيما �إذا قامت الحكومة بتقديم هذه الخدمات بدل
البلديات ،فهل �ستكون الخدمة �أف�ضل؟ وهل كان ربما من الأف�ضل منح البلديات
73
درجات متفاوتة من الالمركزية؟
الالمركزية في فل�سطين

لقد تبنت وزارة الحكم المحلي الفل�سطينية منذ العام  ،2003كما ذكرنا �آنف ًا،
توجه ًا نحو الالمركزية ،وتقلي�ص عدد الهيئات المحلية وتو�سيع الم�شاركة
المجتمعية .وفي العام  ،2007بد�أت الحكومة الفل�سطينية بالحديث عن
تحقيق حكم محلي �أقرب �إلى النا�س ،وذلك في خطتها للتنمية والإ�صالح،
من خالل �ضمان حكم محلي �أكثر قوة وم�ساءلة ،كما �أكدت الحكومة الثالثة
ع�شرة في برنامج عملها للعام  ،2009تحت بند «محور الحكم المحلي» ،على
�أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في توفير الخدمات للمواطنين،
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وبالتالي التزمت الحكومة في برنامجها بال�سعي «�إلى تطوير قدرات هيئات
الحكم المحلي وتعزيز م�شاركتها في العملية التنموية وم�ساعدتها للو�صول
�إلى «اال�ستقالل المالي والإداري» ،وهو ما يعني منح الهيئات المحلية قدر ًا
�أكبر من الالمركزية 74.ومنذ ذلك الوقت ،بد�أت الوزارة بالعمل على �إعداد
الر�ؤى لتطوير الحكم المحلي و�إ�صالحه ،حيث عملت الوزارة خالل الفترة
الواقعة بين الأعوام  2013-2006على تطوير البنية القانونية والأنظمة
الناظمة لعمل الهيئات المحلية ،وتبني �سيا�سة الدمج وال�ضم لتقلي�ص
عدد الهيئات المحلية ،وتثبيت دورية االنتخابات كتعبير �أ�سا�سي للم�شاركة
المجتمعية.
على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو الالمركزية ،ف�إنها ما
زالت فعلي ًا تطبق �سيا�سة مركزية في تعاملها مع الهيئات المحلية ،وذلك
لأ�سباب بع�ضها يتعلق بعدم اقتران توجه الوزارة بقرار �سيا�سي يعك�س
�سيا�سة وطنية حازمة لتنفيذ �سيا�سات ذات بعد وطني ،كالالمركزية،
والدمج ،وعدم وجود ر�ؤية وطنية وا�ضحة نحو الالمركزية المراد تطبيقها،
�إ�ضافة �إلى �أ�سباب �أخرى تتعلق بمركزية قانون الهيئات المحلية ،ومحدودية
تطور القوانين ،ب�سبب تعطل المجل�س الت�شريعي ،واالنق�سام بين �شقي
الوطن ،و�ضعف قدرات الهيئات المحلية ومواردها المالية والب�شرية ،ونوعية
العالقة بين الهيئات المحلية والحكومة المركزية .وفيما يلي ن�ستعر�ض
بالتف�صيل التحديات الرئي�سة التي تواجه قطاع الحكم المحلي في التوجه
نحو الالمركزية.
�أو ًال .العالقة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية
نظم قانون الهيئات المحلية العالقة القانونية بين وزارة الحكم المحلي والهيئات
المحلية في المادة رقم ( )2منه ،وذلك بر�سم ال�سيا�سة العامة المقررة
لأعمال مجال�س الهيئات المحلية ،والإ�شراف على وظائف هذه المجال�س
واخت�صا�صاتها ،و�ش�ؤون تنظيم الم�شاريع العامة ،و�أعمال الميزانيات ،والرقابة
المالية والإدارية والقانونية ،والإجراءات الخا�صة بت�شكيل هذه المجال�س،
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والقيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة ب�أعمال التنظيم والتخطيط
الإقليمي في فل�سطين ،وو�ضع �أي �أنظمة �أو لوائح الزمة من �أجل تنفيذ واجباتها
المن�صو�ص عليها في البنود ال�سابقة� ،أو بمقت�ضى �أحكام القانون.
وعلى الرغم من �أن القانون (المادة /15ب) �أجاز �أي�ض ًا للهيئات المحلية
�صالحية �إ�صدار الأنظمة واللوائح (بموافقة الوزير) ،ف�إن غالبية الهيئات
المحلية ،ما عدا بع�ض البلديات ،ال تقوم بو�ضع لوائح و�أنظمة لتنظيم �أعمالها
والقيام بال�صالحيات الممنوحة لها ،حيث �أن معظم هذه اللوائح والأنظمة يتم
و�ضعها من قبل وزارة الحكم المحلي� ،إذ نظمت الوزارة عمل الهيئات المحلية
من خالل �إ�صدارها مجموعة من الأنظمة كالنظام المالي ،ونظام توريد المواد
وتنفيذ الأعمال في الهيئات المحلية ،ونظام الالفتات ،ونظام الخدمات والر�سوم،
ونظام الم�سالخ ،ونظام مواقف المركبات ،ونظام موظفي الهيئات المحلية.
كما نظمت المادة رقم ( )35من قانون الهيئات المحلية ،التي عدلت بقرار
بقانون رقم ( )9ل�سنة  ،2008دور الوزارة الرقابي على الهيئات المحلية ،وذلك
ب�إعطاء الوزير �صالحيات ت�شكيل لجان رقابة وتفتي�ش تقوم في �أي وقت ب�إجراء
�أعمال الرقابة على جميع معامالت الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية
والتنظيمية ،والت�أكد من مطابقة هذه المعامالت للقوانين والأنظمة ،وعلى
رئي�س الهيئة المحلية تقديم جميع الت�سهيالت الالزمة للقيام بهذه المهام.
كما �أعطت الوزير ال�صالحيات في اتّخاذ الإجراءات الالزمة لت�صويب
المخالفات والتجاوزات في حال ثبوتها� .أما هذه الإجراءات فقد ف�صلها
القانون في المادة الثالثة من التعديل ،حيث �أجيز لمجل�س الوزراء حل مجل�س
الهيئة المحلية بتن�سيب من الوزير في حال تجاوز �أو �أخل المجل�س ب�صالحياته
المن�صو�ص عليها في القانون� ،أو في حالة انتهاء مدة دورة المجل�س ،وتعيين
لجنة تقوم بمهام المجل�س المنحل لمدة �أق�صاها �سنة ،بحيث تجري انتخابات
مجل�س الهيئة المحلية خالل هذه الفترة.
وقد ذهب القانون �أبعد من ذلك ب�إعطاء الوزير ال�صالحية ب�إقالة رئي�س
المجل�س من رئا�سة الهيئة ،بحيث يقوم الأع�ضاء بانتخاب رئي�س جديد من
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بينهم لرئا�سة المجل�س 75،وهو ما يخل با�ستقاللية الهيئات المحلية ،ويزيد من
درجة المركزية 76.كما تجدر الإ�شارة �إلى �أن وزارة الحكم المحلي تمار�س نوع ًا
من الرقابة ال�شديدة على �أعمال الهيئات المحلية لم يمنحها �إياها القانون؛
مثل اعتمادها اللجان المالية ،لو�ضع قيود على فتح الهيئات المحلية ح�سابات
بنكية ،والتدخل بالتعيينات ،وفي �إجراءات ال�شراء والمناق�صات ،والم�صادقة
على الخ�صومات التي تعطى لأهالي الأ�سرى وال�شهداء ،وغيرها من الأمور
التف�صيلية في عمل الهيئات المحلية ،بما من �ش�أنه �أن يعيق من عمل الهيئة،
ويحد من �سرعتها في اتّخاذ القرارات.
وال تقت�صر العالقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي على المركزية،
�إذ ي�ستوجب عدد ال ب�أ�س فيه من �أعمال الهيئات المحلية ،موافقة الوزير،
�إ�ضافة �إلى الرقابة ال�شديدة والتداخل في ال�صالحيات ،بل تعدته �إلى وزارات
وم�ؤ�س�سات الحكومة الأخرى ،حيث �شاب العالقة نوع من عدم الو�ضوح وتداخل
في ال�صالحيات كما هو الحال مع وزارة المالية ،وذلك ب�سبب عدم وجود نظام
وا�ضح و�شفاف يعبر عن المركز المالي الحقيقي (الذمم المالية) ما بين الهيئة
المحلية ووزارة المالية� ،إ�ضافة �إلى عدم �صرف الم�ستحقات المالية القانونية
للهيئات المحلية من حيث القيمة �أو الموعد ،علم ًا ب�أن الحكومة تتقا�ضى بدل
جباية هذه الأموال من المواطنين� ،إ�ضافة �إلى عدم التزام وزارة المالية بدعم
الموازنة الإنمائية للهيئة المحلية.
�أما في قطاع التعليم ،فت�ساهم الهيئات المحلية م�ساهمة كبيرة في �إن�شاء
المدار�س� ،أو بجزء منها� ،إ�ضافة �إلى �أعمال ال�صيانة الدائمة ،وتقديم
خدمات المياه والكهرباء دون مقابل في معظم الحاالت ،علم ًا ب�أن المدار�س
التي �أن�ش�أتها الحكومة ما بين  ،2000-1994كانت الهيئات ملزمة بم�ساهمة
فعلية مقدارها  %20من �أي م�شروع يقام تحت بند م�ساهمة مجتمعية ،وهو
ما �شكل ا�ستنزاف ًا لمواردها .وفي قطاع الأمن والق�ضاء ،يتعذر على الهيئات
المحلية توفير الموازنات الالزمة للعمل بنظام ال�شرطة المحلية (البلدية)
لحماية الممتلكات العامة ،وتنفيذ قرارات المجال�س البلدية� ،إ�ضافة �إلى عدم
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وجود نظام ق�ضائي فاعل ،وفي مقدمته محاكم البلديات التي تقت�صر حدود
77
�صالحياتها على  30بلدية فقط.
ثانياً .قانون الهيئات المحلية
هنالك حاجة لمراجعة وتحديث القانون ،و�إ�صدار لوائح تنظيمية ،و�إعادة
النظر في ال�صالحيات الممنوحة للهيئات المحلية ،وتحديثها بحيث تتما�شى
مع التطورات وواقع المجتمع الفل�سطيني ،و�إعطاء الهيئات �صالحيات تنموية.
لقد قام الم�شرع في المادة رقم ( )15من القانون بذكر اخت�صا�صات المجل�س
على �سبيل الح�صر ،بينما قد يكون من الأن�سب �أن يكون للمجل�س المحلي
اخت�صا�ص بجميع ال�ش�ؤون التي تهم المجتمع المحلي ،و�أن يرد للهيئة المحلية
تعداد االخت�صا�صات على �سبيل المثال 78،حيث بينت درا�سة �أجراها البنك
الدولي �أن معظم الهيئات المحلية تقوم فقط بـ � 4إلى  6مهمات من �أ�صل 27
مهمة حددها قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة  ،1997في حين تقوم
بلدية واحدة فقط بتنفيذ  12مهمة من �أ�صل  .27كما يجب �أن ي�شمل تحديث
تو�ضيح للعالقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي والوزارات الأخرى.
ثالثاً .تخفي�ض عدد الهيئات المحلية
�إن التوجه نحو الالمركزية ي�ستوجب العمل على خف�ض عدد الهيئات المحلية،
وذلك من �أجل ا�ستخدام �أمثل للموارد ،ومن �أجل اال�ضطالع ب�صالحيات �أكبر في
مجال تقديم الخدمات الأ�سا�سية والتنموية .لقد عملت الوزارة منذ العام 2007
على تبني توجه نحو تخفي�ض عدد الهيئات المحلية من خالل الدمج ،فعمدت �إلى
دمج بع�ض الهيئات المحلية في �شمال ال�ضفة الغربية بناء على المادة رقم ()4
من قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة  ،1997حيث تم العمل على �إعداد
نظام للدمج� ،إال �أن عملية الدمج تمت دون �إقرار النظام من قبل مجل�س الوزراء.
�إال �أن عملية الدمج في هذه التجمعات لم تنجح ،وذلك لأ�سباب عدة� ،أهمها
�إدارة وزارة الحكم المحلي لعملية الدمج ب�شكل منفرد ،دون �إ�شراك للمجتمع

الالمركزية في الأنظمة المقارنة

195

المحلي في التجمعات المندمجة ،كما نظرت الوزارة �إلى عملية الدمج بو�صفها
عملية �إجرائية وقانونية وفنية ،ولي�س بو�صفها عملية اجتماعية مرتبطة بقيم
وذاكرة ون�سيج اجتماعي وثقافي.
من ال�سابق لأوانه الحكم على عملية الدمج بالف�شل الكلي� .إن عملية الدمج
قد ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،بحيث تواكب م�ستوى التطور االجتماعي والتنموي
والثقافي في المجتمع والتغيير في المفاهيم لدى المواطنين ،وقد تنجح تجربة
الدمج في بع�ض المناطق الفل�سطينية ،وتف�شل في مناطق �أخرى ،كما يجب �أن
ي�صاحب عملية الدمج تعديل على قانون انتخابات الهيئات المحلية ل�ضمان
عدالة التمثيل لجميع مواطني المجتمعات المحلية.
�إن عملية تر�شيد عدد الهيئات المحلية يمكن �أن يتم بالتدريج من خالل دمج
الهيئات المحلية بناء على طلبها� ،أو من خالل مجال�س الخدمات الم�شتركة،
حيث �أن عملية الدمج تتطلب دمج ًا كلي ًا للخدمات والق�ضايا المالية والإدارية
للهيئات المحلية ،بينما ت�شمل مهام المجال�س الم�شتركة تقديم الخدمات،
والم�ساهمة في العملية التنموية ب�شكل م�ستقل عن الهيئات المحلية ،كما �أن
عملية الدمج تزيل الحدود الطبيعية ،وتنهي ال�صفات االعتبارية للهيئات
المحلية ،بينما تحافظ مجال�س الخدمات الم�شتركة على ال�صفة االعتبارية
للهيئة ،كما ال تم�س المجال�س الم�شتركة بق�ضية تمثيل الهيئات المحلية في
االنتخابات (النموذج الفرن�سي).
�إن ال�شكل الآخر لتقلي�ص عدد الهيئات المحلية يمكن �أن يكون من خالل �إن�شاء
بلديات كبرى على م�ستوى المحافظة ،والإبقاء على الهيئات المحلية الواقعة
�ضمن حدودها ،بحيث يت�شكل مجل�س البلدية الكبرى من ر�ؤ�ساء الهيئات
المحلية الأع�ضاء (نموذج جنوب �أفريقيا) ،بحيث يناط بالبلدية الكبرى
�صالحيات تتعلق بو�ضع الخطط التطويرية واالقت�صادية �ضمن حدودها ،كما
تعطى البلدية الكبرى �صالحية �إدارة �أمالك البلديات ال�صغيرة ،وما يترتب
عليها من نقل ل�ضريبة الأمالك للبلدية الأم (نموذج الأردن).
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الخاتمة
هدفت الدرا�سة �إلى عر�ض الالمركزية من وجهة نظر مقارنة ،ومحاولة
الوقوف على تجارب بع�ض الدول في هذا المجال ،وذلك ال�ستي�ضاح الوجهة
المراد تبنيها عند تطبيق الالمركزية في فل�سطين ،ومدى درجة الالمركزية
المراد منحها للهيئات المحلية .ولعل �أهم ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة ما يلي:
 .1هنالك عالقة وثيقة ما بين توفر القدرات؛ �سواء على الم�ستوى المركزي �أو
المحلي ،وما بين الكفاءة في تقديم الخدمات .هنالك حاجة لتوفر خبرات
ب�شرية للقيام بالمهام وال�صالحيات الجديدة ،حيث يجب �أن ي�صاحب نقل
ال�صالحيات برامج في بناء قدرات الموظفين ليقوموا بالمهام الموكلة
لهم ،وا�ستقطاب هذه الكفاءات للعمل في المناطق النائية.
� .2ضرورة و�ضع �آليات للم�ساءلة المجتمعية ،وذلك لتجنب �أي �سوء ا�ستخدام
لل�صالحيات �أو حاالت ف�ساد ،وهو ما يتطلب �إ�شراك المواطنين وج�سر
العالقة بين الم�س�ؤولين والمواطنين.
 .3يجب و�ضع ر�ؤية وا�ضحة ،و�أن تكون هنالك �إرادة �سيا�سية لتحقيق
الالمركزية.
� .4أن ي�صاحب نقل ال�صالحيات نقل للم�صادر المالية حتى تتمكن الهيئات
المحلية من تقديم الخدمات.
 .5ال يوجد منهج وطريقة واحدة لتطبيق الالمركزية ،بحيث يجب �أن تتنا�سب
عملية التوجه نحو الالمركزية مع ال�سياق ال�سيا�سي والإداري واالجتماعي
والثقافي واالقت�صادي لكل دولة ،كما يجب �أن تتنا�سب مع �أهداف التوجه
نحو الالمركزية.
 .6يتطلب تطبيق الالمركزية توفر عالقات تن�سيق وتبادل معلومات قوية بين
م�ؤ�س�سات الحكومة المركزية ،وبخا�صة على م�ستوى و�ضع ال�سيا�سات،
والتوافق على تقا�سم الم�س�ؤوليات ،وتوفر التمويل.
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معهد الأبحاث التطبيقية �-أريج ،وحدة نظم المعلومات الجغرافية:

http://www.arij.org

معهد الحقوق  -جامعة بيرزيت .درا�سة حول ن�ش�أة وتطور الهيئات المحلية
في فل�سطين ،رام اهلل :جامعة بيرزيت.2010 ،
معهد الحقوق  -جامعة بيرزيت .المنهاج التدريبي الخا�ص بالنوع االجتماعي
في قطاع الحكم المحلي ،رام اهلل :جامعة بيرزيت.2012 ،
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مركز �أبحاث الأرا�ضيhttp://www.poica.org/editor/case_studies :

مركز �إعالم حقوق الإن�سان � -شم�س« .الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية»:
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( ،(OCHAتقرير خا�ص «تقييد الحيز� :سيا�سة تخطيط المناطق التي
تطبقها �إ�سرائيل في المنطقة «ج» في ال�ضفة الغربية».2009 ،
مكي ،عبد النا�صر .العالقة بين ال�سلطة المركزية وهيئات ال�سلطة
المحلية :درا�سة مقارنة ،ر�سالة ماج�ستير ،جامعة بيرزيت.1997 ،
النمورة ،محمود .الفل�سطينيون وم�ؤ�س�سات الحكم المحلي بين الحكم
الذاتي واالحتالل وحق تقرير الم�صير من العهد العثماني �إلى
االنتفا�ضة� ،1994-1794 ،سل�سلة ال�صراع من �أجل البقاء ،الخليل،
النا�شر غير معروف.1994 ،
الوقائع الفل�سطينية .الجريدة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية ،ع .1997 ،20
وزارة الحكم المحلي -دائرة التطوير والبحث والدرا�سات .مجال�س الخدمات
الم�شتركة للتخطيط والتطوير :واقع وطموحات.2004 ،
وزارة الحكم المحلي -الإدارة العامة للتطوير والبحث والدرا�سات .درا�سة
ا�ستطالعية حول ت�صنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية.2005 ،
وزارة الحكم المحلي  -الإدارة العامة للمجال�س الم�شتركة .م�سودة م�شروع
تخفي�ض عدد الهيئات المحلية والمجال�س الم�شتركة ودمجها
(.2008 ،)2010-2008
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ملحق رقم (:)1
خارطة تو�ضح تق�سيم ال�ضفة الغربية �إلى مناطق A, B, C
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ملحق رقم (:)2
الت�صنيف المقترح لدمج الهيئات المحلية والمجال�س
الم�شتركة -ال�ضفة وغزة

*

المجال�س الم�شتركة القائمة

المجال�س الم�شتركة للخدمات

مجال�س
للنفايات
مندمجة
مجل�س واحد
لكل محافظة

مجال�س
خدمات
اخرى

المجال�س الم�شتركة للتخطيط والتطوير
مجال�س م�شتركة
مندمجة

مجال�س م�شتركة
دائمة

هيئات محلية
صغيرة ومتقاربة

هيئات محلية كبيرة
ومتباعدة

نظام لالنتخابات
والدمج

نظام داخلي

بلديات كبيرة

مجال�س اقليمية

* الإدارة العامة للمجال�س الم�شتركة .م�سودة م�شروع تخفي�ض عدد الهيئات المحلية والمجال�س
الم�شتركة ودمجها (� ،2008 ،)2010-2008ص .18
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مقترحات لو�ضع �سيا�سة فيما يخ�ص الهيئات المحلية
Table 1-1 Essence of Policy Recommendations Baseline
Survey from the Generated
Dimension

Recommendation

Naming

Amend the names to reflect geographical
locations

Capacity:
institutional
settings

Announcement of Administrative Body (AB)
members in national gazettes
for ensuring
the legitimacy of the JC
Public awareness on the roles of JCs through
media, publications, open meetings, etc.
A fixed quota for female AB members for
improving gender balance
Participation of JCs in the decision making on
rules and regulations by the central government
(MoLG)
Proper monitoring and guidance by MoLG

Capacity:
organization &
administration

Accurate understanding on the authorities and
responsibilities of JCs
Organizational charts & roles and
responsibilities of each section
Clear job descriptions of employees
Regular convening of AB and General Body
(GB) meetings & meeting management with
MoLG’s supervision
Planning (work plan format) and budgeting
Financial management
Compliance with the 2006 regulation and 2004
DJCspd/UNDP manual
(Note: this manual needs review and
improvement)
Citizen participation in JC decision-making
processes
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Capacity:
finance

Systematic, predictable transfers from PNA
Clear rules on membership fees and
enforcement

Capacity:
human
resources

Training focusing more on practical
management skill, technical skills with
appropriate durations and timings

Capacity:
physical

Well-equipped permanent premises

Capacity:
NGO/
private sector
participation

Increasing cooperation with NGOs/private
sector (for road networks, transportation, water
supply, street cleaning, street lighting, public
parks, solid waste management, sewage, waste
water treatment, etc.)

Capacity:
mutual support
& knowledge
sharing

Interactions and mutual support (especially in
the event of emergencies) of JCs

Planning

Multi-disciplinary studies
preparing
and updating development and master (land
use) plans taking into account of natural
environment, disaster mitigation/prevention,
economy, etc.
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مقترح لمهام و�أدوار م�ؤ�س�سات قطاع الحكم المحلي
Roles and functions of local governance institutions/
Decentralization*
Issues

*

Possible Options

What should
be the roles,
functions and
responsibilities
of the Ministry
of Local
Government?
How should
these evolve
over time?

Policy Making
Macro and national planning
Legislation – making laws, bylaws and
regulations (at national level / at local level)
Full oversight and control accompanied by
targeted capacity building to strengthen the
performance of LGUs
Less restrictive controls with more effective
oversight and performance monitoring

Which functions
should be the
responsibility
of LGUs? Over
what time period
should they
assume these
functions?

Planning
Local regulations
Service delivery (infrastructure, utilities, social
services, etc)
Monitoring and oversight
Administrative and support system

What should
be the role of
Governors in the
local governance
system?

Policy development for the Governorate area
Leading Development Planning
Coordination
Monitoring and oversight of plans and services
Administrative authority over local governance
institutions
Accountability to local communities

Update of diagnostic report for the local government in Palestine, Part 2, 2009, pp28.
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What should be
the functions and
responsibility
of APLA? How
should the role
of APLA evolve
over time?
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Representing the interests or LGUs / local
governance institutions
Facilitating coordination and information
exchange between local governance institutions
Providing assistance to local governance
institutions to improve their performance
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قائمة بالم�شاريع التي تم تنفيذها لإ�صالح الإطار المالي
2009-2004 للهيئات المحلية
Major projects implemented related to Financial issues
in Palestinian Local Government Units from
2004- March- 2009*

*

Project Name

Donor

Implementer

Focus

Local
Government
Capacity
Building
Programme
(LGCBP)

Denmark

MDLF
World Bank

Planning
Regulations
Software
systems
Training

Local
Governance
and Civil
Society
Development
Programme
(LGP)

Germany

GTZ

Planning
Training

Local
Democratic
Reform
Programme
TAWASOL

USAID -

CHF

Planning
Regulations
Software
Training

Municipal
Capacity
Building LICP

Belgium

Belgian
Technical
Cooperation
BTC

Software
systems,
Hardware,
Training,

Update of the Diagnostic Report on the Local Governance, Part 2, 2009, p36
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Development
of Local
Government
Finance Policy

Japan

JICA
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Policy
LG Revenue

Support to local Japan
Government
Reform,
Property Tax
Reform

UNDP - LGSP Fiscal
decentralisation
Ministry of
LG Revenue
Finance
Legal
framework
Software
Hardware
Training

Capacity
development
of Local
Government
Units

UNDP MoLG

Japan

World Bank

Training
manuals

Research
LG Revenue
Utilities
financing
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التقرير ال�صادر عن االتحاد الأوروبي حول الم�شاريع التي
يقدمها االتحاد في قطاع تطوير البلديات والحكم المحلي في
*

.2013-2010 الفترة بين

Programs to be implemented by the EU
Activities

Means

Costs

Municipal Development
Programme, Phase 1,
2010 - 2013 (MDP).
Multi-donor (PA, EU,
AFD, donors, WB,
MDLF, MoLG)

Improvement of
municipal development
practices for better
transparency. Percentage
of municipalities
that graduate up the
performance category in
which they are currently
classified.

Approximate
USD 80 mio.
(including
Cycle 1 and
2)

Component 1: Financial
Management and
Accounting Systems
Reform

USD 10.5
mio.

MDP Phase II planning
in 2012 to start in 2013.
Local Government
Capacity Building
Programme (LGCBP),
2005 – 2012. Denmark,
World Bank , MDLF,
MoLG
The LGCBP has been
extended up to mid2012.

Component 2: Physical
Planning and Management
Systems
Component 3: Institutional
Development of MoLG

* Sector Strategy Fiche 2010-2013, Municipal Development and Local Governance
(MDLG), European Union, January 2012, p9.
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Local Development
Programme (LDP I
and II), 2008 – 2011.
(Denmark, MDLF,
MoLG)

Improved delivery
USD 6 mio.
of Services through
Phase III:
amalgamation of Local
Government Units (LGUs)
in the Jenin Governorate.

Phase III 2012-2014

LDP III will continue the
work on amalgamation
of smaller LGUs in
Nablus, Hebron and Salfit
governorates.

USD 8 mio.

Support to Municipal
Development and
Management in Gaza II
and III (SMDM II and
III) 2004 – 2010

Improved delivery of
municipal services in 11
municipalities in Middle
Area in Gaza

USD 7.0
mio.

The programme was
closed in 2010.
Local Government
Policy Development in
Palestine (DK, MDLF,
MoLG), 2011 – 2012.

Support to MoLG Strategy Approx.
and Policy Unit and its
USD 0.9
strategy development,
mio.
legal and framework
development for local
government and local
governance and including
a smaller support to
MDLF capacity building
and possibly APLA.
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Increasing Ownsource Revenues for
Palestinian Local
Governments 2011 –
2013

(MoF, World Bank, GiZ,
UNDP, JICA, Denmark)

USD 2.5
mio.

The Development
Objective for the
Programme is to increase
own-source revenue
for Local Government
Units. Increased property
tax collection is one
intervention)
(DK + SE Objective)1.
Emergency Municipal
Rehabilitation
To provide assistance
Programme (EMSRP II) for mitigating further
deterioration in the
Program will be closed deliverance of essential
mid-2012.
municipal services in the
West Bank and Gaza. 2.
To create temporary job
opportunities at the local
level. 3. To promote pilot
innovative initiatives
that foster collaboration
among local governments
and NGOs and promote
municipal recovery.

USD 5.2
mio. (DK)
EUR 5.9
mio. (SE),
EUR 15 mio.
(G through
KfW)
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Institutional and
Management Capacity
Building (Belgium,
no exact title yet,
as planning start
September 2010)

Strengthen institutional
and management
capacities of the Local
Government system.
Reinforce the capacities
of the Palestinian Village
Councils (VCs) to
deliver better services
to the citizens through
the Joint Service
Councils Programme &
Development (JSCPDs)
or other joint service
arrangements, and to
improve the institutional
capacity of the MoLG.
Amalgamation and
Capacity Building.

Planned
commitment
of the
collaboration
with MoLG
and MDLF is
EUR 15 mio.
In 2010 for a
total project
duration
of about 5
years.

Local Government
and Civil Society
Development
Programme, April 2012
– March 2015

Component 1:
Up to EUR
Strengthening the
5.52 mio. (G
regulatory framework for
through GIZ)
local governments and
anchoring mechanisms
of accountability
(main partner: MoLG);
Component 2: Improve
implementation and rollout mechanism of capacity
development measures to
local governments and upscaling by creating learning
networks (key partner:
MDLF, activity under
the MDP); Component 3:
Enhance the responsiveness
of municipalities to the
citizens ensuring the
participation of civil society
in local decision-making
processes (key partner:
municipalities CSOs)
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Employment Generation
Program-Poverty
Oriented infrastructure
phase VII

Providing support to
EUR 7 mio.
village councils and NGOs (G through
in the form of physical and Kfw)
social infrastructure

Palestinian
Municipalities Support
Program (PMSP)

The Program: 1) Support
EUR 16 mio.
the progress of the Reform (Italy)
of the Palestinian Local
Government System
which has been included
in the Palestinian Reform
and Development Plan
(PRDP); 2)Support the
development of Palestinian
Local Authorities and
civil society; 3) Develop
institutional capacity
of Palestinian Local
Government Units; 4)
Support Local Public
Administration and
Regional Planning.
Sectors: Water and
Sanitation; Solid
waste management;
cultural heritage; social
development; institutional
building. Areas: Mainly
in Bethlehem and Hebron
governorates, and East
Jerusalem

من�شـورات مـواطن
�سل�سلة درا�سات و�أبحاث
الــديمـقراطيــة الفل�سـ ــطيـنـيـة بين الخطاب والممار�سة :منظمة التحرير الفل�سطينية
و�أطرها 1993-1964
عمر ع�ساف
«قانون» الت�شريع و«قانون» الحرية :هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون؟
عا�صم خليل
ال�سيا�سي في ال ّثورات ّ
ال�شعب ّية العرب ّية وفيما بعدها
موقع حركات الإِ�سالم ّ
(درا�سة حالة :م�صر وتون�س)
منذر م�شاقي
درا�سـات في الديمـقراطـيـة و و�سـائط الإعالم
لينة الجيو�سي
درا�سات في الثقافة والتراث والهوية
�شريف كناعنة
ال َع َت َبة في فتح الإب�ستيم
�إ�سماعيل نا�شف
العمالة الفل�سطينية في �إ�سرائيل وم�شروع الدولة الفل�سطينية
ليلى فر�سخ
مدخل في تاريخ الديموقراطية في اوروبا
عبد الرحمن عبد الغني
الن�س ـ ـ ـ ــاء والق�ض ـ ـ ـ ــاة والقان ـ ـ ـ ــون :درا�سة �أنثروبولوجية للمحكمة ال�شرعية في غزة
نه�ضة يون�س �شحادة
ن�ساء على تقاطع طرق :الحركة الن�سوية الفل�سطينية بين الوطنية والعلمانية
والهوية الإ�سالمية
�إ�صالح جاد
في الم�س�ألة العربية :مقدمة لبيان ديمقراطي عربي
عزمي ب�شارة

تمكين الأجيال الفل�سطينية :التعليم والتعلم تحت ظروف قاهرة
تفيدة جرباوي وخليل نخلة
« َو�أَ ْم ـ ُرهُ ـ ْم ُ�شــو َرى َبـ ْيـ َنـ ُه ـ ْم» :الإ�سـالمـيـون والـديـمـقـراطـيـة
رجا بهلول
فل�سطين الى �أين؟ تال�شي حل الدولتين (باللغة الإنجليزية)
تحرير جميل هالل
الطبقة الو�سطى الفل�سطينية ،بحث في فو�ضى الهوية والمرجعية والثقافة
جميل هالل
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد او�سلو :درا�سة تحليلية نقدية
(طبعة ثانية  -مزيدة)
جميــل هـ ـ ــالل
نظريات االنتقال �إلى الديمقراطية� :إعادة نظر في براديغم التحول
جوني عا�صي
من التحرير �إلى الدولة :تاريخ الحركة الوطنية الفل�سطينية 1988 -1948
هلغى باومغرتن
زم ــار الح ّـي  -مقــاالت
تقا�ســيم ّ
في�صــل ح ــوراني
بروز النخبة الفل�سطينية المعولمة (باللغة االنجليزية والعربية)
�ساري حنفي وليندا طبر
الحداثة المتقهقرة :طه ح�سين و�أدوني�س
في�صل دراج
�صفد في عهد االنتداب البريطاني 1948 - 1917
م�صطفى العبا�سي
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية والمقد�سية
الجبل �ضد البحـر
�سليم تماري
من يهودية الدولة حتى �شارون :درا�سة في تناق�ض الديمقراطية الإ�سرائيلية
عزمي ب�شارة

ت�شكل الدولة في فل�سطين (باللغة االنجليزية)
تحرير :م�شتاق خان ،جورج جقمان ،انج �أمند�سن
م�ستقبل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والآفاق ال�سيا�سية الممكنة
تحرير :و�سام رفيدي
وقائع م�ؤتمر م�ؤ�س�سة مواطن ،ومعهد ابراهيم ابو لغد 2004
التربية الديمقراطية ،تعلم وتعليم الديمقراطية من خالل الحاالت
ماهر الح�شوة
حركة معلمي المدار�س الحكومية في ال�ضفة الغربية 2000-1967
عمر ع�ساف
المجتمع الفل�سطيني في مواجهة االحتالل� :سو�سيولوجيا التكيف المقاوم خالل
انتفا�ضة االق�صى
مجدي المالكي واخرون
ا�سطورة التنمية في فل�سطين :الدعم ال�سيا�سي والمراوغة الم�ستديمة
خليل نخلة
جذور الرف�ض الفل�سطيني 1948-1918
في�صل حوراني
القطاع العام �ضمن االقت�صاد الفل�سطيني
ن�ضال �صبري
هنا وهناك نحو تحليل للعالقة بين ال�شتات الفل�سطيني والمركز
�ساري حنفي
تكوين النخبة الفل�سطينية
جميل هالل
الحركة الطالبية الفل�سطينية :الممار�سة والفاعلية
عماد غياظة
دولة الدين ،دولة الدنيا :حول العالقة بين الديمقراطية والعلمانية
رجا بهلول
الن�ساء الفل�سطينيات واالنتخابات ،درا�سة تحليلية
نادر عزت �سعيد
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المر�أة و�أ�س�س الديمقراطية
رجا بهلول
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد او�سلو :درا�سة تحليلية نقدية
جميل هالل
ما بعد او�سلو :حقائق جديدة (باللغة االنجليزية)
تحرير :جورج جقمان
ما بعد االزمة :التغييرات البنيوية في الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،و�آفاق العمل
وقائع م�ؤتمر مواطن 98
التحرر ،التحول الديمقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث
وقائع م�ؤتمر مواطن 97
ا�شكالية تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي
وقائع م�ؤتمر مواطن 96
العطب والداللة في الثقافة واالن�سداد الديمقراطي
محمد حافظ يعقوب
رجال االعمال الفل�سطينيون في ال�شتات والكيان الفل�سطيني
�ساري حنفي
م�ساهمة في نقد المجتمع المدني
عزمي ب�شارة
حول الخيار الديمقراطي
درا�سات نقدية

�سل�سلة ر�سائل الماج�ستير
م�صر :التغييرات ال�سيا�سية وتحديات التحول الديمقراطي َبع َد َثورة 2011
حنين محمد �سليمان
َم َكان ُة ال َمر�أَ ِة في ا ِلإ ْ�سال ِم فِي ظِ ِّل َت�أْويلِ �آي ِة الق َوامَة منظور فل�سطيني
مي البزوري
مرجعية الخطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي في فل�سطين
خالد علي زواوي
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الدبلوما�سية العامة الفل�سطينية بـعـد االنـتـخــابــات الـت�شـريـعـيـة الـثـانـيـة
دالل باج�س
الإنتخابات والمعار�ضة في المغرب بين التحول الديمقراطي
وا�ستمرارية النظام ال�سلطوي ()2007-1997
ن�ش�أت عبد الفتاح
عن الن�ساء والمقاومة :الرواية اال�ستعمارية
�أميرة محمد ِ�س ْلمي
التغيير ال�سيا�سي من منظور حركات الإ�سالم ال�سيا�سي« :حما�س» نموذجا
بالل ال�شوبكي
المجتمع المدني «بين الو�صفي والمعياري» :تفكيك �إ�شكالية المفهوم وفو�ضى
المعاني
ناديــا �أبـو زاهــر
الـنـقــد والـثــورة :درا�سة في النقد االجتماعي عند علي �شريعتي
خالد عودة اهلل
حركة «فتح» وال�سلطة الفل�سطينية :تداعيــات �أو�ســلو واالنتفـا�ضـة الثانيـة
�سامر �إر�شيد

�سل�سلة مداخالت واوراق نقدية
مداخالت حول الدين والديمقراطية والدولة المدنية
تحرير :رجا بهلول
الفل�سطينيون على جانبي الخط الأخ�ضر في ظروف �سيا�سية متغ ّيرة
(وقائع ور�شة عمل� 5-4 ،آذار  2011في رام اهلل)

تحرير :ح�سن خ�ضر
الإعالم الفل�سطيني والإنق�سام :مرارة التجربة و�إِمكانيات التح�سين
تحرير :خالد الحروب وجمان قني�ص
قبل وبعد عرفات:التحول ال�سيا�سي خالل االنتفا�ضة الثانية
جورج جقمان
�أن تكون عربياً في �أيامنا
عزمي ب�شارة
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المنهاج الفل�سطيني ا�شكاليات الهوية والمواطنة
عبد الرحيم ال�شيخ (محرر ًا)
الحريات المت�ساوية حقوق المر�أة بين الديمقراطية  -الليبرالية وكتب التربية
الإ�سالمية
وليد �سالم و�إيمان الرطروط
الي�سار والخيار اال�شتراكي قراءة في تجارب الما�ضي ،واحتماالت الحا�ضر
داوود تلحمي
تهافت �أحكام العلم في �إحكام الإيمان
عزمي ب�شارة
الديمقراطية والإنتخابات والحالة الفل�سطينية
وليم ن�صار
�إطار عام لعقيدة �أمن قومي فل�سطيني
ح�سين �آغـا و�أحمد �سامح الخالدي
نحو �أممية جديدة :قراءة في العولمة/مناه�ضة العولمة والتحرر الفل�سطيني
عالء محمود العزة وتوفيق �شارل حداد
التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية
جميل هالل
الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية والديمقراطية الداخلية
طالب عو�ض و�سميح �شبيب
الراهـب الكـوري �َ ..سـ َفر و�أ�شـياء �أخـرى
زكريا محمد
واقع التعليم الجامعي الفل�سطيني :ر�ؤية نقدية
ناجح �شاهين
طروحات عن النه�ضة المعاقة
عزمي ب�شارة
ديك المنارة
زكريا محمد
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لئال يفقد المعنى (مقاالت من �سنة االنتفا�ضة االولى)
عزمي ب�شارة
في ق�ضايا الثقافة الفل�سطينية
زكريا محمد
ما بعد االجتياح :في ق�ضايا اال�ستراتيجية الوطنية الفل�سطينية
عزمي ب�شارة
الم�س�ألة الوطنية الديمقراطية في فل�سطين
وليد �سالم
الحركة الطالبية الفل�سطينية ومهمات المرحلة تجارب و�آراء
تحرير مجدي المالكي
الحركة الن�سائية الفل�سطينية ا�شكاليات التحول الديمقراطي وا�ستراتيجيات
م�ستقبلية
وقائع م�ؤتمر مواطن 99
الي�سار الفل�سطيني :هزيمة الديمقراطية في فل�سطين
علي جرادات
الخطاب ال�سيا�سي المبتور ودرا�سات �أخرى
عزمي ب�شارة
�أزمة الحزب ال�سيا�سي الفل�سطيني
وقائع م�ؤتمر مواطن 95
المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فل�سطين
زياد ابو عمرو واخرون
الديمقراطية الفل�سطينية
مو�سى البديري واخرون
الم�ؤ�س�سات الوطنية ،االنتخابات وال�سلطة
ا�سامة حلبي واخرون
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ال�صحافة الفل�سطينية بين الحا�ضر والم�ستقبل
ربى الح�صري واخرون
الد�ستور الذي نريد
وليم ن�صــار

�سل�سلة اوراق بحثية
الف�ضائيات الدينية :ال�صورة المثالية للمر�أة و�أثرها على الن�ساء في فل�سطين
جمان قني�ص
الحركة الطالبية الإِ�سالمية في فل�سطين الكتلة الإِ�سالمية  ..نموذجاً
دالل باج�س
درا�سات اعالمية 2
تحرير� :سميح �شبيب
درا�سات اعالمية
تحرير� :سميح �شبيب
الثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية
با�سم الزبيدي
العي�ش بكرامة في ظل االقت�صاد العالمي
ملتون في�سك
ال�صحافة الفل�سطينية المقر�ؤة في ال�شتات 1994-1965
�سميح �شبيب
التحول المدني وبذور االنتماء للدولة في المجتمع العربي واال�سالمي
خليل عثامنة
الم�ساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فل�سطين
خولة ال�شخ�شير
التجربة الديمقراطية للحركة الفل�سطينية اال�سيرة
خالد الهندي
التحوالت الديمقراطية في االردن
طالب عو�ض

تقديم

النظام ال�سيا�سي والتحول الديمقراطي في فل�سطين
محمد خالد االزعر
البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فل�سطين
علي الجرباوي

�سل�سلة التجربة الفل�سطينية
�صوت العا�صفة� :سيرة �إذاعات الثورة الفل�سطينية في المنفى
نبيل عمرو
�ش ـيـوعـيـون فـي فـل�س ـطـيـن� :شظايا تـاريـخ مـن�ســي
مو�سى البديري
َث َم َناً َّ
لل�ش ْم�س
عائ�شة عودة
َ�س ُ�أ َح ِّد ُث ُكم عَن هَاجِ �س :مجموعة ن�صو�ص �أدبية ل �أقالم جديدة
تقديم وتحرير هـيـف ــاء �أ�س ـ ـعـد
المقا َومة ال�شعبية في فل�سطين تاريخ حافل بالأمل والإِنجاز
مازن قم�صية
�شفيق الحوت
�سميح �شبيب (محرر ًا)
�أني�س �صايغ والم�ؤ�س�سة الفل�سطينية ال�سيا�سات ،الممار�سات ،الإنتاج
�سميح �شبيب (محرر ًا)
انتفا�ضة الأق�صى :حقول الموت
محمد دراغمة
�أحالم بالحرية (الطبعة الثانية)
عائ�شة عــودة
الواقع التنظيمي للحركة الفل�سطينية الأ�سيرة درا�سة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي
مغدو�ش ــة :ق�صــة الحـرب على المخيمـات ف ــي لبنــان
ممدوح نوفل
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يوميات المقاومة في مخيم جنين
وليـد دقـة
�أحالم بالحرية
عائ�شة عــودة
الجري الى الهزيمة
في�صل حوراني
�أوراق �شاهد حرب
زهير الجزائري
البحث عن الدولة
ممدوح نوفل

�سل�سلة مبادئ الديمقراطية
ما هي المواطنة؟		
			
ف�صل ال�سلطات
			
�سيادة القانون
مبد�أ االنتخابات وتطبيقاته
			
حرية التعبير
			
عملية الت�شريع

المحا�سبة والم�ساءلة
الحريات المدنية
التعددية والت�سامح
الثقافة ال�سيا�سية
العمل النقابي
االعالم والديمقراطية

�سل�سلة ركائز الديمقراطية
التربية والديمقراطية
رجا بهلول
حاالت الطوارئ و�ضمانات حقوق االن�سان
رزق �شقير
الدولة والديمقراطية
جميل هالل
الديمقراطية وحقوق المر�أة بين النظرية والتطبيق
منار �شوربجي
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�سيادة القانون
ا�سامة حلبي
حقوق االن�سان ال�سيا�سية والممار�سة الديمقراطية
فاتح عزام
الديمقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات

�سل�سلة تقارير دورية
الحكم المحلي في فل�سطين :واقع ور�ؤية م�ستقبلية.
�أوراق في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وانتقال ال�سلطة
واقع التمييز في �سوق العمل الفل�سطيني من منظور النوع االجتماعي
�صالح الكفري ،خديجة ح�سين ن�صر
نحو قانون �ضمان �إجتماعي لفل�سطين
تطوير قواعد عمل المجل�س الت�شريعي نحو قانون لل�سلطة الت�شريعية
�إعداد  :جهـاد حرب ا�شراف :عزمي ال�شعيبي
نحو نظام انتخابي لدولة فل�سطين الديمقراطية
جميل هالل،عزمي ال�شعيبي و�آخرون
االعمال الت�شريعية ال�صادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سناء عبيدات
درا�سة تحليلية حول �أثر النظام االنتخابي على تركيبة المجل�س الت�شريعي القادم
احمد مجدالني ،طالب عو�ض

