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تقديم

التي  الق�سايا والم�ساكل  اإلقاء ال�س�ء على عدد من  اإلى  الدرا�سة  تهدف هذه 
ال��سع  لإ�سالح  وت��سيات  اقتراحات  وتقديم  المحلي،  الحكم  منها  يعاني 
اأف�سل  تقديم خدمات  القروية من  والمجال�س  البلديات  تتمكن  الحالي، حتى 

للجمه�ر، وجعلها اأقرب اإلى الم�ساءلة والمحا�سبة مما ه� عليه الحال الآن.

مواطن؛  في  ال�سيا�سات  اأبحاث  لجنة  عمل  اإطار  �سمن  الدرا�سة  هذه  وتاأتي 
الم�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الديمقراطية، التي تعمل منذ العام 1999 على 
اقتراح اإ�سالح ق�انين محددة لها عالقة بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، لغر�س 
جعله اأكثر ديمقراطية واأكثر عقالنية مما ه� عليه حاليًا.  ولهذا الغر�س، تعمل 
اللجنة والم�ؤ�س�سة مبا�سرة مع المجل�س الت�سريعي وال�سلطة التنفيذية واأطراف 
اأخرى ذات اهتمام اأو عالقة بما ه� مقترح، اأو بالإ�سالح عامة، لغر�س و�سع 

ت��سياتها م��سع التنفيذ بعد نقا�سها وتعديلها اإن لزم.

ويحتل دور البلديات والمجال�س المحلية مكانة خا�سة في الدول التي تطمح لأن 
تك�ن ديمقراطية، نظرًا للتما�س المبا�سر مع الم�اطن في اأم�ر حياتية ي�مية، 
حتى ل� اأن دور ال�سلطة المركزية يبقى الأبرز في الق�سايا ال�طنية العامة.  وفي 
على  باآخر،  اأو  بقدر  هيمنت،  المركزية  ال�سلطة  اأن  نجد  الفل�سطينية،  الحالة 
عمل الحكم المحلي باتجاه مركزية غير �سرورية ول مبرر كافيًا لها.  ويندر 
اأن نجد وزارة خا�سة للحكم المحلي في الكثير من الدول �س�ى تلك التي ما 
زال الحكم فيها مركزيًا مفرطًا.  فالأ�سا�س في علم الإدارة، �س�اء اأكان ذلك 
القان�ن،  بم�جب  والتف�ي�س  ال�سالحيات  تجزيء  ه�  للدول،  اأم  للم�ؤ�س�سات 
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لي�س فقط لأن ذلك اأنجح من ناحية الكفاءة، واإنما، في حالة الحكم المحلي، 
حتى يتمكن الم�اطن من م�ساءلة مجال�س البلديات التي ينتخبها، وحتى تتحمل 

هي الم�س�ؤولية لما تق�م به وتقدمه للم�اطن، اأو ما ل تق�م به اأي�سًا.

الفل�سطينية، ي�جد ن�عان من الإ�سكاليات المالزمة للعالقة بين  وفي الحالة 
الحكم المحلي وال�سلطة المركزية.  الأول يتعلق بازدواج ال�سالحيات وتداخلها 
بين البلديات والمجال�س القروية من جهة، و�سالحيات المحافظين من جهة 
الناظم  القان�ن  المحافظين مقارنة مع  وبيِّن في قان�ن  اأخرى.  وهذا وا�سح 
لعمل البلديات.  والنوع الثاني من الإ�شكاليات يتعلق بمحدودية الدور المناط 
بالبلديات والمجال�س المحلية من ناحية فعلية، والقي�د المالية الم�ج�دة بفعل 
عدم انتظام الم�ارد المتاحة لها نظريًا.  فعلى �سبيل المثال ل الح�سر، ل يتيح 
القان�ن مجاًل وا�سعًا لتف�ي�س بع�س �سالحيات ال�سلطة المركزية اإلى الحكم 
المحلي على الرغم من اأن �سالحيات البلديات من ناحية �سكلية تبدو وا�سعة، 
لكنها في الممار�سة ت�سيق اأي�سًا بفعل �سح الم�ارد المالية.  فم�اردها المالية 
تاأتي اأ�سا�سًا من الر�س�م المجباة، منها ر�س�م الرخ�س، والأبنية، والمخالفات.  
وتجبي ال�سلطة المركزية �سريبة الأمالك والم�ا�سالت بالإنابة عن البلديات، 
والمفتر�س اأن تح�ل لها بعد ذلك، ولكن هذا ل يتم بانتظام، الأمر الذي يجعل 
معظم البلديات في �سائقة مالية �سبه م�ستمرة، اأو اأن اإنفاقها يقت�سر على دفع 

رواتب الم�ظفين دون اإمكانية فعلية على تقديم خدمات اأو�سع.

وت��سي هذه الدرا�سة بمجم�عة خط�ات وتعديالت على ال��سع القائم حاليًا، 
�س�اء اأكان من حيث الممار�سة اأم من ناحية الحاجة لإ�سالح الق�انين والل�ائح 
هذه  على  العمل  وخالل  اأي�سًا.   المحلي  والحكم  المحافظات  لعمل  الناظمة 
اإ�سافة  عدة،  محلية  ومجال�س  بلديات  عن  ممثلين  مع  الت�ساور  تم   ، الدرا�سة 
اإلى م�س�ؤولين ووزراء �سابقين لهم عالقة بعمل البلديات والمجال�س المحلية، 
لغر�س ال�ستر�ساد باآرائهم وتجربتهم.  وقد لقت الت��سيات الم�سمنة في هذه 
الدرا�سة ترحيبًا منهم، وم�افقة على اأن ال��سع الحالي لي�س ه� الأمثل، واأنه 

يمكن اإ�سالحه اإن ت�فرت الإرادة ال�سيا�سية.



9تقديم

واإذ يتم و�شع هذه الدرا�شة بين يدي الجمهور العام لالطالع عليه، �شتجري 
العالقة  الم�س�ؤولين ذوي  ومع  الت�سريعي  المجل�س  اأع�ساء  ت��سياته مع  متابعة 
اّتخاذ  يتم  اأن  اأمل  على  ال�زراء،  في ذلك مجل�س  بما  التنفيذية،  ال�سلطة  في 
في  المركزية  من  وتخفف  المحلي،  الحكم  اأداء  من  تح�سّن  ملم��سة  خط�ات 
اّتخاذ القرار، التي تك�ن في كثير من الأحيان عاماًل غير م�ساعد في تح�سين 

عمل البلديات والمجال�س المحلية، ول تقدم ما ه� ممكن واأف�سل للم�اطنين.

د. جورج جقمان





�رقة حول الحكم المحّلي في فل�سطين
موؤ�س�سة مواطن, مجموعة ال�سيا�سات العامة





�رقة حول الحكم المحّلي في فل�سطين 1

اأ�ًل. خلفية عامة

يكت�شب مو�شوع الحكم المحلي في فل�شطين اأهمية خا�شة، نظرًا لدور الهيئات 
المحلية التاريخي وال�سيا�سي على مدار تاريخ الق�سية الفل�سطينية، ونظرًا لما 
اأي تغيرات في طبيعة نظام الحكم المحلي من تبعات ونتائج  قد يترتب على 
�سيا�سية قد يك�ن لها تاأثير لي�س على كيفية عمل الإدارة العامة والحك�مة ب�سكل 

عام فح�سب، واإنما اأي�سًا على م�سار الق�سية ال�طنية ذاتها.

اإلى  بداياتها  تع�د  عدة  مراحل  عبر  فل�سطين  في  المحلي  الحكم  ل  ت�سكَّ
منت�شف القرن التا�شع ع�شر في اأواخر فترة الحكم العثماني.  وقد لعب قطاع 
الحكم المحلي دورًا مهمًا في تقديم العديد من الخدمات الأ�سا�سية لل�سكان 

مجموعة ال�سيا�سات العامة في موؤ�س�سة مواطن،  1  هذه ال�رقة هي ح�سيلة نقا�سات وبحث �سمن 

التي تك�نت لأغرا�س هذه ال�رقة من د. ج�رج جقمان، ومي الجي��سي، ود. عزمي ال�سعيبي، ود. عمار 
الدويك، ود. اأحمد اأب� دية.  وقد قام ب�سياغة هذه ال�رقة د. عمار الدويك ود. اأحمد اأب� دية.
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الفل�سطينيين في ظل حالة م�ستمرة من عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي تحت اأنظمة 
حكم متعاقبة.  كما قام بع�س قيادات الهيئات المحلية واأع�سائها بدور وطني 
بما في ذلك خالل  الفل�سطينية،  الق�سية  تاريخ  �سيا�سي في مراحل عدة من 
فترة الحتالل الإ�شرائيلي لل�شفة الغربية وقطاع غزة في اأعقاب حرب 1967.

ففي بداية ال�سبعينيات، كانت هناك محاولت اإ�سرائيلية ل�ستخدام البلديات 
في  للفل�سطينيين  الذاتي  الحكم  مفه�م  لتكري�س  اأداًة  القروية  والمجال�س 
راهنت  وقد  الإ�شرائيلي،  الفل�شطيني  لل�شراع  كحل  اإ�شرائيل  دولة  اإطار 
اإ�سرائيل على خلق قيادات محلية تحظى ب�سرعية انتخابية تك�ن بديلة عن 
قيادة منظمة التحرير في الخارج، وذلك كمقدمة للتفاو�س معها على فر�س 
مدنية  باإدارة  الحتالل  ا�ستبدال  اأو  الفل�سطينية،  الأرا�سي  في  ذاتي  حكم 
ي�سارك فيها الفل�سطيني�ن، ويتم نقل بع�س ال�سلطات وال�سالحيات المحلية 
اإليها كمقدمة لفر�س الحكم الذاتي.  لكن العك�س تمامًا ه� ما ح�سل، فقد 
جاءت انتخابات 1976 لتفرز قيادات محلية وطنية م�الية لمنظمة التحرير 
الفل�شطيني،  الوطني  للم�شروع  رافعة  اإلى  البلديات  حّولت  الفل�شطينية، 
تقرير  بحق  والمطالبة  الحتالل،  وم�اجهة  ال�سم�د  لدعم  وم�ؤ�س�سات 
وحيد  كممثل  التحرير  منظمة  دور  وتعزيز  الكامل،  وال�ستقالل  الم�سير 
لل�سعب الفل�سطيني.  ولعب بع�س روؤ�ساء البلديات المنتخبين دورًا مهمًا في 
تمثيل تطلعات ال�سكان في رف�س الحتالل ورف�س الحكم الذاتي.2  ول غرابة 
اأن انتخابات 1976 كانت هي النتخابات المحلية الأخيرة في ظل الحتالل 

الإ�سرائيلي قبل ن�س�ء ال�سلطة.3

حاولت اإ�سرائيل تدارك ف�سل �سيا�ستها من خالل ا�ستحداث وتعيين ما يعرف 
ال�سعبي  الرف�س  �س�ء  في  ف�سلت  اأي�سًا  ال�سيا�سية  هذه  لكن  القرى،  بروابط 
وال�طني لها، والعداء الكبير الذي ووجهت به روابط القرى من قبل الم�اطنين 
والف�سائل.  وقد جاء الرد الإ�سرائيلي على الدور ال�طني المتزايد الذي لعبته 
البلديات ومجال�سها المنتخبة، بممار�سة �سغ�طات كبيرة عليها، واإجبار بع�س 
اأو  الآخر  البع�س  واإبعاد  ال�ستقالة،  على  واأع�سائها  البلدية  المجال�س  روؤ�ساء 
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القيادات  بع�س  �سنت  كذلك  اعتقالهم.   اأو  الجبرية  الإقامة  تحت  و�سعهم 
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية حمالت تحري�س علني على روؤ�ساء البلديات، الأمر الذي 
خلق اأج�اء لمجم�عات اإرهابية اإ�سرائيلية للقيام بمحاولت الغتيال المنظمة 
لعدد من روؤ�ساء البلديات، اأدت في عدد من الحالت اإلى اإلحاق اأذى ج�سدي 
قدماه  بترت  الذي  نابل�س،  بلدية  رئي�س  ال�سكعة  ب�سام  لل�سيد  حدث  ما  مثل 
نتيجة لعمل اإرهابي، وكذلك مع ال�سيد كريم خلف رئي�س بلدية رام اهلل الذي 
بتعيين  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  وقامت  اأي�سًا.   اإرهابي  لعتداء  تعر�س 
روؤ�ساء بلديات من م�ظفي الإدارة المدنية الإ�سرائيليين بدًل من الم�ستقيلين 

والمبعدين، اأو من �سخ�سيات فل�سطينية محافظة ل تحظى بالدعم ال�سعبي.4

قيادة  طلبت   ،1987 �شنة  اأواخر  في  الفل�شطينية  النتفا�شة  اندلع  مع   
النتفا�سة من اأع�ساء المجال�س البلدية الذين عينتهم الإدارة المدنية بدًل 
لهذه  منهم  كبير  جزء  ا�ستجاب  وقد  ال�ستقالة،  المنتخبين  الأع�ساء  من 
الدع�ات.  لذا، عندما تاأ�ّس�ست ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة 1994، لم يكن 
هناك �س�ى عدد قليل من روؤ�ساء البلديات الفل�سطينيين ممن جرى انتخابهم 
�سنة 1976 على راأ�س عملهم، وكانت البلديات قد فقدت كثيرًا من �سرعيتها 
كبير  ب�سكل  الخدمي  دورها  تراجع  اإلى  اإ�سافة  وطنية،  كم�ؤ�س�سات  ودورها 

نتيجة لظروف النتفا�سة.

ثانيًا. الحكم المحلي بعد ال�سلطة الفل�سطينية

تاأ�ّس�ست ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة 1994 بم�جب اتفاق اإعالن المبادئ وما 
تلته من اتفاقات لنقل ال�سلطات وال�سالحيات.  وقد نقلت ال�سلطات الإ�سرائيلية 
بم�جب هذه التفاقات، اإلى ال�سلطة الفل�سطينية النا�سئة، �سالحيات في اأكثر 
من 45 مجاًل من المجالت المدنية والخدمية، بما في ذلك الحكم المحلي، 
اإ�سافة اإلى نقل بع�س المناطق �سمن م�ست�يات مختلفة )اأ، ب، ج( بحيث باتت 
الغربية وقطاع  ال�شلطة تحكم جزرًا جغرافية غير مت�شلة، �شواء بين ال�شفة 

غزة، اأو حتى داخل ال�شفة الغربية ذاتها وقطاع غزة.
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وكاأي كيان �سيا�سي حديث الن�ساأة، تبنَّت ال�سلطة الفل�سطينية، ممثلة بالرئي�س 
اإلى تركيز ال�سلطات في يد  يا�سر عرفات، ت�جهات ونزعات مركزية، و�سعت 
القيادة الفل�سطينية.  وقد كانت اأول�ياتها في المرحلة الأولى من ن�س�ئها هي 
ال�سفة  بين  الق�سائي  الجهاز  وت�حيد  ال�سيا�سية،  ال�طنية  الم�ؤ�س�سات  بناء 
وغزة، وبناء الأجهزة الأمنية والأمن الوطني، اإ�شافة اإلى محاولة انتزاع اأكبر 
قدر ممكن من ال�سالحيات والأرا�سي من الجانب الإ�سرائيلي.  وقد زاد من 
هذه النزعة المركزية واقع التجزئة الجغرافية الذي اأوجدته اتفاقات اأو�سل�، 
الجغرافية  المناطق  على  ال�سلطة  �سيطرة  لتعزيز  اأداًة  المركزية  باتت  بحيث 
اأن  كما  الفل�سطينية.   ال�سلطة  لم�ؤ�س�سات  ال�طني  الطابع  وتعزيز  المتباعدة، 
�سيا�سات المانحين في بداية ت�سكيل ال�سلطة رّكزت على دعم بناء الم�ؤ�س�سات 
ال�طنية المركزية مع اهتمام اأقل بالهيئات المحلية وم�ست�يات الحكم المحلي، 
تتجاوز  التي  »ج«،  الم�سنفة  المناطق  في  التحتية  والبنى  التنمية  دعم  في  اأو 

م�ساحتها 60% من م�شاحة ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

�سيا�سة  خالله  ت�سكلت  الذي  ال�سياق  لفهم  �سرورية  اأعاله  المقدمة  تعتبر 
ال�سلطة الفل�سطينية تجاه الهيئات المحلية، على الأقل خالل اأول ع�سر �سن�ات 
من عمر ال�سلطة الفل�سطينية.  فقد ا�ستخدمت ال�سلطة الهيئات المحلية اأداًة 
ا�ستخدام  اإلى  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سعت  اأهداف مزدوجة.  فمن جهة،  ذات 
الأرا�سي  من  قدر ممكن  اأكبر  على  �سيطرتها  نطاق  لت��سيع  المحلية  الهيئات 
ذاته،  ال�قت  وفي  الإ�سرائيلية،  ال�سلطات  م�اجهة  في  ال�سكانية  والتجمعات 
الفل�سطينية  لل�سلطة  ال�سيا�سية  ال�لءات  قاعدة  لت��سيع  اأداًة  ا�ستخدمتها 
وم�سروعها ال�سيا�سي في م�اجهة معار�سي اتفاق اأو�سل�.  فعلى عك�س ما جرى 
على  ال�طنية  الحركة  ممثلي  التحرير  منظمة  دعمت  حيث   ،1976 �سنة  في 
ح�ساب العائالت، ا�ستخدمت ال�سلطة الفل�سطينية �سيا�سة التعيين في الهيئات 
وك�سب  المحلية  وال�سخ�سيات  المتنفذة  العائالت  بع�س  ل�ستر�ساء  المحلية 
ودها، من اأجل زيادة قاعدة المنتفعين من م�شروع ال�شلطة الفل�شطينية.5  وهذا 
يعك�س تغيرًا ج�هريًا في النظرة اإلى دور المجال�س المحلية من اآلية لم�اجهة 
الم�شروع الإ�شرائيلي في الحكم الذاتي والإدارة المدنية، و�شطب تمثيل منظمة 
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التحرير، اإلى اأداة لتكري�س بناء م�شروع ال�شلطة والولء لها، باعتبار اأن مرحلة 
وت�قيع  الر�سمي  التفاو�س  من  بحالة  ا�ستبدلت  قد  الحتالل  مع  الم�اجهة 
ت�ّفر  لم  ال�سيا�سة،  لهذه  وخدمة  م�الين.   اإلى  بحاجة  وبالتالي  التفاقات، 
ال�سلطة الفل�سطينية التمكين الكافي للهيئات المحلية وتعزز من ا�ستقاللها عن 
ال�سلطة المركزية، واإنما كّر�ست تبعيتها من خالل ا�ستراتيجيات عدة؛ اأهمها 
اّتباع �شيا�شة التعيين بدًل من النتخابات، وربط قرارات البلديات وميزانياتها 

ب�زارة الحكم المحلي.

وفي هذا ال�سياق، عمدت ال�سلطة اإلى زيادة عدد البلديات والمجال�س القروية 
ومنحها  بلدية،  مجال�س  اإلى  ال�سغيرة  التجمعات  بع�س  وترفيع  كبير،  ب�سكل 
ال�سخ�سية القان�نية.  فعند قدوم ال�سلطة الفل�سطينية، كان عدد البلديات في 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة 31 بلدية )منها 26 في ال�سفة و5 في قطاع غزة(، 
وبلدات(  وخرب  )قرى  �سكانيًا  تجمعًا   255 اإلى  اإ�سافة  قرويًا،  مجل�سًا  و68 
لم يكن لها اأي و�سع قان�ني خا�س.  فقامت ال�سلطة بمنح �سفة قان�نية لهذه 
القرى وت�سكيل مجال�س بلدية فيها اأو لجان م�ساريع.6  وبعد مرور ع�سر �سن�ات 
من ت�سكيل ال�سلطة، و�سل عدد البلديات 106 بلديات في ال�شفة الغربية وقطاع 

غزة، اإ�سافة اإلى 378 مجل�سًا قرويًا.

المزدوجة  وال�سيا�سة  الروؤية  �سمن  جاءت  اأنها  الزيادة  هذه  تف�سر  اأن  يمكن 
التي اأ�سرنا اإليها، والتي ترى اأن وج�د مجال�س بلدية تحت مظلة وزارة الحكم 
المحلي �س�ف يزيد من قاعدة ال�لء لل�سلطة الفل�سطينية، ويعزز من ال�ج�د 
من  قريبة  اأو  معزولة  تك�ن  قد  التي  ال�سكانية  التجمعات  في  الفل�سطيني 
اأكبر  على  النا�سئة  ال�سلطة  �سيطرة  من  يزيد  و�س�ف  اإ�سرائيلية،  م�ست�طنات 
م�ساحة ممكنة من الأر�س واأكبر عدد ممكن من ال�سكان، من خالل منح و�سع 
قان�ني )مجل�س محلي، اأو لجنة م�ساريع( للتجمعات ال�سكنية ال�سغيرة، وتعيين 
اأع�ساء لها تحت اإ�سراف الحكم المحلي.  لكن ال�سلطة لم تذهب اأكثر من ذلك 
في  وا�شحًا  دورًا  الوطني، ومنحها  الم�شروع  المحلية في  الهيئات  توظيف  في 
مقاومة ال�ستيطان والت��سع الإ�سرائيلي في ال�سفة الغربية.  فقد كانت تعتقد 
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ال�سلطة اأن �سيطرة اإ�سرائيل على المناطق الم�سنفة »ج« هي �سيطرة م�ؤقتة، 
وبالتالي لم ت�سَع اإلى خ��س معركة ت��سيع المخططات الهيكلية للقرى والمدن 
بما يتنا�سب مع التط�ر الطبيعي لزيادة ال�سكان والحتياجات، ناهيك عن عدم 

اإيالء مو�شوع تطوير الموارد المالية للهيئات المحلية اأهمية تذكر.

للبلديات والمجال�س، لم يكن هناك ت�جه  في مقابل �سيا�سة الزيادة العددية 
لدى ال�سلطة الفل�سطينية في تق�ية الهيئات المحلية واإك�سابها ال�سرعية الكافية 
وال�ستقاللية عن ال�سلطة المركزية.  وقد ظهر ذلك جليًا من خالل مماطلة 
ال�سلطة في اإجراء انتخابات محلية، على الرغم من اأن قان�ن الهيئات المحلية 
وعلى  اإجرائها،  وج�ب  على  ين�س   1997 �سنة  في  ال�سلطة  اأ�سدرته  الذي 
الرغم من عدم وج�د م�انع ل�ج�ستية اأو غيرها تح�ل دون تنظيم النتخابات.  
في  اأ�شخا�س،  تعيين  �شيا�شة  باتباع  النتخابات  عن  ال�شلطة  وا�شتعا�شت 
الفل�سطينية  لل�سلطة  المعار�سين  غير  من  الأقل  على  اأو  الم�الين  من  الغالب 
و�سيا�ساتها، في هذه المجال�س.  ا�ستمرت ال�سلطة في �سيا�سة التعيين حتى �سنة 
2004، حيث تم تنفيذ النتخابات المحلية على اأربع مراحل حتى �سنة 2005، 
و�سملت 262 هيئة محلية، بينما لم يتم تنفيذ المرحلة الخام�سة والأخيرة التي 
كان من المفتر�س اأن ت�سمل 62 هيئة محلية ي�سكل عدد �سكانها اأكثر من %50 
مثل  كبيرة  محلية  هيئات  ت�سمل  كانت  اأنها  اإذ  الم�ؤهلين،  الناخبين  عدد  من 
غزة، وخان ي�ن�س، والخليل.  وفي اأعقاب النق�سام في �سنة 2007، قامت وزارة 
الحكم المحلي با�ستبدال العديد من اأع�ساء المجال�س المنتخبين في ال�سفة 
اإجراء  ال�سلطة على  تاأجيل متكرر، وافقت  باأ�سخا�س معيَّنين.7  وبعد  الغربية 
النتخابات المحلية في اأواخر �سنة 2012، لكن حركة حما�س رف�ست ال�سماح 
باإجراء النتخابات في قطاع غزة، وقاطعتها في ال�شفة الغربية.  كما لجاأت 
حما�س اإلى اإجراء تعديالت في مجال�س الهيئات المحلية في قطاع غزة، بما 

يخدم تعزيز �سيطرتها ال�سيا�سية على هذه الهيئات.

تنظيم  اإطار  خارج  الفل�سطينيين  الالجئين  مخيمات  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأبقت 
في  »الأونروا«  الالجئين  وت�سغيل  غ�ث  وكالة  ا�ستمرت  بحيث  المحلية،  الهيئات 
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تقديم الخدمات ال�سحة وخدمات التعليم فيها، اإ�سافة اإلى خدمات جمع النفايات 
ال�سلبة، في حين ت�لت ال�سلطة الفل�سطينية تقديم الماء والكهرباء للمخيمات.

اأداًة  الحكم  من  الم�ست�ى  هذا  ا�ستخدام  تم  فقد  للمحافظين،  بالن�سبة  اأما 
اأي�سًا لتعزيز ال�سلطة المركزية وب�سط نف�ذ ال�سلطة في المحافظات.  وتجدر 
الإ�سارة اإلى اأنه كانت هناك محاولت من قبل المجل�س الت�سريعي الأول لإقرار 
قان�ن يحدد دور المحافظين ومهامهم في اإطار هيكلية ال�سلطة، اإل اأن الرئي�س 
عرفات رف�س الم�شادقة على م�شروع القانون، وا�شتمر في تعيين المحافظين 
هذا  �سغل  في  عرفات  الرئي�س  )ا�ستمر  الداخلية  ل�زير  اإتباعهم  تم  الذين 
المن�سب حتى �سنة 2002(.  ولحقًا، تم اإتباع المحافظين لمكتب الرئي�س.  لم 
تكن هذه ال�سيا�سة الر�سمية وال�ساعية اإلى �سيطرة ال�سلطة التنفيذية في نظام 
الحكم النا�سئ مقت�سرة على م�ؤ�س�سات الحكم المحلي، واإنما يمكن مالحظتها 
في م�اقع مختلفة من مجالت الحكم.  ول يعني ذلك اأن �سيا�سة مركزية ف�قية 
اأدت بال�سرورة اإلى وج�د �سيا�سة وا�سحة و�ساملة معتمدة ب�ساأن طبيعة المهام 
الدولة  م�ؤ�س�سات  مع  تكاملي  ب�سكل  بها  والقيام  المحلية  بالهيئات  المناطة 
الأخرى، اأو حتى على �سعيد وج�د خطة وطنية �ساملة تعتمد اأول�يات الهيئات 
المحلية في خدمة الخطة ال�طنية ال�ساملة لل�سلطة اأو الحك�مة.  وو�سلت الأم�ر 
اأحيانًا في بع�س الهيئات المحلية اإلى درجة ال�سلل، ب�سبب العتماد فقط على 

م�ساعدات ال�سلطة والمانحين.

ثالثًا. الم�ستويات الثالثة من الحكم

فل�سطين:  في  الحكم  من  م�ست�يات  ثالثة  هناك  اأ�سبح  ال�سلطة  ت�سكيل  بعد 
الحك�مة المركزية، المحافظات، الهيئات المحلية.

1.  الحكومة المركزية:

المركزية  الحك�مة  بين  الأ�سا�سية  ال��سل  حلقة  المحلي  الحكم  وزارة  تعتبر 
والهيئات المحلية.  وقد اأ�س�ست وزارة الحكم المحلي في �سنة 1994 مع قدوم 
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ال�سلطة، ومنذ ذلك ال�قت وهي تق�م بدور مح�ري في متابعة الهيئات المحلية 
دور  زاد  وقد  مبا�سر.   ب�سكل  اإدارتها  الحالت  بع�س  وفي  عليها،  والإ�سراف 
ال�زارة ط�ال الفترات التي لم تجِر فيها انتخابات محلية، حيث كانت ال�زارة 
ومعلنة  مكت�بة  �سيا�سة  وج�د  دون  والقروية،  البلدية  المجال�س  بتعيين  تق�م 
ت��سح اآلية التعيين الذي كان يتم في الغالب على اأ�س�س �سيا�سية اأو �سخ�سية اأو 
جه�ية، وفي بع�س الحالت كان يتم تعيين روؤ�ساء البلديات اأو اأع�ساء المجال�س 

من م�ظفي ال�زارة اأنف�سهم.8

�سدر قان�ن الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1997 لينظم عمل ال�زارة، وي��سح 
عالقتها بهيئات الحكم المحلي.  وقد ن�س القان�ن على اأن دور ال�زارة يتمثل 
في ر�سم ال�سيا�سة العامة المقررة لأعمال مجال�س الهيئات المحلية الفل�سطينية 
والإ�سراف على وظائف هذه المجال�س واخت�سا�ساتها و�س�ؤون تنظيم الم�ساريع 
العامة واأعمال الميزانيات، والرقابة المالية والإدارية والقان�نية، والإجراءات 
الخا�سة بت�سكيل هذه المجال�س، اإ�سافة اإلى القيام بالأعمال الفنية والإدارية 
المتعلقة باأعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فل�سطين، وو�سع اأي اأنظمة اأو 
ل�ائح لزمة من اأجل تنفيذ واجباتها المن�س��س عليها في القان�ن )المادة 2(.  
وقد اأ�سدرت ال�زارة العديد من الأنظمة تبعًا لهذا القان�ن، مثل النظام المالي 
للهيئات المحلية، ونظام الم�ظفين الم�حد لم�ظفي الهيئات المحلية، اللذين 
واإقرار  والتعيينات  الم�ازنات  الم�سادقة على  ال�زارة دورًا كبيرًا في  يعطيان 
تعديل  تم  كما  جدد.   م�ظفين  وتعيين  عليها،  الم�ظفين  وت�سكين  الهيكليات 
اأتاح  الذي   ،2008 ل�سنة   9 رقم  بقان�ن  قرار  بم�جب  المحلية  الهيئات  قان�ن 
لمجل�س ال�زراء، بناء على تن�سيب وزير الحكم المحلي، حل المجل�س المنتخب 
للهيئة المحلية وتعيين لجنة تق�م بمهام المجل�س المنحل لمدة اأق�ساها �سنة، 
اإذا تجاوز اأو اأخل المجل�س ب�سالحياته المن�س��س عليها في القان�ن، اأو في 

حال انتهاء دور المجل�س )المادة 3(.

وقد �سبق �سدور قان�ن الهيئات المحلية ل�سنة 1997، قان�ن رقم 5 ل�سنة 1996 
الديمقراطية  ال�سفة  اأ�سفى  الذي  المحلية،9  الهيئات  انتخاب مجال�س  ب�ساأن 
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على الحكم المحلي، بحيث ن�س على اأن جميع المجال�س المحلية يجب اأن تك�ن 
منتخبة، وه� ما اأكده قان�ن الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1997.

والم�سرية،  الأردنية  الت�سريعات  من  مجم�عة  المذك�ران  القان�نان  ا�ستبدل 
ووفرا  المحلي،  الحكم  تنظم  كانت  التي  الع�سكرية  الأوامر  بع�س  اإلى  اإ�سافة 
اإطارًا وطنيًا موحدًا للحكم المحلي في ال�شفة الغربية وقطاع غزة.  كما اأنهما 
قدرًا  المنتخبة  المجال�س  ومنحا  المحلي،  الحكم  ديمقراطية  مبداأ  من  عززا 
الهيئات  قان�ن  على  الماآخذ  من  اأن  اإل  �س�ؤونها.   اإدارة  في  ال�ستقاللية  من 
المحلية اأنه ا�شترط موافقة وزير الحكم الحلي على العديد من القرارات التي 
ت�سدرها الهيئات المحلية، مثل اإقرار الم�ازنة العامة، والت�سرف في الأم�ال 
غير المنق�لة، واإ�سدار الأنظمة، وت��سيع حدود الهيئة المحلية، اأو القترا�س 
اأي  اأو الر�س�م المفرو�سة على  اأو �سطب الع�ائد  بكفالة ال�سلطة الفل�سطينية، 
�سخ�س ب�سبب فقره، دون اأن ي�سع القان�ن اأية �س�ابط اأو قي�د على قرار ال�زير 
بالموافقة اأو الرف�س.  كما اأن القانون لم يفرق بين م�شتويات اأو اأنواع الهيئات 
المحلية )مجال�س قروية، ومجال�س بلدية( ون�س على �سالحيات ومهام واحدة 

لجميع اأنواع الهيئات المحلية دون تفريق.

2. المحافظات:

راأ�سها  على  يقف  التي  المحافظات  فه�  الحكم،  من  الثاني  الم�ست�ى  اأما 
الناظم  القان�ني  بالإطار  يتعلق  فيما  كبير  و�س�ح  عدم  هناك  المحافظ�ن.  
للمحافظين، وفي طبيعة عملهم و�سالحياتهم، وعالقتهم بال�سلطة المركزية 
وقد  محافظاتهم.   في  والع�سكرية  المدنية  والم�ؤ�س�سات  المحلية  والهيئات 
تمت اإعادة ت�سكيل المحافظات وتعيين المحافظين بعد قدوم ال�سلطة كاإحياء 
لممار�سات اأردنية وم�سرية كانت متبعة قبل �سنة 1967 في كل من قطاع غزة 
وال�سفة الغربية.  وقد اأبقت ال�سلطة على الت�سكيالت الإدارية التي كانت �سارية 
اإبان الحقبة الأردنية والم�سرية، وزادت عددًا من المحافظات، وهي اأريحا، 

و�سلفيت، وقلقيلية، بحيث اأ�سبح عدد المحافظات 16 محافظة.10
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لم ي�سر القان�ن الأ�سا�سي الفل�سطيني اإلى هذا الم�ست�ى من الحكم )المحافظين(، 
كما اأنه لم ي�شر اإلى مو�شوع الت�شكيالت الإدارية ب�شكل عام.  لكن، كانت هناك 
محاولت من المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني لتنظيم عمل المحافظين، من خالل 
الثانية،  الت�شكيالت الإدارية الذي �شادق عليه المجل�س بالقراءة  م�شروع قانون 
ذلك  من  بدًل  وقام  عليه،  بالم�سادقة  يقم  لم  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  لكن 
باإ�سدار المر�س�م الرئا�سي رقم 22 ل�سنة 2003 ب�ساأن اخت�سا�سات المحافظين.

ال�طنية  ال�سلطة  رئي�س  ممثل  ه�  المحافظ  اأن  على  المذك�ر  المر�س�م  ن�س 
وي�سرف  محافظته،  في  �سلطة  واأعلى  العامة،  الإدارة  ورئي�س  الفل�سطينية، 
على تنفيذ ال�سيا�سة العامة لل�سلطة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق 
محافظته )المادة 2(.  وبالن�سبة لخت�سا�سات المحافظين، فقد ن�س المر�س�م 
والنظام  والأخالق  العام  الأمن  على  الحفاظ   -1 التالية:  ال�سالحيات  على 
والآداب العامة وال�سحة العامة وحماية الحريات العامة وحق�ق الم�اطنين.  
2- حماية الأمالك العامة والخا�سة وتحقيق الأمن في محافظته، يعاونه في 
اجتماعات  تك�ن هناك  واأن  المحافظة،  العام في  والأمن  ال�سرطة  قادة  ذلك 
دورية ودائمة بينهم.  3- العمل على الرقي القت�سادي والعمراني والجتماعي 
في المحافظة، وتحقيق الم�ساواة والعدالة و�سمان �سيادة القان�ن.  4- اتخاذ 
كافة التدابير والإجراءات الالزمة لم�اجهة الك�ارث الطبيعية والح�ادث ذات 

الأهمية )المادة 5(.

يراأ�سه  المحافظة  في  التنفيذي  المجل�س  ت�سكيل  على  المر�س�م  ن�س  كذلك 
عدا  ما  المحافظة  في  الحك�مية  الدوائر  مديرو  اأ(  من:  ويتك�ن  المحافظ، 
المحاكم والنيابة العامة.  ب( عدد من روؤ�ساء المجال�س البلدية في المحافظة.  
كما يراأ�س المحافظ لجنة التنظيم والتخطيط في نطاق محافظته التي تتك�ن 

من عدد من روؤ�ساء البلديات والمجال�س المحلية في المحافظة.

فيها   2003 �سنة  مر�س�م  في  عليها  المن�س��س  ال�سالحيات  اأن  يالحظ 
اأجهزة  ال��س�ح، وبع�سها يتداخل مع �سالحيات  العم�مية وعدم  كثير من 
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مركزية اأخرى مثل ال�سرطة، اأو مع �سالحيات ومهام الهيئات المحلية.  كما 
اأن الأ�سا�س القان�ني ل�سالحيات المحافظين ه� محل ت�ساوؤل كبير، حيث 
اأن المر�س�م الرئا�سي يمنح �سالحيات ج�هرية ل يمكن تف�ي�سها لأية جهة 
اإدارية بم�جب مر�س�م رئا�سي، وبخا�سة اأن بع�س هذه ال�سالحيات قد تم 
اإدارية  لجهات  اأو  المحلية  للهيئات  واأعطيت  ق�انين  بم�جب  عليها  الن�س 

اأخرى.

3. الهيئات المحلية:

الم�ست�ى الثالث من الحكم ه� الهيئات المحلية.  وقد بّين قان�ن �سنة 1997 
�سالحيات الهيئات المحلية في المادة 15، التي ف�سلت �سالحيات المجال�س 
في اأكثر من 25 بندًا، لكن لي�ست جميع البن�د مفّعلة اأو ممار�سة على اأر�س 
ال�اقع.11  فبع�س المهام وال�سالحيات تمار�س من قبل �سركات )مثل تزويد 
خدمة الكهرباء( اأو من قبل م�ؤ�س�سات عامة اأخرى )مثل م�سلحة المياه(، 
كذلك،  وال�سناعات(.   الحرف  تراخي�س  منح  )مثل  وزارات  قبل  من  اأو 
فاإن هناك خلطًا في هذه المادة بين المهام وال�سالحيات.  فالمهام هي 
ما يتم تكليف المجل�س بالقيام به، اأما ال�سالحيات فهي ما يمنح للمجل�س 
في  الواردة  ال�سالحيات/المهام  هذه  ومن  بمهامه.   القيام  من  لتمكينه 

المادة المذكورة:

1.  اإقرار م�شروع الموازنة ال�شنوية والح�شاب الختامي قبل اإر�شالها اإلى الوزارة 
للم�سادقة عليها.

2.  اإدارة اأم�ال الهيئة المحلية وممتلكاتها.
3.  اإدارة اأمالك الهيئة المحلية واأم�الها، واإقامة الأبنية الالزمة فيها وتاأجيرها 
ورهنها لمدة ل تزيد على ثالث �سن�ات، وقب�ل الهبات وال��سايا والتبرعات.

4.  تخطيط البلدة وفتح الطرق واإلغاوؤها وتعديلها، وتعيين عر�سها وا�ستقامتها 
اأو  وت�سميتها  واإنارتها  وتنظيفها  و�سيانتها،  اأر�سفتها  واإن�ساء  وتعبيدها 

ترقيمها، وترقيم بناياتها وتجميلها وت�سجيرها، ومنع التجاوز عليها.
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5.  مراقبة اإن�ساء الأبنية وهدمها وترميمها ومنح تراخي�س البناء.
6.  تزويد ال�سكان بالمياه ال�سالحة لل�سرب، اأو لأية ا�ستعمالت اأخرى.

7.  تزويد ال�سكان بالكهرباء.
8.  اإن�شاء خطوط المياه العادمة والمراحي�س العامة واإدارتها ومراقبتها.

9.  تنظيم الحرف وال�سناعات وتعيين اأماكن خا�سة لكل �سنف منها، ومراقبة 
المحالت والأعمال المقلقة للراحة اأو الم�سرة بال�سحة العامة.

10. جمع النفايات والف�سالت من الطرق والمنازل والمحالت العامة ونقلها 
واإتالفها وتنظيم ذلك.

ال�سحة  على  للمحافظة  الالزمة  والإجراءات  الحتياطات  جميع  اّتخاذ   .11
العامة، ومنع تف�سي الأوبئة بين النا�س.

12. مراقبة الم�ساكن والمحالت الأخرى للتاأكد من ت�سريف نفاياتها ب�س�رة 
واتخاذ  العامة،  المحال  في  ال�سحية  الأدوات  نظافة  ومن  منتظمة، 
الفئران  ومكافحة  الأخرى  والح�سرات  البع��س  لإبادة  الالزمة  التدابير 

والجرذان والزواحف ال�سارة.
من  وغيرها  والخ�سراوات  والف�اكه  والأ�سماك  واللح�م  الخبز  مراقبة   .13
الفا�سد  واإتالف  فيها  الغ�س  لمنع  الإجراءات  واّتخاذ  الغذائية،  الم�اد 
اأ�سعارها ومكافحة الغالء بالتن�سيق مع الجهات الحك�مية  منها وتحديد 

المخت�سة.
14. اإن�ساء مراكز لالإ�سعاف وم�سحات وم�ست�سفيات وغير ذلك من الم�ؤ�س�سات 

ال�سحية، ومراقبتها بالتن�سيق مع الجهات الحك�مية المخت�سة.
15. اإن�ساء ال�ساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات.

والك�ارث  والحرائق  والفي�سانات  لل�سي�ل  الالزمة  الحتياطات  اتخاذ   .16
الطبيعية وغيرها.

17. اإن�ساء المتاحف والمكتبات العامة والمدار�س والن�ادي الثقافية والريا�سية 
الحك�مية  الجهات  مع  بالتن�سيق  ومراقبتها  والم��سيقية  والجتماعية 

المخت�سة.
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18. هدم الأبنية التي يخ�سى خطر �سق�طها اأو الم�سرة، اأو التي تنبعث منها 
الم�س�ؤول  اأو  �ساغلها  اأو  �ساحبها  اإنذار  بعد  وذلك  م�ؤذية،  كريهة  روائح 

عنها.
الباعة  المت�س�لين، ومراقبة وتنظيم  الم�سالخ وتنظيمها، ومراقبة  اإن�ساء   .19

المتج�لين والحمالين والب�سطات والمظالت، واإن�ساء الأ�س�اق العامة.

والتنظيم  التخطيط  مجالت  في  اأعاله  )والمهام(  ال�سالحيات  تنح�سر 
�سحي  و�سرف  وكهرباء  مياه  من  الأ�سا�سية  الخدمات  وتقديم  العمراني، 
ونفايات �سلبة، اإ�سافة اإلى خدمات ال�سحة العامة وترخي�س الحرف وبع�س 
الأم�ر الثقافية مثل اإن�ساء المكتبات، وتنظيم الن�ساطات الفنية.  واأغلب هذه 
الخدمات، اإن لم يكن جميعها، هي ذاتها الخدمات التي كانت تقدمها البلديات 
قبل اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية، وهي �سبيهة بتلك ال�اردة في قان�ن البلديات 
الأردني ل�سنة 1955، ولم ياأِت القان�ن ب�سالحيات ومهام جديدة.  كذلك لم 
يتح القان�ن المجال لإمكانية اإ�سافة خدمات اأخرى قد ت�ستطيع بع�س الهيئات 
الجتماعية  الخدمات  مثل  بها  ال�شطالع  منها،  الكبيرة  وبخا�شة  المحلية، 
المركزية  لل�سلطة  يتح  التعليم وال�سحة.  كما لم  اأن�اعها، وخدمات  بمختلف 
هذه  بع�س  فاإن  كذلك،  المحلية.   للهيئات  �سالحياتها  بع�س  لتف�ي�س  مجال 
ال�سالحيات يتداخل مع بع�س ال�سالحيات التي تقدمها الحك�مة المركزية؛ 
مثل ترخي�س الحرف وال�سناعات، وبع�س ق�سايا ال�سحة العامة والبيئة.  من 
كافية،  �سالحيات  دون  لكن  وا�سعة  مهام  هي  المعطاة  المهام  ال�سكل،  حيث 
ولم يكن في ذهن من �ساغ القان�ن ت�زيع عادل بين مهام الحك�مة المركزية 
والهيئات المحلية، ب�شبب عدم وجود �شيا�شة وا�شحة لدى الم�شرع الفل�شطيني 

في ذلك ال�قت.

رابعًا. الموارد المالية للهيئات المحلية

 1997 �سنة  قان�ن  ن�س  فقد  المحلية،  للهيئات  المالية  للم�ارد  بالن�سبة 
)المادة 22( على اأنها تتاأتى من:
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اأحكام  بمقت�سى  المتاأتية  اأو  المفرو�سة  والأم�ال  والر�س�م  ال�سرائب  اأ. 
اآخر  اأو نظام  اأي قان�ن  اأو  اإليه،  اأي نظام �سادر بال�ستناد  اأو  القان�ن، 

ن�س فيه على ا�ستيفاء �سرائب اأو ر�س�م اأو مخالفات للهيئات المحلية.
ب. التبرعات والهبات والم�ساعدات التي ي�افق عليها المجل�س.
ت. الح�سة التي تخ�س�سها ال�سلطة التنفيذية للهيئة المحلية.

م�ستقرة.   وغير  كافية  غير  المالية  البلديات  م�ارد  فاإن  العملية،  الناحية  من 
وتعتمد البلديات ب�سكل كبير على الر�س�م )وبخا�سة ر�س�م الرخ�س والأبنية 
بع�س  اإلى  اإ�سافة  والمياه،12  الكهرباء  خدمات  بيع  وعلى  والمخالفات(، 
بالن�سبة  اأما  الخارجية.   والمنح  والم�ساعدات  للدخل  المدرة  الم�ساريع 
المحلية  وال�سريبة  جدًا،  محدودة  المحلية  ال�سرائب  قاعدة  فاإن  لل�سرائب، 
ال�حيدة التي تجبيها البلديات مبا�سرًة هي �سريبة المعارف، وهناك اإ�سكاليات 
كبيرة في تح�سيلها، وبخا�سة في البلديات والمجال�س ال�سغيرة، نتيجة انت�سار 
مباني  �سيانة  م�ساريف  لتغطية  ال�سرائب  هذه  ع�ائد  تكفي  تكاد  ول  الفقر، 
المدار�س وترميمها، علمًا باأن هذه ال�سريبة ل يج�ز ا�ستخدامها اإل لأغرا�س 
المدار�س مثل الترميم اأو اإ�سافة غرف �سفية.  اأما �سريبة الأمالك و�سريبة 
الم�ا�سالت، التي تجبيها ال�سلطة المركزية نيابة عن البلديات، ومن ثم تق�م 
بتح�يلها اإلى البلديات بعد خ�سم ن�سبة معينة،13 فاإنها ل تجبى في البلديات 
كافة، كما اأن هناك عدم انتظام في تح�يلها وعدم �سفافية في ت��سيح قيمتها 
واآليات احت�سابها، اأو الإعفاءات التي قد يق�م بها بع�س م�ظفي وزارة المالية 
دون الرجوع اإلى الهيئة المحلية.  فح�شب القانون ال�شاري في ال�شفة الغربية، 
تخ�سم ال�سلطة المركزية 10% من قيمة �شريبة الأمالك وتحول باقي المبلغ 
للهيئات المحلية.  لكن من الناحية الفعلية تق�م وزارة المالية بتح�يل مبلغ اأقل 
من المن�س��س عليه في القان�ن.  اأما بالن�سبة ل�سرائب الم�ا�سالت ور�س�مها، 
تق�م وزارة المالية بتح�يل جزء منها اإلى الهيئات المحلية ح�سب عدد �سكان 

الهيئة، واأي�سًا وفقًا لل�سلطة التقديرية ل�زير المالية.14
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نتيجة لذلك، فاإن العديد من المجال�س بالكاد تغطي نفقاتها الت�سغيلية الأ�سا�سية 
م�ارد  اأي  لديها  يك�ن  اأن  دون  اأخرى،  جارية  ونفقات  م�ظفين  رواتب  من 
لتغطية النفقات التط�يرية اأو التنم�ية.  ولتغطية العجز الذي تعاني منه بع�س 
البلديات، وبخا�سة في �س�ء تاأخر ال�سلطة المركزية في تح�يل ع�ائد ال�سرائب 
والم�ستحقات المالية لها، وعدم وج�د اأي بند في الم�ازنة العامة لدعم الهيئات 
اإلى عدم دفع الم�ستحقات المالية  المحلية، تعمد الكثير من الهيئات المحلية 
المترتبة عليها اإلى �سركات الكهرباء والماء الإ�سرائيلية، على الرغم من قيام 
الأمر  الم�اطنين،  من  والماء  الكهرباء  قيمة خدمات  بتح�سيل  البلديات  هذه 
الذي يراكم دي�نًا على ال�سلطة الفل�سطينية التي تجد في كثير من الحالت اأن 
الجانب الإ�شرائيلي قد قام باقتطاع قيمة هذه الديون مبا�شرة من م�شتحقات 

ال�سلطة من الجمارك التي تجبيها اإ�سرائيل ل�سالح ال�سلطة.

الم�ساكل  من  العديد  ال�سلطة  تاأ�سي�س  منذ  الفل�سطينية  التجربة  اأظهرت 
والتفاوتات الج�هرية بين الهيئات المحلية تبعًا لحجم هذه البلديات والنف�ذ 
ال�سيا�سي لمن يق�م عليها، اإ�سافة اإلى غياب الروؤية ال�طنية ال�ا�سحة ح�ل دور 
الهيئات المحلية في الم�شاألة الوطنية وال�شراع مع الحتالل الإ�شرائيلي وفي 
العالقة مع ال�سلطة المركزية، واأي�سًا في طبيعة دور المحافظات وعالقتها مع 
اإلى   )2010-2008( للتنمية  ال�طنية  الخطة  اأ�سارت  وقد  المحلية.   الهيئات 
محددة  اأهدافًا  اأو  وا�سحًا  ت�س�رًا  تقدم  لم  لكن  الالمركزية،  زيادة  �سرورة 

قابلة للقيا�س باتجاه تحقيق هذا الت�جه.

ال�سفة  في  الفل�سطينية  الأرا�سي  على  ال�سر�سة  الإ�سرائيلية  الهجمة  ظل  في 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  التي مرت وتمر بها  الخانقة  المالية  الغربية، والأزمات 
حاجة  هناك  فاإن  ال�طنية،  ال�سيا�سية  للم�ؤ�س�سات  النتخابية  ال�سرعية  وتاآكل 
تحقيق  يخدم  بما  �سياغته  واإعادة  المحلية  الهيئات  دور  في  النظر  لإعادة 
التنمية المحلية، والم�شاركة ال�شيا�شية، وخدمة الم�شروع الوطني، دون اأن تكون 

الهيئات المحلية بدياًل عن ال�سلطة الفل�سطينية.
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خام�سًا. اأهم الإ�سكاليات التي تواجه الهيئات المحلية

فل�سطين،  في  المحلي  الحكم  هيئات  اإطاره  في  ت�سكلت  الذي  الإرث  وفي ظل 
واجهت، وما زالت ت�اجه، هذه الهيئات العديد من الإ�سكاليات التي تتمثل في: 
عدم و�س�ح الروؤية ح�ل الحاجة المطل�بة من الحكم المحلي، وتحكم الحتالل 
اأو درجة الالمركزية المطبقة  بالأرا�شي الفل�شطينية، وعدم الو�شوح في نوع 
في ت�سكيل هذه الهيئات، وما يترتب على ذلك من اإ�سكاليات في العالقة بين 
وعدم  المحلية،  والهيئات  المحلي  الحكم  ب�زارة  ممثلة  المركزية  الحك�مة 
ال��س�ح في معايير ت�سكيل الهيئات واآليات ت�سنيفها، والتداخل والتعار�س في 
ال�سالحيات بين هيئات الحكم المحلي والمحافظين، والإ�سكاليات المتعلقة 
م�حدة  مجال�س  اإطار  في  الهيئات  ودمج  المالية،  والم�ارد  القان�ني  بالإطار 
ومجال�س الخدمات الم�ستركة، وعدم انتظام اإجراء النتخابات لهيئات الحكم 
تقديم  تت�لى  التي  الجهات  وتعدد  الخدمات،  تقديم  في  والف��سى  المحلي، 

بع�سها، وفيما يلي عر�س لأبرز هذه الإ�سكاليات:15

الإ�سكالية  اإن  المحلي:  الحكم  من  المطلوب  حول  الروؤية  و�سوح  عدم   .1
الأ�سا�سية التي واجهت الحكم المحلي في فل�سطين مع قيام ال�سلطة ال�طنية 
الفل�سطينية في العام 1994 وتوجهها لتنظيم هذا القطاع، تمثلت في عدم 
و�س�ح الروؤية ال�سيا�سية لل�سلطة ح�ل ما الذي تريده من الحكم المحلي؟ 
فغياب ال�سيا�سة ال�ا�سحة تجاه الحكم المحلي، وّلد العديد من الإ�سكاليات 
وال�سالحيات  المهام  ت�سارب  مقدمتها  وفي  ذكرها،  �سبق  التي  الأخرى 

والإ�سكاليات القان�نية والمالية، والإ�سكاليات المتعلقة بالخدمات.

2. �سيا�سات الحتالل الإ�سرائيلي: قامت اإ�سرائيل ومنذ احتاللها لما تبقى من 
الأرا�سي الفل�سطينية في العام 1967، ب��سع تق�سيمات جغرافية وخدمية 
وقيام  اأو�سل�  اتفاقيات  على  الت�قيع  وبعد  الحتالل،  اأهداف  مع  تتالءم 
المتعلقة  المدنية  ال�سالحيات  بنقل  اإ�سرائيل  تلتزم  لم  ال�طنية،  ال�سلطة 
من  اأكثر  ت�سكل  التي   ،»C« الم�سنفة  المنطقة  في  الفل�سطينية  بالأرا�سي 
الهيكلي بيدها في  التنظيم  واأبقت على  الغربية،  ال�شفة  60% من م�شاحة 
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هذه المناطق.  من جهة اأخرى، لم تبادر ال�سلطة ال�طنية للتعامل مع هذه 
المناطق بمد ولية الهيئات المحلية، بحيث يتم تق�سيم المناطق C بينها، 

بحيث ل تبقى اأي اأرا�س خارج حدود م�س�ؤولية اأيٍّ من الهيئات المحلية.

اعتماد  من  الرغم  على  والالمركزية:  المركزية  بين  المحلية  الهيئات   .3
م�سمى هيئات الحكم المحلي و«وزارة الحكم المحلي« لالإ�سارة اإلى الهيئات 
هذا  في  الالمركزية  لتبني  ت�جهًا  يعك�س  ما  وه�  فل�سطين،  في  المحلية 
المجال وباأو�سع �س�ره )لمركزية اإدارية ولمركزية �سيا�سية( فاإن التطبيق 
العملي يظهر عدم و�سح النم�ذج المتبع في تنظيم هذه الهيئات.  فهل هي 
هيئات حكم محلي اأم اإدارة محلية؟ ومن غير ال�ا�سح درجة الالمركزية 
المطبقة في هذا النظام، فالقان�ن الأ�سا�سي الفل�سطيني ي�سير في مادته 
ويحيل تحديد  المحلية فقط،  لالإدارة  ب�حدات  الهيئات  تلك  اإلى  رقم 58 
اخت�سا�ساتها وم�اردها والرقابة عليها وعالقاتها بال�سلطة المركزية اإلى 

القان�ن.16

المحلي  الحكم  هيئات  يمنح  فلم  اأ�سلفنا،  كما  المحلية،  الهيئات  قان�ن  اأما 
ال�ستقالل المالي المطل�ب، ومنح وزارة الحكم المحلي �سلطة الإ�سراف على 
اخت�سا�ساتها وميزانياتها والرقابة المالية والإدارية عليها، ما يعني الت�جه 

المركزي في العالقة بين هيئات الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي.

في حين اأن العالقة ال�اقعية ال�سائدة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات 
المحلية تختلف من هيئة محلية اإلى اأخرى، فالبلديات الكبرى تتجاوز في 
ن�ساطاتها  وتمار�س  القان�ن،  حدده  ما  واخت�سا�ساتها  �سالحياتها  حدود 
المحلية  الهيئات  اأما  و�سيطرتها،  المحلي  الحكم  وزارة  تحكم  عن  بعيدًا 

ال�سغيرة فتخ�سع ب�سكل كبير ل�زارة الحكم المحلي.

تحكمية  عالقة  على  قائم  المحلي  للحكم  القان�ني  الإطار  فاإن  ثم  ومن 
العامة  المبادئ  مع  يتناق�س  الذي  الأمر  المحلية،  والهيئات  ال�زارة  بين 
القان�ن  عليها  ن�س  التي  المحلية  الإدارة  اأ�س�س  اأو  المحلية،  لالمركزية 
المحلي  الحكم  لقطاع  وا�شح  مدخل  بلورة  يتطلب  الذي  الأمر  الأ�شا�شي، 
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المركزية  ال�شلطة  بين  المهام  ويوزع  القائم،  والتعار�س  اللب�س  يزيل 
والهيئات المحلية وفقًا للقدرات والم�ارد المتاحة.

4. ت�سكيل الهيئات المحلية: بعد قيام ال�سلطة ال�طنية وت�سكيل وزارة الحكم 
المحلي بداأت ال�زارة باإن�ساء مجال�س ولجان خدمات في كل تجمع �سكاني 
وب�سكل  المحلية  للهيئات  المنا�سب  لل�سكل  م�سبق  تخطيط  اأو  درا�سة  دون 
في  كبير،  ب�سكل  الهيئات  هذه  عدد  زيادة  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  ارتجالي، 
الإدارة، وحجم  نمط  ن�عي في  تط�ير  الكمي  التط�ر  ي�اكب هذا  لم  حين 
حيث  من  المحلي  الحكم  قطاع  اإدارة  ودمقرطة  المخ�ش�شة،  الموازنات 
بقيت  حيث  والجتماعي،  ال�سيا�سي  التمثيل  وتن�يع  ال�سالحيات  ت��سيع 
ال�سالحيات التي تتمتع بها الهيئات المحلية بم�جب القان�ن هي �سالحيات 
العامة  والأ�س�اق  البناء  تنظيم  في  اأ�سا�سي  ب�سكل  ومح�س�رة  محدودة 
والنقل والمرور والمتنزهات، ول تتمتع الهيئات المحلية ب�سالحيات فعلية 

في مجال التعليم وال�س�ؤون الجتماعية اأو الخدمات ال�سحية.

وقد ترتب على ذلك زيادة الت�جه المركزي في العالقة مع وزارة الحكم 
ذات  المحلية  الهيئات  في  وبخا�سة  كبير،  ب�سكل  عليها  والعتماد  المحلي 
العدد ال�سكاني المحدود ب�سبب �سعف الم�ارد، وه� ما تم ا�ستدراكه م�ؤخرًا 
من قبل وزارة الحكم المحلي التي �سعت اإلى تغيير هذه ال�سيا�سة بالعتماد 

على حل�ل كالدمج، ومجال�س الخدمات الم�ستركة.

من جهة اأخرى، فاإن قيام وزارة الحكم المحلي بت�سنيف الهيئات المحلية 
)البلديات: اأ، ب، ج، د( لم ي�ستند اإلى قان�ن اأو نظام م�سادق عليه من قبل 
مجل�س ال�زراء، كما ن�ست على ذلك المادة رقم )4( من قان�ن الهيئات 
المحلية الفل�سطينية، التي تحدد الجهة المخت�سة بتنظيم هيكلية الهيئات 
المحلية الفل�سطينية، وتحدد ت�سكيالتها وحدودها من خالل لئحة ت�سدر 
عن مجل�س ال�زراء بناًء على تن�سيب من وزارة الحكم المحلي، الأمر الذي 
اإلى المزيد من عدم ال��س�ح في الأ�س�س والمعايير الخا�سة بت�سكيل  اأدى 

الهيئات المحلية وت�سنيفها.
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5. عدم النتظام في اإجراء النتخابات للهيئات المحلية: على الرغم من ك�ن 
اأقرها المجل�س  اأوائل الق�انين التي  قان�ن انتخابات الهيئات المحلية من 
الت�سريعي الفل�سطيني وذلك في العام 1996، فاإن ال�سلطة ال�طنية لم تقم 
باإجراء النتخابات للهيئات المحلية اإل في العام 2004 وعلى مراحل، وتم 
ب�سيا�سة  ال�سلطة عن ذلك  ا�ستعا�ست  المهمة منها، وقد  الهيئات  ا�ستثناء 
التعيينات، ونتج عن ذلك غياب الرقابة والم�ساءلة ال�سعبية لمجال�س هذه 
الهيئات، وغياب ال�سع�ر لدى الم�اطنين باأهمية الهيئات المحلية، وبالتالي 
غياب الم�ساركة ال�سعبية في الحكم المحلي وعدم انفتاح الهيئات المحلية 
اأمام الجمه�ر.  كما اأدى تاأخير النتخابات في الهيئات المحلية حتى �سنة 
2005 اإلى تهمي�س دورها ال�سيا�سي خالل ال�سن�ات الأولى من عمر ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية.

تقدم  ما  اإلى  ي�ساف  بالمحافظين:  المحلية  الهيئات  عالقة  اإ�سكالية   .6
عدم و�س�ح الن�س��س القان�نية التي تحدد المهام والم�س�ؤوليات لكل من 
رقم  الفل�سطينية  المحلية  الهيئات  )قان�ن  والمحافظين  المحلية  الهيئات 
ل�سنة   )1( رقم  الأردني  الإدارية  الت�سكيالت  ونظام   ،1997 ل�سنة   )1(
1966، والمر�س�م الرئا�سي الفل�سطيني ال�سادر بتاريخ 2003/1/1 ب�ساأن 
اخت�سا�سات المحافظين(، فاإحدى م�س�ؤوليات المحافظين الإ�سراف على 
ال�سلطات  مع  بالتعاون  تحقيقها  على  والعمل  ورعايتها  العامة  الخدمات 
في  المحلية  الخدمات  ت�فير  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن  المخت�سة،  والهيئات 

مجالت عديدة ه� من اخت�سا�س الهيئات المحلية في ال�قت ذاته.

�سعف  هناك  المحلية:  للهيئات  المالي  بالو�سع  المتعلقة  الإ�سكاليات   .7
الهيئات المحلية، وبخا�سة ال�سغيرة منها فيما يتعلق  لدى عدد كبير من 
بالإيرادات المالية، كما ت�جد فروق وا�سعة فيما يتعلق بدخل هذه الهيئات 
تتم جبايتها  والر�س�م  ال�سرائب  معظم  اأن  ذلك  والر�س�م،  ال�سرائب  من 
من ال�سلطة المركزية ممثلة ب�زارة المالية لح�ساب الهيئات المحلية، مثل 
�سريبة الأمالك، ومقابل هذه الجباية تخ�سم ال�زارة جزءًا منها، وهناك 
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تجاوب  عدم  ب�سبب  الجباية  عملية  ت�اجه  التي  ال�سع�بات  من  العديد 
الم�اطنين، وبخا�سة في ال�سرائب والر�س�م المبا�سرة التي تجبيها الهيئات 
من  المحلية  الهيئات  لح�سة  المالية  وزارة  تح�يل  في  والتاأخير  المحلية، 
اأن  كما  المبا�سرة،  غير  ال�سرائب  حالة  في  المحلية  والر�س�م  ال�سرائب 
هناك عدم و�س�ح في اآليات ت�زيع الم�ارد والعائدات على الهيئات المحلية.

المحلية  الهيئات  تمنح  التي  للت�سريعات  غياب  هناك  اأخرى،  جهة  من 
والمركزية  دخلها،  م�سادر  لتعزيز  اقت�سادية  م�ساريع  اإن�ساء  �سالحيات 
الهيئات  منح  يتم  لم  حيث  المحلي،  الحكم  وزارة  قبل  من  العالية  المالية 
وم�سادرها،  المالية  م�اردها  تعزيز  في  ت�ساعدها  �سالحيات  اأي  المحلية 
اإ�سافة الى وج�د اإ�سكاليات تتعلق في و�سع الم�ازنات من حيث غياب اإطار 
م�حد للم�ازنة، والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الحكم المحلي للم�سادقة 
على م�ازنات الهيئات المحلية ع�س�ائية وغير مترابطة على الرغم من وج�د 
م�ظفي  لدى  والإدارية  المحا�سبية  القدرات  و�سعف  واإداري،  مالي  دليل 

الهيئات المحلية في اإدارة الم�سادر والم�ارد في الهيئات المحلية.17

من  العديد  الم�ستركة  المجال�س  ت�اجه  الم�ستركة:  الخدمات  مجال�س   .8
الم�ستركة.   المجال�س  لت�سكيل  المعتمدة  الأ�س�س  غياب  منها:  الإ�سكاليات 
من  تم�يل  على  الح�س�ل  بغر�س  وذلك  عجل،  على  ت�سكل  منها  فالعديد 
المانحين لتنفيذ بع�س الم�ساريع، حيث اأهملت ج�انب ذات عالقة بالن�سيج 
الإدارية  والقدرات  مجل�س،  لكل  المنا�سب  الجغرافي  والحجم  الجتماعي 
منها،  كبير  عدد  ف�سل  اإلى  اأدى  ما  للم�اطنين،  الخدمات  لت�فير  الالزمة 
المجال�س  اإن�ساء  من  والهدف  الدور  ح�ل  ال�ستراتيجية  الروؤية  واختالف 
الم�ستركة بين من يرى اأنها جاءت بهدف تط�ير قدرات الهيئات المحلية 
لتنفيذ  الب�سرية  الكفاءات  وجلب  للم�اطنين،  تقدمها  التي  والخدمات 
الم�ساريع التي تك�ن اأكبر من قدرة كل هيئة محلية منفردة، وبين من يرى 
اأنها تهدف اإلى خلق واقع مادي يعزز العمل الم�سترك لدى هذه الهيئات، 
اأن هناك مركزية في  ويمهد لمرحلة دمجها في هيئة محلية واحدة، كما 
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العالقة بين وزارة الحكم المحلي وهذه المجال�س، وعدم تط�ير الق�انين 
والأنظمة والل�ائح الالزمة لدعم عمل هذه المجال�س وت�جهاتها.

واجهت  موحدة:  بلديات  اإطار  في  ال�سغيرة  المحلية  الهيئات  دمج   .9
العديد من عمليات الدمج مجم�عة من الإ�سكاليات اأدت ببع�س الهيئات 
ومن  الم�ستحدثة،  البلديات  عن  النف�سال  طلب  اإلى  المدمجة  المحلية 
وغياب  لالأ�س�ل،  وفقًا  معتمد  دمج  نظام  وج�د  عدم  الإ�سكاليات:  هذه 
كما  الدمج،  بعمليات  الخا�سة  والمعايير  والأ�س�س  الم�سبق  التخطيط 
الأهالي  الت�ساور مع  ب�سكل ق�سري ودون  الدمج جاءت  اأن بع�س قرارات 
بالتوجه  المواطنين  واإقناع  الختيار  قاعدة  وفق  اأو  المحلي،  والمجتمع 
القيام بدرا�سات  نح� الدمج ك��سيلة لتط�ير مناطقهم وتنميتها، وعدم 
ميدانية م�سبقة لتحديد الهيئات الراغبة والم�ستعدة لعملية الدمج، وعدم 
ت�فر الخبرة والتجربة الكافية لدى وزارة الحكم المحلي في هذا المجال، 
وعدم قيام ال�زارة بمتابعة الإ�سكاليات التي برزت في تجارب البلديات 
حمالت  و�سعف  الجديدة،  التجارب  في  بالعتبار  واأخذها  المدمجة 
اأن تتحقق من عمليات الدمج،  الت�عية لالأهالي من الفائدة التي يمكن 
من  النوع  هذا  على  ي�شاعد  ل  الجتماعي  الفكري  الن�شيج  اأن  وبخا�شة 
التغيير، و�سعف الدعم والمتيازات المقدمة للبلديات الم�ستحدثة، الأمر 
ال�سيا�سي في  البعد  الت�جه، وعدم مراعاة  ي�سجع على نجاح هذا  الذي 
عملية الدمج، اإلى جانب البعد التنم�ي، وبخا�سة فيما يتعلق بالنتخابات 
في  البلديات  لهذه  خ�س��سية  اأي  هناك  فلي�س  الهيئات،  هذه  لمجال�س 
قان�ن انتخابات الهيئات المحلية اأو الأنظمة التنفيذية له، وعدم تعديل 
الت�سريعات ذات العالقة التي ت�سمن العدالة في التمثيل وت�زيع الم�ساريع 

والخدمات بين الهيئات المدمجة.

10. التداخل والتعدد في ال�سالحيات الواردة في الت�سريعات ذات العالقة 
المن�س��س  وال�سالحيات  فالمهام  المحلية:  الهيئات  ب�سالحيات 
بالخدمات  المتعلقة  تلك  وبخا�سة  المحلية،  الهيئات  قان�ن  في  عليها 
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ومنها  بق�انين،  منظمة  اأخرى  جهات  �سالحيات  مع  تتداخل  والتط�ير، 
 1999 ل�سنة  البيئة  قان�ن  يمنحها  التي  ال�سالحيات  المثال:  �سبيل  على 
ل�زارة  العامة  ال�سحة  قان�ن  يمنحها  التي  ال�سالحيات  البيئة،  ل�سلطة 
ال�سحة، ال�سالحيات التي يمنحها قان�ن الكهرباء العام ل�سلطة الطاقة، 
التي  ال�سالحيات  المياه،  ل�سلطة  المياه  قان�ن  يمنحها  التي  ال�سالحيات 
ما  وهو  وغيرها،  المدني،  الدفاع  لجهاز  المدني  الدفاع  قانون  يمنحها 

يقت�سي مراجعة �ساملة لهذه الت�سريعات من اأجل تحديد وا�سح لالأدوار.

وجمع  والكهرباء  المياه  فخدمات  وتوزعها:  الخدمات  تقديم  فو�سى   .11
العديد  بين  م�زعة  الخدمات  من  وغيرها  التراخي�س  ومنح  النفايات 
�سركات  اإطار  في  بع�سها  يقدم  والكهرباء  المياه  فخدمات  الجهات.   من 
والعديد  المحلية،  الهيئات  قبل  من  مقدمة  واأخرى  خا�سة،  م�سالح  اأو 
اأو  البلديات  تط�ير  �سندوق  خالل  من  تقدم  والخدمات  الم�ساريع  من 
مجال�س الخدمات الم�ستركة، اأو حتى وزارة الحكم المحلي مبا�سرة، واأما 
التراخي�س والأذونات فت�سترك العديد من الم�ؤ�س�سات وال�زارات بمنحها 
وزارة  المحلي،  الحكم  وزارة  ال�سحة،  وزارة  ال�طني،  القت�ساد  )وزارة 
التربية والتعليم، �شلطة جودة البيئة، الدفاع المدني ... الخ(، الأمر الذي 
ي�ؤدي اإلى الف��سى والت�ستت في تقديم هذه الخدمات وو�سع العقبات اأمام 

الجمه�ر في الح�س�ل عليها.

�ساد�سًا. نحو نموذج مقترح للحكم المحلي في فل�سطين

ت�سعى هذه المحاولة اإلى تبني نم�ذج مقترح للحكم المحلي مع الأخذ بالعتبار 
محاولة اإيجاد اإجابات وا�سحة عن مجم�عة من الت�ساوؤلت التي ما زالت مطروحة 
في اإطار هذا القطاع من قبيل: ما هي طبيعة العالقة المقترحة بين الحكومة 
بمحيطها  المحلية  الهيئات  ما هي طبيعة عالقة  المحلية؟  والهيئات  المركزية 
في  القائمة  والمجتمعية  الر�سمية  والم�ؤ�س�سات  الهيئات  من  وبغيرها  المحلي 
الإطار الإقليمي ذاته )على �سعيد المحافظة(؟ ما هي ال�ظائف والمهام التي 
ت�د الحك�مة المركزية اأن ت�ؤديها هيئات الحكم المحلي للم�اطنين الم�سم�لين 
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في نطاقها، وب�سكل خا�س في مجالت ال�سحة، والتعليم، وال�س�ؤون الجتماعية، 
هذه  لدور  ينظر  كيف  الخدمات؟  من  وغيرها  والريا�سة،  وال�سباب  والثقافة، 
الهيئات على �سعيد التخطيط والتنمية في اإطار اإقليمها؟ ما ه� دور هذه الهيئات 

في اإدارة ال�شراع مع الحتالل وتعزيز ال�شمود والمقاومة على الأر�س.

وينطلق هذا النم�ذج من روؤية تق�م على اأهمية تعزيز قدرة ال�سلطة ال�طنية 
على مواجهة الم�شروع ال�شهيوني الذي يعمل على ال�شيطرة على الأر�س، وجعل 
حياة الم�اطنين غير قابلة لال�ستمرار، وال�سغط على ال�سلطة واإ�سعافها كلما 
حاولت مقاومة هذا الم�شروع، وذلك من خالل اإعادة الدور الوطني المقاوم 
ال�سلطة  تقدمها  التي  الخدمات  من  جزء  نقل  خالل  من  المحلية  للهيئات 
المركزية،  ال�سلطة  على  ال�سغط  يخفف  بما  الهيئات،  هذه  اإلى  المركزية 

وي�ستعيد اأدوات مقاومة كان لها دور مهم في هذا المجال تاريخيًا.

كما ياأتي هذا النم�ذج في اإطار اإعادة تحديد مهام الهيئات المحلية، من خالل 
اإحالة جزء مهم من المهام وال�ظائف التي تق�م بها الحك�مة المركزية اإلى 
اأ�س�س  اإعادة ت�سكيلها على  بنية و�سيطة ممثلة بمنطقة المحافظة، وذلك بعد 

ديمقراطية، اأبرزها اأج�سام منتخبة مركزها الهيئات المحلية.

بل�رة  يمكن  المقترحة،  والروؤية  ال�سابقة  الأ�سئلة  عن  الإجابات  اإطار  وفي 
على  يق�م  اأن  نقترح  الذي  فل�سطين،  في  المحلي  للحكم  المقترح  النم�ذج 

مجم�عة المبادئ التالية:

ال�سيا�سي  الكيان  �سمن  الحكم  من  م�ست�يات  ثالثة  وج�د  �سرورة  اأوًل. 
الثالث:  ب�سلطاتها  بالحك�مة  المتمثلة  المركزية  ال�سلطة  الأول  الفل�سطيني: 
الدولة  وم�ؤ�س�سات  هيئات  من  يتبعها  وما  والق�سائية،  والتنفيذية  الت�سريعية 
�سلطة  والثالثة  المحافظة،  م�ست�ى  على  اإقليمية  �سلطة  والثانية  الر�سمية، 

الهيئات المحلية.

وينبغي اأن يت�سمن الم�ست�ى الثاني من ال�سلطة )المحافظات( اأج�سامًا تمثيلية 
اإطار  اأن تمثل في  المفتر�س  منتخبة حتى تك�ن ذات م�سداقية �سعبية، فمن 
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المحلية،  المجال�س  كاأع�ساء  منتخبة  محلية  قيادية  هيئات  الم�ست�ى  هذا 
ومجال�س النقابات، والتحادات، وغيرها من الأج�سام المنتخبة التي تقع في 

الإطار الجغرافي للمحافظة.

المحافظة،  كل محافظة من مجل�س  في  القيادية  الأج�سام  تت�سكل  اأن  ويمكن 
من  ويت�سكل  المحافظة،  م�ست�ى  على  المرجعي  ال�سيا�سي  الإطار  يمثل  الذي 
التنفيذية  والإدارة  المنتخبة،  التمثيلية  والم�ؤ�س�سات  المحلية  الهيئات  روؤ�ساء 
المحافظة،  اإقليمية على م�ست�ى  تنفيذية  �سلطة  تمثل  التي  المحافظ  برئا�سة 
وتك�ن م�س�ؤولة اأمام مجل�س المحافظة واأمام الحك�مة المركزية ممثلة بمجل�س 
ال�زراء، وتنفذ ال�سيا�سات التي يقرها مجل�س المحافظة والحك�مة المركزية.  
المحافظة  بين  ال��سل  حلقة  ليك�ن  ال�زراء  مجل�س  قبل  من  المحافظ  ويعين 
المحافظين  من  يتك�ن  مجل�س  ت�سكيل  يتم  اأن  ويمكن  المركزية،  والحك�مة 
كافة )مجل�س المحافظين( يتبع رئي�س ال�زراء، يجتمع ب�سكل �سهري ويناق�س 

�شيا�شية الحكومة بح�شور الوزراء المعنيين بالمو�شوع محل النقا�س.

الحك�مة  بين  و�سل  وحلقة  جهة،  من  و�سطى  حلقة  الم�ست�ى  هذا  و�سي�سكل 
المركزية والأطراف الأخرى بما فيها الهيئات المحلية من جهة اأخرى.

الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  قيام  اإن  المحلية:  الهيئات  ت�سكيل  اإعادة  ثانياً. 
باإن�ساء عدد كبير من الهيئات المحلية بلغت نح� 519 هيئة؛ العديد منها تم 
والجه�د  الم�ارد  تفتيت  اإلى  اأدى  و�سكاني محدود،  اإطار جغرافي  في  اإن�ساوؤه 
بها،  اأنيطت  التي  المهام  من  الكثير  اأداء  على  الهيئات  هذه  قدرة  دون  وحال 
الأمر الذي ي�ستدعي اإعادة ت�سكيل الهيئات المحلية من جديد، وتقليل عدد هذه 
المجال�س بدمج ال�سغيرة منها، اأو من خالل اإن�ساء مجال�س م�ستركة وفق اأ�س�س 
وا�سحة وتخطيط دقيق، واإعادة النظر بالمخططات الهيكلية لجميع الهيئات 
المحلية، بحيث تتم ت��سيعها لت�سمل جميع الأرا�سي التي تقع بين هذه الهيئات.  
وا�سحة  ومعايير  اأ�س�س  على  يق�م  اأن  ينبغي  المحلية  الهيئات  ت�سكيل  اأن  كما 
المبالغ  فالتجزئة  للهيئة.   ت�فرها  ينبغي  التي  الم�ارد  ال�سكان، وحجم  كعدد 
بها للهيئات المحلية التي تحدد �سلطاتها في م�ساحات جغرافية �سغيرة بغ�س 
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النظر عن م�اردها، جعل قدرتها على اأداء وظائف رئي�سية ومهمة عملية �سبه 
م�ستحيلة دون تدخل الحك�مة المركزية.

ثالثاً. �سرورة تحديد المهام وال�ظائف المرتبطة بكل م�ست�ى من الم�ست�يات 
ال�سابقة التي يمكن ت�س�رها على النح� الآتي:

العامة،  ال�سيا�سات  ب��سع  وتخت�س  )ال�زارات(:  المركزية  الحك�مة   .1
المت�ازنة بين جميع المناطق، وت�زيع  التنمية  والخطط ال�طنية، و�سمان 
الم�ارد العامة بطريقة عادلة، واإدارة الأمن ال�طني، و�سمان �سير مرفق 
اله�ية  وتعزيز  الدولية  والتجارة  الخارجية  العالقات  وتنظيم  العدالة، 

ال�طنية والمحافظة عليها، اإلى غير ذلك من الق�سايا ال�سيادية الأخرى.

2. المحافظات: وتخت�س بتن�سيق الجه�د في اإطار الإقليم المحدد الذي ي�سمل 
مجم�عة من الهيئات المحلية، والتخطيط على م�ست�ى هذا الإقليم، وتنفيذ 
الحك�مة  بين  و�سل  والعمل كحلقة  المحافظة،  اإطار  في  الحك�مية  ال�سيا�سة 
المركزية والأطراف الأخرى على م�ست�ى المحافظة، وتن�سيق خدمات المياه 
الهيئات  مع  وبال�سراكة  المحافظة،  م�ست�ى  على  والت�سالت  والكهرباء 
التحتية  البنى  م�ساريع  تنفيذ  ومتابعة  المجال،  هذا  في  العاملة  وال�سركات 
تنفيذها،  بمفردها  المحلية  الهيئات  ت�ستطيع  ل  كبيرة  م�ارد  تتطلب  التي 
وبما ل يتعار�س مع مهام الهيئات المحلية و�سالحياتها.  وتت�لى كل محافظة 
الم�س�ؤولية عن الأرا�سي كافة التي تقع في اإطار كل منها، وبخا�سة تلك التي 
التنظيمية  الهيكليات  في  النظر  وتت�لى  )ج(،  الم�سنفة  المناطق  في  تقع 
العمل  قيادة  المحافظة  عاتق  على  �سيقع  كما  واإقرارها،  المحلية  للهيئات 
الحتالل  مع  ال�شراع  مركز  و�شت�شكل  المحافظة،  م�شتوى  على  الوطني 
لهذا  الم�ساءلة  خط  يك�ن  اأن  وينبغي  ال�ستيطانية.   و�سيا�ساته  الإ�سرائيلي 
واأمام  اأوًل،  المحافظة  في  التمثيلي  المجل�س  اأمام  وذلك  وا�سحًا،  الم�ست�ى 
مجل�س ال�زراء من خالل تقديم التقارير الدورية والم�ازنات لمجل�س ال�زراء.

بها  تق�م  التي  العامة  ال�ظائف  تباين  من  الرغم  على  المحلية:  الهيئات   .3
الهيئات المحلية بين دولة واأخرى، وتبعًا لظروف كل منها، وم�ست�ى النم� 
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القت�سادي فيها، واإرثها ال�سيا�سي، وحجم المجال�س المحلية فيها، وعلى 
يمكن  فاإنه  المحلية،  للهيئات  محددة  وظائف  تحديد  �سع�بة  من  الرغم 
ت�ؤديها هيئات الحكم المحلي في تجارب  التي  اأهم ال�ظائف  اإجمال ابرز 

دولية مختلفة بما يلي:

الرعاية  خدمة  المدر�سي،  قبل  ما  التعليم  وت�سمل:  العامة:  الخدمات   
ال�سحية الأولية، اإ�سكان، عمل طرق وم�ا�سالت، المحافظة على البيئة 

والتخل�س من النفايات ومراقبة التل�ث والأوبئة.

الباعة  متابعة  ومراقبتها،  الأ�س�اق  اإدارة  وت�سمل:  التجارية:  الخدمات   
المتج�لين ومنح التراخي�س والأذونات الخا�سة بالحرف وال�سناعات.

 الخدمات ال�سياحة والترفيه والثقافة، كالإ�سراف على المالعب والمتاحف 
والم�سارح والن�ادي ... الخ.

وحماية  والإطفاء  المدني  والدفاع  ال�شرطة  مثل  الحماية:  خدمات   
الم�ستهلك والحماية الجتماعية.

رابعاً. تخ�سي�س م�ارد مالية للهيئات المحلية عبر الإدارة ال�سفافة لعملية جمع 
اإدارة الم�ارد المالية من الم�ا�سيع  اأن  ال�سرائب والر�س�م، فعلى الرغم من 
الحديثة  التجاهات  فاإن  والمحلية،  المركزية  الحكومات  بين  النزاع  محل 
في الحكم المحلي تتجه نح� منح الحك�مات والإدارات المحلية م�ارد كافية 
للدخل حتى تتمكن من تم�يل خدماتها واإن�ساء م�ساريعها، وبما يلبي احتياجات 

جمه�رها.

وبالتالي  المالية،  الم�ارد  �سح  في  مهمة  اإ�سكالية  الفل�سطيني  ال��سع  ويطرح 
اإدارتها بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.  فال�شرائب  ال�شراع على 
منتظمة،  غير  المحلية  الهيئات  قبل  من  مبا�سرة  جبايتها  تتم  التي  والر�س�م 
تجبيها  التي  والر�س�م  ال�سرائب  اأما  الم�اطنين،  تجاوب  بعدم  وت�سطدم 
من  تح�يلها  في  تاأخير  فهناك  المحلية،  الهيئات  ل�سالح  المركزية  الحك�مة 

قبل الحكومة، اإ�شافة اإلى اقتطاع ن�شبة منها.
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وعليه، ينبغي اأن تنفق كامل ال�سرائب والر�س�م التي تتم جبايتها على الم�ست�ى 
المحلي في منطقة الجباية ذاتها، واأن يخ�س�س الجزء الأكبر من ال�سرائب 

ذات الطابع المحلي التي تجبيها ال�سلطة المركزية للهيئات المحلية.

وتعزيز  المحلية  المجال�س  لت�سكيل  وحيدًا  �سبياًل  النتخابات  اعتماد  خام�ساً. 
الم�ساركة المجتمعية في اإطارها، فا�ستقاللية هيئات الحكم المحلي مره�نة 
بقدرة المجتمع المحلي على انتخاب �سلطته المحلية وقدرته على تغييرها عبر 
�شناديق القتراع، فالمبداأ العام الذي يحكم العالقة بين مجل�س الحكم المحلي 
والمجتمع المحلي ي�ستند اإلى اأن الهيئة المنتخبة، اأو المجل�س المنتخب، يك�ن 

م�س�ؤوًل م�س�ؤولية مبا�سرة عن اأعماله اأمام الجمه�ر الذي انتخبه.

كما اأن من ميزات انتخاب اأع�ساء مجال�س الهيئات المحلية من المجتمع المحلي 
ذاته، اأن اأبناء المنطقة المحلية هم الأقدر على تحديد احتياجاتهم وو�سائل 
تحقيقها، ويمنح كذلك اأع�شاء المجال�س المنتخبة الحافز الفعلي لال�شطالع 

بم�س�ؤولياتهم وت�طيد عالقاتهم بم�ؤ�س�سات المجتمع المحلي وجمه�ره.

هيمنة  من  تحد  المنتخبة  المحلية  الهيئات  بها  تتمتع  التي  فال�ستقاللية 
ك�نها  المحلية،  ال�سلطات  بمطالب  الهتمام  اإلى  وتدفعها  المركزية  الحك�مة 
الأكثر دراية ب�اقعها واحتياجات مناطقها.  ومن ثم ينبغي وقف �سيا�سة تعيين 
اأع�ساء المجال�س المحلية وروؤ�سائها، اأو ح�سرها في اأ�سيق الحدود والتاأكيد 

على دورية اإجراء النتخابات.

من جهة اأخرى، ي�سير ال�اقع الفل�سطيني اإلى �سرورة الهتمام بتعزيز وتنمية 
انتخبها  الذي  وجمه�رها  المنتخبة  المحلية  الهيئات  مجال�س  بين  العالقة 
لتمثيل م�سالحه، وبناء عالقة منتظمة بينها وبين المجتمع المدني المحلي في 
المنطقة، بما ي�ساهم في تنمية الم�ارد المحلية، واإ�سراك م�ؤ�س�سات المجتمع 
والأحزاب  الجماهيرية  والتحادات  والمهنية  العملية  )النقابات  المدني 
الخدمات  تط�ير  في  وغيرها(   ... المختلفة،  الأهلية  والمنظمات  ال�سيا�سية، 

المقدمة للم�اطن.
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المحلية  الهيئات  تمتع  يعني  ل  المحلية:  الهيئات  عمل  على  الرقابة  �ساد�ساً. 
اأعمالها  في  الخ�شوع  عدم  المركزية  الحكومة  عن  الن�شبية  بال�شتقاللية 
الرقابة  دي�ان  مثل  المركزية  الرقابة  اأجهزة  قبل  من  للرقابة  ون�ساطاتها 
من  هي  المركزية  الحك�مة  اأن  كما  الت�سريعي،  والمجل�س  والإدارية،  المالية 
ي�سع الخطط وال�سيا�سات العامة في المجالت المختلفة كالتعليم، وال�سحة، 
وال�س�ؤون الجتماعية، التي تق�م هيئات الحكم المحلي ب��سعها م��سع التنفيذ، 
كل في اإطار حدوده الإقليمية، كما اأن الحكومة المركزية ت�شتطيع فر�س نوع من 
الرقابة على اأعمال الهيئات المحلية من خالل المع�نات المالية التي تقدمها 
اأن �سرفها يتم وفقًا لالأ�س�ل وفي المجالت المخ�س�سة لها،  للتاأكد من  لها 

وكذلك الرقابة المركزية من خالل الخطط وبرامج التنمية المختلفة.

وتمثل الرقابة المجتمعية والم�ساءلة من قبل الناخبين للهيئات المحلية اأبرز 
المجتمع  وم�ؤ�س�سات  للجمه�ر  يمكن  حيث  المجال،  هذا  في  الرقابة  اأدوات 
المدني المحلية مراقبة اأعمال الهيئات المحلية ون�سر التقارير عن الخدمات 
وممار�سة  لها،  المتخ�س�سة  واللجان  الجتماعات  وح�س�ر  تقدمها،  التي 
ال�شغوط وتقديم العرائ�س اإلى غير ذلك من و�شائل واأ�شكال الرقابة والم�شاءلة 

ال�سعبية المجتمعية.

�سابعاً. �سرورة النطالق من التق�سيم الجغرافي للمحافظة نح� ت�زيع جميع 
جميع  لت�سمل  المحلية  الهيئات  مجال�س  ولية  مد  اإلى  ي�ؤدي  وب�سكل  الأرا�سي 
الأرا�سي الفل�سطينية، بحيث ل تك�ن هناك اأي اأرا�س اأو مناطق ل تتبع لهيئة 

محلية، حتى ل ي�سهل تنفيذ ال�سيا�سات ال�ستيطانية لالحتالل الإ�سرائيلي.

ثامناً. ا�شتخدام الهيئات المحلية اأداًة اأ�شا�شيًة في اإدارة ال�شراع مع الحتالل، 
للثبات على الأر�س، مع  ومنحها دورًا في تعزيز القدرة وال�سم�د للم�اطنين 
م�ساركة  خالل  ومن  ال�ساأن،  هذا  في  المركزية  الحك�مة  بدور  الإخالل  عدم 
مبا�سرة للهيئات المحلية المنتخبة في الأطر القيادية الخا�سة بكل محافظة، 
اأن قطاع الحكم المحلي لم يكن راأ�س الحربة  اإلى  فالو�شع الفل�شطيني ي�شير 
اإدارة ال�شراع في الم�شتويات  في ال�شراع مع الحتالل، واإنما تركزت عملية 
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العليا من ال�سلطة المركزية، على الرغم من اأن مناطق الهيئات المحلية ت�سكل 
نقاط الحتكاك الأ�شا�شية مع الحتالل، وعلى الرغم اأي�شًا، من اأن ال�شيا�شات 
مناطق  اإطار  في  هي  التي  الأرا�سي  على  ال�سيطرة  اإلى  ت�سعى  ال�ستيطانية 

الهيئات المحلية.

التو�سيات

ذكره  ال�شابق  المقترح  للنموذج  وفقًا  المحلي  الحكم  قطاع  �شياغة  اإعادة  اإن 
في هذه ال�رقة، تتطلب اإجراء تعديالت قد تك�ن جذرية في ال�سيا�سات العامة 
بالقطاعات  وعالقاته  القطاع  لهذا  المتعلق  والموؤ�ش�شي  الت�شريعي  والإطار 

والم�ؤ�س�سات الأخرى في اإطار الدولة، وعليه ل بد من الأخذ بالعتبار ما يلي:

1. �سرورة اإطالق ح�ار معّمق بين الحك�مة المركزية وهيئات الحكم المحلي 
تلك  وبخا�سة  الجانبين،  بين  وال�سالحيات  المهام  تق�سيم  على  للت�افق 
نقلها  في  الحك�مة  وترغب  ت�ؤديها  اأن  المحلية  للهيئات  يمكن  التي  المهام 
بين  لل�سالحيات  ت�زيع  اإعادة  من  ذلك  على  يترتب  وما  الهيئات،  لهذه 
المحافظة،  )م�ست�ى  للحكم  الأخرى  والم�ست�يات  المركزية  الحك�مة 

م�ست�ى الهيئات المحلية(.

المحلية  بالهيئات  المناطة  والمهام  يت�اءم  بما  المالية  الم�ارد  2. تخ�سي�س 
المخ�س�سات  حجم  في  النظر  اإعادة  يقت�سي  ما  وه�  عليها،  المت�افق 
للهيئات المحلية واآليات جمع هذه الم�ارد وتح�سيلها ودور الهيئات المحلية 

في ذلك.

3. نظرًا لتنوع الهيئات المحلية من حيث الحجم والقدرات، فاإن هناك حاجة 
ي�ستطيع  التي  المهام  لمعيار  وفقًا  عدة  لم�ست�يات  الهيئات  هذه  لت�سنيف 
كل م�ست�ى اأداءه من هذه المهام، وبخا�سة ق�سايا مثل: التعليم وال�سحة 
الأولية وال�سرطة المحلية ... الخ، ويمكن في هذا الإطار اأن يتم نقل بع�س 
�سالحيات الحك�مة المركزية اإلى الهيئات المحلية ب�سكل تدريجي، بحيث 
يتم البدء بالهيئات المحلية الكبرى التي تملك الخبرات والم�ارد المالية 
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والتعليم  الأولية  ال�سحية  الرعاية  �سالحية  نقل  مثاًل  فيمكن  والب�سرية.  
الأولي وخدمات الط�ارئ وبع�س خدمات الرعاية الجتماعية )مثل الإعاقة 
والم�ساعدات النقدية( اإلى البلديات الكبرى، مع ا�ستمرار ال�سلطة المركزية 
في تم�يل هذه الخدمات.  يتم بعد ذلك تقييم التجربة وا�ستخال�س العبر 

وتعميمها اإلى هيئات محلية اأخرى.

4. تبني �سيا�سة عامة تق�م على تجميع الهيئات المحلية، وبخا�سة ال�سغيرة 
منها في اإطار هيئات ومجال�س م�ستركة، الأمر الذي �سينعك�س اإيجابًا على 
على  قدرتها  زيادة  ثم  ومن  ت�ستيتها،  وعدم  الهيئات  لهذه  الم�ارد  ت�فير 
اأداء المهام التي تتطلبها المرحلة المقبلة، والدور المطل�ب منها في اإطار 
النم�ذج المقترح، على اأن يجري ذلك ب�سكل تدريجي، ومن خالل الح�ار 

وتقديم الح�افز الحقيقية للت�سجيع على تبني هذا الت�جه.

المحلي،  الحكم  بقطاع  المتعلق  الت�شريعي  الإطار  في  النظر  اإعادة  اأهمية   .5
المقترح،  النم�ذج  يطرحها  التي  الجديدة  العامة  وال�سيا�سات  يت�اءم  بما 
وقان�ن  المحلية  الهيئات  قان�ن  لتعديل  الحاجة  تبرز  التحديد  وجه  وعلى 
انتخابات مجال�س الهيئات المحلية، وقان�ن الت�سكيالت الإدارية، والق�انين 
تتداخل  التي  المحلية،  الهيئات  اإطار  في  المقدمة  بالخدمات  الخا�سة 
الم�ؤ�س�سات  من  والعديد  المحلية  الهيئات  بين  وال�سالحيات  المهام  فيها 
والهيئات العامة مثل: قان�ن البيئة، قان�ن ال�سحة العامة، قان�ن الكهرباء، 
قانون المياه، قانون الدفاع المدني والت�شريعات الخا�شة بمنح التراخي�س 

والت�ساريح والأذونات للمهن والخدمات المختلفة.

التو�سيات الخا�سة بالإطار الت�سريعي:

على  ج�هرية  تعديالت  اإدخال  يقت�سي  �سالفًا،  اإليها  الم�سار  الروؤية  تبني  اإن 
الإطار القان�ني الناظم للهيئات المحلية والمحافظات، بل قد يقت�سي اإ�سدار 
ق�انين جديدة ت�ستبدل الق�انين القائمة.  وفيما يلي اأهم المحاور التي يجب اأن 

يت�سمنها اأي تعديل اأو قان�ن جديد في �سبيل تحقيق هذه الروؤية:
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1. �سرورة �سدور قان�ن جديد ب�ساأن المحافظات اأو الت�سكيالت الإدارية، بحيث 
يلغي كافة الت�سريعات الأردنية والم�سرية والمرا�سيم ال�سادر عن ال�سلطة 
القان�ن  ين�س  اأن  ينبغي  والمحافظين.   المحافظات  ب�ساأن  الفل�سطينية 
)مجل�س  المحافظ  لعمل  مرجعية  يك�ن  تمثيلي  ج�سم  وج�د  على  الجديد 
المنتخبة،  المحلية  الهيئات  عن  ممثلين  من  يتك�ن  بحيث  المحافظة(، 
والتحادات  النقابات  مثل  اأخرى  تمثيلية  اأج�سام  عن  ممثلين  اإلى  اإ�سافة 
لمجل�س  محددة  �سالحيات  على  الن�س  يتم  واأن  المحافظة،  �سمن 
المحافظة، واآليات الم�ساءلة فيه، مع تخ�سي�س الم�ازنات الالزمة للقيام 
بمهامه.  واأن يك�ن اإن�ساء هذا الج�سم الجديد بقرار من مجل�س ال�زراء، 
ال�سيا�سات  �سنع  في  دور  المجل�س  لهذا  ويك�ن  الأ�سا�سي.   القان�ن  ح�سب 
العامة على م�ست�ى المحافظة، اإ�سافة اإلى دور رقابي على المحافظة، اأما 

تنفيذ ال�سيا�سات المتعلقة بالهيئة المحلية فيك�ن من قبل هذه الهيئات.

2. ينبغي اأن تك�ن تبعية المحافظين لمجل�س ال�زراء، ولي�س اإلى رئي�س ال�سلطة 
ال�طنية الفل�سطينية، وهذا ين�سجم مع القان�ن الأ�سا�سي الفل�سطيني الذي 
الأجهزة  �س�ؤون  لت�سيير  الالزمة  التنفيذية  ال�سلطات  ال�زراء  مجل�س  منح 
الإدارية والتنفيذية )المادة 69)، في حين منح الرئي�س �سلطات تنفيذية 
المحافظات  تقدم  واأن  المحافظات.   مو�شوع  �شمنها  يدخل  ل  محدودة، 
تقارير دورية لمجل�س ال�زراء، وتقدم م�ازنتها له، وتتابع تنفيذ ال�سيا�سات 

الحك�مية في اإطار منطقتها.

3. اإلغاء القرار بقان�ن المعدل لقان�ن الهيئات المحلية ال�سادر في �سنة 2008، 
الذي يتيح لمجل�س ال�زراء اأن يحل هيئات محلية منتخبة بناء على تن�سيب 
من وزير الحكم المحلي، وح�سر �سالحية حل هيئات اأو مجال�س منتخبة 

بالق�ساء، وبناء على مخالفات ج�سيمة يتم الن�س عليها ب�سكل وا�سح.

4. تعديل قان�ن الهيئات المحلية، بحيث ي�سمل ما يلي:
اأو�سح  ب�سكل  وتر�سيدها  القان�ن،  في  ال�اردة  المهام  في  النظر  اإعادة  اأ. 
مع ربطها بت�سنيف الهيئات المحلية، واإف�ساح المجال لنقل �سالحيات 
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للهيئات المحلية ب�سكل تدريجي من ال�سلطة المركزية، واإتاحة المجال 
اإلى  و�سالحياتها  مهامها  من  جزء  بتف�ي�س  المركزية  ال�سلطة  لقيام 

الهيئات المحلية، اأو �سراء خدمات من الهيئات المحلية.

ب. اأن يتم و�سع �س�ابط على الحالت التي يج�ز فيها ل�زير الحكم المحلي 
بما  المحلية،  الهيئات  قرارات  على  الم�سادقة  رف�س  اأو  الم�سادقة 

ي�سمن عدم التع�سف.

ت. منح الهيئات المحلية �سالحية تنمية الم�ارد من خالل ال�سراكات مع 
القطاع الخا�س وعمل م�شاريع خا�شة.

ذلك  في  بما  المحلية،  لل�سرائب  الناظمة  الت�سريعات  في  النظر  اإعادة    .5
قان�ن �سريبة الأبنية والأرا�سي داخل مناطق البلديات والمجال�س المحلية 
رقم 11 ل�سنة 1954 وتعديالته ال�ساري في ال�سفة، وقان�ن المعارف ل�سنة 
1933 ال�ساري في ال�سفة وغزة، وقان�ن �سريبة الأمالك في المدن ل�سنة 
للبلديات  بما يعطي �سالحية مبا�سرة  ال�ساري في غزة،  وتعديالته   1940
قبل  من  جبايتها  �سفافية  ت�سمن  اآليات  ي�سع  اأن  اأو  ال�سرائب،  جباية  في 
وفي  المحلية،  للهيئات  المنا�سب  ال�قت  في  وتح�يلها  المركزية  الحك�مة 
الهيئات  ل�سالح  تجبى  التي  المالية  الم�ارد  ت��سع  اأن  ينبغي  الأح�ال  كل 
المحلية في ح�سابات خا�سة لهذه الهيئات، بحيث ل يج�ز ا�ستخدامها في 

مجالت اأخرى، وتمهيدًا لنقلها اإلى ح�سابات الهيئات المحلية.
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مقدمة

المحلي في  الحكم  لتط�ر نظام  الدرا�سة من حيث تعر�سها  اأهمية هذه  تبرز 
وحتى   1993 العام  اأو�سل�  اتفاقية  ت�قيع  منذ  عامًا،  ع�سرين  خالل  فل�سطين 
الآن.  وت�ستعر�س هذه الدرا�سة التق�سيمات الإدارية لنظام الحكم المحلي في 
فل�سطين في ظل ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، والإطار القان�ني الناظم لعمل 
الهيئات المحلية، كما تفرد هذه الدرا�سة م�ساحة للحديث عن اأهم الإنجازات 
التي تم تحقيقها من اأجل تط�ير قدرات الهيئات المحلية، بحيث ترقى بم�ست�ى 
القان�نية  الإ�سكاليات  عند  ت�قفها  مع  للم�اطنين،  تقدمها  التي  الخدمات 

والإدارية وال�شيا�شية التي ل يزال يواجهها هذا القطاع.



لهذه  كمو�شوع  فل�شطين  في  المحلي  والحكم  المحلية  الهيئات  تناول  اإن 
الدرا�سة، اإنما ي�ستق اأهميته من الدور المتميز للهيئات المحلية في فل�سطين 
في عملية التحرر ال�طني، وبخا�سة خالل �سن�ات الحتالل الإ�سرائيلي.1  فقد 
�ساهمت البلديات في فل�سطين، وهي الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية ال�حيدة التي �سمح 
الفل�سطيني  ال�سيا�سي  القرار  بل�رة  في  با�ستمرارها،  الإ�سرائيلي  الحتالل 
ل  كما  ال�سبعينيات.   في  المحلية  النتخابات  نتائج  في  وا�سحًا  بدا  الذي 
ن�ساأة م�ؤ�س�سات  المحلية في فل�سطين كم�ؤ�س�سات �سبقت  الهيئات  اأهمية  ننكر 
اإن قدم الهيئات المحلية  ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية وم�شروع بناء الدولة.  
الم�ؤ�س�سات  ديم�مة هذه  م�ؤ�سران على  اإنما هما  وا�ستمراريتها،  فل�سطين  في 
الم�ست�ى  على  تطلعاتهم  وتحقيق  للم�اطنين  الخدمات  تقديم  في  ودورها 
الفل�سطينية  الدولة  قيام  اإمكانية  ح�ل  الت�ساوؤلت  ظل  في  وبخا�سة  المحلي، 
على اأر�س ال�اقع، في ظل ف�سل اتفاقيات الحل الدائم وتعثر المفاو�سات بين 
نتيجة  الدولتين  حل  تطبيق  وا�ستحالة  والإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  الجانبين 
ل�ستمرار الحك�مات الإ�سرائيلية المتعاقبة في بناء الجدار والم�ست�طنات في 
الأرا�سي الفل�سطينية، في اإ�سارة �سريحة اإلى عدم رغبة الجانب الإ�سرائيلي 

في قيام دولة فل�سطينية على الأرا�سي الفل�سطينية التي احتلت العام 1967.

خدمي،  طابع  ذات  كم�ؤ�س�سات  المحلي  الحكم  لم�ؤ�س�سات  ال�سائد  الفهم  اإن 
تهدف فقط اإلى ت�فير احتياجات الم�اطنين في مناطقهم الجغرافية، قد تط�ر 
حديثًا لياأخذ بعدًا تنم�يًا، حيث يرتبط الحديث عن الهيئات المحلية بمفاهيم 
ذات عالقة بالديمقراطية، والم�ساركة المجتمعية، والعالقة ما بين ال�سلطتين 
المركزية والمحلية.  وتطمح هذه الدرا�سة اإلى تناول اأهم اأبعاد الحكم المحلي 
في فل�سطين ومجالته، والتطرق اإلى الإنجازات التي تم تحقيقها، والمعيقات 
اأهم التو�شيات المو�شوعة في هذا  التي تواجه هذا القطاع، مع التوقف عند 

ال�سدد.



الف�سل الأ�ل

نحو ر�ؤية لنظام الحكم المحلي في فل�سطين

اتجاهات في المركزية �الالمركزية

المركزية: يق�سد بالمركزية تركيز ال�سلطة في جهة واحدة قد تك�ن فردًا اأو 
ال�سيا�سية،  المركزية  تتلخ�س في  اأ�سكال  وللمركزية ثالثة  اأو مجل�سًا.2   هيئة 
المركزية  ه�  هنا  يهما  وما  الإدارية.   والمركزية  القت�سادية،  والمركزية 
الحك�مة  بيد  الإداري  بالقرار  يتعلق  فيما  ال�سلطة  تك�ن  حيث  الإدارية، 
وهنالك  الإداري.   الجهاز  في  هرمي  وتدرج  تبعية  هنالك  وتك�ن  المركزية، 
ويطلق  المركز،  في  بال�زارات  تتمثل  الأولى  الإدارية،  للمركزية  �س�رتان 
بالإدارات  متمثلة  والثانية   ،(concentration( الإداري«  »التركيز  ا�سم  عليها 
النوع من  ويطلق على هذا  بالمديريات،  يعرف  ما  وهي  الفروع،  م�شتوى  على 
المركزية م�سطلح »عدم التركيز الإداري« )deconcentration)، بحيث تف��س 
الإدارة المركزية في العا�سمة م�ظفيها الممثلين لل�زارات في اأقاليم الدولة، 

�سالحية اّتخاذ القرار.3
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المركزية  الحك�مة  بين  ال�سلطة  ت�زيع  بالالمركزية  يق�سد  الالمركزية: 
م�ستقل  ب�سكل  الإدارية  �س�ؤونها  تدير  معن�ية  �سخ�سية  ذات  اأخرى  وهيئات 
تحت اإ�شراف الدولة ورقابتها.  وتطبق الدول المعا�شرة هذا النوع من الإدارة 
الالمركزية للتخفيف من مركزية الدولة ال�سديدة التي كانت �سائدة في القرن 
الإقليمية  الالمركزية  منها  متعددة،  �س�ر  لالمركزية  ت�جد  ع�سر.4   التا�سع 
التي نحن ب�سدد تناولها.5  وتعني الالمركزية الإقليمية )اأو المحلية( اأن تق�م 
الدولة بت�زيع ال�سلطة الإدارية بين الحك�مة المركزية وبين الهيئات المحلية 
المحلية  الهيئات  هذه  تمار�س  حيث  المختلفة،  واأقاليمها  الدولة  مناطق  في 

ن�ساطها تحت رقابة الدولة.

1. اإدارة محلية اأم حكم محلي؟

قبل الحديث عن النظام المحلي في فل�سطين، وهل ه� اإدارة محلية اأم حكم 
الإدارة  مفه�مي  تتناول  التي  المختلفة  التجاهات  ا�ستعرا�س  ارتاأينا  محلي، 
في  اأ�سل�بين  عن  يعبران  الم�سطلحين  اأن  علمًا  المحلي،  والحكم  المحلية 

التنظيم الالمركزي المطبق في الدول الب�سيطة الم�حدة.6

 (Local المحلــية  الإدارة  المختلفة ح�ل مفه�مي  الأدبيات  النقا�س في  يكثر 
)Administration والحكم المحلي )Local Government)، حيث تن�س بع�س 

اختالف ج�هري  ي�جد  ول  مترادفان،  الم�سطلحين  اأن  على  الأدبيات  هذه 
اختالفًا  هناك  اأن  على  يدلل  ثاٍن  اتجاه  ظهر  حين  في  بينهما.7   واأ�سا�سي 
اإذ تزيد درجة  وا�سحًا بين المفه�مين من حيث درجة المركزية المطبقة، 
)deconcentration)، ثم تقل  الإداري«  التركيز  المركزية عند م�ست�ى »عدم 
اأما التجاه  المحلي.   الحكم  اأقل في  المحلية، وت�سبح  الإدارة  عند م�ست�ى 
باإعطائه  وذلك  المحلي،  والحكم  المحلية  الإدارة  بين  يميز  فاإنه  الثالث، 
�س�ر  من  �س�رة  يعتبره  وبذلك  وق�سائية،  ت�سريعية  وظائف  المحلي  للحكم 

الالمركزية ال�سيا�سية.8
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وفيما يلي تلخي�س لهذه الآراء في ثالثة اتجاهات رئي�سة:9

تق�م  فقط،  اإداري  دور  اأنه  على  المحلية  الإدارة  دور  اإلى  التجاه  هذا  ينظر   .1
الإدارة المحلية بتنفيذ ال�سالحيات الإدارية الممن�حة لها من قبل الدولة.  اأما 
ال�سالحيات الممن�حة للحكم المحلي، فهي تتعدى الج�انب الإدارية لت�سمل 
�سالحيات �سيا�سية وت�جيهية و�سالحيات في المجالين الت�سريعي والق�سائي.

الحكم  نح�  اأولى  خط�ة  هي  المحلية  الإدارة  اأن  الثاني  التجاه  يعتبر   .2
المحلي تبداأ بتف�ي�س �سالحيات اإدارية لت�سمل فيما بعد �سالحيات اأو�سع 

وا�ستقاللية اأكبر عن الم�ست�ى المركزي.

يعبران عن  كليهما  واأن  مترادفان،  الم�سطلحين  اأن  الثالث  التجاه  يعتبر   .3
الم�سم�ن والممار�سة ذاتها.

وحيث اأننا ل نتفق مع التجاه الذي يعتبر الإدارة المركزية درجة من درجات 
اإلى نظام حكم  اأن ترتقي وتتط�ر  الحكم المحلي، واأن الإدارة المحلية يمكن 
غير  ويعتبرهما  الم�سطلحين  بين  يفرق  الذي  بالراأي  ناأخذ  فاإننا  محلي، 
مترادفين.  فمن الناحية النظرية، يعرف الحكم المحلي باأنه »ت�زيع ال�سلطة 
الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية بين اأجهزة ال�سلطة المركزية في العا�سمة، 
ت�زيع  »عن  عبارة  فهي  المحلية،  الإدارة  اأما  الأقاليم«.10   حك�مات  وبين 
ال�ظيفة الإدارية بين الحك�مة المركزية وهيئات محلية منتخبة تمار�س عملها 
تحت اإ�سراف ال�سلطة المركزية ورقابتها«.11  كما يعرفها البع�س باأنها »اأ�سل�ب 
ب�سخ�سية  تتمتع  وحدات  اإلى  الدولة  اإقليم  بمقت�ساه  يق�سم  الإدارة  لتنظيم 
من  منتخبة  محلية  مجال�س  وتمثلها  ذاتية،  مالية  بم�ارد  وت�ستقل  اعتبارية، 

اأبنائها لإدارة م�سالحها تحت اإ�سراف الحك�مة المركزية ورقابتها«.12

اأر�س ال�اقع، قد جعل  اأن الخلط في ا�ستخدام المفه�مين ال�سابقين على  اإل 
معظم الباحثين يميل�ن اإلى عدم التفرقة بين الم�سطلحين: »اإذ اأنه على الرغم 
من الإقرار ب�ج�د اختالف بين الحكم والإدارة ب�س�رة مجردة في الم�سطلحين 
)الإدارة المحلية والحكم المحلي(، فقد اأ�سبح لهما )الم�سطلحان( مفه�م 
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خا�س وم�ستقر وبعيد عن مفه�م الكلمات المجردة«.13  وبهذا، يعتبر البع�س 
الإدارة المحلية والحكم المحلي اأ�سل�بًا في الإدارة الالمركزية الإقليمية بغ�س 
فرن�سا  دوًل مثل  الدول.  فنجد  بع�س  لدى  الت�سمية  النظر عن الختالف في 
ت�ستخدم م�سطلح »الإدارة المحلية« في ت�سمية نظمها المحلية، في حين تطلق 
بين  ج�هري  فرق  هناك  يك�ن  اأن  دون  محلي«،  »حكم  ا�سم  عليها  بريطانيا 
النظامين.  ويرجع البع�س ت�سمية بريطانيا نظامها المحلي بـ »الحكم المحلي« 
لأ�سباب تاريخية.  فالنظم المحلية للدولتين تت�سكل حديثا من مجال�س محلية 
تق�م على اأ�سا�س تمثيل الم�اطنين بالنتخاب المبا�سر، وتتمتع باخت�سا�سات 
وا�سعة.  وبهذا نرى اأنه ي�سعب العتماد على م�سميات الأنظمة المحلية للتمييز 
بين اأنظمة الدول المحلية، وبخا�سة اأنه قد تلجاأ بع�س الدول اإلى تغيير م�سمى 
النظام دون اأن تغير في ج�هر النظام نف�سه، مثلما حدث في م�سر، حيث اأطلق 
على النظام المحلي ا�سم »الحكم المحلي« خالل ال�سن�ات من 1975 - 1988، 
ثم تغير ال�سم اإلى »اإدارة محلية« دون اإحداث اأي تغير على ال�سالحيات، ودون 

تقلي�س اأيٍّ من الخت�سا�سات الممن�حة للهيئات المحلية.14

ل�سنة  والمعدل  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القان�ن  حدد  الفل�سطيني،  ال�سياق  وفي 
على  ن�سه  خالل  من  المحلية،  بالإدارة  النظام  طبيعة   85 المادة  في   2005
العتبارية،  بال�سخ�سية  تتمتع  اإدارة محلية  بقان�ن في وحدات  البالد  »تنظم 
ويك�ن لكل وحدة منها مجل�س منتخب انتخابًا مبا�سرًا على ال�جه المبين في 
وم�اردها  المحلية،  الإدارة  وحدات  اخت�سا�سات  القان�ن  ويحدد  القان�ن.  
التنمية  خطط  اإعداد  في  ودورها  المركزية،  بال�سلطة  وعالقتها  المالية، 
ون�ساطاتها  ال�حدات  تلك  على  الرقابة  اأوجه  القان�ن  يحدد  كما  وتنفيذها، 
المختلفة.  وتراعى عند التق�سيم المعايير ال�سكانية والجغرافية والقت�سادية 
وال�سيا�سية للحفاظ على ال�حدة الترابية لل�طن وم�سالح التجمعات فيه«.  هذا 
»وزارة  بـ  ال�زارة   1997 ل�سنة   1 رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  عّرف  حين  في 
الحكم المحلي«، وعرف ال�زير بـ »وزير الحكم المحلي«.  و�س�اء �سمي النظام 
نوع  هو  يهمنا  ما  فاإن  محليًا«  »حكمًا  اأو  محلية«  »اإدارة  فل�شطين  في  المحلي 
ودرجة الالمركزية المطبقة في هذا النظام، حيث ي�س�د العتقاد اأن »ق�سايا 
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مهمة، مثل الالمركزية، لم تكن محددة ب��س�ح«.15  لقد بات من ال�سروري 
تعريف مفه�م الالمركزية في النظام الفل�سطيني، وتعديل الإطار القان�ني من 
اأجل تعزيز دور الهيئات المحلية، وبالتالي هناك �سرورة لتبني روؤية لم�ستقبل 
الحكم المحلي في فل�شطين، وتحديد اأي نوع من الحكم المحلي نريد، بحيث 

يتنا�سب مع الخ�س��سية الفل�سطينية.

2. ر�ؤية قطاع الحكم المحلي في فل�سطين

في التقرير الت�سخي�سي ال�سادر في 2004 الذي تم اإعداده من قبل البرنامج 
لدى  وا�سح  م�قف  وج�د  عدم  اإلى  الإ�سارة  تمت  المتحدة،  لالأمم  الإنمائي 
المحلي  للحكم  الم�ستقبلي  بالتجاه  يتعلق  فيما  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة 
في فل�شطين، وبالتالي غياب لأهم الأ�ش�س القوية لبناء روؤية لهذا القطاع.  وفي 
العام 2007، تم الحديث عن روؤية لنظام الحكم المحلي في فل�سطين للمرة 
الأولى، وذلك في خطة الحك�مة الفل�سطينية للتنمية والإ�سالح، اإذ اأكدت هذه 
الخطة على التزام ال�سلطة الفل�سطينية بتحقيق حكم محلي اأقرب اإلى النا�س، 
من خالل �سمان حكم محلي اأكثر ق�ة وم�ساءلة.  كما اأكدت الحك�مة الثالثة 
ع�سرة في برنامج عملها للعام 2009، وتحت بند »مح�ر الحكم المحلي«، على 
اأهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في ت�فير الخدمات للم�اطنين، 
»اإلى تط�ير قدرات هيئات  بال�سعي  برنامجها  الحك�مة في  التزمت  وبالتالي 
الحكم المحلي وتعزيز م�ساركتها في العملية التنم�ية وم�ساعدتها لل��س�ل اإلى 
ال�ستقالل المالي والإداري«، وه� ما يعني منح الهيئات المحلية قدرًا اأكبر 
الهيئات  »تمكين  على  العمل  الحك�مة  برنامج  ت�سمن  كما  الالمركزية.   من 
محليًا  حكمًا  يعني  ما  وه�  فاعلة«،  موؤ�س�ساتية  قدرات  امتالك  من  المحلية 
فاعاًل وكفئًا، اإ�سافة اإلى حكم محلي ديمقراطي، وه� ما عبرت عنه الخطة 
في  المجتمعية  والم�ساركة  وال�سفافية  الديمقراطية  من  مزيد  بـ«تحقيق 

قطاع الحكم المحلي«.16

كفاءته،  والرفع من  المحلي  الحكم  قطاع  تمكين  اإلى  تهدف  عملية  اأي  اإن 
تك�ن م�ستمدة  اأن  ا�ستراتيجية، يجب  برامج عمل وخطط  من خالل و�سع 
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العالقة  ذات  الق�سايا  من  عدد  معالجة  يجب  وبالتالي  وا�سحة،  روؤية  من 
واأهمها:17

التقرير  حددها  التي  الإ�سكالية  الج�انب  )اأحد  المحلي  الحكم  تعريف   .1
اأي  اإن  المحلي.   الحكم  نظام  �سكل  وتحديد  العمل(  وخطة  الت�سخي�سي 
لهذا  الموجهة  المعايير  تحدد  اأن  ينبغي  للقطاع  م�شتقبلية  ا�شتراتيجية 
تحديد  ذلك  وبعد  الراهن،  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  ال�سياق  �سمن  النظام 

�سرورات التغيير في نظام الحكم المحلي، واإلى اأي مدى.

اأ�سا�س  على  �س�اء  المحلي،  الحكم  ووحدات  ال�زارة  بين  العالقة  تحديد   .2
ال�س�ؤون  اإدارة  مهام  بين  التداخل  ومعالجة  الالمركزية،  اأو  المركزية 
الحكم  وزارة  بين  التن�سيق  وتح�سين  الب�سرية،  الم�ارد  واإدارة  الإدارية 
المحلي، ووحدات الحكم المحلي وال�زارات الأخرى، وتحديد دور مجال�س 

الخدمات الم�ستركة.

وبخا�سة  التغييرات،  هذه  مع  للتعاطي  ومرن  فاعل  م�ؤ�س�سي  اإطار  تهيئة   .3
للم�ؤ�س�سات ذات ال�سلة بالحكم المحلي، والعمل على  التنظيمية  الهيكلية 

بناء قدرات العاملين فيها.



الف�سل الثاني

الهيئات المحلية في فل�سطين قبل اأ��سلو
مور�ث قانوني معقد �اأداء موؤ�س�ساتي �سعيف

وقتنا  في  ه�  كما  فل�سطين،  في  المحلي  الحكم  لنظام  اأعمق  فهم  اأجل  من 
الحا�سر، يجب الت�قف عند الم�روث المعقد للت�سريعات القان�نية التي �سنت 
ب�سماتها  تركت  والتي   ،1994 العام  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  اإن�ساء  قبل 

على نظام الحكم المحلي في فل�سطين.

حكمت  تاريخية  مراحل  باأربع  فل�سطين  في  المحلي  الحكم  نظام  مر  لقد 
العثماني،  بالحكم  تمثلت  عدة،  وعربية  اأجنبية  ق�ى  خاللها  فل�سطين 
الحك�مات  هذه  قامت  الإ�سرائيلي.   ثم  والم�سري،  والأردني،  والبريطاني، 
المتعاقبة على و�سع اأ�س�س قان�نية لنظام الحكم المحلي في فل�سطين، ولكنها 
يخدم  م�ستقاًل  نظامًا  وجعله  النظام  هذا  تمكين  في  ذاته  ال�قت  في  ف�سلت 
م�سالح الم�اطنين، ويعبر عن طم�حاتهم، الأمر الذي اأدى اإلى جعل هيئات 
لل�سلطة  تابعة  مراكز  بمثابة  والبلديات  بالمجال�س  المتمثلة  المحلي  الحكم 
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المركزية الأجنبية، وتق�م بخدمة م�سالحها في المقام الأول، وت�ساعدها في 
جمع ال�سرائب وب�سط �سيطرتها على البالد وال�سكان.  ويتمثل هذا جليًا من 
خالل الق�انين التي �سنتها هذه الحك�مات، والتي كانت تعمل على الحد من 
تط�ر هذه الهيئات وجعلها اأداًة لل�سيطرة على الم�سالح ال�ستراتيجية والأمنية 
والع�سكرية، بدًل من اأن ت�سبح اأداة للتط�ر الجتماعي والقت�سادي.  وتجدر 
الحك�مات  الإ�سرائيلي قد تميز عما �سبقه من  اأن الحتالل  اإلى  الإ�سارة هنا 
واإنهاء كل وج�د فل�سطيني على  »اإبادة«  ا�ستهدف  الأجنبية في فل�سطين ك�نه 
اأرا�سي فل�سطين، اأو حتى، في اأف�سل الأح�ال، منع اأي تمثيل وطني فل�سطيني 
في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بعد العام 1967، حيث ل تزال دولة الحتالل 
تحتفظ بجزء كبير من هذه الأرا�سي.18  وفيما يلي ملخ�س لأهم الق�انين التي 
�سدرت خالل الحقب المختلفة والمتعلقة بن�ساأة نظام الحكم المحلي وتط�ره 

في فل�سطين:

1. نظام الحكم المحلي خالل الحكم العثماني )1516-1917(: في منت�سف 
لإن�ساء  اإ�سالح  محاولة  باأول  العثمانية  الدولة  قامت  ع�سر،  التا�سع  القرن 
نظام حكم محلي حديث، فاأن�ساأت ما يعرف بمرحلة التنظيمات في الفترة 
ما بين 1839 و1876.  خالل هذه الفترة، �سدر نظام اإدارة ال�ليات للعام 
1864، وقان�ن اإدارة ال�ليات للعام 1871، الذي ن�س على ت�سكيل »مجال�س 
الختيارية  مجل�س  واأع�ساء  المختار  انتخاب  يتم  حيث  الدولة«،  اختيارية 
من قبل اأهالي القرية، ب�شرط اأن يكونوا من رعايا الدولة العثمانية الذين 
قان�ن  العثماني  البرلمان  عن  �سدر   ،1877 العام  في  للخزينة.   يدفع�ن 
التنظيمي  والمرتكز  القان�ني  الأ�سا�س  يعتبر  الذي  ال�سنة،  لتلك  البلديات 
تم  الذي  العثماني،  العهد  في  البلديات  وعمل  البلدية  المجال�س  لتركيبة 
بم�جبه ت�سكيل مجال�س بلدية للمدن الفل�سطينية، التي، با�ستثناء القد�س، 
لم يت�سكل لها مجال�س بلدية.19  ومع نهاية الحكم العثماني )1917(، بلغ 
عدد المجال�س البلدية في فل�سطين النتدابية اثنين وع�سرين مجل�سًا بلديًا: 
ثمانية مجال�س منها بال�شفة الغربية، واثنان في قطاع غزة. )عكا، القد�س، 
حيفا، يافا، اللد، الرملة، �سفا عمر، الخليل، بيت لحم، بيت جال، نابل�س، 
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بي�سان، طبريا،  ال�سبع،  بئر  ي�ن�س،  المجدل، غزة، خان  جنين، ط�لكرم، 
النا�سرة، �سفد، رام اهلل(.

النتدابية مر�س�م  الفترة  البريطاني 1917-1948: �سدر خالل  النتداب   .2
ال�سابقة،  الت�سريعات  من  مجمله  في  اأخذ  الذي   1934، العام  البلديات 
اأعطى  ولكنه  البلدية والنتخابات،  المجال�س  بت�سكيل  يتعلق  وبخا�سة فيما 
المندوب ال�سامي ممار�سة �سالحيات مهمة على المجال�س البلدية )منها 
تحديد عدد اأع�ساء المجل�س المحلي، وتعيين واإقالة رئي�س المجل�س، والحق 
الم�سددة  المالية  الرقابة  ممار�سة  اإلى  اإ�سافة  البلدية،  المجال�س  حل  في 
الأهم خالل  للعام 1934  البلديات  المجال�س(.  ويعتبر مر�س�م  على هذه 
اأبيب،  تل  لم�ست�طنة  بلدية  �سفة  اأعطى  حيث  البريطاني،  النتداب  فترة 
مقتطعًا لها جزءًا من اأرا�سي بلدية يافا.  وه� ما كانت ت�سعى اإليه الحركة 
اليه�دية  للتجمعات  محلية  منظمات  اإن�ساء  تعتبر  كانت  التي  ال�سهي�نية 
بداية اإقامة دولة يه�دية.20  وقد اأجريت انتخابات بلدية عدة خالل فترة 
النتداب البريطاني، كان اأولها العام 1927 بعد �سدور مر�س�م النتخابات 

للبلديات العام 1926 الذي ا�ستق معظم بن�ده من الق�انين العثمانية.

3. ال�سفة الغربية وقطاع غزة في ظل الإدارتين الم�سرية والأردنية )1949-
1967(: لم ُتدخل الإدارة الم�سرية �س�ى القليل من التغيرات على النظام 
الإداري في قطاع غزة، واأحكمت �شيطرتها على المجال�س المحلية من خالل 
بلديتي غزة  واأع�ساء  روؤ�ساء  تعيين  �سلطة  بيده  كان  الذي  الإداري  الحاكم 
والذي قل�س  القروي،  المجل�س  واأع�ساء  المختار  اإلى  اإ�سافة  ي�ن�س،  وخان 
الحك�مة  اأ�سدرت  فقد  الغربية،  ال�سفة  في  اأما  قرى.21   �سبع  اإلى  عددها 
الأردنية ق�انين عدة اأهمها قان�ن البلديات للعام 1955، الذي حدد مهام 
لقان�ن  مطابقًا  القان�ن  هذا  اعتبار  يمكن  وواجباتها.   المحلية  ال�سلطات 
التي  الجديدة  البن�د  بع�س  با�ستثناء   ،1934 للعام  العثماني  البلديات 
اأ�سيفت من اأجل اإحكام ال�سيطرة من قبل الحك�مة المركزية على المجال�س 
المحلية، حيث ا�ستملت المادة رقم 5 من القان�ن على �سرورة م�افقة وزير 
انتهاء  قبل  المنتخب  المجل�س  وحل  بلدية،  اأي  ت�سكيل  قرار  على  الداخلية 



الحكم المحلي في فل�سطين: �اقع �ر�ؤية م�ستقبلية.  60

المالية  الم�ارد  القان�ن  حدد  كما  �سن�ات،  اأربع  وهي  له  المحددة  المدة 
ميزانية  على  المركزية  ال�سلطة  م�سادقة  على  ون�س  المحلية،  للمجال�س 
البلديات قبل تنفيذها.  اأما قان�ن 1954، فقد اأقر باإمكانية ت�سكيل المجال�س 
القروي،  المجل�س  اأع�ساء  عدد  اأما  الداخلية.   وزير  من  بم�افقة  القروية 
فيتم تحديده من قبل المحافظ الذي يحق له تعيين المختار ونائبه، بينما 
اأهالي القرية الذك�ر.   اأع�ساء المجل�س ب�سكل مبا�سر من قبل  يتم انتخاب 
وحدد القان�ن وظائف ومهام المجال�س القروية باإن�ساء المدار�س والحدائق 
العامة، ومراقبة الأ�س�اق، وتقديم الخدمات ال�سحية، وبناء الطرق وزراعة 
اإن�ساء 17  تم  والعام 1967،  العام 1952  بين  اإنه  الق�ل  ويجدر  الأ�سجار.  
المدن  اإلى  الكبيرة  الهجرة  اأعداد  ب�سبب  الغربية، وذلك  ال�سفة  بلدية في 
الفل�سطينية داخل ال�سفة الغربية، لي�سبح مجم�عها 25 بلدية منتخبة في 

ال�سفة الغربية العام 1967، وبلدتين معينتين في قطاع غزة.

4. الحتالل الإ�سرائيلي )1967-1993(: لجاأت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي 
فور احتاللها لما تبقى من فل�شطين التاريخية اإلى اتباع �شيا�شة مناه�شة 
حيث  الفل�سطينية،  والقرى  المدن  في   22(anti-development( للتنمية 
اأ�سدرت ق�ات الحتالل اأمرًا ع�سكريًا يعطي الحكام الع�سكريين �سالحية 
الحكم الإداري، ويلغي التق�سيمات الإدارية ال�سابقة، ويعيد تق�سيم الأرا�سي 
المحتلة اإلى مناطق حكم ع�سكري بقيادة حاكم ع�سكري )الأمر الع�سكري 
رقم 194 للعام 1967(، وتم و�سع تق�سيمات جغرافية وخدمية تتالءم مع 
ال�سابقة؛  التق�سيمات  اأ�س�س  العتبار  بعين  الأخذ  دون  الحتالل  اأهداف 
�س�اء الديمغرافية اأو القت�سادية اأو الع�سائرية، واأ�سبح �سكان بع�س القرى 
يتلق�ن الخدمات من مراكز مختلفة، ومثال على ذلك الم�اطن من قرية 
جماعين الذي كان يتلقى خدمة ال�سحة من نابل�س، والتعليم من قلقيلية، 
ويدفع ال�سريبة في ط�لكرم.23  ومع نهاية العام 1991، كان في فل�سطين 
ال�سفة  في   26 منها  القد�س،  فيها  بما  بلدية   30  ،1967 العام  المحتلة 

الغربية، و4 في قطاع غزة.



الف�سل الثالث

الحكم المحلي في عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

:1993 )OSLO ACCORDS( اتفاقيات اأ��سلو

والمتمثلة  الفل�سطينية،  التحرير  ومنظمة  اإ�سرائيل  بين  ال�سالم  عملية  خلقت 
في  جديدًا  واقعًا   ،1993 العام  الم�قعة   )I )اأو�سل�  المبادئ  اإعالن  باتفاقية 
في  فل�سطيني  ذاتي«  »حكم  اإقامة  وه�:  األ  المحتلة؛  الفل�سطينية  الأرا�سي 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة.  وتال »اإعالن المبادئ«، التوقيع على مجموعة من 
التفاقيات، فكان اأولها اتفاق القاهرة في 4 اأيار 1994، الذي بم�جبه وافقت 
الحكومة الإ�شرائيلية على الن�شحاب من اأريحا ومعظم قطاع غزة، وفي الرابع 
والم�ؤقتة،  الثانية  اأو�سل�  اتفاقية  وقعت  العام 1995،  اأيل�ل من  والع�سرين من 
التي بم�جبها تم تق�سيم ال�سفة الغربية اإلى ثالث مناطق اإدارية م�سنفة ح�سب 
م�ست�يات ال�سيطرة الفل�سطينية عليها.  فكانت منطقة )اأ( حيث تتمتع ال�سلطة 
يقارب 18% من  وت�سكل ما  والمدنية عليها،  الأمنية  ال�سيطرة  بكامل  ال�طنية 
الأمنية  ال�سيطرة  حيث  )ب(  ومنطقة  الإجمالية،  الغربية  ال�سفة  م�ساحة 
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ما  وت�سكل  الفل�سطينية،  لل�سلطة  المدنية  ال�سيطرة  تك�ن  حين  في  لإ�سرائيل، 
حيث  )ج(،24  ومنطقة  الغربية،  لل�شفة  الكلية  الم�شاحة  من   %21.8 ن�سبته 
من   25%60 وت�سكل  لإ�سرائيل  الكاملة  والمدنية  الأمنية  والم�س�ؤولية  ال�سيطرة 
تن�س  اأو�سل�  اتفاقية  اأن  الرغم من  وعلى  الغربية.26   لل�سفة  الكلية  الم�ساحة 
اإلى  بالأرا�سي  المتعلقة  المدنية  ال�سالحيات  لبع�س  التدريجي  النقل  على 
ال�سلطة الفل�سطينية خالل خم�س �سن�ات من تاريخ ت�قيع التفاقية )ما يعني 
الوطنية  ال�شلطة  ل�شيطرة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  م�شاحة  من   %95 نقل 
الحك�مة  ت�قف  ب�سبب  ال�اقع  اأر�س  على  يحدث  لم  ذلك  فاإن  الفل�سطينية(، 
الإ�سرائيلية عن المفاو�سات،27 والمماطلة في تنفيذ ما تم التفاق عليه، ف�ساًل 

عن اإعادة التفاو�س على ما تم التفاق عليه م�سبقًا.

»كانت�نات«،  في  الفل�سطينية  والقرى  المدن  اإلى عزل  التق�سيم  هذا  اأدى  وقد 
وقطع الت�ا�سل الجغرافي بين اأرا�سي ال�سفة الغربية.  وقد كان لهذا التق�سيم 

اأثر على الهيئات المحلية الفل�سطينية، يمكن تلخي�سه في اأمرين:

بح�سب  ال�احدة  المحلية  للهيئة  الخت�سا�سات  اختلفت  جهة،  من   
الحدود الإدارية لأرا�سيها، بحيث �سنفت معظم الهيئات المحلية اإلى 
وبالتالي  المثال(،  �سبيل  على  و»ب«  )»اأ«  ذاته  ال�قت  في  عدة  مناطق 
المحلية تختلف بح�سب  الهيئة  التي تطبقها  الق�انين والإجراءات  فاإن 

المنطقة الم�سنفة.

  من جهة اأخرى، تتمتع الهيئات المحلية التي تقع في المنطقة )ج( بعدد 
الح�سري  التخطيط  مجال  في  ل�سيما  الخت�سا�سات،  من  محدود 
والإقليمي، بحيث اأبقى الجانب الإ�سرائيلي ال�سيطرة على جميع اأن�سطة 
البناء، بما فيها الم�افقة على و�سع مخططات تنظيمية لت��سيع الحدود 
لل�سيطرة  الخا�سعة  الطرق  ا�ستخدام  على  الم�افقة  حتى  اأو  البلدية 
الإ�سرائيلية لنقل النفايات.  وبذلك فاإنه، وبعد مرور �سبعة ع�سر عامًا 
على ت�قيع اتفاقية نقل ال�سالحيات )اأو�سل� II(، ما زال اإن�ساء اأي بناء؛ 
�شواء اأكان ذلك البناء منزًل خا�شًا اأم حظيرة حيوانات اأم حتى م�شروع 
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بنية تحتية بتم�يل خارجي، ي�ستلزم الح�س�ل على ت�سريح من الإدارة 
المدنية التي تخ�شع لوزارة الدفاع الإ�شرائيلية.28

وفيما يلي نتناول �سرحًا تحليليًا مف�ساًل ل�اقع نظام الحكم المحلي في فل�سطين 
على الم�ست�يين المركزي والالمركزي.

اأ�ًل. الم�ستوى المركزي

1- �زارة الحكم المحلي

بعد ت�قيع اتفاقية نقل ال�سالحيات بين منظمة التحرير الفل�سطينية واإ�سرائيل، 
اإ�سدار مر�س�م رئا�سي  العام 1994، تم  الفل�سطينية  ال�سلطة ال�طنية  واإن�ساء 
يق�سي بت�سكيل وزارة الحكم المحلي الفل�سطيني في �سهر اأيار من العام نف�سه.  
وبا�سرت ال�زارة عملها بال�ستناد اإلى الق�انين والت�سريعات التي كانت �سارية 
قبل العام 1967 اإلى حين اإ�سدار قان�ن الهيئات المحلية رقم 1 للعام 1997.  
التي  ال�سكانية  للتجمعات  اعتبارية  اإعطاء �سفة  مبا�سرة على  ال�زارة  وعملت 
ال�سابقة،  الأجنبية  ال�سلطات  ظل  في  محلية  هيئات  فيها  ت�سكلت  قد  يكن  لم 
ولجان  والقروية  المحلية  والمجال�س  البلديات  من  كبيرًا  عددًا  وا�ستحدثت 
وزارة  وكانت  الفل�سطيني.29   الأ�سا�سي  القان�ن  المادة 85 من  وفق  الم�ساريع 
الحكم المحلي تهدف اإلى ب�سط ال�سيادة الفل�سطينية على كامل مناطق ال�سفة 
النائية.   لالأرا�شي  ال�شتيطان  ابتالع  منع  على  والعمل  غزة،  وقطاع  الغربية 
كما عملت وزارة الحكم المحلي على �سد الفراغات القان�نية التي لها عالقة 
بالحكم المحلي، فاأ�سدرت قان�ن انتخاب الهيئات المحلية رقم 5 ل�سنة 1996، 
وقان�ن الهيئات المحلية الفل�سطينية رقم 1 ل�سنة 1997.  وقد حددت المادة 
رقم 2 من قان�ن الهيئات المحلية للعام 1997 دور ال�زارة وعالقتها بالهيئات 

المحلية بما يلي:

1. ر�سم ال�سيا�سة العامة المقررة لأعمال مجال�س الهيئات المحلية الفل�سطينية 
تنظيم  و�س�ؤون  واخت�سا�ساتها،  المجال�س  هذه  وظائف  على  والإ�سراف 
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الم�ساريع العامة، واأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقان�نية، 
والإجراءات الخا�سة بت�سكيل هذه المجال�س.

والتخطيط  التنظيم  باأعمال  المتعلقة  والإدارية  الفنية  بالأعمال  القيام   .2
الإقليمي في فل�سطين.

3. و�سع اأي اأنظمة اأو ل�ائح لزمة من اأجل تنفيذ واجباتها المن�س��س عليها في 
البن�د ال�سابقة، اأو بمقت�سى اأحكام القان�ن.

مجم�عة  اإ�سدارها  خالل  من  المحلية  الهيئات  عمل  ال�زارة  نظمت  كما 
ونظام  الالفتات،  ونظام  الم�ستريات،  ونظام  المالية،  كنظام  الأنظمة؛  من 
وقد  المركبات.30   م�اقف  ونظام  الم�سالخ،  ونظام  والر�س�م،  الخدمات 
ركزت ال�زارة على الهيئات المحلية ذات العدد ال�سكاني ال�سغير التي تفتقر 
على  فعملت  والتعليم،  وال�سحة،  والماء،  الكهرباء،  مثل  الأ�سا�سية  للخدمات 
المحلية،  الهيئات  من  عددًا  ت�سم  التي  الم�ستركة  الخدمات  مجال�س  ت�سكيل 

بهدف تقديم خدمات مميزة وتح�سين ن�عيتها وتقليل تكلفتها.

الهيئات  على  ال�سديد  الرقابي  دورها  المحلي  الحكم  وزارة  عمل  على  وي�ؤخذ 
المحلية.  فقد اأ�سار التقرير الت�سخي�سي ال�سادر العام 2004 اإلى اأن ال�زارة 
ال�سغيرة، في حين تمار�س دورًا  المحلية  الهيئات  تمار�س رقابة �سديدة على 
رقابيًا محدودًا على البلديات الكبيرة.  وي�سيف التقرير اأن الدور الرقابي الذي 
تمار�سه ال�زارة ب�سكل عام على الهيئات المحلية، ل يطبق بال�سكل ال�سحيح 
نظرًا لعدم وج�د طاقم كفء في ال�زارة، اإ�سافة اإلى العدد الكبير من الهيئات 
المحلية.  وقد خل�س التقرير باقتراحه لمجم�عة من الت��سيات، منها تعديل 
الهيكلية التنظيمية لل�زارة، واأن ي�سمل الدور الرقابي لل�زارة تقديم الدعم من 
قدرات  تعزيز  بعد  وذلك  المختلفة،  المحافظات  في  ال�زارة  مديريات  خالل 
م�ظفي الرقابة في هذه المديريات.  كما اقترح التقرير تعديل الق�انين، بحيث 
والإدارية، وتط�ير  المالية  ال�س�ؤون  للهيئات في  اأكبر  ال�زارة �سالحيات  تمنح 
اآليات ات�سال وت�ا�سل بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية والم�اطنين 
وال�زارات الفل�سطينية ذات العالقة.31  وعلى الرغم من مرور خم�س �سن�ات 
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على هذه الت��سيات، فقد بين التقرير الت�سخي�سي للعام 2009، اأنه لم يح�سل 
وزارة  بين  العالقة  ت��سيح  �سرورة  بخ�س��س  الت��سية  على  يذكر  تقدم  اأي 
الحكم المحلي والهيئات المحلية، من خالل ت��سيح �سالحيات كل منهما في 
ال�س�ؤون المالية والإدارية والقان�نية.  وذكر التقرير اأنه من ال�سعب تحديد هذه 
ال�شالحيات في ظل غياب روؤية وا�شتراتيجية وا�شحة لقطاع الحكم المحلي.  
اأن  اأما فيما يتعلق ب�سرورة اإدخال تعديالت على الق�انين، فقد ذكر التقرير 
الرقابة  من  عززت  قد  المحلية،  الهيئات  قان�ن  على  اأدخلت  التي  التعديالت 
الإدارية لل�زارة على الهيئات المحلية، وه� ما �سيتم تناوله بالتف�سيل في هذه 

الدرا�سة عند الحديث عن الإطار القان�ني.

العالقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية

لقد ذكرنا �شابقًا اأن الظروف التاريخية وال�شيا�شية قد تحكمت في نوع العالقة 
ال�سائدة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، بحيث اأ�سبح هناك ن�عان 
والثانية  المحلية،  للهيئات  الحالي  ال�اقع  بحكم  واقعية  الأولى  العالقة،  من 
عالقة قان�نية تحكمها الق�انين.  وقد حكمت العالقة ال�اقعية اأم�رًا عدة، منها 
مقابل  التاريخي،  دورها  بحكم  الفل�سطينية  للبلديات  الط�يلة  والخبرة  الدور 
المادية  والقدرات  المالية  الم�سادر  ت�فر  اإلى  اإ�سافة  ال�زارة،  ن�ساأة  حداثة 
وفي  العمل،  في  كبيرة  با�ستقاللية  تتمتع  جعلها  ما  البلديات،  لهذه  والب�سرية 
اإ�شدار القرارات والأنظمة وا�شتقطاب الممولين دون الحاجة للرجوع للوزارة.  
وفي المقابل، نجد اأن الهيئات المحلية ال�سغيرة وحديثة الن�ساأة تعتمد ب�سكل 
كبير على وزارة الحكم المحلي في مزاولة ن�ساطاتها، ما جعل ال�زارة تتدخل 
لمركزية  الثاني  ال�سبب  ويرجع  كبير.   ب�سكل  المحلية  الهيئات  �سالحيات  في 
العالقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية اإلى اتباع ال�شلطة المركزية 
ل�سيا�سة تعيين اأع�ساء المجال�س المحلية الذين يعمل�ن على اإظهار ال�لء للهيئة 
المحلية من  للهيئات  المالية  والم�سادر  الإمكانيات  قلة  تزيد  كما  المركزية.  
ولعل  العالقة.32   مركزية  من  وبالتالي  المحلي،  الحكم  وزارة  على  اعتمادها 
اأهم التحديات التي ت�اجه هذه العالقة تكمن في �سعف القدرات الإدارية لدى 



الحكم المحلي في فل�سطين: �اقع �ر�ؤية م�ستقبلية.  66

الطرفين، حيث تعاني ال�زارة من �سعف في ك�ادرها، وبخا�سة في الإ�سراف على 
الم�ساريع التي تنفذ ل�سالح البلديات، في حين تعاني الهيئات المحلية من �سعف 
الإمكانيات الفنية لتنفيذ هذه الم�ساريع.  وي�سكل �سعف التن�سيق والت�ا�سل بين 
ال�زارة والهيئات المحلية �سببًا اآخر لإ�سكالية العالقة بين الطرفين، وبخا�سة 
اأن نظام المرا�سالت بين الهيئات المحلية والردود عليها من قبل ال�زارة غير 
فعال.  وت�سير درا�سة قامت بها مجم�عة الريادة ال�ست�سارية ح�ل العالقة بين 
وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية اإلى اأن م�ست�ى التن�سيق بين الطرفين 
قد ت�ساءل بفعل ثالثة ع�امل مرتبطة بت�جه المم�لين للتعامل ب�سكل مبا�سر مع 
واأخيرًا  الأق�سى،  انتفا�سة  ال�سلطة خالل  اإمكانيات  المحلية، و�سعف  الهيئات 
المبا�سر  دوره  البلديات من خالل  واإقرا�س  تط�ير  �سندوق  يلعبه  الذي  الدور 
اأن كان دائرة في وزارة الحكم المحلي.  كما ت�سك�  مع الهيئات المحلية، بعد 
الهيئات المحلية من اأن طبيعة التعامل الإداري بين ال�زارة والهيئات المحلية 
يغلب عليها طابع الف�قية.33  اأما فيما يخ�س العالقة القان�نية بين وزارة الحكم 
المحلي والهيئات المحلية في�س�بها عدد من الإ�سكاليات، وبخا�سة فيما يتعلق 
بو�شوح الأدوار وال�شالحيات وغياب خطة وطنية وا�شحة لتطوير قطاع الحكم.  
اإن عدم و�س�ح الأنظمة والق�انين وتاآكل بع�س �سالحيات البلديات كالكهرباء 
�سحب �سالحيات  وكذلك  المحلية،34  للهيئات  المالية  الم�ارد  اأ�سعف  والماء، 
اإ�سدار تراخي�س الحرف وال�سناعات من الهيئات المحلية بقرار من مجل�س 

ال�زراء ومنحها ل�زارة ال�سحة، زاد من الت�تر في العالقة بين الطرفين.

ال�زارة  بين  العالقة  ح�ل  الدرا�سة  و�سعتها  التي  الت��سيات  اأهم  وتتلخ�س 
والحكم المحلي فيما يلي:

ل�سنة   1 رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  وبخا�سة  الق�انين،  وتط�ير  تعديل   .1
1997، بحيث يتم ت��سيح العالقة بين ال�سلطة المركزية والهيئات المحلية، 
واأن يتم اإ�سراك الهيئات المحلية في مراجعة م�اد القان�ن وتعديالتها، كما 
اإ�سكالية  تناول  )�سيتم  القان�ن  عن  منبثقة  تنفيذية  ل�ائح  ب��سح  ي��سى 

القان�ن ب�سكل تف�سيلي فيما بعد(.
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ال�زارة  عمل  تط�ير  في  ت�ساهم  التي  الإجرائية  والأدلة  الأنظمة  تط�ير   .2
والهيئات المحلية مثل تط�ير دليل فني لإدارة الم�ساريع ت�ستر�سد به الهيئات 
المحلية في كل مراحل تنفيذ الم�شروع، اإ�شافة اإلى دليل اإجرائي للتخطيط 
اأن يتم في كل مرة ت�حيد الإجراءات والنماذج.  كما تبرز  الهيكلي، على 
اأي�سًا اإ�سكالية ت�زيع المنح والم�ساريع من قبل ال�زارة على الهيئات المحلية 
دليل  ب��سع  ي��سى  ولهذا  الطرفين،  بين  العالقة  الت�تر في  اأ�سباب  كاأحد 
المنح  ت�زيع  عليها  بناء  يتم  التي  الآلية  ي��سح  ومحدد  مكت�ب  اإجرائي 

والم�ساريع على الهيئات المحلية.

3. العمل على تح�سين وتفعيل اآليات التن�سيق بين وزارة الحكم المحلي والهيئات 
المحلية.

حلقة  باعتبارها  للمديريات  والل�ج�ستي  الفني  الدعم  ت�فير  على  العمل   .4
ال��سل بين ال�زارة والهيئات المحلية وتدريب م�ظفيها على و�سع الم�ازنات 

والتخطيط الهيكلي واإدارة الم�ساريع.

اإيجابية  رقابة  بيئة  وخلق  المحلية،  للهيئات  والرقابة  الت�جيه  مفه�م  ت��سيح   .5
مبنية على مبداأْي الإ�سراف والدعم.  لقد اأو�ست الدرا�سة اأي�سًا ب��سع دليل 
الرقابة  اإجراءات  دليل  غرار  على  المحلية  الهيئات  على  للرقابة  اإجراءات 
الداخلية في ال�زارة، وه� ما تم عمله، حيث اأ�سدرت دائرة الت�جيه والرقابة 
الذي  المحلية  الهيئات  على  الرقابة  اإجراءات  دليل   2012 العام  ال�زارة  في 
ت�ستخدمه الدائرة مرجعًا في عملية الرقابة.  كما بداأت الدائرة في التن�سيق 
مع دي�ان الرقابة المالية والإدارية منعًا لتداخل ال�سالحيات منذ العام 2013.

و�سع  خالل  من  المحلية،  والهيئات  ال�زارة  من  كل  كادر  وتدريب  تط�ير   .6
خطة تدريب �ساملة خا�سة للهيئات المحلية ومحاولة التن�سيق بين برامج 
التدريب المختلفة، بحيث تك�ن الخطة مبنية على م�سح ودرا�سة لحتياجات 

الهيئات المحلية.
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2- المحافظات

�سلطة  اأعلى  وتمثل  فل�سطين،  في  الإداري  الهرم  راأ�س  على  المحافظات  تاأتي 
اإدارية بحكم ارتباط المحافظ برئي�س ال�شلطة الوطنية مبا�شرة، وكونه ممثل 
رئي�س ال�سلطة في محافظته.  واأعطيت للمحافظ بم�جب المر�س�م الرئا�سي 
للعام 2003، �سالحيات الإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سات العامة وتنفيذ الق�انين 
والأنظمة والتعليمات ال�سادرة من رئي�س ال�سلطة ال�طنية اأو مجل�س ال�زراء، 
الم�اطنين،  وحق�ق  العامة  الحريات  وحماية  العام،  الأمن  على  والحفاظ 
والجتماعية  والثقافية  والتعليمية  ال�سحية  الخدمات  تحقيق  على  والإ�سراف 
والعمرانية والتط�يرية في محافظته، بالتعاون مع ال�سلطات المخت�سة.  كما 
ويراأ�س  الإداريين،  للم�ظفين  بالن�سبة  ال�زير  �سالحيات  للمحافظ  اأعطيت 
روؤ�ساء  ع�س�يته  في  ي�سم  الذي  المحافظة  في  التنفيذي  المجل�س  المحافظ 

الدوائر الحك�مية والمجال�س البلدية في المحافظة.

ال�طنية  ال�سلطة  تق�سيم مناطق  تم  الفل�سطينية،  ال�طنية  ال�سلطة  اإن�ساء  وف�ر 
اإلى خم�س ع�سرة محافظة 35 هي: جنين، ط�لكرم، نابل�س، قلقيلية، �سلفيت، رام 
اهلل والبيرة، اأريحا والأغ�ار، القد�س، بيت لحم، الخليل، �سمال غزة، غزة، دير 
البلح، خان ي�ن�س، رفح، وتم تعيين محافظين لها وفق نظام الت�سكيالت الإدارية 
الأردنية للعام 1966.  ولم يتم اعتماد اأي ت�سريع في تحديد المحافظات، كما 
بين  والم�ساحات  ال�سكان  اأعداد  في  الكبير  التفاوت  العتبار  بعين  ي�ؤخذ  لم 
ح�الي  الخليل  محافظة  �سكان  عدد  يبلغ  )حيث  ت�سكيلها،36  عند  المحافظات 
561 األف ن�سمة، وي�سكل 14% من مجموع ال�شكان العام، بينما يبلغ عدد �شكان 
مجموع  من   %1.1 وي�سكل�ن  ن�سمة،  األف   45 ح�الي  والأغ�ار  اأريحا  محافظة 
ال�سكان(، بل تم تح�يل كافة المحافظات والأل�ية والأق�سية التي كانت قائمة في 
ال�سفة الغربية ما قبل الحتالل الإ�سرائيلي في حزيران 1967، اإلى محافظات 
ما عدا ط�با�س، التي �سدر مر�س�م رئا�سي بتح�يلها اإلى محافظة العام 2007.

القان�ني  بالإطار  يتعلق  فيما  الإ�سكاليات  من  العديد  من  المحافظات  وتعاني 
والتنظيمي الذي ينظمها، ويمكن تعداد تلك الإ�سكاليات اعتمادًا على الدرا�سات 
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والتحاليل في هذا الخ�س��س بما يلي:37

1. �س�ء التنظيم الإداري نتيجة غياب ت�سريع فل�سطيني وا�سح ومتكامل ي��سح 
التق�سيمات الإدارية واأ�سل�ب تنظيم المحافظات واخت�سا�ساتها.

اأو في ممار�سة مهامها  الفل�سطينية  المحافظات  ت�سكيل  اللتزام في  2. عدم 
بالت�سريعات المعم�ل بها.

3. المركزية الإدارية في تعيين المحافظ وتحديد اخت�سا�ساته ومهامه.

4. التعار�س في الق�انين، وبخا�سة بين المر�س�م الرئا�سي رقم 22 ل�سنة 2003 
ب�ساأن اخت�سا�سات المحافظات وبين قان�ن الهيئات المحلية، حيث اعتبر 
تحديد  دون  والتخطيط  التنظيم  لجنة  رئي�س  ه�  المحافظ  اأن  المر�س�م 

طريقة ممار�سة ال�سلطة ومبا�سرتها.

5. عدم و�س�ح ال�سالحيات والخت�سا�سات الممن�حة للمحافظات.

ويمكن بناء على ما �سبق الخروج بمجم�عة من الت��سيات اأهمها:

1. �سرورة اإعادة تقييم دور المحافظات ومهامها وعالقتها مع الهيئات المحلية 
الفل�سطينية.

2. تعريف وت��سيح طريقة ت�سكيل المحافظات وعالقتها مع ال�سلطة المركزية 
ووزارة الحكم المحلي.

3. تعزيز دور المحافظات في التنمية والتخطيط على الم�ست�ى الإقليمي، من 
خالل اقتراح نماذج لدمج المحافظات في فل�سطين.38

4. اإ�سدار ت�سريع ي��سح التق�سيمات الإدارية في فل�سطين، وتحديد م�ست�ياتها 
اختيار  في  النتخابات  مبداأ  واعتماد  بالمحافظات،  يتعلق  فيما  خا�سة 

المحافظين عماًل بمبداأ الديمقراطية.39
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العالقة بين المحافظ والهيئات المحلية

لقد منح المر�س�م الرئا�سي للعام 2003 المحافظين �سالحيات عامة تتعلق 
بالإ�سراف على الخدمات المحلية، حيث ن�ست المادة رقم 9 من المر�س�م 
للق�انين  ال�سلطات المخت�سة، وفقًا  اأن »يق�م المحافظ، وبالتعاون مع  على 
والعمل على تحقيق  والرعاية  بالإ�سراف  بها،  المعم�ل  والتعليمات  والأنظمة 
الخدمات المحلية التي تهم الم�اطنين في المحافظة من �سحية، وتعليمية، 
اأن  هنا  ويالحظ  وغيرها«.   وتط�يرية،  وعمرانية،  واجتماعية،  وثقافية، 
خالل  من  المحلي  ال�ساأن  في  محددة  وغير  وا�سعة  �سالحيات  منح  القان�ن 
والرعاية«،  »الإ�سراف  مثل  وا�سحة  وغير  عامة  م�سطلحات  ا�ستخدامه 
و«تحقيق الخدمات المحلية«، والتعاون مع ال�سلطات والهيئات المخت�سة وفقًا 
للق�انين والأنظمة والتعليمات المعم�ل بها«، وه� ما يتداخل ب�سكل وا�سح مع 
ال�سلطة  في  ازدواجية  اإلى  وي�ؤدي  المحلية،  للهيئات  الممن�حة  ال�سالحيات 
بين  والختالف  التنازع  اإلى  يوؤدي  وبالتالي  نف�شها،  الجغرافية  المنطقة  في 
للمحافظ،  الممن�حة  ال�سالحيات  هذه  بم�جب  اأنه  كما  الم�ؤ�س�ستين.40  
تمار�سها  ال�سيطرة،  من  مزدوج  �سكل  تحت  نف�سها  المحلية  الهيئات  تجد 
منحه  الرئا�سي  المر�س�م  على  وي�ؤخذ  والمحافظ.41   المحلي  الحكم  وزارة 
اأو�سع للمحافظ من �سابقه، وه� نظام الت�سكيالت الأردني ل�سنة  �سالحيات 
1966، الذي كان معم�ًل به حتى العام 2003، وبخا�سة في مجال التخطيط، 
اأ�سل �سبع لجان  حيث يراأ�س المحافظ لجنة التخطيط في المحافظة )من 
القروية  المجال�س  وروؤ�ساء  البلديات،  روؤ�ساء  ت�سم  التي  المحافظ(  يراأ�سها 

في المحافظة.42

لقد اأ�سار التقرير الت�سخي�سي العام 2004 اإلى �سرورة اإعادة النظر في اأدوار 
المحافظ، واأن يتم ت��سيح هذه الأدوار من خالل اإ�سدار ت�سريع بهذا ال�ساأن، 
المحلي،  الحكم  بم�ؤ�س�سات  وعالقتها  المحافظة  هيكلية  تحديد  اإلى  اإ�سافة 
وبخا�سة وزارة الحكم المحلي ومديرياتها.  وفيما اإذا تم تحقيق اأيٍّ من هذه 
الت��سيات، اأ�سار التقرير الت�سخي�سي العام 2009 اإلى اأنه لم يح�سل اأي تقدم 
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بهذا الخ�شو�س، واأنه لم يتم تطوير روؤية وا�شتراتيجية لقطاع الحكم المحلي.  
وقد اأ�شار التقرير اإلى اأهمية اأن تجيب ال�شتراتيجية الم�شتقبلية لقطاع الحكم 
دور  عليه  يك�ن  اأن  يجب  »ما  ال�س�ؤال:  المحافظين عن  يخ�س  ما  في  المحلي 
يقترح  الذي   4 رقم  الملحق  )انظر  المحلي؟«  الحكم  نظام  في  المحافظين 

اأدوار موؤ�ش�شات قطاع الحكم المحلي ومهامها(.

تط�ير  ال�طنية،  ال�سلطة  رئي�س  مكتب  من  وبدعم   ،2008 العام  في  تم  كما 
باأربعة  جاءت  التي  الفل�سطيني«،  الإداري  للحكم  ال�طنية  »ال�ستراتيجية 
الحكم  نظام  في  دمجهم  على  والعمل  المحافظين،  دور  لتعزيز  مقترحات 

المحلي، اإل اأنه تم تجميد القرار بخ�س��س تبني هذه ال�ستراتيجية.

ونخل�س اإلى الق�ل بناء على ما �سبق، اأن دور المحافظات في ال�س�ؤون المحلية 
لي�س وا�سحًا، ويعتمد ب�سكل كبير على �سخ�سية المحافظ ومكانته ال�سيا�سية، 
حيث يبرز دور المحافظات في بع�س الأحيان كمناف�س لدور الهيئة المحلية، 
كما ل تزال المحافظات تفتقر اإلى عالقة وا�سحة مع باقي م�ؤ�س�سات الحكم 
ال�شلطة  على  نزاع  م�شدر  ت�شكل  المختلفة،  الت�شريعية  الثغرات  اإن  المحلي.  
اأن ين�سب نف�سه الحكم  التي ت�سمح لكل من يراأ�س م�ؤ�س�سات الحكم المحلي 

فيما يتعلق بالم�سالح والأول�يات المحلية.43

ثانيًا. الم�ستوى الالمركزي

1- الإطار الموؤ�س�ساتي

المجال�س  )البلديات،  وت�سنيفاتها  الفل�سطينية  المحلية  الهيئات  اأ. 
القروية، المجال�س المحلية، لجان الم�ساريع(44

المادة  في  المحلية  الهيئة   1997 ل�سنة   1 رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  َف  َعرَّ
َف  رقم 1 بـ »وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واإداري معين«.  كما َعرَّ
اأو  المحلي  المجل�س  اأو  البلدية  »مجل�س  باأنه  المحلية  الهيئة  مجل�س  القان�ن 
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المجل�س القروي اأو اللجنة الإدارية اأو لجنة التط�ير اأو اأي مجل�س اآخر ي�سكل 
وفقًا لأحكام هذا القان�ن ...(، في حين لم ي�سر قان�ن الهيئات المحلية رقم 1 

ل�سنة 1997 اإلى كيفية واآلية ت�سنيف الهيئات المحلية.

 1995 العام  مهامها  ت�سلمها  ف�ر  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  قامت 
الفراغ  ل�سد  وذلك  وت�سنيفها،  المحلية  الهيئات  من  كبير  عدد  با�ستحداث 
الغربية  ال�سفة  مناطق  في  الإ�سرائيلي  الحتالل  فر�سه  الذي  الإداري 
اعتبارية  �شفة  الهيئات  هذه  واإعطاء  المحلي،  الم�شتوى  على  غزة  وقطاع 
قان�نية لتقديم الخدمات للم�اطنين وتلقي التم�يل من ال�سلطة الفل�سطينية 
والجهات المانحة.  ومن اأهم المعايير التي اتبعتها وزارة الحكم المحلي في 
ت�سنيف الهيئات المحلية هي: 1- القتران بال��سع القائم قبل قيام ال�سلطة 
الفل�سطينية.  2- القتران بالتجمعات ال�سكانية الكبيرة كهيئات محلية.  3- 
اعتبار كل التجمعات ال�سكانية ف�ق 4 اآلف ن�سمة مجال�س محلية في القد�س، 
ف�ق  التجمعات  اعتبار   -4 اأريحا.45   في  ال�سكانية  التجمعات  بع�س  وكذلك 
الألف ن�سمة مجال�س قروية.  5- اأما التجمعات دون الألف ن�سمة فقد اعتبرت 
لجان م�ساريع، ول تجري فيها انتخابات محلية.46  وبذلك اأ�سبح عدد الهيئات 
497 هيئة محلية،47  المحلية في ال�شفة الغربية وقطاع غزة في ذلك الوقت 
مق�سمة اإلى 118 بلدية، و11 مجل�سًا محليًا، و241 مجل�سًا قرويًا، و127 لجنة 

م�ساريع.48

وفي خط�ة اأخرى لت�سنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية، عملت وزارة الحكم 
المحلي، وبقرار من وزير الحكم المحلي في العام 1998، على تق�سيم البلديات 
اإلى اأربع فئات )اأ، ب، ج، د(.  وقد اتبعت وزارة الحكم المحلي في تق�سيمها 
للبلديات معايير ذات عالقة بتاريخ ن�ساأة الهيئة المحلية وعدد �سكانها وم�قعها 
كافة  و�سمت  بلدية   14 )اأ(  الفئة  �سملت  فقد  عليه،  وبناء  المحافظة.49   في 
مراكز المحافظات، و�سملت الفئة )ب( 24 بلدية، والفئة )ج( 41 بلدية، اأما 

الفئة )د( فقد �سملت 39 بلدية.
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جدول رقم )1(: ت�سنيف البلديات اإلى اأربع فئات

معيار الت�سنيفالعددالفئة

مراكز املحافظات14بلديات )اأ(

اأن�سئت قبل العام 1994، ويبلغ عدد �سكانها 24بلديات )ب(
اأكرث من 15000 ن�سمة.

اأن�سئت بعد العام 1994، ويبلغ عدد �سكانها 41بلديات )ج(
اأقل من 15000 ن�سمة، واأكرث من 5000 ن�سمة.

يبلغ عدد �سكانها اأقل من 5000 ن�سمة.39بلديات )د(

118املجموع

التعار�س  اأهمها  عدة،  لأ�سباب  النتقادات  من  العديد  القرار  هذا  لقى  وقد 
الذي جاء في ن�س القرار، حيث تحدثت مقدمة القرار عن ت�سنيف للهيئات 
المحلية )جاء في مقدمة القرار: »يتم ت�سنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية 
اإلى الفئات التالية«(، في حين تعر�س م�شمون القرار اإلى ت�شنيف نوع واحد 
بلديات  وت�سمل  )اأ(  »فئة  القرار:  البلديات، )ن�س  المحلية وهي  الهيئات  من 
ال�سلطة  ا�ستالم  قبل  قائمة  كانت  التي  البلديات  وت�سمل  فئة )ب(   ... المدن 
ال�طنية ل�سالحياتها ... فئة )ج( وت�سمل البلديات الم�ستحدثة ... فئة )د( 
وت�سمل البلديات التي يبلغ عدد �سكانها اأقل من خم�سة اآلف ن�سمة«(.50  اإ�سافة 
اإلي ذلك، يتعار�س هذا القرار مع المادتين الأولى والرابعة من قان�ن الهيئات 
الفل�سطينية رقم )1( ل�سنة 1997، حيث يتعار�س القرار مع المادة رقم 1 من 
قان�ن الهيئات المحلية، التي ن�ست على اأن مجل�س الهيئة المحلية ي�سمل مجل�س 
البلدية، اأو المجل�س المحلي، اأو المجل�س القروي، اأو اللجنة الإدارية، اأو لجنة 
التط�ير، في حين اقت�سر القرار على تحديد البلديات فقط كهيئات محلية.  
اأو  قان�ن  اإلى  �سدوره  ي�ستند حين  لم  المحلية  الهيئات  ت�سنيف  قرار  اأن  كما 
نظام م�سادق عليه من قبل مجل�س ال�زراء، كما ن�ست عليه المادة رقم )4( 
التي تحدد الجهة المخت�سة بتنظيم  الفل�سطينية  الهيئات المحلية  من قان�ن 
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هيكلية الهيئات المحلية الفل�سطينية ،وتحدد ت�سكيالتها وحدودها ،من خالل 
لئحة ت�سدر عن مجل�س ال�زراء بناًء على تن�سيب من وزارة الحكم المحلي.51

لقد اأثار قرار ت�سنيف الهيئات المحلية جدًل وا�سعًا لإ�سافته المزيد من عدم 
ال��س�ح على عملية ت�سكيل وتق�سيم الهيئات المحلية الفل�سطينية، وه� ما يعك�س، 
وج�د  عدم  المحلي،  الحكم  وزارة  في  الإدارية  لل�س�ؤون  العامة  الإدارة  بح�سب 

تفكير وا�سح تجاه ال�سكل الإداري المراد تطبيقه في فل�سطين حتى الآن.52

ب. مجال�س الخدمات الم�ستركة

بع�س  تنفيذ  في   1994 العام   (UNDP( الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  قام 
الم�ساريع التط�يرية في التجمعات ال�سكانية المختلفة، اأهمها برنامج التنمية 
في  المجتمعية  الم�ساركة  ت�سجيع  على  عمل  الذي   ،(LRDP( المحلية  الريفية 
والتنفيذ،  التخطيط  في  والم�ساركة  التنم�ية،  للم�ساريع  الحتياجات  تحديد 
وذلك بم�ساركة وزارة الحكم المحلي.  وركز برنامج التنمية الريفية المحلية 
الخدمات  م�ست�ى  في  تدٍن  من  تعاني  التي  المهم�سة  الريفية  المناطق  على 
الأ�سا�سية كالكهرباء، والماء، والطرق، والمدار�س، والمرافق ال�سحية، وكذلك 
التجمعات التي تقع بمحاذاة الخط الأخ�سر، اأو تلك القريبة من الم�ست�طنات 
الإ�سرائيلية.  قام البرنامج ب�سم الهيئات ال�سغيرة المتقاربة جغرافيًا واإداريًا 
�سمن الإقليم ال�احد، وت�سنيفها في مجم�عات اأكبر، اأطلق عليها ا�سم لجان 
المحلية  الهيئات  عن  ممثلين  اللجان  هذه  �سمت  حيث  الإقليمية،  التخطيط 
ال�اقعة �سمن الإقليم ال�احد.  كما عمل القائمين على البرنامج، وبالت�ساور مع 
ممثلي الهيئات المحلية، ب��سع نظام داخلي �سادق عليه وزير الحكم المحلي 
في ذلك الحين، وعملت بم�جبه هذه اللجان.  كما تم تحديد اإطار اإداري لعمل 
هذه اللجان، واأنيط بها مجم�عة من المهام مثل التخطيط لالأن�سطة التنم�ية، 
كانت  اللجان  هذه  اأن  اإل  الم�ساريع،  على  والرقابة  تنفيذها،  على  والإ�سراف 
تفتقر للمرجعية القان�نية.  وكان قد ت�سكلت 15 لجنة تخطيط اإقليمية تخدم 

222 هيئة محلية حتى العام 2003. 53



75الحكم المحلي في عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

حيث  م�ستركة،  خدمات  مجال�س  اإلى  الإقليمية  التخطيط  لجان  فكرة  تح�لت 
المناطق  في  م�ستركة  خدمات  مجال�س  ت�سكيل  المحلي  الحكم  وزارة  �سجعت 
الريفية التي ي�جد فيها عدد كبير من المجال�س القروية ولجان الم�ساريع ذات 
الأعداد ال�سكانية القليلة والمتباعدة، والتي تفتقر للخدمات الأ�سا�سية، وذلك من 
اأجل ت�سهيل اإي�سال الخدمات ال�سرورية لها.  كما قامت ال�زارة ب��سع اأر�سية 
الهيئات  قان�ن  في  لها  بند  بتخ�سي�س  وذلك  المجال�س،  هذه  لت�سكيل  قان�نية 
المحلية رقم 1 ل�سنة 1997، الذي وفر الإطار القان�ني الأ�سا�سي لت�سكيل مجال�س 
لمجال�س  نظام  ب��سع  المحلي  الحكم  وزارة  قامت  كما  الم�ستركة.   الخدمات 
من  15/اأ  والمادة   2 المادة  بم�جب   1998 للعام   1 رقم  الم�ستركة  الخدمات 
قان�ن الهيئات المحلية، الذي يمكن لهيئات الحكم المحلي المتجاورة، وبخا�سة 
ذات العدد ال�سكاني القليل، والم�ارد المالية ال�سحيحة، ت�سكيل مجال�س خدمات 
العام  هيئة محلية حتى  اأكثر من 360  يخدم  ت�سكل 50 مجل�سًا  وقد  م�ستركة.  
2003، تم ت�سنيفها اإلى مجال�س متعددة الخدمات، ومجال�س نفايات، ومجال�س 

لت�فير المياه بال�سهاريج، ومجال�س ن�سح للمياه العادمة.54

وبهذا اأ�سبح هنالك ن�عان من مجال�س الخدمات الم�ستركة، وهما:

1. مجال�س متعددة الخدمات: وهي مجال�س تق�م بت�فير اأكثر من خدمة لم�اطني 
لهذه  وت�جد  الم�سترك.   المجل�س  ل�اء  تحت  المن�س�ية  المحلية  الهيئات 
المجال�س هيئة تنفيذية منتخبة تمثل الهيئات المحلية الم�ستركة في المجل�س.

2. مجال�س م�ستركة اأحادية الخدمة: وهي المجال�س التي تق�م بتقديم خدمة 
واحدة للهيئات المحلية؛ مثل النفايات، وال�سرف ال�سحي.

الم�ستركة  الخدمات  مجال�س  قبل  من  المقدمة  الخدمات  في  للت�سابه  ونظرًا 
ولجان التخطيط الإقليمية، وازدواجية الع�س�ية، و�سح الم�ارد المالية، اإ�سافة 
المحلي  الحكم  وزارة  اتخذت  التخطيط،  للجان  قان�نية  مرجعية  غياب  اإلى 
العام 2003 قرارًا باإلغاء لجان التخطيط الإقليمية، كما و�سعت نظامًا معدًل 
لمجال�س الخدمات الم�ستركة، وه� نظام رقم )1( للعام 2003، دمجت بم�جبه 
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اأ�سبحت  حيث  الم�ستركة،  الخدمات  مجال�س  مع  الإقليمية  التخطيط  لجان 
تعمل تحت ا�سم مجال�س الخدمات الم�ستركة للتخطيط والتط�ير.  كما ت�سكلت 
الم�ستركة  الخدمات  لمتابعة عمل مجال�س  اإدارة متخ�س�سة  العام 2004  في 
تتبع وزارة الحكم المحلي، �سميت الإدارة العامة لمجال�س الخدمات الم�ستركة 

للتخطيط والتط�ير.

من  فالعديد  الم�ستركة.   المجال�س  ت�سكيل  لعملية  معايير  و�سع  يتم  ولم 
الح�س�ل  بغر�س  وذلك  عجل،  على  ت�سكلت  الم�ستركة  الخدمات  مجال�س 
على تم�يل من المانحين لتنفيذ بع�س الم�ساريع، حيث اأهملت ج�انب ذات 
مجل�س،  لكل  المنا�سب  الجغرافي  والحجم  الجتماعي،  بالن�سيج  عالقة 
الذي  الأمر  وه�  للم�اطنين،  الخدمات  لت�فير  الالزمة  الإدارية  والقدرات 
دعم  ت�قف  ظل  في  فاعلة  غير  واأ�سبحت  منها،  كبير  عدد  ف�سل  اإلى  اأدى 
غياب  اإلى  اإ�سافة  بديلة،55  دخل  م�سادر  وج�د  وعدم  لها،  المانحين 
الم�سادر الب�سرية والقدرات الإدارية الالزمة لإدارتها.  وفي مقابلة 56 مع 
اأحد الم�س�ؤولين في الدائرة العامة لمجال�س الخدمات الم�ستركة، ذكر لنا اأن 
اأغلبية المجال�س الم�ستركة الفاعلة هي التي تقدم في مجملها خدمة المياه 
ب�سبب  وذلك  النفايات،  جمع  خدمة  تقدم  التي  وتلك  ال�سحي،  وال�سرف 
الم�اطنين.   من  تجمعها  بدورها  التي  المحلية  الهيئات  من  ر�س�مًا  تلقيها 
وتتبع هذه المجال�س �سيا�سة الت�قف عن تقديم الخدمة للهيئة المحلية في 

حال لم ت�سدد الهيئة ما عليها من ر�س�م.

ونظام   ،2003 )نظام  اأ�سدرتها  التي  الأنظمة  خالل  من  ال�زارة  عملت  لقد 
2006( والمتعلقة بمجال�س الخدمات الم�ستركة، على التمييز بين ن�عين من 
المجال�س، وهما مجال�س الخدمات الم�ستركة، ومجال�س الخدمات الم�ستركة 
للتخطيط والتط�ير، بحيث تق�م مجال�س الخدمات الم�ستركة بمهام ذات طابع 
المياه، وال�سرف ال�سحي، والى  النفايات، وخدمة  للهيئات مثل جمع  خدمي 
ما ذلك، بينما يقع على عاتق مجل�س الخدمات الم�ستركة للتخطيط والتط�ير 
بالتخطيط  عالقة  ذات  بمهام  وال�شطالع  المحلية،  الهيئات  تنمية  م�شوؤولية 
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والتنمية.  اإل اأن هذا الت�سنيف اأدى اإلى الخلط في الم�سميات، بحيث اأ�سبح 
ي�ؤديها  التي  ال�ظائف  اإلى  النظر  دون  ع�س�ائي  ب�سكل  ي�ستخدمان  ال�سمان 
كل نوع من المجال�س، وهو ما �شبب خلطًا على اأر�س الواقع، وخلق لب�شًا لدى 
فاأ�سبح يطلق عليها  المجال،  العاملين في هذا  وال�سركاء  ال�سيا�سات  وا�سعي 
ا�سم المجال�س الم�ستركة.57  ويبلغ العدد الكلي للمجال�س الم�ستركة 86 مجل�سًا 

م�ستركًا كما ه� م��سح في الجدول رقم )2(.

جدول رقم )2(: عدد المجال�س الم�ستركة في المحافظات الفل�سطينية

املجموعجمال�س متعددة اخلدماتجمال�س خدمة واحدةاملحافظة

156القد�س

146اخلليل

538بيت حلم

13215رام اهلل

156نابل�س

134قلقيلية

134�سلفيت

11415جنني

123ط�با�س

246ط�لكرم

134اأريحا

639غزة

451486
الم�سدر: الإدارة العامة لمجال�س الخدمات الم�ستركة - وزارة الحكم المحلي 2010.
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وفيما يلي ملخ�س لأهم المع�قات التي تعاني منها مجال�س الخدمات الم�ستركة 
التقارير  من  مجم�عة  خالل  ومن  المحلي،  الحكم  وزارة  اأوردتها  ما  ح�سب 

والدرا�سات ح�ل واقع مجال�س الخدمات الم�ستركة:58

الحكم  وزارة  داخل  الخدمات  لمجال�س  ال�ستراتيجية  الروؤية  في  اختالف   .1
ه�  الخدمات  مجال�س  اإن�ساء  من  الهدف  اأن  البع�س  يرى  حيث  المحلي، 
تط�ير قدرات الهيئات المحلية والخدمات التي تقدمها للم�اطنين، وجلب 
هيئة  كل  قدرة  من  اأكبر  تك�ن  التي  الم�ساريع  لتنفيذ  الب�سرية  الكفاءات 
محلية منفردة، بينما يرى اآخرون في وزارة الحكم المحلي اأنها تهدف اإلى 
خلق واقع مادي يعزز العمل الم�سترك لدى هذه الهيئات، ويمهد اإلى مرحلة 

دمجها في هيئة محلية واحدة.

2. عدم م�ساركة مجال�س الخدمات الم�ستركة في عملية التخطيط لم�ساريعها 
التنم�ية، حيث اأن الم�ساريع التي تنفذها هذه المجال�س مرتبطة بم�ساريع 
بنية  وم�ساريع  وتاأخذ طابعًا خدميًا  المانحين،  قبل  م�سبقًا من  محددة 

تحتية اأكثر منه طابعًا تنم�يًا كم�ساريع اإنتاجية ومدرة للدخل.

3. مركزية العالقة بين وزارة الحكم المحلي وبين المجال�س، وبخا�سة فيما 
كما  ال�زارة  اأهداف  بين  تعار�سًا  ي�سكل  مما  المجال�س،  هذه  بعمل  يتعلق 
الخدمات  مجال�س  دائرة  عن  ال�سادرة  ال�ثائق  في  عليه  من�س��س  ه� 

الم�ستركة، وبين ما ه� مطبق على اأر�س ال�اقع.59

بند في م�ازنة  اأنه ل ي�جد  المجال�س، حيث  لهذه  4. عدم وج�د تم�يل كاٍف 
ارتباط  وبالتالي  الم�شتركة،  الخدمات  مجال�س  لتمويل  مخ�ش�س  الوزارة 

جزء كبير من تم�يل المجال�س بالتم�يل الخارجي.

م�ستحقات،  من  عليهم  ما  بدفع  الم�ستركة  المجال�س  اأع�ساء  التزام  عدم   .5
الم�اطنين ب�ج�د  ب�سبب اعتقاد  الحال في مجل�س م�سترك دورا،  كما ه� 
الم�ساركة  على غياب  يدلل  ما  وه�  للمجل�س،60  المانحين  كبير من  تم�يل 
على  الم�اطن�ن  خالله  من  يطلع  م�ساءلة  نظام  وج�د  وعدم  المجتمعية، 
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عمل المجل�س وم�ازنته واأوجه �سرفها.

6. غياب المعرفة وال�عي لدى الم�اطنين بدور مجال�س الخدمات الم�ستركة ي�سكل 
الم�اطنين، حيث  لدى  الع�سائرية  النزعة  التنم�ي، وظه�ر  عائقًا في عملها 
الم�سترك على  المجل�س  في  الم�ستركة  للقرى  رئي�س مجل�س محلي  كل  يعمل 
اأرا�شيها،  الم�شروع على  تنفيذ  توفير خدمات عادلة لأهالي قريته، و�شمان 
دون اأن ي�لي اأي اأهمية للفائدة العامة التي يمكن اأن تع�د على باقي القرى.  
التي  )ج(  المنطقة  في  الم�سنفة  القرى  على  ال�اقع  الظلم  هذا  اإلى  اأ�سف 
تخ�سع لل�سيطرة الإ�سرائيلية، حيث ل ت�ستطيع مجال�س الخدمات الم�ستركة 
تنفيذ م�ساريع بنية تحتية مثل تمديد �سبكات مياه، اأو �سبكات �سرف �سحي، 
اأو تعبيد طرق، ما ي�سعف من فكرة العمل الم�سترك لدى م�اطني هذه القرى.

7. عدم تط�ر الق�انين والأنظمة والل�ائح الالزمة لدعم عمل هذه المجال�س 
وت�جهاتها كهيئات محلية م�ستقبلية )من خالل دمجها( ذات دور تنم�ي.

ال�ستراتيجي  التخطيط  تحقيق  عن  القائمة  الم�ستركة  المجال�س  »عجز   .8
الجماعي« )الدائرة العامة لمجال�س الخدمات الم�ستركة، 2008(، وعدم 

امتالك معظمها اإمكانية تخطيط اأو مخططات هيكلية.

الطبيعية  الم�ارد  على  الحتالل  حك�مة  و�سيطرة  الإ�سرائيلي  الحتالل   .9
والمياه، وحرية الحركة والمعابر »واأدوات القت�ساد الكلي التي تمكن من 

ال�ستقاللية القت�سادية«.

الأبحاث  معهد  مع   2009 العام  في  المحلي  الحكم  وزارة  تعاقدت  لقد 
بحيث  م�ستركًا،  مجل�سًا   60 لـ  م�سحية  بدرا�سة  للقيام  اأريج،   - التطبيقية 
الت��سيات )انظر ملحق رقم 3( ل��سع  الدرا�سة بمجم�عة من  خرجت هذه 

�سيا�سة م�حدة لمجال�س الخدمات الم�ستركة، نلخ�سها فيما يلي:

الم�ستركة من خالل  المجال�س  بدور  الم�اطنين  زيادة وعي  العمل على   -
و�سائل الإعالم والن�سرات واللقاءات العامة.
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للمجل�س  الإدارية  الهيئة  في  المراأة  تمثيل  ل�سمان  الك�تا  مبداأ  اإدخال   -
الم�سترك.

اتخاذ  عملية  في  الم�ستركة  للمجال�س  المحلي  الحكم  وزارة  اإ�سراك   -
القرار، وبخا�سة فيما يتعلق بالق�انين والإجراءات التي ت�سعها ال�زارة.

- و�سع اآليات رقابة وت�جيه من قبل ال�زارة.
- تحديد ب�سكل وا�سح ال�سالحيات والم�س�ؤوليات التي ت�سطلع بها المجال�س 

الم�ستركة.
- و�سع هيكلية تنظيمية للمجال�س وتحديد مهام كل ق�سم.

- و�سع و�سف وظيفي لم�ظفي المجال�س.
الإدارية  الهيئتين  واجتماعات  جل�سات  لعقد  محددة  م�اعيد  تحديد   -

والعامة تحت اإ�سراف ال�زارة.
- و�سع خطة عمل وميزانية للمجل�س الم�سترك، اإ�سافة اإلى نظام لالإدارة 

المالية.
- �سرورة م�ساركة الم�اطنين في عملية اتخاذ القرار.

الم�ستركة  الخدمات  لمجال�س  الإجرائي  الدليل  وتحديث  مراجعة   -
للتخطيط والتط�ير الذي و�سع العام 2004.

- و�سع ق�اعد وا�سحة فيما يتعلق بر�س�م ال�ستراك.
- تدريب اأع�ساء المجال�س الم�ستركة على المهارات الإدارية والفنية.

- تجهيز المقرات بالمعدات الالزمة.
ب�سق  يتعلق  فيما  وبخا�سة  والخا�س،  العام  القطاعين  بين  التعاون  زيادة   -
ال�شوارع  واإنارة  وتنظيف  المياه  و�شبكات  والموا�شالت  الطرق  �شبكات 
والمنتزهات العامة واإدارة النفايات ال�سلبة وال�سرف ال�سحي وغيرهما.

- دعم وت�سجيع التعاون والتبادل بين المجال�س الم�ستركة.
- اإعداد وتط�ير مخططات هيكلية تاأخذ بعين العتبار البيئة ومنع الك�ارث 

والأبعاد القت�سادية.
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اأ�سف اإلى ذلك الت��سيات التي و�سعتها وزارة الحكم المحلي بخ�س��س دمج 
مجال�س الخدمات الم�ستركة:61

- تر�سيخ مفاهيم العمل الجماعي الم�سترك والديمقراطي بين ال�سركاء.
وال�سيا�سية خالل  والتنظيمية  والجغرافية  الظروف الجتماعية  - مراعاة 

عملية الدمج.
- التعامل مع المجل�س الم�سترك الدائم ك�حدة تخطيط اإقليمي.

- ت��سيع �سالحيات المجل�س الم�سترك لي�سمل التراخي�س وجمع الر�س�م 
وتعدد الم�ارد.

- ت�حيد التعامل مع المجل�س الم�سترك كهيئة محلية واحدة من قبل ال�زارة 
على �سعيد الميزانيات والم�ساريع والرقابة والتخطيط العمراني ... الخ.
- وقف التعامل مع كل هيئة محلية ع�س� في المجل�س الم�سترك المقترح 
على  النقل  ور�شوم  الم�شاريع،  مو�شوع  في  وبخا�شة  الدائم،  اأو  للدمج 

الطرق، وتح�يلها للمجال�س الم�ستركة.

ث. دمج الهيئات المحلية

بلغ عدد الهيئات المحلية في فل�سطين 375 هيئة محلية م�زعة بين 354 هيئة 
محلية في ال�سفة الغربية، و25 في قطاع غزة، وذلك ح�شب اإح�شائيات وزارة 
الحكم المحلي حتى بداية العام 2014، حيث يبلغ عدد البلديات 136 بلدية 
)انظر الجدول رقم )3((، وما تبقى منها ه� عبارة عن مجال�س قروية تفتقر 
في معظمها اإلى البناء الم�ؤ�س�سي واإلى الم�ارد الب�سرية والكفاءات الإدارية 
مقارنة  الفل�سطينية  المحلية  للهيئات  العددي  الت�سخم  هذا  اإن  والفنية.62  
الخدمات  وم�شتوى  نوع  في  والتدني  الجغرافية،  والم�شاحة  ال�شكان  بعدد 
اأفقدها  ما  وكفاءتها،  المحلية  الهيئات  اأداء  فاعلية  على  انعك�س  المقدمة، 
الم�سداقية لدى جمه�ر الم�اطنين.  كما اأن هذا العدد الكبير من الهيئات 
هذه  لعتماد  وذلك  المركزية،  ال�سلطة  تدخل  من  زاد  ال�سغيرة  المحلية 
الهيئات على وزارة الحكم المحلي ب�سكل كبير، اأدى اإلى تجاوز الدور الرقابي 
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و�سالحيات  عمل  في  كبير  حد  اإلى  وتدخلها  المركزية  لل�سلطة  والت�جيهي 
الهيئات المحلية.

قدرتها  وبخا�سة  الهيئات،  لهذه  المالية  الم�ارد  �سعف  ذلك  اإلى  ي�ساف 
المنح  على  المحلي  الحكم  وحدات  غالبية  واعتماد  ال�سرائب،  جمع  على 
والم�ساعدات الخارجية اأو الدولية، مع تراجع اأو انعدام الم�ساعدات الحك�مية 
كما  منتظمة(.   غير  وهي  الطرق  على  النقل  ر�س�م  )با�ستثناء  الهيئات  لهذه 
المحلية  الهيئات  ل�سالح  الم�اطنين  على  الم�ستحقة  الر�س�م  جمع  تراجع 
لأ�سباب �سيا�سية واقت�سادية، وفقدان ثقة الم�اطنين بعمل المجال�س المحلية، 
هيكلية  مخططات  و�سع  على  قدرتها  و�سعف  المقدمة،  الخدمات  وم�ست�ى 
تنظيمية اأ�سلية اأو محدثة.  وقد بينت درا�سة اأعدها البنك الدولي اأن معظم 
الهيئات المحلية تق�م فقط بـ 4 اإلى 6 مهمات من اأ�سل 27 مهمة حددها قان�ن 
الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1997، في حين تق�م بلدية واحدة فقط بتنفيذ 

12 مهمة من اأ�سل 27. 63

المحلية  الهيئات  منها  تعاني  التي  الذكر  ال�سابقة  الإ�سكاليات  مجم�عة  اإن 
الفل�سطينية، اأدت اإلى زيادة عدد الأ�س�ات المطالبة باإدخال اإ�سالحات على 
ال�حدات  عدد  من  التقليل  و�سرورة  فل�سطين،64  في  المحلية  الإدارة  نظام 
المحلية، وقد لقت هذه المطالب �سدى داخل وزارة الحكم المحلي، ما جعلها 

تعمل على فكرة دمج الهيئات المحلية.

جدول رقم )3(: عدد البلديات في المحافظات الفل�سطينية

عدد البلدياتاملحافظة

10القد�س
14جنني

12ط�لكرم
3ط�با�س
9نابل�س
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5قلقيلية
9�سلفيت

19رام اهلل والبرية
2اأريحا والأغ�ار

18اخلليل
10بيت حلم
25قطاع غزة

136املجموع

اأ�سكال الدمج:

الحك�مة  لها  حددتها  التي  المهام  تنفيذ  على  المحلي  الحكم  وزارة  تعمل 
الفل�سطينية في خطتها »اإقامة الدولة واإنهاء الحتالل«، واأهمها »تمكين الهيئات 
المحلية من امتالك قدرات م�ؤ�س�ساتية فاعلة«، حيث ترى ال�زارة �سرورة تخفي�س 
عدد الهيئات المحلية من خالل دمجها كاآلية لتحقيق هذا الهدف.  وبناء عليه، 
فقد ت�سمنت خطة ال�زارة ال�ستراتيجية 2010-2014 العمل على »تط�ير خطة 
بديلة  محلية  هيئات  خلق  ي�سمن  ب�سكل  المحلية  الهيئات  دمج  لأ�س�س  ومعايير 
ذات قدرة م�ؤ�س�ساتية وم�ارد قادرة على تقديم خدمات ن�عية للم�اطنين«.  وقد 
واإلغاء  دمج  اأهمها  المحلية،  الهيئات  عدد  لتخفي�س  عدة  طرقًا  ال�زارة  حددت 
الهيئات التي »يقل عد �سكانها ب�سكل عام عن خم�سة اآلف ن�سمة«،65 من خالل 

تطبيق نماذج عدة للدمج والإلغاء �س�ف ن�ستعر�سها فيما يلي:66

اأوًل. الدمج:

1. »الدمج الكلي« وه� ا�ستحداث هيئة جديدة من خالل �سم هيئتين اأو اأكثر في 
هيئة واحدة جديدة؛ مثل �سم مجل�س قروي المزرعة القبلية واأب� �سخيدم 

بقرار من مجل�س ال�زراء العام 2005 تحت م�سمى بلدية الزيت�نة.
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2. الدمج الجزئي وه� �سم هيئة اأو اأكثر اإلى بلدية كبيرة قائمة مثل �سم مجل�س 
قروي راأ�س ال�اد اإلى بلدية زعترة.

اإلى بلدية كبيرة  3. الدمج ال�ظيفي: وه� تح�يل مجل�س م�سترك قابل للدمج 
قرية  وت�سمل  قرى،  �سبع  فيها  القرى  عدد  ويبلغ  الكفريات،  مجل�س  مثل 
جبارة، والرا�س، وكفر �س�ر، وك�ر، وكفر جمال، وكفر زيباد، وكفر عب��س، 

وقد تح�ل اإلى بلدية بقرار �سادر عن رئا�سة ال�زراء العام 2010.

ثانياً. الإلغاء:

1. اإلغاء بع�س الهيئات المحلية ال�سغيرة.

2. اإلغاء بع�س المجال�س الم�ستركة غير الفاعلة اأو دمجها في مجال�س م�ستركة 
اأخرى.

منعًا  عدة  م�ستركة  مجال�س  في  المتكررة  المحلية  الهيئات  ع�س�ية  اإلغاء   .3
لالزدواجية.

على  واحد  مجل�س  في  الخدمة  في  المت�سابهة  الم�ستركة  المجال�س  ت�حيد   .4
م�ست�ى المحافظة.

لإعادة  اأولى  م�س�دة  ال�زارة  و�سعت  والإلغاء،  ال�سم  اإجراءات  اإلى  اإ�سافة 
ت�سنيف الهيئات المحلية بهدف ا�ستحداث نظام البلديات الكبرى، اأو ما ي�سمى 
التخطيط  م�ا�سيع  في  بينها  فيما  البلديات  »تعاون  بهدف  وذلك  »بالأمانة«، 

والبيئة، واإدارة المرور دون الحاجة اإلى دمج تلك البلديات ب�سكل كامل«.67

بحيث  روؤيتها،  من  جزءًا  المحلية  الهيئات  دمج  المحلي  الحكم  وزارة  وتعتبر 
ياأتي تنفيذ الدمج في المرحلة الثالثة من عمل ال�زارة بعد اأن تم العمل على 
المرحلتين الأولى التي �سملت »تاأطير« التجمعات ال�سكانية وا�ستحداث لجان 
المحلية« من خالل  الهيئات  التي �سملت »تجميع  الثانية  والمرحلة  الم�ساريع، 
اإن�ساء مجال�س الخدمات الم�ستركة.68  وعملت ال�زارة على و�سع نظام لدمج 



85الحكم المحلي في عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

الهيئات المحلية تعمل ال�زارة بم�جبه على دمج الهيئات المحلية على الرغم 
من اأنه لم يتم الم�سادقة عليه حتى الآن.  كما ت�ستر�سد ال�زارة ب�رقة �سيا�سات 
وا�ستراتيجية للدمج وم�س�دة دليل اإجراءات دمج الهيئات الذي تم و�سعه في 
العام 2009.  وقد اأثارت عملية الدمج ودليل الإجراءات عددًا من التحفظات 
حيث  المحلية،  الهيئات  بدمج  المتعلقة  الق�سايا  مجمل  تناولها  عدم  ب�سبب 
الم�ا�سالت،  وزارة  مثل  الأخرى  الحك�مية  للم�ؤ�س�سات  دور  هنالك  يكن  لم 
والأ�شغال العامة، و�شلطة المياه، وغياب للقطاع الخا�س، والتركيز على البعد 
الخدمي دون التنموي، اإ�شافة اإلى وجود نوع من »التع�شف« في تطبيق قرارات 
الأخذ  يتم  ولم  الدمج،  مو�شوع  في  التوافق  مبداأ  النظام  �شمول  لعدم  الدمج 
المياه  وفرة  واإ�سكاليات  البيئية  وال�ستدامة  التنم�ي  التخطيط  العتبار  بعين 

ومعيقات الحتالل.69

الهيئات  ببع�س  اأدت  الإ�سكاليات  من  مجم�عة  الدمج  عملية  واجهت  وقد 
المحلية اإلى طلب النف�سال عن البلدية الم�ستحدثة، وه� ما عبر عنه اأهالي 
اأب� �سعيف، وفق�عة،  الغربية، وهي دير  ال�سفة  �ست قرى �سرق جنين �سمال 
والجلمة، ودير غزالة، وعرب�نة، وعابا، من خالل اعت�سامهم اأمام المحافظة 
مطالبين باإلغاء دمج قراهم في بلدية مرج ابن عامر �سرق جنين، كما اأنهم 
قاطع�ا النتخابات الأخيرة احتجاجًا على الدمج في بلدية واحدة، وذلك لأن 
الدمج »حرمهم من م�اردهم وقلل من م�ست�يات الم�ساريع في مناطقهم ح�سب 
اإلى  اللتين تم �سمهما  اأهالي قريتي اجن�سنيا ون�سف جبيل  ق�لهم«.70  ويرى 

بلدية �سب�سطية اأ�سبابًا اأخرى لرف�س ال�سم، وهي:71

1. اإن قرارات ال�سم جاءت ب�سكل ق�سري ودون الت�ساور مع اأهالي القريتين.

ويعتقدون  القرية،  و�سخ�سية  لتاريخ  اإلغاء  ال�سم  عملية  في  الأهالي  يرى   .2
باإزالة القرية عن الخارطة على الرغم من عراقتها وقدمها.

3. عدم و�س�ح الأهداف والطريقة التي يتم فيها الدمج لأهالي القريتين.

4. قلق الهيئات ال�شغيرة على م�شيرها وخ�شيتها من ابتالع الهيئات الكبيرة 
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عبر  حيث  محلية،  هيئة  كل  احتياجات  بتحديد  يتعلق  فيما  وبخا�سة  لها، 
اجن�سنيا  اأول�يات  بينما  �سياحية،  »هي  �سب�سطية  اأول�يات  اأن  عن  الأهالي 

ون�سف جبيل هي الزراعة وتاأمين خدمات الماء والكهرباء«.

لقد عك�ست الأمثلة ال�سابقة الم�ساكل التي ت�اجهها الهيئات المحلية المدم�جة.  
وقد عزت وزارة الحكم المحلي هذه الم�ساكل اإلى مجم�عة من الع�امل بع�سها 
يتعلق بال�زارة، والبع�س الآخر يتعلق بالهيئات المحلية التي لخ�ستها ال�زارة 

في العدد 13 من مجلتها الف�سلية الحكم المحلي ال�سادرة في اآب 2012:

1. عدم ت�فر الخبرة والتجربة الكافية لدى وزارة الحكم المحلي.

2.  عدم وج�د نظام دمج م�سادق عليه ومن�س�ر في الجريدة الر�سمية.

المم�لة  والجهات  ال�زارة  قبل  من  الدمج  لعملية  الت�عية  حمالت  �سعف   .3
والمنفذة لعملية الدمج.

وتقديم  الم�ستحدثة  البلديات  دعم  في  المحلي  الحكم  وزارة  تاأخر   .4
الم�ساريع لها.

وا�سح  ب�سكل  الدمج  من  م�قفها  المحلية  الهيئات  مجال�س  تحديد  عدم   .5
و�سريح، بحيث ت�افق هذه الهيئات ب�سكل مبدئي على عملية الدمج بهدف 

الح�س�ل على م�ساريع معينة، ثم تظهر معار�ستها للدمج عند التنفيذ.

الهيئات  مجال�س  واأع�ساء  روؤ�ساء  لبع�س  ال�سخ�سية  الم�سالح  ت�سرر   .6
المحلية، اأو بع�س الم�ظفين ب�سبب عملية الدمج.

الم�ستحدثة،  للبلدية  الجديد  المجل�س  ورئي�س  اأع�ساء  لدى  الخبرة  نق�س   .7
بحيث يتم العمل باأ�سل�ب »الح�س�س« والتطبيق الحرفي للق�انين، واعتماد 
اإلى  يوؤدي  ما  والإقناع،  التوافق  اأ�شلوب  بدل  المجل�س  داخل  الت�شويت 

»تهمي�س« فئة داخل المجل�س.

8. الن�سيج الفكري والجتماعي والخ�ف من التغيير.
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9. الخ�ف من طم�س ه�ية وتاريخ القرى المندمجة اأو المن�سمة، والخ�ف من 
�سيطرة البلدية اأو القرية ذات العدد ال�سكاني الأكبر على القرى ال�سغيرة.

10.  »ا�ستعجال الم�اطنين لقطف ثمار الدمج«.

هذه  على  التغلب  اأجل  من  منا�سبة  تراها  التي  للحل�ل  ال�زارة  تتطرق  ولم 
في  اتباعها  تن�ي  التي  الم�ستقبلية  وال�سيا�سات  الخطط  وكذلك  المعيقات، 
عملية الدمج.  وتفتر�س ال�زارة اأن دمج الهيئات المحلية من خالل مجال�س 
الخدمات الم�ستركة هي خط�ة ت�ؤدي اإلى دمج الهيئات المحلية على المديين 
المت��سط والط�يل، وقد ت�ساهم في تذليل بع�س العقبات التي تم ذكرها �سابقًا 
وذلك  وقتًا ط�ياًل،  ت�ستغرق  قد  الدمج  اأن عملية  اإذ  رقم 2(،  الملحق  )انظر 
لأنها تتطلب دمجًا كليًا للخدمات والق�سايا المالية والإدارية للهيئات المحلية، 
بينما ت�سمل مهام المجال�س الم�ستركة تقديم الخدمات والم�ساهمة في العملية 
الهيئات  عن  م�ستقل  واإداري  مالي  اإطار  خالل  من  بالعمل  وذلك  التنم�ية، 
المحلية ويمثلها.  كما اأن عملية الدمج تزيل الحدود الطبيعية، وتنهي ال�سفات 
الم�ستركة على  الخدمات  بينما تحافظ مجال�س  المحلية،  للهيئات  العتبارية 
تمثيل  بق�سية  الم�ستركة  المجال�س  تم�س  ل  كما  للهيئة،  العتبارية  ال�سفة 

الهيئات المحلية في النتخابات.

مجل�س  في  لال�ستراك  المحلية  الهيئات  ت�سجيع  اأن  ال�زارة  ترى  عليه،  وبناء 
خدمات م�سترك اأو ت�سجيعها على تفعيل اأو اإعادة تنظيم المجل�س الم�سترك 
خط�ات  ثالث  ال�زارة  حددت  وقد  القريب.   المدى  على  واقعية  اأكثر  ه� 
رئي�سية لدمج الهيئات المحلية من خالل المجال�س الم�ستركة تتمثل في تحديد 
اأن  يمكن   (clusters( مجم�عات  �سمن  وت�سنيفها  المحلية،  الهيئات  واختيار 
التنظيمية  الأطر  وتح�سين  الم�ستدامة،  الم�ستركة  للمجال�س  قاعدة  ت�سكل 
اأو  لت�سكيل  المجم�عات  هذه  ت�جيه  ثم  الم�ستركة،  للمجال�س  والم�ؤ�س�سية 
تفعيل المجال�س الم�ستركة ب�سكل منهجي، على اأن يترك قرار الدمج للهيئات 
الخدمات  مجال�س  دمج  يتم  اأن  ال�زارة  وتت�قع  م�ستقبلي.72   كخيار  المحلية 
الم�ستركة التي يبلغ عددها 86 مجل�سًا 73 في 25 مدينة اأو مجل�سًا اإقليميًا.74  
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الحك�متين  المحلي حاليًا من خالل م�ساريع مم�لة من  الحكم  وتعمل وزارة 
خالل  من  المحلية  الهيئات  من  مجم�عة  دمج  على  والدنماركية  البلجيكية 
مجال�س الخدمات الم�ستركة في �سبع مناطق في ال�سفة الغربية، وذلك بهدف 

ا�ستحداث �سبع بلديات جديدة.75

المحلية  الهيئات  عدد  لخف�س  ال�زارة  لدى  روؤية  وج�د  يت�سح  �سبق  مما 
الروؤية  هذه  ربط  عدم  ه�  ال�زارة  عمل  على  ي�ؤخذ  ما  ولكن  فل�سطين،  في 
ب�سكل  عملها  ال�زارة  على  ي�ؤخذ  كما  للدمج.   وا�سحة  و�سيا�سة  با�ستراتيجية 
مركزي دون الت�شاور مع الهيئات المحلية فيما يتعلق بمو�شوع الدمج اأو ت�شكيل 
مجال�س الخدمات الم�ستركة، وه� ما عبر عنه اأحد الم�س�ؤولين في وزارة الحكم 
الم�ساركة،  على  مبنية  ال�زارة  لدى  وا�سحة  �سيا�سة  ت�جد  »ل  بق�له  المحلي 
ال�زارة  من  ياأتي  فالخلل  بال�زير،  وتنتهي  بال�زير  تبداأ  القرار  اتخاذ  فعملية 

ولي�س من القرى من اأجل خلق هيئات محلية فعالة«.

نرى في عملية الدمج خط�ة �سرورية في التقليل من عدد الهيئات المحلية من 
اأجل ا�ستغالل اأمثل للم�ارد المحلية، وقيام الهيئات ب�ظائفها بكفاءة وفاعلية 
وزيادة م�سادر الدخل للهيئات المحلية من الر�س�م وال�سرائب وتحقيق التنمية 
الجتماعية والقت�سادية.  وهي خط�ة مهمة في تعزيز العملية الديمقراطية 
من  اأقل  �سكانها  عدد  يبلغ  محلية  هيئة   157 اأن  اإذ  المحلي،  الم�ست�ى  على 
المحلية ح�سب ما حددته  الم�ساركة في النتخابات  لها  1000 ن�سمة، ل يحق 
وزارة الحكم المحلي، ما يعني ا�ستمرار التعيين من قبل ال�زارة لمجال�س هذه 
نجاح  اأجل  الت��سيات من  العمل على مجم�عة من  وبالتالي، يجب  الهيئات.  

عملية الدمج، نلخ�سها فيما يلي:76

ذات  ال�زارات  كافة  اإعدادها  في  ت�سارك  ا�ستراتيجية  و�سع  �سرورة    
العالقة والم�ؤ�س�سات والمنظمات الأهلية والق�ى ال�سيا�سية والقطاعات 
الروؤية  ولت�حيد  الدمج،  مفه�م  لتحديد  الم�اطنين  من  الجتماعية 

ال�سعبية والر�سمية منه.

من  وقان�ني،  م�ؤ�س�ساتي  اإطار  �سمن  الدمج  عملية  و�سع  على  العمل    
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خالل الم�سادقة على نظام الدمج، و�سمان تمثيل عادل لكافة الهيئات 
الم�ساركة في الدمج عبر نظام الك�تا لكل تجمع.

  ت�سكيل مجل�س اأعلى للدمج في وزارة الحكم المحلي، واإ�سراك ممثلين 
عن الم�ؤ�س�سات ذات العالقة كافة.

البدء  قبل  دمجها  المقترح  الهيئات  في  ال�سعبي  ال�ستفتاء  اعتماد    
مجال�س  بم�افقة  الكتفاء  وعدم  المحلية،  الهيئات  دمج  باإجراءات 
ال�ستفتاء،  هذا  ينظم  قان�ني  اإطار  و�سع  خالل  من  المحلية  الهيئات 
ويحدد جهة الإ�سراف والتنفيذ، وجهات درا�سة الطع�ن وال�سكاوى والرد 

عليها ... الخ.

  عدم اللج�ء للدمج الق�سري، واعتبار م�افقة الم�اطنين ولي�س م�افقة 
اأع�شاء المجال�س المحلية فقط، �شرطًا من �شروط اإقرار الدمج.

  العمل على و�سع برامج ت�عية وتثقيف للم�اطنين عبر و�سائل الإعالم، 
ح�ل  والندوات،  العمل  وور�س  والمفت�حة،  العامة  اللقاءات  وعبر 
الخدمات  وتح�سين  الم�ساركة  التجمعات  وتنمية  الدمج،  اإيجابيات 

المقدمة لم�اطنيها.

ال�سالحيات  ونقل  لها،  للتح�سير  الالزم  ال�قت  الدمج  عملية  اإعطاء    
للهيئة  والمالي  الفني  الدعم  ت�فير  مع  الم�ستحدثة،  للهيئة  بالتدريج 

الجديدة، وتدريب اأع�سائها وم�ظفيها.

  اإعداد الدرا�سات الالزمة للهيئات المحلية المراد دمجها وعر�سها على 
الهيئات المحلية، والتاأكيد على خ�س��سية كل حالة من حالت الدمج، 
بحيث »يراعى عددها وعدد �سكانها، واأول�يات هذه التجمعات، وفر�س 
ال�سراكة، وتاريخ العمل الم�سترك ال�سابق، والق�ى والفعاليات الم�ؤثرة 
في المجتمع؛ »ال�سركاء المحليين« الذين يت�جب العمل بال�سراكة معهم 

في عملية الت�عية والتثقيف و�س�ل لتاأييد عملية الدمج«.
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  درا�سة حالت الدمج المتعثرة التي اأعلن الم�اطن�ن رف�سهم لها، وقاطع�ا 
لكل  المالئم  القرار  واتخاذ  لديهم،  الدمج  وتعزيز تجربة  انتخاباتها، 
حالة، بما في ذلك اإمكانية التراجع عن قرارات الدمج واإعادة الهيئات 
ه�  الدمج  اأن  على  التاأكيد  مع  الدمج  قبل  عهدها  �سابق  اإلى  المحلية 

الأ�سل، واأن النف�سال ه� ال�ستثناء.

2. الإطار القانوني

اأ. قانون الهيئات المحلية رقم )1( ل�سنة 1997 وتعديالته

العمل  في   1997 العام  وحتى  ت�سكيلها  بعد  المحلي  الحكم  وزارة  ا�ستمرت 
بالق�انين التي كانت تنظم عمل الهيئات المحلية في فل�سطين قبل الحتالل 
الإ�شرائيلي لل�شفة الغربية وقطاع غزة.  وجاء قانون الهيئات المحلية رقم )1( 
 ،1955 ل�سنة   )29( رقم  الأردني  البلديات  قان�ن  محل  ليحل   77  1997 ل�سنة 
وقان�ن اإدارة القرى رقم )5( ل�سنة 1954 في ال�سفة الغربية، وقان�ن البلديات 
قطاع  في  ل�سنة 1944  القرى  اإدارة  وقان�ن   ،1934 ل�سنة   )1( رقم  النتدابي 
غزة.  ونالحظ اأن الم�شّرع الفل�شطيني قد �شاوى بين جميع م�شتويات الهيئات 
واحدًا  قان�نًا  بت�سريعه  وذلك  الم�ساريع(  ولجان  والقرى  )البلديات  المحلية 
ه� قان�ن الهيئات المحلية الفل�سطينية ل�سنة 1997، 78 حدد فيه اخت�سا�سات 
هذه الهيئات، وبّين م�اردها المالية، كما تناول عملية ت�سكيل الهيئات المحلية 
الرئا�سة،  مدة  حدد  حيث  وع�س�يتها،  الهيئات  هذه  رئا�سة  ونظم  واإلغائها، 
كما  ا�ستردادها.   وكيفية  وفقدانها،  �سغ�رها  وحالت  وتجديدها،  والع�س�ية، 
ب�زارة  المحلية  الهيئات  المحلية، وحدد عالقة  الهيئات  �س�ؤون م�ظفي  تناول 
والت�جيه  الرقابة  في  و�سالحياتها  ال�زارة  م�س�ؤوليات  وبّين  المحلي،  الحكم 

على هذه الهيئات.

ويالحظ اأن قان�ن الهيئات المحلية الفل�سطينية، لم يحدد �سالحيات الهيئات 
قان�ن  يتم و�سع  لم  والح�سري، كما  الإقليمي  بالتخطيط  يتعلق  فيما  المحلية 
منفرد بهذا الخ�س��س.  وبالتالي ما زالت الهيئات المحلية الفل�سطينية تطبق 
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قان�ن تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني رقم 79 للعام 1966 في ال�سفة 
فيما  للعام 1936 في غزة،  النتدابي  المدن رقم 28  تنظيم  وقان�ن  الغربية، 
العام  ال�طنية  ال�سلطة  رئي�س  اأ�سدر  وقد  والبناء.   التنظيم  باإجراءات  يتعلق 
1995 قرارًا بت�سكيل مجل�س التخطيط الأعلى الفل�سطيني؛ بهدف دعم تطبيق 
ال�زراء نظام  الأردني والنتدابي.79  كما �سدر عن مجل�س  التخطيط  ق�انين 
هذا  ي�ستند  حيث   ،2011 ل�سنة   )5( رقم  المحلية  الهيئات  وتنظيم  الأبنية 
 ،1966 للعام   )79( رقم  والأبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قان�ن  اإلى  النظام 

وقان�ن تنظيم المدن رقم )28( ل�سنة 1936.

المحلية  الهيئات  لعمل  المنظم  الحالي  القان�ني  الإطار  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
خلفته  الذي  القانوني  بالموروث  تاأثر  قد  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  في 
الحقب التاريخية التي حكمت فل�سطين �سابقًا، اإ�سافة اإلى الع�امل والظروف 
منها،  )نذكر  القان�ني  الإطار  هذا  �سياغة  اإعادة  عند  ال�سائدة  الم��س�عية 
عمل  حكمت  التي  التحرير  منظمة  وثقافة  القان�ني  الإرث  المثال،  �سبيل  على 
ت�قيع  بعد  العالية(  بالمركزية  ات�سمت  والتي  ن�ساأتها،  عند  ال�سلطة  م�ؤ�س�سات 
  80  .1994 العام  مهامها  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  وت�سلم  اأو�سل�  اتفاقية 
درجة  واأهمها  القان�ن،  يحت�يها  التي  ال�سعف  ج�انب  بع�س  يف�سر  قد  ما  وه� 
المركزية العالية في الرقابة على عمل الهيئات المحلية، حيث ي�ست�جب عدد 
ل باأ�س به من اأعمال الهيئات المحلية م�افقة ال�زير، نذكر منها، على �سبيل 
المثال، كل ما يتعلق بالموازنة ال�شنوية للهيئات المحلية، حيث ي�شترط القانون 
الهيئة  يقرها مجل�س  التي  الم�ازنة  ال�زير على  المادة رقم )31( م�افقة  في 
المحلية، كما ل يج�ز وفقًا للمادة نف�سها نقل مخ�س�سات من ف�سل اإلى اآخر، اأو 
من مادة اإلى اأخرى اإل بقرار من المجل�س وم�سادقة ال�زير، وه� ما يحد، ب�سكل 

كبير، من �سالحيات الهيئات المحلية، وبخا�سة في مجال التنمية والتط�ير.

ومن الإ�سكاليات التي يعاني منها هذا القان�ن حتى الآن الغم��س الذي يعتري 
بع�س ن�س��سه،81 وغياب الل�ائح التنفيذية التي ت��سح م�اد، وه� ما اأ�سارت 
 2009 العام  اأعدتها  درا�شة  في  �شاركت  التي  المحلية  الهيئات  من   %88 اإليه 
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�سركة ريادة لال�ست�سارات والتدريب.82  اإن هذا الغم��س ي�ؤدي اإلى التداخل في 
بع�س ال�سالحيات الممن�حة ل�زارة الحكم المحلي، وتلك الممن�حة للهيئات 
المحلية، وبخا�سة فيما يتعلق بر�سم ال�سيا�سات والإدارة المالية وو�سع الأنظمة 
كما ه� الحال في المادة )2( من القان�ن، التي ن�ست على اأن تق�م ال�زارة بـ 
»ر�سم ال�سيا�سة العامة المقررة لأعمال مجال�س الهيئات المحلية الفل�سطينية، 
والإ�سراف على وظائف هذه المجال�س واخت�سا�ساتها و�س�ؤون تنظيم الم�ساريع 
التنظيم  باأعمال  المتعلقة  والإدارية  الفنية  بالأعمال  والقيام   ... العامة 
والتخطيط الإقليمي في فل�سطين ... .83  كما ي�ؤخذ على القان�ن وج�د تعار�س 
اإ�سدار  التي تجيز للمجل�س  في بع�س م�اده، كما ه� الحال في المادة )15( 
لوائح واأنظمة دون ا�شتراط موافقة الوزير، فيما تن�س المادة نف�شها )15 ب( 
على �سرورة م�افقة ال�زير على اأي اأنظمة ي�سعها المجل�س.84  وعلى الرغم من 
اأن القان�ن اأجاز للهيئات المحلية �سالحية اإ�سدار الأنظمة والل�ائح )بم�افقة 
ال�زير(، فاإن غالبية الهيئات المحلية، ما عدا بع�س البلديات، ل تق�م ب��سع 
اأن  اأعمالها والقيام بال�سالحيات الممن�حة لها، حيث  ل�ائح واأنظمة لتنظيم 
المحلي على  الحكم  وزارة  قبل  و�سعها من  يتم  والأنظمة  الل�ائح  معظم هذه 

خالف ما كان متبعًا في فترة النتداب البريطاني والحكم الأردني.85

كما لم ي�سر قان�ن الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1997 اإلى كيفية واآلية ت�سنيف 
الهيئة  بتعريف  منه  الأولى  المادة  في  القان�ن  اكتفى  حيث  المحلية،  الهيئات 
جمع  كما  معين.   واإداري  جغرافي  نطاق  في  المحلي  الحكم  ب�حدة  المحلية 
الم�شّرع اخت�شا�شات الهيئات المحلية بفئاتها كافة من بلديات )اأ، ب، ج، د(، 
ومجال�س قروية، ولجان م�ساريع بقان�ن واحد، دون اأن يحدد اخت�سا�سات كل 
فئة، بعك�س الق�انين ال�سابقة التي �سرعت ق�انين خا�سة بالبلديات، وق�انين 
المحلية  الهيئة  اعتبر  القان�ن  اأن  من  الرغم  وعلى  القرى.86   باإدارة  خا�سة 
بمقت�سى  و�سلطاتها  وظائفها  تحدد  مالي  ا�ستقالل  ذات  اعتبارية  �سخ�سية 
الإداري.87   ال�ستقالل  يمنحها  لم  فاإنه  المحلية،  الهيئات  قان�ن  اأحكام 
فالمتفح�س لم�اد القان�ن يالحظ اأنه وعلى الرغم من منح القان�ن درجة من 
ال�ستقاللية للبلديات في العديد من المجالت فاإن رقابة وزارة الحكم المحلي 
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اأبعد من اأن تك�ن غائبة، حيث منح القان�ن �سلطة رقابية م�سبقة لل�زارة على 
ال�زارة  بم�افقة  يتعلق  فيما  وبخا�سة  المحلية،  الهيئات  ن�ساطات  من  العديد 
النهائية واإقرارها لميزانية البلديات، والم�افقة على القرارات ال�سادرة عن 
البلديات، والم�افقة على العق�د التي تبرمها الهيئات المحلية فيما يتعلق برهن 
وتاأجير اأو هبة لأمالكها التي تزيد مدتها على ثالث �سن�ات، واأخيرًا م�افقتها 
اأي تغيرات على ال�سرائب المحلية والر�س�م وعلى حقها في القترا�س.   على 
كما اأن المادة الثانية من القان�ن نظمت العالقة بين الهيئات المحلية ووزارة 
الحكم المحلي، بحيث تق�م ال�زارة بر�سم ال�سيا�سات العامة لأعمال مجال�س 
تنظيم  و�س�ؤون  المجال�س،  هذه  وظائف  على  والإ�سراف  المحلية،  الهيئات 
والقان�نية.   والإدارية  المالية  والرقابة  الميزانيات  واأعمال  العامة،  الم�ساريع 
واأنهى  المحلي،  الحكم  ب�زارة  المحلية  الهيئات  ربط  قد  القان�ن  يك�ن  وبهذا 

ارتباطها بالمحافظات كما كان �سائدًا في ظل الحكم الأردني.

وجاء القرار بقان�ن رقم )9( ل�سنة 2008 ب�ساأن تعديل قان�ن الهيئات المحلية 
رقم )1( ل�سنة 1997 ليعطي مزيدًا من ال�سالحيات ل�سالح ال�سلطة التنفيذية، 
لمجل�س  التعديل  من  الثالثة  المادة  تجيز  اإذ  المحلي.   الحكم  وزير  وبخا�سة 
اأخل  اأو  تجاوز  ال�زير في حال  بتن�سيب من  المحلية  الهيئة  ال�زراء حل مجل�س 
المجل�س ب�سالحياته المن�س��س عليها في القان�ن، اأو في حالة انتهاء مدة دورة 
المجل�س، وتعيين لجنة تق�م بمهام المجل�س المنحل لمدة اأق�ساها �سنة، بحيث 
تجري انتخابات مجل�س الهيئة المحلية خالل هذه الفترة.  وقد ذهب القان�ن 
اأبعد من ذلك باإعطاء ال�زير ال�سالحية باإقالة رئي�س المجل�س من رئا�سة الهيئة، 
بحيث يق�م الأع�ساء بانتخاب رئي�س جديد من بينهم لرئا�سة المجل�س،88 وه� ما 
اأخل با�ستقاللية الهيئات المحلية وزاد من درجة المركزية.89  لقد راأى البع�س 
اأي  المحلية  للهيئات  يك�ن  اأن  لل�زير دون  اأعطى �سالحيات مطلقة  القان�ن  اأن 

قرار بهذا ال�ساأن �س�ى »الطاعة لقرار ال�زير«.90

اإن الحاجة لتحديث الإطار القان�ني الناظم لعمل الهيئات المحلية ه� �سرورة 
ملحة، وذلك بهدف ا�ستبدال م�اد القان�ن الحالي والماأخ�ذة من ق�انين عدة 
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ا�ستراتيجية  وبالتالي يجب و�سع  قان�ني م�حد،  اإطار  �سابقة، وو�سعها �سمن 
بهذا الخ�س��س تاأخذ بعين العتبار ما يلي:91

1. اأن يتم تحديث قان�ن الهيئات المحلية، بحيث ت�ستر�سد م�اده المعدلة بروؤية 
قطاع الحكم المحلي، واأن يتم الأخذ بعين العتبار برنامج الحكومة الذي 

ي�ؤكد على حكم محلي ل مركزي وقريب من الم�اطنين.

2. �سرورة العمل على اإزالة الم�سطلحات القان�نية المبهمة وغير المتنا�سقة 
في القان�ن الحالي، ومنها، على �سبيل المثال، اختالف الم�سميات لنظام 

الحكم المحلي في الت�سريعات الفل�سطينية المختلفة.

3. �سرورة العمل على و�سع اآليات تمكن الهيئات المحلية من تطبيق القان�ن 
واإنفاذه.

المحلية  الهيئات  بين  العالقة  ت��سيح  يتم  بحيث  القان�ن  تعديل  �سرورة    .4
ووزارة الحكم المحلي والمحافظين واتحاد الهيئات المحلية الفل�سطينية.

ل�ائح  واإعطاوؤها مزيدًا من ال�سالحيات لإ�سدار  المحلية  الهيئات  5. تمكين 
ال�قائع  في  والل�ائح  الأنظمة  هذه  ن�سر  على  العمل  يتم  بحيث  تنظيمية، 

الفل�سطينية.

ب. قانون رقم )5( ل�سنة 1996 ب�ساأن انتخاب مجال�س الهيئات المحلية وتعديالته

ب�ساأن   92  1996 ل�سنة   )5( رقم  قان�ن  الفل�سطيني  الت�سريعي  المجل�س  اأقر 
المحلية  بالهيئات  يتعلق  قان�ن  اأول  وه�  المحلية،  الهيئات  مجال�س  انتخاب 
وع�س�يتها.   المحلية  الهيئات  لرئا�سة  والتر�سيح  النتخاب  اإجراءات  وينظم 
ويحدد القان�ن النظام النتخابي للهيئات المحلية الذي يق�م على اعتبار كل 
لنظام  وفقًا  لالنتخابات  التر�سيح  ويتم  واحدة،  انتخابية  دائرة  محلية  هيئة 
الق�ائم النتخابية على اأ�سا�س نظام التمثيل الن�سبي.  ويدير كل هيئة محلية 
مجل�س مك�ن من عدد محدد من الأع�ساء بناء على عدد �سكان الهيئة المحلية، 
ويبلغ  ع�س�ًا،   15 المحافظات  مراكز  بلديات  مجل�س  اأع�ساء  عدد  يبلغ  حيث 
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األف ن�سمة 13  عدد اأع�ساء مجل�س البلديات التي يزيد عدد �سكانها على 15 
ع�س�ًا، ويبلغ عدد اأع�ساء مجل�س الهيئات المحلية التي يزيد عدد �سكانها على 
5000 ن�سمة 11 ع�س�ًا، في حين يبلغ عدد اأع�ساء مجل�س الهيئات المحلية التي 
يزيد عدد �سكانها على 1000 ن�سمة ول يتجاوز 5000 ن�سمة 9 اأع�ساء.  ويحدد 
في  المعدل   2005 ل�سنة   )10( رقم  المحلية  الهيئات  مجال�س  انتخاب  قان�ن 
المادة رقم )17(، ن�سبة تمثيل المراأة في انتخابات الهيئات المحلية، وطريقة 
تمثيلها في الق�ائم النتخابية.93  اأما قان�ن انتخاب مجال�س الهيئات المحلية 
رقم )12( ل�سنة 2005 ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام قان�ن رقم )10( ل�سنة 2005، 
فقد عّدل المادة )17( من القان�ن ال�سابق، وحدد في المادة رقم )1( عدد 
يزيد  التي ل  الهيئة  يقل عن مقعدين في  بما ل  للن�ساء  المخ�س�سة  المقاعد 

عدد مقاعدها على ثالثة ع�سر مقعدًا.94

وقد جرى تعديل على هذا القان�ن اأربع مرات على النح� التالي:

1. جاء القان�ن رقم )5( ل�سنة 2004 ليعدل بع�س اأحكام القان�ن رقم )5( ل�سنة 
1996.  واأهم ما جاء فيه اأنه: 1- اأوكل مهمة التح�سير لالنتخابات المحلية 
النتخابات  للجنة  عليها  والإ�سراف  النتخابية  العملية  واإدارة  وتنظيمها 
في  المحلية  النتخابات  للجنة  ُم�كلة  المهمة  هذه  كانت  اأن  بعد  المركزية، 
ظل القان�ن الأ�سلي )المادة رقم 1(.  2- جعل انتخاب رئي�س مجل�س الهيئة 
المحلية من قبل اأع�ساء المجل�س بدًل من انتخابه مبا�سرة من قبل الناخبين 
المادة )51(.  3- حدد تمثيل المراأة في النتخابات المحلية، وذلك لدعم 
م�شاركتها، بحيث ا�شترط القانون اأن ل يقل تمثيل المراأة حيثما ر�شحت في 
الأ�س�ات  اأعلى  على  يح�سلن  لمن  مقعدين  عن  المحلية  الهيئات  مجال�س 
القان�ن  هذا  بم�جب  اأجريت،  وقد    95.)28( المادة  المر�سحات  بين  من 

وتعديالته، مرحلتان انتخابيتان هما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.

2. جاء قان�ن انتخاب مجال�س الهيئات المحلية رقم )10( ل�سنة 2005، الذي 
 )5( رقم  القان�ن  واألغى   ،2005/8/13 بتاريخ  الت�سريعي  المجل�س  اأقره 
ل�سنة 1996 والقان�ن رقم )5( ل�سنة 2004 بتعديل بع�س اأحكامه.  واأهم 
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اإلى  ما جاء فيه: 1- غير النظام النتخابي من نظام الأغلبية )الدوائر( 
النظام الن�سبي )الق�ائم(.

مجال�س  قان�ن  اأحكام  بع�س  ليعدل   2005 ل�سنة   )12( رقم  القان�ن  جاء   .3
م�ساركة  تعزيز  بهدف  وذلك   ،2005 ل�سنة   )10( رقم  المحلية  الهيئات 
المراأة الفل�سطينية في النتخابات المحلية.  وحدد القان�ن عدد المقاعد 
يزيد عدد  ل  التي  الهيئة  في  يقل عن مقعدين  ل  بما  للن�ساء  المخ�س�سة 
القانون  اأعطى  كما    .)%20 من  )بدًل  مقعدًا  ع�سر  ثالثة  على  مقاعدها 
المقاعد  من  عددًا  فيه  يخ�س�س  رئا�سي  مر�س�م  باإ�سدار  الحق  الرئي�س 
هذه  بم�جب  اأجريت،  وقد  المحلية.   الهيئات  بع�س  في  للم�سيحيين 

التعديالت، المرحلتان النتخابيتان الثالثة والرابعة.

4. اأما اأهم ما جاء في القرار بقان�ن رقم )  ( تم ا�سدار القرار بهذا ال�سكل 
ودون رقم ل�سنة 2012 ب�ساأن تعديل قان�ن انتخاب مجال�س الهيئات المحلية 
القان�ن  األغى  فقد   ،2012/5/14 في  �سدر  الذي   ،2005 ل�سنة   10 رقم 
بالمادة رقم )2(  وا�ستعا�س عنها  الأ�سلي،  القان�ن  المادة رقم )4( من 
التي يجيز بم�جبها لمجل�س ال�زراء »اإ�سدار قرار باإجراء النتخابات على 

مراحل وفق ما تقت�سيه الم�سلحة العامة«.

للدول  ال�سيا�سية  النظم  في  المهمة  الركائز  من  المحلية  النتخابات  تعتبر 
النظام  ن�عية  على  دللة  ذات  م�ؤ�سرات  تعطي  التي  الـمحلي،  ال�سعيد  على 
ال�سيا�سي المتبع في الدولة، وعلى ق�ى الـمجتمع وقدراته التنظيمية واإمكاناته 
اختيار  في  ال�سعبية  الم�ساركة  عن  المحلية  النتخابات  تعبر  كما  التنم�ية.  
ممثليهم في مناطقهم الجغرافية، وفي اإدارة احتياجاتهم من الخدمات، اإذ 
تعتبر الم�ساركة ال�سعبية عاماًل مهمًا في تر�سيد القرار المركزي، بما يحقق 
الم�سلحة للجميع.  اأ�سف اإلى ذلك اأن الم�ساركة المحلية ت�سع الم�اطن في 
م�قع الم�س�ؤولية الم�ستركة مع الجهات الر�سمية، وتعزز من مفه�م »الملكية« 
العامة  الممتلكات  على  للمحافظة  لديه  ال�عي  م�ست�ى  من  يزيد  ما  لديه، 

والنخراط في التنمية المحلية.
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وفي الحالة الفل�سطينية، يمثل اإجراء النتخابات فر�سة كبيرة لتحريك الـمجتمع 
ال�سيا�سي الفل�سطيني، وتقديم النخب، واإعادة بناء قاعدة الهرم ال�سيا�سي.  اإل 
اأن اأكثر ما يالحظ على مو�شوع النتخابات في فل�شطين، الدور الذي ما زالت 
تلعبه الع�سائرية في النتخابات المحلية، وه� ما ظهر جليًا في نتائج النتخابات 
المحلية الأخيرة لعام 2012، حيث فازت 179 هيئة محلية في ال�سفة الغربية 
كان  حيث  محلية،96  هيئة   34 في  فقط  النتخابات  جرت  حين  في  بالتزكية، 
المحلية،  لالنتخابات  الإ�سالمية  المقاومة  حركة  مقاطعة  ذلك  اأ�سباب  اأحد 
ما فّرغ العملية النتخابية من محت�اها الديمقراطي، اأ�سف اإلى ذلك ارتداء 
للمر�سحين  ودعمها  الع�سائرية  عباءة  النتخابات  في  �ساركت  التي  الأحزاب 
بناء على اعتبارات عائلية.  كما اأن عدم انتظام دورية هذه النتخابات ي�سكل 
عائقًا اأمام المجال�س المحلية لتلعب دورًا تنم�يًا في تط�ير الهيئات المحلية، 
وبخا�سة في ظل ال��سع ال�سيا�سي الداخلي، والنق�سام بين �سقي ال�طن، كما 
ي�ؤدي اإلى تعزيز �سلطة الحك�مة ويزيد من مركزيتها، وه� ما انعك�س ب��س�ح 
من خالل تدخل وزارة الحكم المحلي في مجال التعيينات والتنقالت ال�ظيفية 
في الفترة التي �سبقت عقد النتخابات المحلية العام الما�سي، حيث عمدت 
من  اإلى حل جزء  المنتخبة  المجال�س  ولية  انتهاء  بعد  المحلي  الحكم  وزارة 
المجال�س المنتخبة، وا�ستبدالها بلجان معينة، اأو م�ظفين حك�ميين، في حين 

اعتبرت الجزء الآخر مجال�س لت�سريف الأعمال.97

ال�شلطة  لمزاج  يخ�شع  ودوريتها  المحلية  النتخابات  عقد  مو�شوع  يزال  ول 
بهذا  متتابعة  قرارات  ال�زراء  ومجل�س  الرئي�س  مكتب  اأ�سدر  حيث  المركزية، 
الخ�س��س، ولعل اأخطرها �سدور قرار من مجل�س ال�زراء بتاريخ 2010/6/10 
)في الي�م الأخير لقب�ل المر�سحين( باإلغاء النتخابات المحلية في جميع اأرجاء 
ال�طن، التي كان مقررًا عقدها في ال�سفة الغربية بناء على قرار مجل�س ال�زراء 
بتاريخ 2010/4/25، 98 وه� ما اأدى اإلى قيام عدد من ال�سخ�سيات والم�ؤ�س�سات 
الفل�سطينية في ال�سفة الغربية بالت�جه اإلى محكمة العدل العليا للطعن في قرار 
مجل�س ال�زراء المتعلق باإلغاء النتخابات المحلية، حيث اأ�سدرت محكمة العدل 
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العليا بناء عليه بتاريخ 2010/12/13 قرارًا ي�ؤكد عدم قان�نية اإلغاء النتخابات، 
و�سدور بيان من مجل�س ال�زراء ي�ؤكد فيه التزام المجل�س باحترام قرار محكمة 

العدل العليا، ثم الدع�ة لحقًا لإجراء النتخابات المحلية في العام 2011 .99

وفيما يتعلق بدورية النتخابات، فقد �سدرت مجم�عة من القرارات التي تدع� 
اإلى اإجراء النتخابات في ت�اريخ معينة، ثم يتم اإلغاوؤها بقرارات اأخرى مماثلة 
على  الأمثلة  ومن  الفل�شطينية.   الأرا�شي  في  الأو�شاع  ا�شتقرار  عدم  بحجة 
ذلك، قرار رئي�س ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية بتاأجيل م�عد اإجراء النتخابات 
المحلية في المحافظات ال�سمالية الذي كان مقررًا بتاريخ 2011/10/22 اإلى 
ثم  كافة،100  ال�طن  محافظات  في  لإجرائها  المنا�سبة  الظروف  ت�افر  حين 
تبع ذلك قرار لرئي�س ال�زراء �سالم فيا�س ب�ساأن انتخابات مجال�س الهيئات 
المحلية، ي�ؤكد من خالله على اإجراء انتخابات مجال�س الهيئات المحلية في 
اقتراع،  الم�افق 2012/10/20 يوم  ال�سبت  ال�طن كافة، وتحديد ي�م  اأنحاء 
لإجرائها،  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  المركزية  النتخابات  لجنة  وتكليفه 
وتكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة اإجراء تلك النتخابات بالتن�سيق مع لجنة 
النتخابات المركزية نيابة عن مجل�س ال�زراء،101 ثم �سدر قرار اآخر من قبل 
المحلية  الهيئات  مجال�س  انتخابات  اإجراء  على  التاأكيد  ب�ساأن  ال�زراء  رئي�س 
الغربية فقط، دون  ال�سفة  بتاريخ 2012/10/20 في محافظات  في م�عدها 
اإجرائها في قطاع غزة نتيجة لرف�س حركة حما�س الم�شاركة في النتخابات، 
ورف�شها ال�شماح للجنة النتخابات المركزية بالقيام بمهامها في قطاع غزة.102

وقد تم اإجراء النتخابات المحلية في م�عدها المحدد كما تم ذكره �سابقًا في 
الهيئات  تعقد في جميع  لم  النتخابات  اأن  اإل  دون قطاع غزة،  الغربية  ال�شفة 
لت�سكل  محلية  هيئة   181 يقارب  بما  الغربية  ال�سفة  في  الفل�سطينية  المحلية 
ق�ائمها وفق مبداأ الت�افق اأو التزكية.103  وبناء عليه، اأ�سدر مجل�س ال�زراء قرارًا 
ب�ساأن النتخابات التكميلية في مجال�س الهيئات المحلية، حيث ن�س القرار على 
التكميلية  النتخابات  لإجراء  ي�مًا   2012/11/24 الم�افق  ال�سبت  ي�م  تحديد 
ال�زراء  اآخر من مجل�س  اإلغاوؤه بقرار  الهيئات المحلية،104 وه� ما تم  لمجال�س 
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اآخر  اإ�سعار  اإلى  الهيئات المحلية  التكميلية لمجال�س  اإجراء النتخابات  وتاأجيل 
»ب�شبب الأو�شاع الحالية التي يواجهها �شعبنا«.105  وقد جرت المرحلة الأولى من 
النتخابات التكميلية في 2012/12/22، 106 وما زالت 36 هيئة محلية تتوزع في 

معظم المحافظات الفل�سطينية تنتظر اإجراء النتخابات في 2013/6/1. 107

نالحظ، من خالل �سل�سلة القرارات المتتابعة، عدم التزام ال�سلطة المركزية 
الأولى  الدرجة  في  �سيا�سية  لأ�سباب  وتاأجيلها  م�عدها،  في  النتخابات  بعقد 
غزة،  قطاع  دون  النتخابات  اإجراء  على  حما�س  حركة  اعترا�س  في  تتمثل 
اإ�سافة  فيهما،  النتخابات  واإجراء  ال�طن،  �سطري  لت�حيد  فر�سة  واإعطاء 
الداخلية داخل حركة فتح، وعدم التفاق فيما  بالخالفات  تتعلق  اأ�سباب  اإلى 
بينها على الق�ائم النتخابية 108 من ناحية، وعدم اكتمال الن�ساب القان�ني 
للمجال�س المحلية المنتخبة من ناحية اأخرى، نتيجة ا�ستقالة الأع�ساء منها، 

اأو الخالفات فيما بينها، ما حال دون اكتمال الق�ائم.

لقطاع  ال�شيا�شي  النظام  يواجهها  التي  الإ�شكاليات  لأهم  ملخ�س  يلي  وفيما 
الحكم المحلي في فل�سطين:

المجال�س  بحل  المركزية  للحك�مة  القان�ن  منحها  التي  ال�سالحيات   .1
الحكم  وزارة  من  لجان  اأو  اأفراد  وتعيين  المحلية  للهيئات  المنتخبة 
المحلي اأو من خارجها، للقيام بعمل المجل�س، اإ�سافة اإلى ال�سالحيات 
وه�  المجل�س،  رئي�س  باإقالة  المحلي  الحكم  ل�زير  القان�ن  منحها  التي 
اأفرزت عملية  كما  المركزية.   وزاد من  الديمقراطية  بالعملية  اأخل  ما 
اأخرى  وتعيين  الأخيرة،  النتخابات  قبل  المحلية  المجال�س  ا�ستقالة 
اأثر على  المحلية، ما  اإدارة المجال�س  مكانها، حالة من »اللتبا�س« في 
ثقة الم�اطنين وعلى العمل الديمقراطي )مقابلة مع اأحد الم�س�ؤولين في 

وزارة الحكم المحلي(.

للق�انين  2. عدم اللتزام بدورية النتخابات، وه� ما يعتبر مخالفة وا�سحة 
تحقيق  على  ي�ؤكد  الذي  ببرنامجها  والمتمثل  المركزية  الحك�مة  ولخطط 
مزيد من الديمقراطية وال�شفافية والم�شاركة المجتمعية في قطاع الحكم 
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ب�سكل دوري«  المحلية  الهيئات  »اإجراء النتخابات في  المحلي، من خالل 
ال�زراء في  تبعه من قرار مجل�س  وما  الثالثة ع�سرة(،  الحك�مة  )برنامج 

العام 2010 باإلغاء النتخابات المحلية.

اأ�سعف  المحلية  لالنتخابات  حما�س  حركة  ومقاطعة  الداخلي  النق�سام   .3
عملية الحراك الديمقراطي في المجتمع الفل�سطيني، فتح�لت النتخابات 

المحلية اإلى انتخابات ع�سائرية مغلفة بطابع حزبي.

تتبعه ب��س�ح  تم  النتخابات، وه� ما  المركزية في عملية  ال�سلطة  4. تدخل 
في النتخابات الأخيرة من خالل طرح ال�سلطة المركزية ق�ائم انتخابية، 
على  اهلل  رام  مدينة  في  حدث  مثلما  الم�اطنين،  على  فر�سها  ومحاولة 

�سبيل المثال.

5. عدم و�س�ح طريقة الحت�ساب للم�اطنين، وه� ما يعرف ب�سانت ل�جي،109 
ومقاطعة  اأمل  خيبة  اإلى  ي�ؤدي  ما  النهائية،  النتيجة  من  النا�س  وتفاجاأ 
المجل�س، وذلك لعدم ف�ز المر�سحين )مقابلة مع باحث من معهد اأريج في 

ني�سان 2012(.

6. اعتماد القان�ن طريقة التمثيل الن�سبي وانتخاب الم�اطن مر�سحه بالت�س�يت 
على قائمة، وه� نظام يحتاج اإلى عملية ديمقراطية حقيقية ت�سارك فيها 
جميع الأحزاب ال�سيا�سية، وت�سارك فيها جميع محافظات ال�طن في ال�سفة 
الأخيرة،  �شلبية في النتخابات  نتائج  اأعطى  الغربية وقطاع غزة، وهو ما 

حيث اأفرزت هذه الق�ائم اأ�سخا�سًا غير م�ؤهلين.

7. تحديد القان�ن ل�سن التر�سح لالنتخابات بـ 25 �سنة، وه� ما ي�سكل عائقًا اأمام 
من هم بين �سن 21 و24 من التر�سح لالنتخابات، ويحرم ما يقارب من مئة 

األف �ساب من ذلك )مقابلة مع عبد الكريم �سدر/ وزارة الحكم المحلي(.

الهيئات  انتخابات مجال�س  لعملية  المنظم  القانوني  الإطار  بعد الطالع على 
اأن  يمكنها  التي  الت��سيات  من  بعدد  الخروج  يمكن  فاإنه  واإ�سكالته،  المحلية 
ت�ساهم في تط�ير القان�ن وتعزيز الم�ساركة في النتخابات المحلية من قبل 
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الم�اطنين، لما فيه من الم�سلحة التي تع�د على جميع اأفراد المجتمع.  وفيما 
يلي ملخ�س لأهم الت��سيات:

1. الحفاظ على ا�ستقاللية المجال�س المنتخبة، وذلك من خالل تعديل م�اد 
المحلي  المجل�س  بحل  التنفيذية  لل�سلطة  �سالحيات  تمنح  التي  القان�ن 
المنتخب، واإقالة رئي�سه، وا�ستبدالها بم�اد ت�ؤكد على ا�ستقاللية المجال�س 

المنتخبة بعيدًا عن الخالفات ال�سيا�سية بين الأحزاب.

الممثلة  الهيئة  ب�سفته  المحلية  للهيئات  العام  التحاد  دور  وتعزيز  تمكين   .2
للمجال�س المحلية.110

لختيار  الأف�سل  ال��سيلة  لك�نها  المحلية،  النتخابات  بدورية  الم�س  عدم   .3
الم�اطنين لممثليهم بطريقة ديمقراطية، ما يعزز من الم�ساركة المجتمعية 

في المجتمع المحلي.

التمثيل  اأو  الق�ائم  نظام  على  اقت�ساره  وعدم  النتخابات  نظام  تعديل   .4
الن�سبي، واإنما �سرورة اإعطاء فر�سة للم�ستقلين والأفراد من خالل اعتماد 

نظام الدوائر اأي�سًا اأو النظام الفردي للتر�سح لالنتخابات.

5. التاأكيد على �سرورة اإجراء النتخابات المحلية في �سقي ال�طن في ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة.

ت. م�ساركة المراأة في النتخابات المحلية:

اأهم  عن  للحديث  منفردة  جزئية  تخ�شي�س  المو�شوع  لأهمية  ارتاأينا  لقد 
التعديالت في قان�ن النتخاب والمتعلقة بم�ساركة المراأة في النتخابات.  اإذ 
اأنه ب�سبب الطبيعة المحافظة للمجتمع الفل�سطيني، وب�سبب الطابع »الذك�ري« 
الذي يحد من م�ساركة المراأة في العملية ال�سيا�سية، تم تعديل قان�ن انتخاب 
الك�تا.   نظام  خالل  من  للمراأة  مخ�س�سة  مقاعد  لي�سمل  المحلية  الهيئات 
وبالرجوع اإلى نتائج النتخابات المحلية ال�شابقة، وا�شتنادًا اإلى اأرقام الجهاز 
لم�ساركة  ملح�ظًا  ن�سبيًا  ارتفاعًا  نالحظ  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  المركزي 
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ل�  فمثاًل،  المحلية.   المجال�س  في  وتمثيلها  المحلية،  النتخابات  في  المراأة 
لم  فيها  المراأة  تمثيل  ن�سبة  فاإن   ،1997 للعام  المحلية  المجال�س  اإلى  رجعنا 
تتعد 0.50%؛ اأي بمعدل 10 ن�ساء من اأ�سل 3055 رجاًل، اأما في العام 1999، 
فقد تمثلت ن�سبة تمثيل المراأة في المجال�س بمعدل 1%؛ اأي بمعدل 40 امراأة 
لكل 3680 رجاًل.  اأما في العام 2000، فقد اأ�شبح هناك ارتفاع ملحوظ ن�شبيًا 
لتمثيل المراأة بمعدل 63 امراأة لكل 3597 رجاًل.111  اأما بعد اإجراء النتخابات 
الع�س�ات  ن�سبة تمثيل  اأ�سبحت  التي عقدت في 2012، فقد  الأخيرة  المحلية 
في المجال�س المحلية 20.7% في ال�شفة الغربية مقابل ن�شبة 79.3% للرجل، 
حيث كانت اأعلى م�ساركة للمراأة في النتخابات المحلية في محافظة رام اهلل 

والبيرة بمعدل 18.9%، واأقلها في اأريحا بن�شبة 2.3% خالل العام 2012. 112

يرجع  المحلية،  الهيئات  مجال�س  في  المراأة  لتمثيل  الملح�ظ  التزايد  هذا  اإن 
ب�سكل رئي�س اإلى التعديل في قان�ن النتخابات المحلية، وزيادة ال�عي ب�سرورة 
م�ساركة المراأة اإلى جانب الرجل في اإدارة �س�ؤون المجتمع المحلي، من خالل 
زيادة ال�عي باأهمية ال�سراكة والم�ساركة في اتخاذ القرارات، حيث تمت اإعادة 
الحزبية،  الق�ائم  الح�سة في  وترتيب هذه  الن�سائية،  الك�تا  النظر في مقاعد 
وهي   ،%20 من  بدًل  المحلية  المجال�س  في  الأقل  على  امراأتين  تمثيل  و�سمان 
التعديالت التي جرت على اأ�سا�سها المرحلتان الثالثة والرابعة من النتخابات.113

يمكن تلخي�س اأهم التعديالت بخ�س��س الك�تا الن�سائية بما يلي:

ل�سنة 2005،   5 قان�ن رقم  المادة 1 من  اأحكام  تم بم�جب  الأول  التعديل   .1
بتعديل بع�س اأحكام قان�ن رقم 10 ل�سنة 2005، حيث ن�س على »يجب اأن 
ل يقل تمثيل المراأة في اأيٍّ من مجال�س الهيئات المحلية عن 20%، على اأن 
تت�سمن كل قائمة من الق�ائم حدًا اأدنى لتمثيل المراأة ل يقل عن امراأة من 
الأربعة  الأ�سماء  بين  من  وامراأة  القائمة،  في  الأولى  الثالثة  الأ�سماء  بين 

التي تلي ذلك، وامراأة من بين الأ�سماء التي تلي ذلك«.114

2. التعديل الثاني تمثل في تعديل ن�سبة تمثيل المراأة بناًء على قان�ن رقم 12 
ل�سنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام قان�ن انتخابات مجال�س الهيئات المحلية 
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رقم 10 ل�سنة 2005 ح�سب المادة 1 من التعديل التي ن�ست على: »تعديل 
 2005 ل�سنة   10 رقم  المحلية  المجال�س  انتخابات  قان�ن  من   17 المادة 
لت�سبح: في الهيئة المحلية التي ل يزيد عدد مقاعدها على 13 مقعدًا يجب 

اأن ل يقل تمثيل المراأة عن مقعدين ...«.115

في  وتمثيلها  المراأة  م�ساركة  في  والزيادة  التعديالت  هذه  من  الرغم  وعلى 
التحديات  بع�س  من  تخُل  لم  النتخابات  عملية  فاإن  المحلية،  المجال�س 
والجه�ية  والع�سائرية  العائلية  العتبارات  اأهمها  من  المراأة،  واجهتها  التي 
باأهمية  ال�عي  وعدم  وواجباتها،  بحق�قها  المراأة  وعي  وعدم  والمناطقية، 
المراأة  وا�ستغالل  والحزبية  المراأة،  لدور  التقليدية  والنظرة  النتخابات،116 
ل�ستكمال الق�ائم دون اإعطاء اأي دور لها في المجل�س بعد ت�سكيله، وقلة ال�عي 

بدور المراأة اإلى جانب الرجل في الم�ساركة واتخاذ القرارات.

يمكن التذكير هنا باأن بع�س الق�ائم الن�سائية لم تكن را�سية عن اأ�سل�ب التمثيل 
الن�سبي، اأو التر�سح عن طريق الق�ائم، ما دفعها اإلى ت�سكيل ق�ائم ن�سائية بن�سبة 
اإحدى القرى الفل�شطينية  تمثل المراأة 100%، ويح�شرنا هنا تجربة الن�شاء في 
قائمة  بت�سكيل  �سفا  قرية  في  الن�ساء  من  مجم�عة  قامت  حيث  اهلل،  رام  غرب 
لم  اأنه  اإل  النتخابات،  وخ�سن  البلد«،  »بنات  قائمة  ا�سم  تحت  فقط  »ن�س�ية« 
يحالفهن الحظ، لكن مع ح�س�لها على عدد ل باأ�س به من الأ�س�ات )87( �س�تًا.  
اأجندة  باأي  التزامها  دون  بدورها  المراأة  وعي  على  م�ؤ�سرًا  التجربة  هذه  تعطي 
�سيا�سة على الرغم من تعر�سها لمجم�عة من النتقادات من العائالت والأحزاب 

الم�ج�دة، وعزوف الم�اطنين عن الت�س�يت لتلك القائمة لأنها »ن�س�ية«.

المراأة  زالت  ول  كانت  اذ  ملحة،  �سرورة  النتخابات  في  المراأة  م�ساركة  اإن 
الفل�سطينية �سريكة الرجل في الن�سال، ولذلك ل بد لها اأن تك�ن �سريكة له في 
�سنع القرار.  اإن المطل�ب على الم�ست�ى ال�سيا�سي والر�سمي ه� اإرادة �سيا�سية 
الفر�سة  واإعطائها  المحلية،  المجال�س  في  وتمثيلها  المراأة  م�ساركة  لت�سجيع 
لممار�سة دورها ومهامها و�سالحياتها دون اأي ت�سلط من الأع�ساء »الذك�ر« في 
الهيئات المحلية، اإ�سافة اإلى �سرورة تعزيز ال�عي باأهمية الم�ساركة في الحياة 
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ال�سيا�سية، مع �سرورة تعديل الق�انين بما يعطي �سالحيات وفر�سًا للم�ساركة 
ب�سكل اأكثر مما ه� عليه الآن.

3- الإطار المالي

اإن نجاح الهيئات المحلية الفل�سطينية في القيام بدورها يعتمد بالدرجة الأولى 
في  الت�سرف  يجعلها حرة  ماليًا  ا�ستقالًل  لها  ت�فر  دخل  وج�د م�سادر  على 
اإدارة م�سادرها ونطاق �سرفها بكفاءة وفاعلية.  اإن ال�ستقالل المالي يعتبر 
اإحدى اأهم الركائز ل�ج�د هيئات محلية قادرة على تحقيق التنمية الم�ستدامة 
بكفاءة وفاعلية، مع وج�د دور اإ�سرافي ورقابي ل�زارة الحكم المحلي، للتاأكد من 
اأوجه �سرف الهيئات المحلية لأم�الها، وت�جيهها نح� تحقيق الخطة ال�طنية.  
في  المحلية  الهيئات  يكبل   1997 ل�سنة   1 رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  اأن  اإل 
الهيئات  وتعتمد  المالية.   الكثير من ال�ستقاللية  المالي، ما يفقدها  المجال 
المحلية في فل�سطين اعتمادًا كبيرًا على ما يحّ�ل لها من ال�سلطة المركزية، 
اإلى القدرة على تقديم  وبخا�سة الهيئات المحلية �سغيرة الحجم التي تفتقر 
الخدمات وتحقيق وف�رات الحجم.  ولقد حدد قان�ن الهيئات المحلية مجم�عة 
من م�سادر الدخل للهيئات المحلية، اإل اأنها ل تكفي لتغطية نفقات الهيئات 
المحلية، حيث اأنه بح�سب درا�سة للبنك الدولي، فاإن ما يقارب 90% من موازنة 
البلديات )جميع الفئات( تنفق على التكاليف الت�سغيلية لتغطية الرواتب ب�سكل 
اإلى م�سادر دخل تمكنها من الح�س�ل على  البلديات  رئي�سي.117  كما تفتقر 

راأ�سمال كاٍف لال�ستثمار.

الإطار القانوني الناظم لمالية الحكم المحلي

يحكم النظام المالي للهيئات المحلية مجم�عة من الت�سريعات؛ اأهمها قان�ن 
الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1997 المعدل بقان�ن رقم 9 ل�سنة 2008، الذي 
الإيرادات،  اأهم  من  ابتداء  المحلية  الهيئات  بمالية  المتعلقة  الأم�ر  نظم 
المالي  النظام  اإلى  اإ�سافة  الم�ارد،  ت�زيع  واآلية  الم�ازنة،  واإعداد  والر�س�م، 

للهيئات المحلية ل�سنة 1999، ونظام الل�ازم والعطاءات والت�ريدات.
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اأوًل. قانون الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1997

لقد تناولت المادة 22 من القان�ن اأهم م�سادر دخل الهيئات المحلية دون اأن 
ي�سملها التعديل على القان�ن رقم 9 ل�سنة 2008، وهي كما يلي:118

ال�سرائب والر�س�م والأم�ال المفرو�سة والمتاأتية بمقت�سى اأحكام القان�ن، 
دخل  م�سادر  اأهم  اأحد  ال�سرائب  تعتبر  عنه:  بالإ�سناد  �سادر  نظام  واأي 
الهيئات المحلية، اإل اأنها جاءت محدودة في الحالة الفل�سطينية ومطابقة 
لما ورد في قان�ن البلديات الأردني ل�سنة 1954، حيث اقت�سرت اإيرادات 
تتم  التي  والأرا�سي  الأبنية  �سريبة  على  ال�سرائب  من  المحلية  الهيئات 
جبايتها من قبل وزارة المالية ح�سب قان�ن �سريبة الأبنية والأرا�سي داخل 
مقابل  القيمة  تلك  من   %10 بخ�سم  ال�زارة  وتق�م  المحلية.119   الهيئة 
جباية وتح�يل الباقي اإلى الهيئة المحلية في حال لم يكن عليها اأي دي�ن 
المهن  رخ�س  ر�س�م  بجباية  المالية  وزارة  تق�م  كما  مياه.120   اأو  كهرباء 
)ح�سب القان�ن الأردني للمهن وال�سناعات ل�سنة 1966( ل�سالح الهيئات 
المحلية، وتح�يل 90% للهيئات المحلية حيث تمت جبايتها.  وتقوم وزارة 
التي  الطرق  على  النقل  غرامات  ر�شوم  من  فقط   %50 بتح�يل  المالية 
ت�ست�فى بمقت�سى قان�ن النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة، وتتك�ن 
من رخ�س اقتناء المركبات، ومن غرامات المخالفات.121  على الرغم من 
ك�ن تلك الإيرادات تع�د للهيئات المحلية، فاإنه لي�س لها �سالحية الت�سرف 
فيها �س�اء بجبايتها اأو تغيير قيمتها، حيث تحتفظ ال�سلطة المركزية ممثلة 
ب�زارة المالية ب�سلطة ت�زيع الن�سب المتبقية على الهيئات المحلية بالطريقة 
المحلي،  الحكم  وزير  من  تن�سيب  على  بناًء  ال�زراء  مجل�س  يقررها  التي 
وبناء على اأربعة اعتبارات تعطي المجال لل�سلطة المركزية ال�سيطرة التامة 

على طريقة ت�زيعها.

مثل  مبا�سر  ب�سكل  ر�س�م  المحلية �سالحية جباية  الهيئات  القان�ن  يعطي 
مبا�سر،  ب�سكل  الر�س�م  هذه  البلديات  تجمع  بحيث  البناء،  رخ�س  ر�س�م 
في حين تجمع المجال�س القروية عم�لت رخ�س البناء، وتق�م مديريات 
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اليافطات،  ر�س�م  اإلى  اإ�سافة  عنها،  بدًل  الر�س�م  بجمع  المحلي  الحكم 
هذه  محدودية  وتنعك�س  العامة.   الممتلكات  واإيجارات  العامة،  والأ�س�اق 
ويزيد  �سيئ،  مالي  و�سع  في  ي�سعها  ما  المحلية،  الهيئات  على  الإيرادات 
وبخا�سة  المركزية،  الحك�مة  م�ساعدات  على  واعتمادها  مدي�نيتها  من 
ما  ت�شديد  عن  المواطنين  وامتناع  ال�شيئ،  القت�شادي  الو�شع  ظل  في 
عليهم من م�ستحقات.  وقد �سدرت عن المجل�س الت�سريعي مجم�عة من 
القرارات والت��سيات بخ�س��س تعزيز م�ارد الهيئات المحلية، من �سمنها 
الطلب من وزارة المالية دفع م�ستحقات الهيئات المحلية من ر�س�م ال�سير 
وتخ�سي�س  للم�اطنين،  ب�اجباتها  القيام  البلدية  لت�ستطيع  والغرامات، 
 1 رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  في  وت�سمينه  المحروقات  اأرباح  من  ن�سبة 

ل�سنة 1997، وقان�ن البترول.122

المادة 20  من قان�ن  الهيئة وممتلكاتها، فقد ن�ست  باأم�ال  يتعلق  وفيما 
الهيئات المحلية المتعلقة بالت�سرف باأم�ال الهيئة، على �سرورة م�افقة 
من  القان�ن  قيد  كما  المنق�لة،  غير  الهيئة  اأم�ال  ت�سجيل  على  ال�زير 
القان�ن  يعطي  كما  والتاأجير،  الرهن  مجال  في  المجال�س  �سالحيات 
�سالحيات وا�سعة لل�زير في المادة21  من القان�ن بخ�س��س القرو�س، 
ت�شعى  قر�س  اأي  على  الوزير  من  م�شبقة  موافقة  القانون  ي�شترط  بحيث 
التي  الغاية  تو�شيح  ا�شترط  كما  عليه،  الح�شول  اإلى  المحلية  الهيئات 
والجهة  القر�س،  ومدة  الت�سديد،  وكيفية  القر�س،  اأم�ال  عليها  �ستنفق 

المم�لة للقر�س.

والأم�ر   ،31 المادة  في  المالي  الجانب  المحلية  الهيئات  قان�ن  نظم  كما 
المتعلقة بم�ازنة الهيئة المحلية ابتداًء من عملية اإقرار الم�ازنة من قبل 
المجل�س البلدي، ومن ثم تحويلها اإلى الوزير للم�شادقة عليها، ب�شرط اأن ل 
تتجاوز الهيئة المحلية النفقات التي خ�س�ست في ال�سنة المالية ال�سابقة، 
اإلى اأن يتم ت�سديق الم�ازنة الجديدة.  كما ن�س القان�ن على اأنه ل يج�ز 
للهيئات المحلية الت�سرف في بن�د الم�ازنة بعد ت�سديقها من ال�زير اإل 
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وفق ما اأقر، ويعني بذلك عدم ج�از نقل مخ�س�سات من بند اإلى اآخر اإل 
بعد موافقة الوزير على ذلك، وقد حدد الم�شرع مدة زمنية للهيئات المحلية 
لتقديم م�ازناتها والت�سديق عليها قبل �سهرين من انتهاء ال�سنة المالية.  
اأما الأنظمة المتعلقة بال�شوؤون المالية وتنظيم عمليات اتباع اللوازم واإر�شاء 
بموجب  الوزير  بيد  وجعلها  الم�شرع  اأ�شندها  فقد  والمقاولت،  العطاءات 

اأنظمة ول�ائح ت�سدر عنه.123

ثانياً. نظام ب�ساأن توريد وتنفيذ الأعمال في الهيئات المحلية

رقم  بقان�ن  قرار  وتعديالته  ل�سنة 1997   1 رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  منح 
الل�ازم  ب�ساأن  نظام  اإ�سدار  �سالحية  المحلي  الحكم  وزير   ،2008 ل�سنة   9
والعطاءات والمقاولت، ين�س فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها 
والت�سرف بها، وعلى كيفية اإجراء المناق�سات والمزايدات والمقاولت والأم�ر 
وممار�سة  ل�سالحيته  وتطبيقًا  المحلية.124   الهيئة  باأ�سغال  المتعلقة  الأخرى 
اأ�سدر ال�زير �سائب عريقات نظامًا ب�ساأن ت�ريد وتنفيذ الأعمال في  مهامه، 
الهيئات المحلية الفل�سطينية تحت م�سمى نظام ب�ساأن ت�ريدات الم�اد وتنفيذ 

الأعمال في الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1998.

والمناق�سات  الم�اد،  بت�ريد  المتعلقة  الأعمال  كل  النظام  هذا  نظم  لقد 
العامة والإعالن عنها، واإدارة العطاءات، وعمليات ال�سراء في الهيئة المحلية.  
ونالحظ عند الطالع على مواد هذا النظام مدى ال�شالحيات التي يمار�شها 
والتحكم  اإلغائهما  اأو  الت�ريد،  اأو  العطاء،  على  الم�افقة  في  �س�اء  ال�زير؛ 
بالمناق�سات، وكذلك فر�س العق�بات في حال مخالفة تلك الم�اد،125 ما يعني 
المحلية  الهيئة  اأم�ر  بت�سيير  المتعلقة  الأم�ر  في  حتى  �سديدة  مركزية  وج�د 

واإدارتها لن�ساطاتها.  ولم يجِر اأي تعديل على هذا النظام حتى الآن.

ثالثاً. النظام المالي للهيئات المحلية للعام 1999

عريقات  �سائب  ال�سابق  الحكم  وزير  عن  وال�سادر  المالي،  النظام  جاء  لقد 
العام 1999، في خم�سة ف�س�ل، تتناول تنظيم الأم�ر المالية للهيئات المحلية، 
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حيث تناول الف�سل الأول المح�ر المتعلق ب�اجبات الم�س�ؤول المالي اأو محا�سب 
الهيئة في المادة 3-5 من النظام نف�شه.  وبالرجوع اإلى المادة 3 من النظام 
التاأكد  في  تتمثل  المالي  الم�س�ؤول  اأو  المحا�سب  واجبات  اأهم  اأن  نرى  نف�سه، 
من قان�نية الإجراءات المتبعة في جباية الأم�ال، والتاأكد من تطبيق النظام 
ونفقاتها  ووارداتها  المجل�س  م�سروفات  على  والإ�سراف  الهيئة،  في  المالي 
وتقييدها، والحفاظ على اأم�ال المجل�س، والتاأكد من اللتزام بعملية ال�سرف 

�سمن ما خ�س�س له.126

بم�ازنة  المتعلق  الجزء  م�اده  في  تناول  فقد  النظام،  من  الثاني  الف�سل  اأما 
الهيئة المحلية، حيث جاءت اأحكام هذا النظام مكملة لأحكام قان�ن الهيئات 
م�اد  اأكدت  حيث  الم�ازنة،  باإعداد  يتعلق  فيما   1997 ل�سنة   1 رقم  المحلية 
المالية  لل�سنة  التقديرية  الم�ازنة  اإعداد  في  المجل�س  م�س�ؤولية  على  النظام 
اأكدت  كما  عليها،127  للم�سادقة  لل�زير  ورفعها  والإيرادات،  النفقات  بتقدير 
في  المخ�س�سة  بالبن�د  المجل�س  التزام  �سرورة  على  النظام  في  الأحكام 
من  الثالث  الف�سل  اأما  ال�زير.128   بم�افقة  اإل  عنها  الخروج  دون  الم�ازنة 
والإجراءات  ال�سرف،  مخ�س�سات  عن  الحديث  اإلى  تطرق  فقد  النظام، 
وعدم  الت�ريد  باأنظمة  اللتزام  المختلفة،  وال�سرف  الإنفاق  واأوجه  المتبعة، 
في  ال�سرف  اأوجه  تحديد  تم  الم�ازنة، حيث  بن�د  مالية خارج  مبالغ  �سرف 
النفقات الدورية، �س�اء اأكانت اإدارية اأم ت�سغيلية مثل الكهرباء اأو الهاتف ح�سب 
الم�ازنة دون الخروج عنها.129  كما حدد النظام في م�اده في الف�سل الرابع 
كل ما يتعلق بالمدف�عات واإجراءاتها الخا�سة و�سروطها، مع التاأكيد على اأن 
م�س�ؤولية اإدارة المدف�عات تقع على عاتق المحا�سب اأو الم�س�ؤول المالي للهيئة 
ت�اقيع  على  ال�سرف  �سند  ي�سمل  اأن  �سرورة  على  النظام  اأكد  كما  المحلية، 
المحا�سب، ورئي�س الهيئة، واأمين ال�سندوق، والمدقق، ما يعطي م�ؤ�سرًا على 
تناول  فقد  نف�سه،  النظام  الخام�س من  الف�سل  اأما  مالية.130   وج�د مركزية 
ال�شندوق،  اأي مبالغ في  اإبقاء  اإدارتها، وعدم  المقبو�شات من حيث  مو�شوع 
وذلك في الم�اد 58 و60 من النظام.  كما �سدد النظام على �سرورة الح�س�ل 
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على م�سادقة ال�زارة من اأجل الت�سرف بالأم�ال؛ �س�اء ب��سعها في البنك، 
اأو بالحتفاظ بها في ال�سندوق،131 ما يعني وج�د تحكم �سديد ومركزية عالية 

من قبل ال�زارة في ال�س�ؤون المالية.

اإن الهيئات المحلية تعاني من نق�س و�سح الم�ارد والم�سادر المادية والمالية، 
لذلك ل بد من التجاه نح� تعزيز الالمركزية المالية في التعامل مع الهيئات 
المحلية، والتخفيف من حدة المركزية، و�سيطرة ال�سلطة المركزية على كل ما 

يتعلق بالم�ا�سيع المالية.132

لقد اأ�سار التقرير الت�سخي�سي ال�سادر العام 2004 ح�ل ال��سع المالي للهيئات 
المحلية اإلى اإ�سكاليات عدة تتركز في ثالثة محاور:

أ- اإيرادات الهيئات المحلية الفل�سطينية: حيث خل�س التقرير اإلى اأن عددًا 

فروقًا  واأن هنالك  ينق�سها م�سادر دخل،  المحلية  الهيئات  كبيرًا من 
وقد  والر�س�م.   ال�سرائب  من  الهيئات  هذه  بدخل  يتعلق  فيما  وا�سعة 
المحلية،  الهيئات  اإيرادات  زيادة  على  العمل  ب�سرورة  التقرير  اأو�سى 
وذلك من خالل تعديل القان�ن بهدف منح الهيئات المحلية درجة اأعلى 
من الالمركزية المالية تمكنها من فر�س �سرائب جديدة اأو رفع قيمة 
وا�سحة  اآلية  ب��سع  التقرير  اأو�سى  كما  الحالية.   والر�س�م  ال�سرائب 
التي  والر�س�م  ال�سرائب  من  المحلية  الهيئات  م�ستحقات  لتح�يل 
تجبيها وزارة المالية ل�سالحها، اإ�سافة اإلى تح�سين و�سائل الجباية عن 

الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية.

وج�د  اإلى  التقرير  اأ�سار  حيث  المحلية:  للهيئات  المالية  الإدارة  ب- 

م�حد  اإطار  غياب  حيث  من  الم�ازنات  و�سع  في  تتعلق  اإ�سكاليات 
العام  منذ  للم�ازنة  نم�ذجًا  ت�ستخدم  المحلية  الهيئات  واأن  للم�ازنة، 
1968 دون اأن يتم تعديله.  كما اأ�سار التقرير اإلى �سرورة ت�حيد اأنظمة 

المحا�سبة، والتقليل من ا�ستخدام ال�سي�لة النقدية.

المتبعة  الإجراءات  اأن  اإلى  التقرير  اأ�سار  المالي:  والإ�سراف  الرقابة  ت- 
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من قبل وزارة الحكم المحلي للم�سادقة على م�ازنات الهيئات المحلية 
واإجراءات بهذا  اأنظمة  الرغم من وج�د  ع�س�ائية وغير مترابطة على 

الخ�س��س، بما فيها الدليل المالي والإداري.

الت�سخي�سي  التقرير  اأ�سار  �سن�ات،  خم�س  خالل  تنفيذه  تم  عما  درا�سة  وفي 
العمل  ال�سابقة، تم  التقرير  اأنه وبناء على ت��سيات  اإلى  العام 2009  ال�سادر 
للهيئات  المالي  النظام  لإ�سالح  المم�لين  قبل  من  عدة  م�ساريع  تنفيذ  على 
الهيئات  قدرات  لبناء  م�جهًا  كان  ما  منها  رقم5(،  الملحق  )انظر  المحلية 
�سيا�سات  الم�ساريع على و�سع  الآخر من هذه  الجزء  المحلية، في حين عمل 
للبلديات، وبرامج لجباية ر�س�م الخدمات،  واإجراءات مالية ونظم محا�سبية 
ح�ل  الإجراءات  واأدلة  الداخلية  والأنظمة  الل�ائح  من  العديد  و�سع  تم  كما 
الإلكترونية،  المحا�سبية  الناظمة  ونماذج  المحا�سبية  والإجراءات  الأ�س�س 
المحلية  الهيئات  لمحا�سبي  التدريبية  الدورات  من  العديد  عقد  اإلى  اإ�سافة 

وروؤ�ساء البلديات ح�ل الأم�ر المالية.
وفيما يلي ملخ�س لأهم الم�ساريع التي تم تنفيذها في هذا المجال:133

  تدريب روؤ�ساء واأع�ساء الهيئات المحلية الجدد في الأم�ر المالية، من 
خالل عقد ور�س عمل وور�س ت�جيهية للتعريف بالق�انين، وكل ما يتعلق 

بالأم�ر والج�انب المالية.
  اإعداد دليل ح�ل اآلية اإعداد الم�ازنة لدى الهيئات المحلية.

البرامج  على  بتدريبهم  المحلية  الهيئات  م�ظفي  بع�س  مهارات  تنمية    
البلديات  في  وبخا�سة  حديثة،  محا�سبية  طرق  واإدخال  المحا�سبية، 

القادرة ماليًا.
اإدارة الم�ارد    ت�سجيع الهيئات المحلية على ا�ستخدام طرق حديثة في 

المالية.
المحا�سبية عن طريق  والنظم  المالية  بالأم�ر  المحلية  الهيئات  ت�عية    

اإعداد دليل تدريبي واإر�سادي فيها.
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  اإعداد نم�ذج لهيكلة الم�ازنة العام 2006.
  اإقرار نظام م�ظفي الهيئات المحلية للعام 2009.

  اعتماد نظام الرقابة الداخلية في ال�زارة للعام 2008.
  جاري العمل على اإعداد نظام الرقابة على الهيئات المحلية.

  جاري العمل على اإعداد نظام الت�جيه لأعمال الهيئات المحلية.
  اعتماد جزئية خا�سة بمالية مجال�س الخدمات الم�ستركة العام 2008.

  اإقرار نظام اإعداد الم�ازنة العام 2006.

اأما فيما يتعلق بتعزيز م�سادر دخل الهيئات المحلية، فالقليل من الم�ساريع تم 
تنفيذها بهذا المجال، حيث تم تنفيذ بع�س الم�ساريع لدعم تح�سيل وتخمين 
�سريبة الأمالك، وجباية الر�س�م مقابل الخدمات.  ولم يح�سل اأي تقدم يذكر 
بخ�س��س تعزير فر�س ال�ستثمار لدى الهيئات المحلية.134  وما زالت الهيئات 
المحلية تعاني من نق�س في م�اردها، وبخا�سة في ظل ا�ستمرار وزارة المالية 
اأو في الخ�سم منها على  المحلية،  الهيئات  التاأخر في تح�يل م�ستحقات  في 
الرغم من ت�سديد العديد من الهيئات ما عليها من التزامات تجاه الحك�مة، 
وتجاه الم�ردين لخدمات المياه والكهرباء.  وترتبط م�سكلة الهيئات المحلية 
البيانات  وغياب  الم�ستحقات  لتح�يل  وا�سحة  معايير  بغياب  الحك�مة  لدى 
الر�سمية المكت�بة بهذا ال�سدد، ما يجبر روؤ�ساء الهيئات المحلية على الت�جه 
ل�زارة المالية لمعرفة بياناتهم المالية، وما ي�ستحق لهم من اأم�ال، وما عليهم 
من دي�ن، للح�س�ل على بياناتهم ب�سكل �سفهي.  وي�سك� روؤ�ساء الهيئات المحلية 
من اأن التعامل معهم من قبل م�ظفي وزارة المالية يك�ن ب�سفة مراجع عادي، 
ولي�س ب�سفتهم العتبارية كروؤ�ساء هيئات منتخبين، كما ل يحق لهم مراجعة 
عدم  المالية  وزارة  على  ي�ؤخذ  كما  ال�زارة.   لدى  المالية  بياناتهم  وتدقيق 
وفاء  عدم  وكذلك  لديها،  المحلية  الهيئات  تخ�س  التي  المالية  البيانات  دقة 
ما  وه�  القيمة،  اأو  »الت�قيت  حيث  من  �س�اء  القان�نية؛  بالم�ستحقات  ال�زارة 
ي�سبب اإرباكًا وتعثرًا في تطبيق خطط الهيئات المحلية«.  ول ي�جد اأي تن�سيق 
بين وزارة المالية والهيئات المحلية، حيث اأن عمليات التقا�ّس تجري من قبل 
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م�ظف ال�زارة من دون التن�سيق اأو مراجعة الهيئة، كما تق�م ال�زارة بتجميد 
الم�ستحقات وحجب الم�ساريع ب�سكل ع�س�ائي عن الهيئات المحلية بحجة عدم 

وفائها بالتزاماتها.135

ومما �سبق يمكن مالحظة مجم�عة من التحديات التي ت�اجه الهيئات المحلية 
في هذا الإطار تتلخ�س فيما يلي:

اإذ لم  1. نق�س الم�ارد المالية للهيئات المحلية، وبخا�سة ال�سغيرة منها.  
يتم اإجراء اأي تعديل على قان�ن الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 1997 فيما 
جباية  واأ�ساليب  ت�زيعها،  وطرق  المحلية،  الهيئات  م�ارد  بتعزيز  يتعلق 

ال�سرائب والر�س�م.

2. المركزية المالية العالية من قبل وزارة الحكم المحلي، حيث لم يتم منح 
الهيئات المحلية اأي �سالحيات ت�ساعد الهيئات المحلية في تعزيز م�اردها 

وم�سادرها.

م�ساريع  اإن�ساء  �سالحيات  المحلية  للهيئات  تمنح  التي  الت�سريعات  غياب   .3
اقت�سادية.

المحلية،  الهيئات  على  والعائدات  الم�ارد  لت�زيع  وا�سحة  اآليات  غياب   .4
اإ�سافة اإلى التاأخير في دفع تلك الم�ستحقات للهيئات المحلية بعد خ�سم 

ن�سبة منها ل�زارة المالية.

والم�ارد  الم�سادر  اإدارة  في  المحلية  الهيئات  م�ظفي  قدرات  �سعف   .5
القدرات  وغياب  والمالي،  القان�ني  ال�عي  لغياب  المحلية  الهيئات  في 

المحا�سبية والإدارية لديهم.

6. ل ي�جد اأي تغيير يذكر على النظام المالي للهيئات المحلية رقم 1999، وبخا�سة 
فيما يتعلق بعمليات التعامالت المالية من �سرف ودفع ونفقات و�سراء.

على الرغم من الم�ساريع والإنجازات التي تم تحقيقها لتط�ير الج�انب المالية 
الهيئات  تط�ير  طريق  تعتر�س  كبيرة  اإ�سكالية  هناك  تبقى  المحلية،  للهيئات 
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�سالحيات  المحلية  الهيئات  منح  عدم  في  تتمثل  المالية،  وم�اردها  المحلية 
مكف�لة بالق�انين المعم�ل بها من اأجل اإدارة اأم�رها المالية وتعزيز م�اردها.  
تنفيذ  خالل  من  مالي،  ا�ستقالل  ذات  محلية  هيئات  اإلى  ال��س�ل  ويمكن 

الت��سيات التالية:

1. خلق بيئة قان�نية وتنظيمية مالئمة ت�سمح للهيئات المحلية بالقيام بمهامها 
الهيئات  قان�ن  وبخا�سة  الق�انين،  تعديل  ذلك  ويتطلب  م�اردها،  وتعزيز 
للهيئات  المالي  النظام  وتعديل  وتعديالته،   1997 ل�سنة   1 رقم  المحلية 
اأنظمة ت��سح الإجراءات المالية مثل نظام الم�ستريات  المحلية، واإ�سدار 

ونظام الت�ريدات والعطاءات والل�ازم.

الم�ستحدثة،  للبلديات  واإدارية  مالية  اأنظمة  وو�سع  المحلية  الهيئات  دمج   .2
المحا�سبية  الأم�ر  على  م�ظفيها  مهارات  لتنمية  تدريبية  برامج  وعقد 

والإدارية والمالية.

واإدخال  المالية،  م�اردها  اإدارة  من  الم�ستركة  الخدمات  مجال�س  تمكين   .3
خف�س  في  ي�ساهم  ما  وه�  تعامالتها،  في  حديثة  ومحا�سبية  مالية  نظم 

نفقات الهيئات المحلية ال�سغيرة وا�ستخدام اأمثل لم�اردها.

4. التزام ال�سلطة المركزية بتح�يل م�ستحقات الهيئات المحلية، وعدم التاأخر 
فيها، اإلى اأن يتم تاأهيل الهيئات المحلية لت�سبح قادرة على جباية الإيرادات 

الخا�سة بها، دون الحاجة اإلى تدخل ال�سلطة المركزية.

الهيئات  اأعمال  على  والرقابة  الإ�سراف  في  المركزية  ال�سلطة  دور  ح�سر   .5
اإلى  لل��س�ل  والإدارية،  والفنية  والمالية  القان�نية  الج�انب  في  المحلية 

تنمية م�ستدامة.

6. اإعداد �سيا�سة مالية م�حدة للهيئات المحلية تت�سم بال�سفافية والم�ساءلة، 
وم�شتمدة من روؤية ال�شلطة المركزية لقطاع الحكم المحلي.





الف�سل الرابع

�سند�ق تطوير �اإقرا�ش البلديات

البلديات  اأداء  البلديات رافعة مهمة في دعم  واإقرا�س  ي�سكل �سندوق تط�ير 
وتطويره في ال�شفة الغربية وقطاع غزة، حيث قام ال�شندوق منذ ن�شاأته بتنفيذ 
برامج عدة تهدف اإلى تزويد الهيئات المحلية باأدوات لرفع كفاءتها في الأداء 
والتخطيط وتعزيز قدراتها لل��س�ل اإلى الم�سادر المالية وغيرها من و�سائل 
البلديات، و�سف  واإقرا�س  الدعم المختلفة.  وفي حديثه عن �سندوق تط�ير 
رئي�س ال�زراء ال�سابق الدكت�ر �سالم فيا�س عمل ال�سندوق باأنه »نفذ منذ العام 
2007 ح�الي 1929 برنامجًا وم�شروعًا في ال�شفة الغربية وقطاع غزة، بلغ عدد 
الم�شاريع التي نفذت في قطاع غزة 1074 م�سروعًا وفي ال�سفة الغربية 882 
م�سروعًا، حيث بلغت القيمة الإجمالية لجميع هذه الم�ساريع 222 ملي�ن دولر، 
الم�شاريع على قطاع الطرق، والأر�شفة، والجدران ال�شتنادية،  حيث توزعت 
والقاعات  والمالعب،  ال�سحية،  والمراكز  والمدار�س،  العامة،  والمن�ساآت 
الريا�سية، والحدائق، والمراكز المجتمعية، واإدارة النفايات ال�سلبة.  اإن دور 
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ال�سندوق لم يقت�سر على دعم هيئات الحكم المحلي في تقديم خدمات البنية 
التحتية، بل امتد اإلى م�ساندتها في بناء قدراتها الإدارية، حيث اأدار برنامجًا 
والإدارية  والمالية  الم�ؤ�س�سية  المجالت  في  المحلي  الحكم  قدرات  لبناء 
العمل  مجال  في  المحليين  بالخبراء  ودعمها  كافة،  للبلديات  والتخطيطية 
المالي والمحا�سبي، وتقييم الأ�س�ل الثابتة ون�سر ثقافة التدقيق الخارجي.  كما 
اإلى الم�ساهمة في بناء  زود البلديات باأنظمة مالية م�حدة ومتط�رة، اإ�سافة 
ال�ستراتيجي«.136   التنم�ي  والتخطيط  المحلي  التخطيط  �سعيد  على  قدرتها 
واأ�ساف الدكت�ر �سالم فيا�س اإلى اأن ال�سلطة ال�طنية ت�سعى بكل جهدها اإلى 
تط�ير عمل ال�سندوق وت�فير الم�سادر التي تمكنه من ال�ستمرار في تحقيق 
اأُن�سئ من اأجلها.  ول يخفى على القارئ العدد الكبير للم�ساريع  اأهدافه التي 
التي تم تنفيذها خالل ال�سن�ات الخم�س ال�سابقة، وحجم التم�يل الذي قارب 

على ربع مليار دولر.

ماهية  ح�ل  الأ�سئلة  بع�س  عن  الإجابة  الجزئية  هذه  في  الباحث  �سيحاول 
�سندوق تط�ير واإقرا�س البلديات والأهداف التي اأن�سئ من اأجلها؟ وما ه� دور 
تحقيق  في  بالفعل  ال�سندوق  نجح  وهل  البلديات؟  اأداء  تط�ير  في  ال�سندوق 

هذه الأهداف؟

ن�ساأة ال�سند�ق �مهامه 

ل�سنة   120 رقم  المر�س�م  اإلى  ا�ستنادًا   2003 العام  في  ال�سندوق  اإن�ساء  تم 
2003 با�سم �سندوق البلديات، حيث تم اإ�سناد هذه المهمة اإلى وحدة تن�سيق 
الم�ساريع داخل وزارة الحكم المحلي التي اأدارت �سندوقًا للط�ارئ بتم�يل من 
البنك الدولي بقيمة 20 ملي�ن دولر، وم�سروعًا اآخر بتم�يل من التحاد الأوروبي 
بقيمة 30 ملي�ن ي�رو.  كانت الفكرة من وراء اإن�ساء ال�سندوق هي اإن�ساء هيئة 
قطاع  وا�شتراتيجيات  الوطنية  ال�شيا�شات  جميع  وتنفيذ  بدعم  تقوم  تنفيذية 
ال�سيا�سات  �سنع  على  المحلي  الحكم  وزارة  تعمل  حين  في  المحلي،  الحكم 
وتنظيم القطاع.137  في العام 2005، عملت ال�سلطة الفل�سطينية على اعتماد 
ال�زراء  مجل�س  اأ�سدر  حيث  م�ستقلة،  قان�نية  هيئة  ال�سندوق  باعتبار  قرار 
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بتاريخ 2005/10/20 قرار رقم 32/36/09 بت�سكيل ال�سندوق كقناة لتن�سيق 
للم�ساعدة  للبلديات بطريقة �سفافة ومهنية،  وال�طني  الدولي  الدعم  و�سرف 
تطوير  �شندوق  ا�شم  عليه  يطلق  واأ�شبح  المحلي،  الحكم  قطاع  تنمية  في 
واإقرا�س البلديات.  يدير ال�سندوق مجل�س اإدارة يتك�ن من 11 ع�س�ًا ابتداء 
والتخطيط،  المالية،  مثل  كافة؛  بال�زارات  مرورًا  المحلي  الحكم  وزارة  من 
والقت�ساد ال�طني، والأ�سغال العامة، انتهاء باتحاد الهيئات المحلية، ونقابة 
من  عدد  ال�سندوق  ويدعم  البلديات.   بع�س  وروؤ�ساء  والبن�ك،  المهند�سين، 
الدول المانحة، منها البنك الدولي، والدنمارك، واألمانيا، واليابان، واإيطاليا، 
وفرن�سا، وال�س�يد، وه�لندا، وينفذ ال�سندوق عددًا من البرامج، منها برنامج 
تط�ير البلديات على �سبيل المثال، الذي يت�سمن في اإطاره 7 جهات مانحة في 
ملي�ن   32 بمقدار  الأولى  لل�سنة  اأولية  بميزانية  المحلية  الهيئات  تنمية  مجال 

ي�رو، ت�ساهم ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية بقيمة 10% منها.138

وتتلخ�س مهمة ال�سندوق الأ�سا�سية في ترجمة ال�سيا�سات اإلى برامج وم�ساريع 
قابلة للتنفيذ، واإدارة التمويل المتاح لقطاع الحكم المحلي، وم�شاعدة الهيئات 
م�ستدامة  تنمية  تحقيق  في  والم�ساهمة  متميزة،  تقديم خدمات  على  المحلية 
تن�سجم مع الخطط وال�سيا�سات ال�طنية.  ومن اأهداف ال�سندوق اأي�سًا م�ساعدة 
خالل  من  قدراتها،  وبناء  المالية،  الم�سادر  اإلى  لل��س�ل  المحلية  الهيئات 
في  الإجراءات  وت�حيد  م�ظفيها،  وتدريب  الم�ساريع  ت�سميم  في  الم�ساعدة 
تنفيذ الم�ساريع وت��سيع الم�ساركة المجتمعية في الختيار وتحديد الأوليات.139

البرامج الخا�سة  البلديات على  لقد تركزت معظم ن�ساطات �سندوق تط�ير 
بتنمية قدرات البلديات الم�ستهدفة في الن�احي الفنية والإدارية والمحا�سبية 
التنم�ية  الم�ساريع ال�ستثمارية  الت�سغيلية، دون تركيزه على  الم�ساريع  ودعم 
المدرة للدخل.  كما يعمل ال�سندوق على م�ساعدة الهيئات المحلية في و�سع 
ت�ست�في  التي  البلديات  دعم  خالل  من  وتنفيذها،  ال�ستراتيجية  خططها 
ال�شروط والمعايير المنا�شبة من حيث عدد ال�شكان، وطبيعة الم�شاريع التي 
ال�سندوق  يقم  ولم  باأدائها.   يتعلق  وما  لديها،  الم�ج�د  والفائ�س  تقدمها، 
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باأي ن�شاط يذكر فيما يتعلق بمهمة اإقرا�س البلديات ب�شكل كامل، حيث يعاني 
وتم  للبلديات،  الإقرا�س  بعملية  خا�سة  �ساملة  �سيا�سة  غياب  من  ال�سندوق 
الحكم  ل�حدات  ال�ستثمارية  للفر�س  الترويج  مجال  في  �سئيل  تقدم  اإحراز 
العام  في  وال�سادر  المحدث  الت�سخي�سي  التقرير  اأو�سى  حيث  المحلي، 
2009 ب�سرورة فح�س اإمكانية اإ�سدار القرو�س للبلديات من قبل ال�سندوق 
التنمية وال�ستثمار، وه� ما يتطلب تفعيل دور ال�سندوق في  لتم�يل م�ساريع 
هذا المجال، وت�فير الظروف والبيئة المنا�سبة التي من اأهمها وج�د �سيا�سة 
الإقرا�س  عملية  تنظم  معينة  و�شروط  محددة،  ومعايير  وا�شحة،  اإقرا�س 
�سمان  اأجل  من  للبلديات  الإيرادات  م�سادر  تط�ير  اإلى  اإ�سافة  للبلديات، 

ا�ستمرارية عملية الإقرا�س وديم�متها.140

د�ر �سند�ق تطوير �اإقرا�ش البلديات في تطوير
قطاع الحكم المحلي

البلديات  احتياجات  لتحديد  الدرا�سات  من  مجم�عة  باإجراء  ال�سندوق  قام 
وح�سرها في ثالثة محاور، تتمثل في �سرورة تعزيز الإدارة المالية والإدارية 
الم�ازنة  اأداء  بين  ما  ف�سل  ي�جد  ل  اأنه  ال�سندوق  وجد  حيث  للبلديات، 
في  البلديات  قدرة  تعزيز  �سرورة  اإلى  اإ�سافة  البلديات،  في  لها  والتخطيط 

عملية التخطيط التنم�ي ال�ستراتيجي والتخطيط العمراني.141

اأ�ًل. د�ر ال�سند�ق في بناء القدرات �تعزيز الكفاءة الإدارية 
�المالية للبلديات

يعمل �سندوق تط�ير البلديات على تعزيز قدرات البلديات وكفاءتها في الأم�ر 
متن�عة  ون�ساطات  برامج  خالل  من  والفنية  والمحا�سبية  والمالية  الإدارية 
البلديات  تط�ير  برنامج  اأهمها  القروية،  المجال�س  دون  البلديات  ت�ستهدف 
الذي يعمل على ترجمة الخطط ال�ستراتيجية اإلى برامج عمل واقعية، وعلى 

مراحل، وبدعم من الجهات المانحة الدولية.



119�صندوق تطوير واإقرا�ض البلديات

كما يهدف البرنامج اإلى تط�ير الأداء الإداري للبلديات وا�ستمرارية تقديم 
اأي�سًا  يمكنها  ما  المحلية،  الهيئات  م�ارد  تقلي�س  حال  في  فيها  الخدمات 
من الح�س�ل على ثقة ال�س�ق التم�يلية في الم�ستقبل من اأجل ال�ستمرار في 
تقديم خدمات ذات ج�دة للم�اطنين، وه� ما يعتبره ال�سندوق هدفًا تنم�يًا 

في حد ذاته.142

ت�ستهدف  التي  الن�افذ  من  مجم�عة  على  البلديات  تط�ير  برنامج  يحت�ي 
مجم�عة من الم�ساريع المتمثلة في م�ساريع البنية التحتية، والم�ساريع الريادية، 
والفنية  والإدارية  المحا�شبية  الجوانب  في  للبلديات  القدرات  بناء  وم�شروع 
والتخطيط ال�ستراتيجي،143 حيث بداأ ال�سندوق بتنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز 
القدرات المالية والإدارية للبلديات، واإ�سالح اأنظمة المحا�سبة والإدارة المالية 
والبرامج  الأجهزة  لت�سمل  والمالية  الإدارية  النظم  ح��سبة  خالل  من  لديها، 
الخا�سة، والت�ثيق والتدريب، واإيجاد جدول ح�سابات واأطر وهياكل للم�ازنة، 
وو�شع برنامج محا�شبي موحد لجميع البلديات في ال�شفة الغربية وقطاع غزة 
يربطها مع دائرة الم�ازنات في وزارة الحكم المحلي.  ويهدف البرنامج اإلى 
تعزيز قدرة البلديات في ت�سجيل واإدارة م�سادرها المالية من جهة، وتط�ير 
عملها في و�سع الم�ازنات، من خالل ت�حيد نماذج واإجراءات عمل الم�ازنات 
وت�سليم تقارير م�حدة لل�زارة من جهة اأخرى.  كما يعزز البرنامج اأي�سًا الدور 
الرقابي والت�جيهي ل�زارة الحكم المحلي على الأم�ر المحا�سبية والمالية في 

البلديات ب�سكل عام، وعلى الم�ازنات ب�سكل خا�س.144

اأدت  الإ�سكاليات  من  مجم�عة  المحا�سبي  البرنامج  تنفيذ  عملية  واجهت 
و�سعه  تم  المحا�سبي  البرنامج  اأن  اأهمها  من  وكان  فيه،  العمل  ت�قف  اإلى 
ويحت�ي على  ودخلها،  البلديات  يتنا�سب مع حجم  ول  كندية،  �سركة  قبل  من 
اإلى �سع�بة  الكثير من التعقيدات التي تتطلب الكثير من ال�قت والجهد اأدت 
ا�ستخدام البرنامج من قبل البلديات، وعدم ت�فر كادر متخ�س�س في وزارة 
الحكم المحلي قادر على ت�فير الدعم التقني والمعل�ماتي للبلديات، ومغادرة 

م�ست�ساري ال�سركة الكندية البالد.145 
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ثانيًا. د�ر ال�سند�ق في ��سع الخطط ال�ستراتيجية للبلديات

يلعب ال�شندوق دورًا مهمًا في تطوير �شيا�شات قطاع الحكم المحلي، وذلك من 
اأول�ياتها  وتحديد  ال�ستراتيجية،  الخطط  و�سع  في  البلديات  م�ساعدة  خالل 
المحلي،  الحكم  قطاع  �شيا�شات  تطوير  برنامج  �شمن  والخدمية،  التنموية 
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، وبخا�سة وزارة الحكم المحلي، حيث عمل 
ال�سندوق على عقد ور�س عمل وندوات تدريبية، ومن ثم الم�ساركة في و�سع 
الخطط ال�ستراتيجية للبلديات، ومتابعة تنفيذها.  وقد �سارك �سندوق اإقرا�س 
اأ�سل 135  بلديات من  لـ 110  ا�ستراتيجية  و�سع خطط  البلديات في  وتط�ير 
بلدية في ال�شفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعمل ال�شندوق على تنفيذ جزء من 
المم�لين  المذك�رة �سمن هذه الخطط، وبتم�يل من مجم�عة من  الم�ساريع 
للتنمية،  الدنماركية  وال�كالة  الفرن�سية،  التنمية  ووكالة  الدولي،  البنك  مثل 
وال�كالة ال�س�يدية للتنمية الدولية، والتعاون الألماني من خالل البنك الألماني 

للتنمية، وال�كالة الألمانية للدعم الفني، وال�كالة البلجيكية للتنمية.146

اأكثر من 98 بلدية قد تح�سن  اأداء  اأن  ويعتبر �سندوق تط�ير واإقرا�س البلديات 
العمرانية،  الخطط  النظم في عملها؛ مثل  اإدخال مجم�عة من  بعد  ب�سكل عام 
والخطط ال�ستراتيجية، وبرامج الإدارة المالية في الفترة ما بين 2009- 2012، 
لهذه  البلديات  ا�ستعمال  مدى  وقيا�س  م�ؤ�سرات  ب��سع  ال�سندوق  يق�م  و�س�ف 
من  ابتداء  الخدمات  تقديم  في  والتغطية  الج�دة  مدى  قيا�س  وكذلك  الأدوات، 

نهاية العام 2013 وحتى العام 2014. 147

وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه ال�سندوق في تط�ير اأداء البلديات وتعزيز 
وتنفيذ  ال�ستراتيجية،  خططتها  و�سع  في  م�ساعدتها  خالل  من  م�سادرها 
اأن  ترى  البلديات  بع�س  فاإن  الخطط،  هذه  تت�سمنها  التي  الم�ساريع  بع�س 
اإنتاجية  م�ساريع  ولي�ست  وخدمية  تاأهيلية  م�ساريع  اأغلبها  في  الم�ساريع  هذه 
اأو اإنمائية، حيث يعتقد بع�س روؤ�ساء البلديات اأن ال�سندوق ي�ساهم في و�سع 
على  بناء  لي�س  الأحيان  بع�س  في  الم�ساريع  واختيار  ال�ستراتيجية  الخطط 
ومعايير  �شروط  وح�شب  المانحين،  توجهات  ح�شب  واإنما  البلديات،  اأولوية 
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معينة منها عدم قب�ل خطط ا�ستراتيجية تق�م ب��سعها الهيئة المحلية وحدها 
دون م�ساركة ال�سندوق، وتعتقد هذه البلديات اأنه في حال عدم التزامها يتم 
قطع المنح عنها.  في حين اعتبرت بع�س البلديات التي تمت مقابلة روؤ�سائها 
اأي  اأن قيمة المنحة المقدمة من ال�سندوق للم�ساريع قليلة، ول تكفي لتنفيذ 
المم�لة في  الم�ساريع  اأن طبيعة  ال�سندوق من  اأكده  ما  تنم�ية، وه�  م�ساريع 
وتعتر�س  و�شوارع.148   طرق  و�شق  وعيادات،  مدار�س  بناء  في  تتركز  اأغلبها 
من  البلديات  لت�سنيف  ال�سندوق  و�سعها  التي  المعايير  على  البلديات  بع�س 
اآلية جديدة ومراجعة لطبيعة  المنح، وترى �سرورة و�سع  اأجل ح�س�لها على 

المنح المعطاة بناًء عليها.149

الخال�سة

البلديات دورًا مهمًا في تط�ير  واإقرا�س  اأن ل�سندوق تط�ير  مما ل �سك فيه 
اإ�سافة  والإدارية،  والفنية  والمحا�سبية  المالية  قدراتها  وتعزيز  البلديات، 
)انظر  المحلي  الحكم  قطاع  في  المانحين  اأموال  معظم  اإدارة  في  دوره  اإلى 
 150 المنح  والم�ساءلة في �سرف  ال�سفافية  الملحق رقم 1(، وه� ما عزز من 
وتوزيعها، كما اأتاح المجال لوزارة الحكم المحلي لال�شطالع بدورها الرئي�س 
في و�شع ال�شيا�شات والأنظمة للقطاع.151  اإل اأن هناك عددًا من المالحظات 
البلديات  بع�س  انتقدت  حيث  ال�سندوق،  عمل  على  البلديات  بع�س  قبل  من 
ومنح  بم�شاريع  البلديات  لدعم  ال�شندوق  يعتمدها  التي  وال�شروط  المعايير 
معينة، واعتبارها غير م��س�عية ول تتنا�سب مع واقع البلديات،  ومن �سمن 
البلدية للح�شول على ت�شنيف  ال�شروط مثاًل �شرورة وجود فائ�س لدى  تلك 
للظروف  نتيجة  التحقق  �سعب  البلديات  اعتبرته  الذي  الأمر  وه�  )اأ(،152 
القت�سادية ال�سعبة التي تمر بها البلديات الفل�سطينية.  كما راأى البع�س اأن 
طريقة الختيار بحاجة اإلى مزيد من ال�سفافية، واأنها تخ�سع في بع�س الأحيان 
الكبيرة منها،  البلديات، وبخا�سة  ال�سخ�سية« وقدرة بع�س  العالقات  »لعامل 
على التاأثير على ال�سندوق للح�س�ل على منح اأكبر، حيث اأكد بع�س الروؤ�ساء 
اأن بع�س البلديات رف�ست المنح المقدمة من ال�سندوق ل�سغر قيمتها، ولك�نها 
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ل تتالءم مع و�سع البلدية وحجم الخدمات التي تقدمها، ما حدا بال�سندوق 
اإلى رفع قيمة المنحة، ومن هنا يطالب ه�ؤلء ب�سرورة مراجعة المعايير التي 

يتم على اأ�سا�سها اإعطاء المنح.

عن  اإدارية  كم�سروفات  ال�سندوق  يقتطعها  التي  المرتفعة  الن�سبة  وتعتبر 
حيث  لل�شندوق،  الموجهة  النتقادات  اأهم  من  للبلديات  مقدم  م�شروع  كل 
الم�ساريع  بقيمة  مقارنة  مرتفعة  ن�سبة  هي  بالمائة   7 ن�سبة  اأن  البلديات  ترى 
الممن�حة.  كما ل تعتقد كثير من البلديات ب�ج�د جانب اإنمائي لتلك الم�ساريع، 
في حين اعتبر بع�س الروؤ�ساء اأن هناك تدخاًل في انتقاء الم�ساريع المدرجة 
في الخطط ال�ستراتيجية من قبل المانحين، وعدم الأخذ بعين العتبار مطلب 
البلديات.  ويرى البع�س اأن ن�سبة تمثيل البلديات في ال�سندوق �سئيلة مقارنة 
بعدد ال�زارات وغيرها من الجهات الممثلة باإدارة ال�سندوق 153 حاليًا، وه� 
ما ي�ؤدي اإلى تهمي�س دور البلديات في ال�سندوق، ويرون اإلى �سرورة اإ�سراك 
العلمي  البعد  اإدخال  اأجل  من  المبا�سرة  العالقة  ذات  وال�زارات  الجامعات 
والتخطيطي في اإدارته وتط�ير عمله حتى يتمكن من تغطية احتياجات ال�سعب 

الفل�سطيني في المدن والقرى الفل�سطينية كافة.
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مقدمة

عملت الدول على تق�سيم اأرا�سيها اإلى وحدات جغرافية تديرها هيئات محلية 
اأوكل اإليها عبر الق�انين والت�سريعات باإدارة �س�ؤون الم�اطنين وتقديم الخدمات 
لهم.  وياأتي هذا ا�ستجابة اإلى تط�ر دور الدولة وت��سع وظائفها وزيادة الطلب 
من قبل الم�اطنين للح�س�ل على خدمات كثيرة ومتن�عة، ما جعل الحك�مات 
غير قادرة على تلبية هذه الطلبات وتقديم الخدمات بمفردها، وه� ما اقت�سى 
اإلى  الدول  المحلية.  وتعمد  والهيئات  المركزية  ال�سلطة بين الحك�مات  ت�زيع 
هذه  اأن  قناعتها  من  انطالقًا  اأرا�سيها  على  المحلية  النظم  وتدعيم  اإر�ساء 
النظم هي »و�سيلتها المثلى لح�سن اأداء وظيفتها«، واإيمانًا منها باأن ق�ام الإدارة 
تحقيق  هما  مهمين  اأ�سا�سين  على  يرتكز  ديمقراطي  نظام  وج�د  ه�  المحلية 
عن  غني  فاإنه  الفل�سطينية،  الحالة  وفي  ال�سعبية.1   والم�ساركة  الالمركزية، 
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الق�ل اأن تجربة ال�سعب الفل�سطيني في مجال الالمركزية قد �سبقت تجربته في 
الحكم المركزي باأكثر من مئة عام، وه� ما يدلل على اأ�سالة الهيئات المحلية 
في المجتمع الفل�سطيني.  وبعد ن�س�ء ال�سلطة الفل�سطينية العام 1994، نظمت 
والمعدل   1997 ل�سنة   )1( رقم  الفل�سطيني  المحلية  الهيئات  قان�ن  اأحكام 
بم�جب القرار بقان�ن رقم )9( ل�سنة 2008، الطار القان�ني لأعمال الهيئات 
المحلية وعالقتها مع بع�سها البع�س، وكذلك عالقتها مع وزارة الحكم المحلي، 
كما نظمت اأحكام القان�ن الأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل ل�سنة 2003، الأ�سا�س 
الد�ست�ري للهيئات المحلية الذي تن�س المادة )85( منه على تنظيم البالد في 
وحدات اإدارية محلية تتمتع بال�سخ�سية العتبارية.  كما اأ�سارت المادة نف�سها 
اإلى اأن اأي قان�ن ب�ساأن الهيئات المحلية يجب اأن ينظم عالقة الهيئات المحلية 
الرقابة  واأوجه  المالية،  وم�اردها  اخت�سا�ساتها،  ويحدد  المركزية،  بال�سلطة 
ال�سلطة  ت�جهات  �س�ء  في  الدرا�سة  هذه  خالل  له  �سنتعر�س  ما  وه�  عليها، 

المركزية نح� زيادة درجة الالمركزية لدى الهيئات المحلية.

تبحث هذه الدرا�سة في نظام الحكم المحلي في فل�سطين من منظ�ر اإقليمي 
ودولي مقارن، من خالل المقارنة بين نظام الحكم المحلي في فل�سطين من 
جهة، واأنظمة الحكم المحلي والإدارة المحلية في كل من الأردن و«اإ�سرائيل« 
وفرن�سا وجن�ب اأفريقيا  من جهة اأخرى، وذلك لأهمية الدرا�سة المقارنة في 
اإثراء البحث العلمي اأوًل، ولأن الأنظمة الم�سار اإليها تتميز اإما بعمق التجربة 
المحلية فيها واأما بقربها من النم�ذج الفل�سطيني جغرافيًا اأو �سيا�سيًا وتاأثره 
هذه  اتخذتها  التي  الإ�سالحات  في  النظر  اإلى  الدرا�سة  وتهدف  ثانيًا.   فيها 
الدول في ت�جهها نح� الالمركزية، لإلقاء ال�س�ء على التجربة الفل�سطينية، 
ومحاولة تحديد اأين نحن من الإ�سالحات التي تم تبنيها في هذا ال�سدد؟ لقد 
نح�  المدرو�س  »التدرج  �سيا�سة   2003 العام  منذ  المحلي  الحكم  وزارة  تبنت 
الالمركزية«، وتقلي�س عدد الهيئات المحلية من اأجل تمكينها من الت�جه نح� 
الالمركزية، وكذلك العمل على ت��سيع الم�ساركة المجتمعية في اأعمال الهيئات 
المحلية.  تنق�سم الدرا�سة اإلى �سقين، حيث ي�ستعر�س الباحث في ال�سق الأول 
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اأنظمة الإدارة المحلية والحكم المحلي في الأردن و«اإ�سرائيل« وفرن�سا وجن�ب 
اأفريقيا  وفل�سطين، في حين ينظر الباحث في ال�سق الثاني ب�سيء من التحليل 
اأرا�سيها،  على  الالمركزية  لتطبيق  دولة  كل  اأحدثتها  التي  الإ�سالحات  في 
ومقارنتها بفل�شطين.  اإن تناول الالمركزية كمو�شوع مقارن في هذه الدرا�شة، 
ومن  المحلية،  التنمية  تحقيق  في  الالمركزية  تلعبه  الذي  الدور  لأهمية  جاء 
تحديات  من  تعاني  التي  المحلية  هيئاتنا  تمكين  على  الدوؤوب  العمل  �سرورة 

كبيرة تهدد قدرتها على القيام بدورها ال�طني والخدمي والتنم�ي.
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اأ�ًل. نظام الإدارة المحلية في الأردن

�سهد نظام الإدارة المحلية في الأردن م�ؤخرًا تط�رات مهمة تمثلت في تبني 
قان�ن جديد للبلديات العام 2012، مت�جًا مجم�عة من الخط�ات الإ�سالحية 
تعاني منهما  اللذين  المالي  والعجز  الترهل  لتدارك  الحك�مة  بها  التي قامت 
المجال�س المحلية في الأردن.  جزء من هذه الخط�ات تمثل في و�سع الحك�مة 
خطة وطنية �ساملة لإ�سالح نظام الإدارة المحلية، لترتقي بدور هيئاتها من 
وتنم�ي.   تط�يري  دور  ذات  هيئات  اإلى  نظافة،  خدمات  تقدم  هيئات  مجرد 
للتقليل  بالعمل على دمج المجال�س المحلية  الأردن  بداأت عملية الإ�سالح في 
من عدد الهيئات المحلية، وذلك بتعديل القان�ن العام 1994، وفي العام 1996 
تم �سم جميع المجال�س القروية للبلديات، فاأ�سبح عدد الهيئات المحلية في 
الأردن 328 بلدية.  اإل اأن التداخل العمراني وال�سكاني الكبير بين البلديات، 
م�سمى  تحت  البلديات  هذه  دمج  اإلى   2001 العام  المركزية  بالحك�مة  دفع 
في  البلديات  )يبلغ عدد  بلدية  الكلي 99  فاأ�سبح عددها  الكبرى«،  »البلديات 
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عملت  كما  م�ؤخرًا(.   جديدة  بلدية  ا�ستحداث  بعد  بلدية   100 حاليًا  الأردن 
الحك�مة على تقلي�س عدد مجال�س الخدمات الم�ستركة، وبخا�سة غير الفاعلة 

منها، فاأ�سبح عددها ع�سرين مجل�سًا.

1- الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية

ن�ست المادة )121( من د�ست�ر العام 1952 على اأن »ال�س�ؤون البلدية والمجال�س 
اإلى  اأو محلية وفقًا لق�انين خا�سة«، وا�ستنادًا  المحلية تديرها مجال�س بلدية 
كما   ،1954 ل�سنة   )5( رقم  القرى  اإدارة  قان�ن  �سدر  الد�ست�ري  الن�س  هذا 
الذي حلت محله ق�انين عدة  ل�سنة 1995،  البلديات رقم )29(  �سدر قان�ن 

للبلديات كان اآخرها قان�ن البلديات الحالي رقم )7( ل�سنة 2012. 2

تكّ�ن نظام الإدارة المحلية في الأردن من المجال�س البلدية والمجال�س القروية 
حتى العام 1996، حيث تم اإدخال مجم�عة من التعديالت على قان�ن البلديات، 
تم بم�جبها دمج المجال�س القروية مع البلديات في اإطار خطة اإ�سالح الإدارة 
كانت  التي  ال�شعبة  القت�شادية  الأو�شاع  لتدارك  وذلك  الأردن؛  في  المحلية 
تعاني منها المجال�س المحلية، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات للم�اطنين، 
و382  قروية،  مجال�س   309 منها  محليًا  مجل�سًا   637 اإلى  عددها  و�سل  التي 
مجل�سًا بلديًا.3  وفي خط�ة ثانية، عملت الحك�مة على دمج البلديات باعتمادها 
العام  البلديات  عدد  عليها،  بناًء  قل�ست،  وجغرافية،  ديمغرافية  اأ�س�س  على 

2001 من 382 اإلى 99 بلدية )كما �سبق واأ�سير(.

الأحدث  القان�ني  الإطار  بمثابة  ل�سنة 2012  البلديات رقم )7(  قان�ن  يعتبر 
البلديات  اخت�سا�سات  نظم  الأردن، حيث  في  المحلية  الهيئات  لتنظيم عمل 
المركزية.   ال�سلطة  مع  عالقتها  ونظم  المالية،  م�اردها  وحدد  وت�سنيفاتها، 
عرف القان�ن البلدية باأنها »م�ؤ�س�سة اأهلية تتمتع بال�ستقالل المالي والإداري 
يتم ا�ستحداثها واإلغاوؤها وتعيين حدود منطقتها ووظائفها و�سلطاتها بمقت�سى 
القت�سادية  العقبة  منطقة  و�سلطة  عمان،  اأمانة  با�ستثناء  القان�ن  اأحكام 
التنم�ية، حيث  والمناطق  ال�سياحي،  التنم�ي  البتراء  اإقليم  و�سلطة  الخا�سة، 
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يت�لى اإدارة البلدية »مجل�س بلدي يتاألف من رئي�س واأع�ساء يحدد الحد الأعلى 
لعددهم بقرار من ال�زير«.4

رئي�س  انتخاب  يتم  حيث  البلدي،  المجل�س  انتخاب  اآلية  القان�ن  نظم  كما 
المجل�س واأع�سائه مبا�سرة وفقًا للقان�ن، با�ستثناء اأمانة عمان الكبرى، فيت�لى 
ثلثاهم  ينتخب  اأن  على  اأع�سائه،  عدد  ال�زراء  مجل�س  يحدد  مجل�س  اإدارتها 
اأمانة عمان  مع  القان�ن  يتعامل  القان�ن.5   لأحكام هذا  وفقا  مبا�سرًا  انتخابًا 
انتخابية  دوائر  اإلى  الأمانة  ال�زراء  مجل�س  يق�سم  حيث  ا�ستثنائية،  ب�س�رة 
يحددها ويحدد عدد الأع�ساء الذين ينتخب�ن من كل دائرة منها، ويعين الثلث 
الباقي من اأع�ساء مجل�س الأمانة بقرار من مجل�س ال�زراء بناء على تن�سيب 
الأمانة  اأع�ساء مجل�س  اأمين عمان من بين  ال�زراء  ال�زير، كما يعين مجل�س 

بتن�سيب من ال�زير.

2- ت�سنيف البلديات

ق�شم الم�شرع الأردني البلديات وفقًا للمادة )4( من قان�ن البلديات اإلى اأربع 
فئات:6

1. بلديات مراكز المحافظات، واأي بلدية اأخرى يزيد عدد �سكانها على مائة 
األف ن�سمة.

2. بلديات مراكز الأل�ية، والبلديات التي يزيد عدد �سكانها على خم�سة ع�سر 
األف ن�سمة ول يتجاوز مائة األف ن�سمة.

3. بلديات مراكز الأق�سية، والبلديات التي يزيد عدد �سكانها على خم�سة اآلف 
ن�سمة، ول يتجاوز خم�سة ع�سر األف ن�سمة.

4. البلديات الأخرى غير ال�اردة �سمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.

يت�لى ال�زير مهمة ت�سنيف البلديات من خالل اإ�سدار قرار منا�سب بت�سنيف 
اأي بلدية ا�ستنادًا اإلى الإح�ساءات الر�سمية الفعلية والتقديرية ال�سادرة عن 

دائرة الإح�ساءات العامة.
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3. اخت�سا�سات البلديات

حيث  البلدية،  المجال�س  اخت�سا�سات  اأهم  الأردني  البلديات  قان�ن  نظم 
وردت تلك الخت�سا�سات على �سبيل الح�سر في ت�زيع الخت�سا�سات ما بين 

الحك�مة المركزية والمجال�س البلدية.

اإن المجال�س البلدية مح�س�رة في ممار�سة اخت�سا�ساتها ح�سب ما تم اإقراره 
في القان�ن، ول يمكن لها اأن تتجاوز ما حدد لها من اخت�سا�سات، وعلى الرغم 
من اأن معظم تلك الخت�سا�سات وا�سعة من الناحية النظرية، غير اأن هناك 
والحك�مة  البلدية  المجال�س  بين  ما  الخت�سا�سات  تلك  ممار�سة  في  تداخاًل 
المركزية، تتمثل في وج�د اخت�سا�سات تمار�سها وزارات اأو دوائر مركزية اأو 

م�ؤ�س�سات عامة.7

منها  تمار�س  مهمة،   28 في  البلدية  المجال�س  �سالحيات  البلديات  قان�ن  حدد 
وتنظيم  خدمية  اأعمال  باأنها  المهام  تلك  معظم  وتت�سف  مهمة،   24 البلديات 
ورقابة في ظل غياب ال�سالحيات المتعلقة باإن�ساء م�ساريع تنم�ية تع�د بالفائدة 
على المجال�س البلدية نف�سها.8  كما نظم القان�ن الطريقة التي يمكن للمجال�س 
البلدية ممار�سة مهامها، حيث يحق لها اأن تمار�س اخت�سا�ساتها ومهامها مبا�سرة 
مقاولين  اإلى  المهام  تلك  ببع�س  الإيعاز  اأو  وم�ستخدميها،  م�ظفيها  طريق  عن 
اأو �سركات لمدة ل  اإلى اأ�سخا�س  اأو اإعطاء �سالحية تنفيذ المهام  اأو متعهدين، 
تتجاوز ثالثين �سنة، �سريطة م�افقة مجل�س ال�زراء على مدة المتياز و�سروطه.9

الناحية  من  للبلديات  القان�ن  حددها  التي  الخت�سا�سات  ت�سنيف  يمكن 
ال�ظيفية اإلى خم�سة قطاعات رئي�سية تتمثل في:10

1. قطاع الطرق والمرور الذي ي�شمل: فتح ال�شوارع، اإن�شاء مواقف المركبات، 
بيع ف�سالت الطرق اأو ا�ستغاللها.

اإن�شاء  وال�شناعات،  الحرف  تنظيم  خالل:  من  والمهن  الحرف  قطاع   .2
الباعة،  �س�ؤون  تنظيم  والمقاهي،  المطاعم  مراقبة  العامة،  الأ�س�اق 

ترخي�س الل�حات والإعالنات.
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3. قطاع ال�شحة العامة والوقاية من الكوارث.

4. قطاع الأبنية وتخطيط المدن.

واإقرار  البلدية  باأم�ال  الت�سرف  خالل  من  والمالية  الإدارية  ال�ظائف   .5
الم�ازنة ال�سن�ية.

وعلى الرغم من تعدد المهام والخت�سا�سات للمجال�س البلدية، تعاني البلديات 
الأردنية من الزدواجية في الأداء؛ حيث تق�م العديد من الأجهزة الحك�مية 
والم�ؤ�س�سات العامة بالمهام ذاتها، اأ�سف اإلى ذلك اأن بع�س المهام تحتاج اإلى 
وج�د م�سادر مادية وفنية وب�سرية ل تت�فر في معظم البلديات، ومن الأمثلة 
الم�ساهمة في  الحرائق،  اإغاثة منك�بي  المتاحف،  اإن�ساء  ال�ظائف:  تلك  على 

مكافحة الغالء، المحافظة على ال�سحة العامة.11

4. الموارد المالية للبلديات

والر�س�م  ال�سرائب  على  المالية  م�اردها  في  البلدية  المجال�س  تعتمد 
والأم�ال المفرو�سة مقابل تقديم الخدمات للم�اطنين، حيث تعتبر م�سادر 
مبا�سرة تتم جبايتها مبا�سرة من المجال�س البلدية ذاتها، اأو من الحك�مة، 
اأو ب�ا�سطة متعهدين اأو ملتزمين اأو مقاولين.12  كما يحق للهيئات المحلية 
في  تنظيمها  تم  �شروط محددة،  معينة �شمن  الأموال من جهات  اقترا�س 
الت�شديد  واآلية  القر�س  من  الغاية  بيان  ب�شرط  الأردني،  البلديات  قانون 
وم�افقة  البلدية،  ال�س�ؤون  وزير  في  المتمثلة  المخت�سة  الجهات  وم�افقة 

مجل�س ال�زراء.13

الممتلكات  على  ال�شرائب  بفر�س  المتعلقة  ال�شروط  اأهم  القانون  نظم  كما 
الر�س�م  ن�سبة  وحدد  خارجها،  اأو  البلدية  حدود  في  والأرا�سي  والمباني 
المخ�س�سة للبلديات من الر�س�م التي ت�ست�فى بمقت�سى قان�ن ال�سير النافذ 
عن رخ�س اقتناء المركبات، اإ�سافة اإلى تحديد الن�سبة الم�ست�فاة من مخالفات 

قان�ن ال�سير والمخالفات ال�سحية والبلدية والمخ�س�سة للبلديات.14
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تت�لى وزارة المالية ت�زيع ح�سيلة ال�اردات على البلديات بالن�سب التي يقررها 
مجل�س ال�زراء، بناء على تن�سيب ال�زير، على اأن يراعى عدد من العتبارات 
عند تعيين ح�سة كل بلدية يتمثل اأهمها: عدد �سكان البلدية، ن�سبة م�ساهمة 
البلدية في جلب الإيرادات، المركز الذي تتمتع به البلدية، ما يترتب عليها من 

م�س�ؤوليات لي�س لها طابع محلي.15

كما  الإيرادات  جميع  با�ستيفاء  يتعلق  فيما  �سالحيات  اأي  البلديات  تملك  ل 
تم ذكرنا �سابقًا، كما تناولت المادة )51( من القان�ن ذاته �سالحية مجل�س 
ال�زراء -بناء على تن�سيب ال�زير- في تخ�سي�س ق�سم من ح�سيلة ال�اردات 

للعديد من الأم�ر تتمثل في:

ت�جد  ل  التي  والقرى  الم�ستركة  الخدمات  لمجال�س  مالية  م�ساعدات  دفع   .1
فيها مجال�س لتمكينها من القيام بم�ساريع ذات اأهمية ت�ستلزم الم�ساعدة.

2. دفع نفقات فح�س ح�سابات البلديات اإذا دعت الحاجة لذلك.

وتن�سيب  الأمانة،  اأو  البلدية  قرار مجل�س  على  بناء  ال�زراء  لمجل�س  يحق  كما 
ثالث  مرور  بعد  ثبت،  اإذا  للبلدية  م�ستحق  مبلغ  اأي  �سطب  يقرر  اأن  ال�زير، 
�سن�ات على ا�ستحقاقه، تعذر تح�سيله، كما يحق له بالطريقة ذاتها اأن يقرر 
�سطب اأي ق�سم من مبلغ م�ستحق للبلدية اإذا تبين له اأن ذلك اأقرب اإلى تحقيق 

العدالة والإن�ساف، اأو اقتنع باأنه لم�سلحة البلدية.16

اإقرارها من المجل�س الم�سادقة  فاإنها تتطلب بعد  بالم�ازنة،  يتعلق  اأما فيما 
عليها من قبل ال�زير، على اأن ل تتجاوز النفقات ما خ�س�س لها من م�ازنة 
نقل  يج�ز  كما  الجديدة،  الم�ازنة  ت�سديق  يتم  اأن  اإلى  ال�سابقة،  ال�سنة 
المجل�س  اأخرى بقرار من  اإلى  اأو من مادة  اآخر  اإلى  المخ�س�سات من ف�سل 

وم�افقة ال�زير.17

ال�سرائب،  في  فتتمثل  الأردنية،  البلدية  المجال�س  تم�يل  م�سادر  اأهم  اأما 
واأهمها: �سريبة الأبنية والأرا�سي )الم�سقفات(، حيث تبلغ قيمة تلك ال�سرائب 
10% من �شافي قيمة الإيجار ال�شنوي لالأبنية الموؤجرة، و2% من �شافي قيمة 
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البلدية،  منطقة  �سمن  ال�اقعة  الم�ؤجرة  الخالء  لالأرا�سي  ال�سن�ي  الإيجار 
وتت�لى وزارة المالية تقدير الأمالك غير الم�ؤجرة، كما تت�لى جبايتها لم�سلحة 
البلديات، با�ستثناء بع�س البلديات الكبرى التي لديها القدرة على جبايتها؛18 
و�سريبة التح�سين التي تفر�س على اأ�سحاب العقارات ال�اقعة �سمن منطقة 
النفطية،  الم�ستقات  ر�س�م  مثل  الر�س�م  اإلى  اإ�سافة  البلدي،  المجل�س  تنظيم 
ور�س�م رخ�س المهن، ور�س�م الحرف وال�سناعات، ور�س�م خدمات المكاتب 
المهنية، ور�س�م ترخي�س الباعة المتج�لين، ور�س�م ترخي�س و�سائل الدعاية، 
ور�س�م الأبنية، ور�س�م الدللة.  كما تق�م البلديات بجباية الع�ائد التي تتمثل 
في ع�ائد التنظيم العامة، وع�ائد التنظيم الخا�سة، وع�ائد تح�سين الأرا�سي.  
كما اأن هناك م�سادر مالية اأخرى مثل الغرامات، والبدل، واإيرادات الأمالك 
والم�ساعدات،  وال��سايا،  والتبرعات  والقرو�س،  البلدية،  للمجال�س  العامة 

والهبات المقدمة من بنك تنمية المدن والقرى.19

5. انتخابات البلديات

المجال�س  ت�سكيل  في  رئي�سي  كاأ�سل�ب  النتخاب  اعتماد  على  القان�ن  ين�س 
البلدية في الأردن، حيث تطرقت المادة رقم )4( من قان�ن البلديات الحالي 
اإلى مو�شوع النتخاب، ون�شت على اأن »يجري انتخاب جميع المجال�س البلدية 
حل  واإذا  �سن�ات،  اأربع  كل  ال�زير  يحددها  التي  المدة  خالل  واحد  ي�م  في 
للمدة  للبلدية  م�ؤقتة  لجنة  تعين  مدته،  اإكمال  قبل  القان�ن  وفق  بلدي  مجل�س 
المتبقية اإذا كانت اأقل من �سنة، اأما اإذا كانت المدة المتبقية اأكثر من ذلك، 
انتخاب مجل�س  اأ�سهر يجري خاللها  الم�ؤقتة بعمله لمدة ثالثة  اللجنة  فتق�م 

جديد لإكمال مدة المجل�س ال�سابق«.

اأجاز  كما  البلدية،  المجال�س  في  �شنوات  باأربع  الع�شوية  مدة  الم�شرع  حدد 
الم�شرع حل المجل�س البلدي قبل انتهاء مده دورته، وتعيين لجنة تقوم مقام 
المجل�س  انتخاب  خاللها  يجري  �سنة،  على  تزيد  ل  لمدة  المنحل  المجل�س 
البلدي الجديد، وذلك بقرار �سادر عن مجل�س ال�زراء، بناء على تن�سيب وزير 

ال�س�ؤون البلدية والبيئة مع بيان الأ�سباب الم�جبة للحل.
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تقل  ل  ن�سبتها  المجل�س  لع�س�ية  للمر�سحات  »ك�تا«  القان�ن  خ�س�س  كما 
اأعلى  على  ح�شلن  اللواتي  من  لإ�شغالها  المجل�س،  مقاعد  عدد  من   %25 عن 
يحالفهن  ولم  النتخابية  دائرتهن  �سمن  المقترعين  لعدد  بالن�سبة  الأ�س�ات 
الحظ بالتناف�س المبا�سر، واإذا لم يتقدم العدد المطل�ب من المر�سحات، اأو 
لم يت�افر العدد الذي ي�ساوي هذه الن�سبة من عدد اأع�ساء المجل�س لإ�سغالها، 
فيتم التعيين بقرار من مجل�س ال�زراء بناء على تن�سيب ال�زير في حدود هذه 
الن�سبة من �سمن الناخبات الم�سجالت في ق�ائم الناخبين في منطقة البلدية، 
ويطبق هذا الن�س على اأمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالأع�ساء المنتخبين.20

ثانيًا. نظام الحكم المحلي في »اإ�سرائيل«

تاأثرت ال�سلطات المحلية في اإ�سرائيل في تحديد اإطارها التنظيمي بالق�انين 
التي كانت �سائدة خالل فترة النتداب البريطاني في فل�سطين.  حدد قان�ن 
المجال�س  اأما  و�سالحياتها،  البلديات  ن�ساأة  وتعديالته   1934 ل�سنة  البلديات 
كما  وتعديالته.    1941 ل�سنة  المحلية  المجال�س  قان�ن  نظمها  فقد  المحلية 
اأعطت �سلطة النتداب العام 1941 ال�سلطات المحلية اليه�دية �سلطة الت�سريع 
الإعالن  تم  اأن  اإلى  العليا،  البريطانية  اللجنة  م�افقة  �سرورة  مع  للق�انين، 
اإلى  الت�سريع  �سالحيات  نقلت  حيث   ،1948 العام  اإ�سرائيل  دولة  تاأ�سي�س  عن 
المركزية  ال�سلطة  اإ�سراف  تحت  المحلية  ال�سلطات  وو�سعت  الداخلية،  وزارة 
ورقابتها.  كما نظم قرار وزير الداخلية الإ�سرائيلي ل�سنة 1958 ن�ساأة المجال�س 

الإقليمية وعملها.

المحلية،  البلديات، والمجال�س  اإ�سرائيل من  المحلي في  يت�سكل نظام الحكم 
والمجال�س الإقليمية، حيث يبلغ مجم�عها 256 �سلطة محلية، م�زعة بين 77 
المحلية  ال�سلطات  ت�سكل  اإقليميًا،21  و53 مجل�سًا  و126 مجل�سًا محليًا،  بلدية، 
المحلية  ال�سلطات  لها  تخ�سع  التي  ذاتها  للق�انين  وتخ�سع  ثلثها،  العربية 
وتقديمها  اإيراداتها  �سعف  في  الثانية  عن  تتميز  الأولى  ولكن  اليه�دية، 
للخدمات؛ ب�سبب �سيا�سات التمييز التي تمار�سها �سدها الحك�مة المركزية، 
و�سعف اأدائها، وه� ما �سنتناوله فيما بعد ب�سيء من التف�سيل.22  ت�سرف وزارة 
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والأنظمة،  الل�ائح  اإ�سدار  المحلية من خالل  ال�سلطات  اأعمال  على  الداخلية 
اإ�سافة اإلى رقابة تمار�سها وزارات ذات العالقة في مجال الخدمة التي تقدمها 

ال�سلطات المحلية، وبخا�سة في مجال التعليم وال�س�ؤون الجتماعية.23

1. ت�سنيف ال�سلطات المحلية
ت�سنف ال�سلطات المحلية في اإ�سرائيل اإلى:24

1. البلديات: تمثل مراكز المدن والمراكز الح�سرية في التجمعات التي يزيد 
عدد �سكانها على 20،000 ن�سمة.

2. المجال�س المحلية: القرى والتجمعات ال�سكانية التي يتراوح عددها ما بين 
2،000 اإلى 20،000 ن�سمة.

3. المجال�س الإقليمية: وهي عبارة عن نوع من الفيدراليات بين القرى التي 
يبلغ عدد �سكانها اأقل من 2،000 ن�سمة، حيث يمثل كل قرية اأع�ساء ممثل�ن 

عنها في المجل�س الإقليمي.

الن�سبي  التمثيل  نظام  على  بناء  المحلية  ال�سلطات  مجال�س  انتخابات  تعقد 
مرة كل خم�س �سن�ات، حيث كان يتم انتخاب رئي�س ال�سلطة المحلية من قبل 
اأع�ساء المجل�س المنتخبين حتى العام 1978، اإذ يتم انتخاب روؤ�ساء المجال�س 
يتم  الذي  الإقليمي  المجل�س  رئي�س  عدا  ما  مبا�سرة،  انتخابات  في  المحلية 
اختياره من بين اأع�ساء المجال�س الإقليمية المنتخبة.25  تحدد وزارة الداخلية 

اأع�ساء المجال�س المحلية ح�سب عدد �سكان كل �سلطة محلية.

2. اخت�سا�سات ال�سلطات المحلية �مهامها

مجالت  في  الخدمات  تقديم  على  اإ�سرائيل  في  المحلية  ال�سلطات  تعمل 
التعليم والثقافة والرفاه الجتماعي و�سيانة وتعبيد الطرق والمياه وال�سرف 
ال�سحي واإعادة تاأهيل الطرق واإدارة المتنزهات العامة والخدمات الجتماعية 

والريا�سة وال�سحة والثقافة وم�ساريع البنية التحتية.26
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اإن التخطيط المحلي اأي�سًا من �سالحيات ال�سلطات المحلية التي تق�م بعملها من 
خالل لجان التخطيط المحلية في التخطيط، ومنح رخ�س البناء، في حين ت�سترك 
ال�سلطات المحلية ال�سغيرة بلجان تخطيط م�ستركة، يق�م وزير الداخلية بتعيين 
رئي�سها، الأمر الذي يحد من ا�ستقالليتها في القرار.  اإن القرارات التي تتخذها 
لجان التخطيط المحلية يتم رفعها اإلى لجان التخطيط التابعة للمحافظات، التي 

تق�م بالم�سادقة على الخطط التي ت�سعها ال�سلطات المحلية.27

3. الموارد المالية لل�سلطات المحلية
تت�سكل م�سادر دخل ال�سلطات المحلية في اإ�سرائيل من الم�سادر التالية:28

والع�ائد  الخدمات  ور�س�م  ال�سرائب  خالل  من  المبا�سرة  الإيرادات   .1
المختلفة من ممتلكات ال�سلطات المحلية.

2. المخ�س�سات والأم�ال المح�لة من ال�سلطة المركزية، حيث تق�م ال�سلطات 
ال�س�ؤون  اأو  التعليم،  مجال  في  بخدمات  الم�اطنين  بتزويد  المحلية 
الجتماعية، وت�ساهم بح�الي 25% من تكاليف التعليم وال�شوؤون الجتماعية، 
في حين تت�لى ال�سلطة المركزية تم�يل 75% من هذه الخدمات من موازنة 

وزارتي التعليم وال�س�ؤون الجتماعية.

اأعمال  في  اأخرى  وزارات  اأو  المالية  وزارة  قبل  من  المبا�سرة  الم�ساهمة   .3
ون�ساطات ال�سلطات المحلية مثل وزارة الثقافة.

4. المنح والهبات المقدمة مثاًل من وزارة الداخلية.

5. القرو�س المختلفة؛ �س�اء اأكانت داخلية اأم خارجية.

4. العالقة بين ال�سلطات المحلية في المناطق الريفية �الح�سرية

تدار التجمعات ال�سكانية في المناطق الريفية في اإ�سرائيل من قبل المجال�س 
على  الح�س�ل  في  فيها  الخا�سة  الخدمة  مراكز  على  تعتمد  التي  الإقليمية، 
المدن  دور  تقلي�س  اإلى  اأدى  ما  وه�  المجاورة،  المدن  ولي�س على  الخدمات، 
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على  ال�شراع  حدة  من  زاد  كما  و�شالحياتها،  الحجم  ومتو�شطة  ال�شغيرة 
الحدود بين البلديات؛ نظرًا لأن هذه المجال�س تحد من تط�ر حدود البلديات 
اإلى  الإقليمية  المجال�س  من  قان�نية  �سالحيات  تح�يل  ويتطلب  وت��سعها، 
والجتماعية  القت�سادية  الأيدي�ل�جية  ب�سبب  �سعبة  عملية  وهي  البلديات، 
تعاونية  م�ستعمرات  من  والمت�سكلة  المجال�س،  هذه  عمل  طريقة  تحكم  التي 
»الكيبوت�شات«، ورف�شها اأي نوع من التطور الح�شري على اأرا�شيها الزراعية، 
ال�سلطات  حدود  في  تغيير  اأو  اإلغاء  اأو  اإن�ساء  اإن  البيئة.   حماية  ذرائع  تحت 
المحلية في اإ�سرائيل، تخ�سع ل�سالحيات وزير الداخلية بناء على تن�سيب من 
»لجنة الحدود«، اإل اأنه يمكن الطعن في قرارات اللجنة ووزارة الداخلية، وذلك 
بال�ستئناف اإلى محكمة العدل العليا، الأمر الذي تلجاأ اإليه في العادة ال�سلطات 

المحلية عند رف�سها تعديل الحدود.

5.  الإ�سالحات في نظام الحكم المحلي

اأواخر  في  »اإ�سرائيل«  في  المحلي  الحكم  نظام  اإ�سالح  عن  الحديث  بداأ 
الت�سعينيات، بالنظر في اإمكانية دمج ال�سلطات المحلية بهدف تقلي�س الإنفاق 
العام، والرفع من كفاءة اأداء ال�سلطات المحلية، فتم ت�سكيل لجنة العام 1998 
بـ  بالقيام  الحك�مة  البلديات«  »دمج  لجنة  اأو�ست  البلديات.   دمج  في  تنظر 
12 عملية دمج بم�اقع مختلفة، كما و�سعت ت��سياتها لتطبيق �سيا�سة الدمج 
اأيًا من عمليات الدمج التي اأو�ست بها اللجنة لم  اأن  اإل  على م�ست�ى وطني.  
تنفذ من قبل وزارة الداخلية، اإلى اأن طالب وزير المالية العام 2003، باإجراء 
�سلطة   27 دمج  اإلى  اأدى  المحلية،  الهيئات  دمج  خالل  من  كبيرة  اإ�سالحات 
محلية فقط، من خالل اإ�سدار قان�ن ين�س بذلك، ودون ت�سكيل لجنة لر�سم 
الحدود الجديدة لل�سلطات المدم�جة.  وقد اأعادت الحك�مة الكرة في العام 
2007، حيث عملت على تعيين لجنة دمج جديدة، اإل اأنه لم يتم عمل الكثير 
بهذا ال�سدد؛ حيث عمدت الحك�مة، وفي محاولة اأخيرة منها لالإ�سالح، اإلى 
عليه،  بناء  تتم،  حيث  »المتروب�ليتان«،  اأو  الكبرى«  »البلديات  نظام  تطبيق 
اإعادة ت�زيع بع�س ال�سرائب والر�س�م بين البلديات المتجاورة كخط�ة بديلة 
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عن الدمج، وذلك لت�سجيع الهيئات الغنية للت�سارك في اإيراداتها مع الهيئات 
ذات الإيرادات المحدودة.29

كما عملت الحك�مة الإ�سرائيلية على ت�سجيع التعاون بين البلديات، من خالل 
ال�سرف  و�سبكات  المياه،  وخدمات  الم�ستركة،  ال�سناعية  المناطق  اإن�ساء 
م�ستركة  مجال�س  ت�سكيل  قان�ن   2001 العام  الحك�مة  �سنت  حيث  ال�سحي، 
للمياه وال�سرف ال�سحي، بحيث يك�ن الن�سمام فيها لل�سلطات المحلية ب�سكل 
المحلية  ال�سلطات  جميع  تلتزم  بحيث   ،2004 العام  تعديله  تم  وقد  ط�عي، 
بالن�سمام اإلى مجل�س م�سترك للمياه وال�سرف ال�سحي بحل�ل العام 2007.  
وتبع القان�ن �سدور قرار ين�س على اأن تدار خدمات المياه وال�سرف ال�سحي 
فقط من قبل المجال�س التعاونية الم�ستركة لل�سلطات المحلية بحل�ل 2008، 

واأن تنقل ال�سالحيات اإليها.

كما عملت الحك�مة على ت�سجيع البلديات المتال�سقة في الحدود على التعاون 
فيما بينها، من خالل ت�سكيل لجان تخطيط محلية م�ستركة، واإقرار قان�ن العام 
1992 ي�سمح للبلديات المتجاورة التي تقيم على اأرا�سيها مناطق �سناعية على 

جباية �سريبة على ال�سناعات وت�زيعها فيما بينها.

6. ال�سلطات المحلية العربية

م�زعة  محلية،  �سلطة   70 حوالي  في  الفل�شطينيين  من   %90 من  اأكثر  ي�سكن 
�سمن 3 مناطق جغرافية هي المثلث والجليل في �سمال فل�سطين التاريخية، 
والنقب في الجن�ب، بينما ي�سكن الـ 10% المتبقون في مدن م�شتركة ي�شكنها 
يه�د وعرب.  تعاني ال�سلطات المحلية العربية في »اإ�سرائيل« من تمييز وا�سح 
المخ�س�سات  بتح�يل  يتعلق  فيما  وبخا�سة  الإ�سرائيلية،  الحك�مة  قبل  من 
المحلية  لل�شلطات  الدولة  موازنة  من   %10 تتجاوز  ل  التي  اإليها،  الحك�مية 
ب�سكل عام، الأمر الذي ي�سعف من اأدائها.  اأما العامل الثاني، فيتمثل ب�سعف 
اإيراداتها، وذلك ب�سبب عدم وج�د �سرائب تجبيها ال�سلطات من ال�سناعات 
وال�ستثمارات التجارية اأو ال�سياحية، ويع�د ذلك لعدم ت�فر م�ساحات واأرا�ٍس 



153تحليل نظم الإدار ة المحلية في الدول المقارنة

اأرا�سيها  على  ال�ستثمارات  وت�سجيع  ل�ستقطاب  المحلية  ال�سلطات  تملكها 
)تمثل م�ساحة الأرا�سي العربية فقط 2.5% من اأرا�شي »اإ�شرائيل«، حيث تمت 
م�سادرة اأكثر من ن�سف الأرا�سي الممل�كة للمدن والقرى الفل�سطينية داخل 

»اإ�سرائيل« ل�سالح بناء الم�ست�طنات الإ�سرائيلية(.30

التزام  عدم  ب�سبب  مالية  �سع�بات  من  العربية  المحلية  ال�سلطات  تعاني  كما 
المحلية،  بالقيادات  الثقة  بعدم  تتعلق  اقت�سادية  لأ�سباب  بالدفع؛  الم�اطنين 
من  تاأخيرًا  المحلية  ال�سلطات  تعاني  كما  المحلية.   للمجال�س  اإدارتها  و�س�ء 
قبل  من  والبناء  التنظيم  خطط  على  الم�سادقة  في  المركزية  الحك�مة  قبل 
المحافظات، ما يدفع الم�اطنين العرب اإلى البناء دون ا�ست�سدار تراخي�س، 
وه� ما ت�ستخدمه الحك�مة المركزية فيما بعد كذريعة ل�ست�سدار اأوامر بالهدم.

كذلك تعاني ال�سلطات المحلية العربية من �سع�بات مالية وعجز في الم�ازنة 
ب�سكل م�ستمر، ما يترتب عليه عدم قدرتها على دفع رواتب م�ظفيها، وتقديم 
ب�سبب  وذلك  المالي،  ا�ستقاللها  من  والحد  جهة،  من  للم�اطنين  الخدمات 
وزير  قام  اإذ  اأخرى.   المالية من جهة  ل�س�ؤونها  الداخلية  وزارة  اإدارة م�ظف 
�سلطة   71 اأ�سل  من  محلية  �سلطة   51 في  اإداريين  م�ظفين  بتعيين  الداخلية 

محلية عربية ب�سبب العجز المالي في م�ازناتها.31

ثالثًا. نظام الإدارة المحلية في فرن�سا

1. التنظيم الإداري للهيئات المحلية

ل ي�جد تعريف للهيئات المحلية في الد�ست�ر الفرن�سي للعام 1958 والمعدل 
العام 2003، وكذلك في قان�ن الهيئات المحلية الفرن�سي للعام 1996، واإنما 
ن�س الد�ست�ر الفرن�سي للعام 1958 في الفقرة الثالثة من المادة )72( على 
اإطار  في  تحديدها  يتم  م�ستقلة،  اإدارية  ب�سالحيات  المحلية  الهيئات  تمتع 
 (Libre الإدارة«  في  ال�ستقالل  »مبداأ  الد�ست�ر  عليه  اأطلق  ما  وه�  القان�ن، 
انتخابها  يتم  محلية  الهيئات مجال�س  �س�ؤون  باإدارة  تق�م    .Administration(
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مبا�سرة من قبل الم�اطنين.  وقد ربط الد�ست�ر ما بين مبداأ ال�ستقالل في اإدارة 
�س�ؤون الهيئات المحلية والنتخاب المبا�سر لأع�ساء مجال�س الهيئات المحلية 
من قبل الم�اطنين، حيث يتم انتخاب مجال�س البلديات والمحافظات والأقاليم 
كل 6 �سن�ات.  ويحدد الد�ست�ر واجبات الهيئات المحلية واخت�سا�ساتها على 
اأ�سا�س الخت�سا�س العام ولي�س الح�سر، ما اأ�سبح يعرف بالأ�سل�ب الفرن�سي 
في ت�زيع الخت�سا�سات ما بين الحك�مة المركزية والمجال�س المحلية، حيث 
الطابع  ذات  الم�سائل  في  القرارات  اتخاذ  �سلطة  المحلية  الهيئات  منحت 

المحلي كافة.

كانت الهيئات المحلية في فرن�سا مك�نة من البلديات حتى العام 1789، عندما 
البلديات  عدد  لتر�سيد  وذلك  الدوائر،  اأو  المحافظات  لت�سكيل  قان�ن  �سدر 
الفرن�سية.  ا�ستمر نظام الإدارة المحلية بالعمل بهذين الم�ست�يين اإلى اأن جاء 
قان�ن 1982، وه� ما يعرف بالمرحلة الأولى من الالمركزية )Act I) لإعطاء 
اإلى جانب  م�ستقلة  واأ�سبحت وحدات محلية  لالأقاليم،  العتبارية  ال�سخ�سية 
اأ�سبح هنالك ثالثة  التي كانت قائمة من قبل، وعليه  والبلديات  المحافظات 

م�ست�يات من التنظيم الالمركزي في فرن�سا.

2. الت�سنيفات الإدارية

تم تق�سيم البالد اإلى ثالثة م�ست�يات محلية تختلف في مهامها واخت�سا�ساتها 
وفي طبيعة مجال�سها، تتمثل تلك الم�ست�يات في كل من الأقاليم وعددها الي�م 
22 اإقليمًا، والدوائر اأو المحافظات وعددها 100، والمجال�س البلدية حيث بلغ 

عددها العام 2004 ما يقارب 36784 مجل�سًا بلديًا.32

اأ. المجال�س المحلية

ال�س�ؤون  على  �سيطرة  المحلي  الحكم  وحدات  اأكثر  من  المجال�س  تعتبر 
المياه واإطفاء  العامة ومرافق  المحلية، حيث تق�م ب�سيانة الطرق والحدائق 
الحرائق.  وتنظم المجال�س المحلية وفق قان�ن البلديات الذي يحدد الجهاز 
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الإداري للمجل�س في رئي�س البلدية، والمجل�س المحلي.  يمار�س رئي�س الهيئة 
يعين  فه�  للمجل�س،  التنفيذي  الجهاز  رئي�س  باعتباره  �سالحياته  المحلية 
ال�ساأن،  هذا  في  المجل�س  عن  ال�سادرة  للتعليمات  وفقًا  الإداريين  الم�ظفين 
ويبا�سر الإ�سراف على العمل التنفيذي.  ولكل هيئة محلية مجل�س محلي يتم 
انتخاب اأع�سائه لمدة �ست �سن�ات، كما يتم تجديد ع�س�ية ثلث الأع�ساء كل 
�سنتين، ويق�م مجل�س الهيئة المحلية باإقرار الم�ازنة وي�سرف ويراقب ال�س�ؤون 
خالل  من  البلدي  المجل�س  اختيار  ويتم  المحلية.   ال�سبغة  ذات  التنفيذية 
انتخابات مبا�سرة ب�ا�سطة الم�اطنين، اأما رئي�س البلدية فيتم اختياره من قبل 
يحل  اأن  الجمه�رية  رئي�س  ويملك  المنتخبين.  هذا  المحلي  المجل�س  اأع�ساء 
مجال�س الهيئات المحلية في بع�س الحالت ال�ستثنائية عندما تخل ب�اجباتها 

اأو تتقاع�س عن اأداء م�س�ؤولياتها.33

بلغ عدد البلديات في فرن�سا العام 2004 ما يقارب 36،784 بلدية، حيث ي�سكن 
50% من عدد �شكان فرن�شا في بلديات يبلغ عدد �شكانها اأقل من 10 اآلف ن�سمة، 
في حين يعي�س اأقل من 700 �سخ�س في 25،000 بلدية.  وعلى الرغم من عدد 
�سكان الهيئة المحلية وحجمها، فقد منح القان�ن جميع البلديات ال�سالحيات 
نف�سها، وتتمتع المجال�س المحلية ب�سالحيات عامة "touch a tout" بكل ما له 

عالقة باإدارة ال�ساأن العام المحلي.

ب.  الدوائر اأو المحافظات

لقد تم اإن�ساء المحافظات بم�جب قان�ن 26 �شباط ل�شنة 1790، حيث كانت 
تتبع الم�ست�ى المركزي وتمثل الدولة، اإلى اأن جاء قان�ن 1871 ليعطيها �سفة 
انتخابه من  يتم  المحافظات من خالل مجل�س عام  اإدارة  تتم  هيئة محلية.  
اإلى »كانت�نات« لها  خالل انتخابات مبا�سرة، ويتم تق�سيم الدوائر النتخابية 
مجل�س يتم انتخاب ع�س� يمثلها في مجال�س الدائرة، ما ي�سمن تمثيل معظم 
ب�سكل  المحافظات  اأو  الدوائر  الدائرة.  ت�سطلع  المحلية في منطقة  الهيئات 

رئي�سي بكل ما له عالقة بال�سالحيات في المجال الجتماعي.
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ج. الأقاليم

هذه  ت�سكيل  تم  وقد  فرن�سا،  في  الإدارية  ال�حدات  اأكبر  من  الأقاليم  تعتبر 
اأجل التخطيط الإقليمي للمدن والبلدات المختلفة،  العام 1955 من  الأقاليم 
اإلى اأن تم تح�يلها اإلى هيئة محلية ذات �سخ�سية معن�ية العام 1982، واأ�سبح 
اإقليمي  اإدارة الأقاليم من قبل مجل�س  عددها 22 داخل حدود فرن�سا.34  يتم 
رئي�سه  ويتمتع  الم�اطنين،  قبل  من  مبا�سرة  انتخابات  ب�ا�سطة  انتخابه  يتم 

ب�سالحيات تنفيذية بناء على قان�ن العام 1982.

3. الخت�سا�سات

نظم قان�ن الهيئات المحلية الفرن�سي للعام 1996 والمعدل للعام 2004 اأهم 
اخت�سا�سات الهيئات المحلية وواجباتها ح�سب كل م�ست�ى اإداري، ابتداء من 
الأقاليم وانتهاء بالبلديات.  وجاءت تلك الخت�سا�سات على �سكل حزمة خا�سة 
من خالل تحديد الخت�سا�سات وفق قاعدة عامة؛ اإذ يك�ن للم�ست�يات الإدارية 
الخت�سا�سات  تاأِت  لم  بمعنى  بالأعمال،  القيام  الحرية في طريقة  المختلفة 

على �سبيل الح�سر كما ه� الحال في اأنظمة محلية اأخرى.

اإن عدم الت�جه نح� ح�سر الخت�سا�سات جاء من منظ�ر اأن الهيئات المحلية 
�سمن  المناطق  في  للم�اطنين  المحلية  ال�س�ؤون  اإدارة  عن  الم�س�ؤولة  هي 
فاإنه  المحلية،  الهيئات  �سالحيات  تحت  يندرج  ل  الذي  ال�ساأن  اأما  حدودها، 
اأكبر  حرية  يعطي  الح�سر  عدم  اإن  المركزية.   ال�سلطة  م�س�ؤولية  من  يبقى 
الم�ستدامة، من خالل  التنمية  عملية  في  اأ�سا�سي  دور  للعب  المحلية  للهيئات 
اإمكانية تط�رها، وقيامها بمهام تتما�سى مع الظروف الجتماعية والقت�سادية 
الخدمات.   تقديم  اإلى جانب  تنم�ية  وتنفيذها م�ساريع  المحلي،  المجتمع  في 

وفيما يلي اخت�سا�سات كل م�ست�ى من الم�ست�يات الإدارية:

اأ. اخت�سا�سات الأقاليم

يتم اإدارة الإقليم من قبل مجل�س يت�لى مهام اإدارة ال�س�ؤون المتعلقة في الأقاليم 
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القت�سادية  بالتنمية  المتعلقة  الم�سائل  في  مهامه  تتمح�ر  حيث  مبا�سرة، 
القان�ن  اإلى  وا�ستنادًا  الإقليم.35   حدود  في  والعلمية  والثقافية  والجتماعية 

تتمتع الأقاليم ب�سالحيات متن�عة تتمثل في:36

الإقليمي  التخطيط  خالل  من  وذلك  القت�سادية:  التنمية  في  الم�ساهمة   .1
والتنظيم، واإدارة الأرا�سي والدعم المالي والفني المبا�سر وغير المبا�سر 
والبنية  الإقليم،  م�شتوى  على  الموا�شالت  واإدارة  الخا�س،  القطاع  اإلى 

التحتية مثل بناء خطوط ومحطات ال�شكك الحديدية.

تدريب  برامج  و�سع  وذلك من خالل  المهني:  والتدريب  التعليمي  المجال   .2
مهنية مثل التدريب ودمج ال�سباب في التعليم، وبناء المدار�س.

3. حماية التراث والأماكن التاريخية.

4. منع التل�ث والهتمام بالبيئة.

5. بناء وتجهيز وتحمل تكلفة ت�سغيل المدار�س الثان�ية.

6. تدريب ال�حدات المحلية الأخرى داخل الأقاليم.

وو�سع  التنم�ي  التخطيط  في  عامة  اخت�سا�سات  الأقاليم  القان�ن  منح 
وطني،  م�ست�ى  على  الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  اأجل  من  ال�ستراتيجيات 
وذلك  حدودها،  �سمن  ال�اقعة  المحلية  والهيئات  المحافظات  مع  بالتعاون 

لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية.

ب. اخت�سا�سات الدوائر اأو المحافظات

المحلية  والهيئات  المحافظة  في  العمل  �سير  تنظيم  المحافظة  يت�لى مجل�س 
اإن�ساء هيئة  ال�اقعة �سمن حدودها، وتحديد اخت�سا�س كل منها، من خالل 
الأعمال  في  الم�س�رة  لتقديم  والبلديات،  العامة  الهيئات  مع  م�ستركة  عامة 
الل�ائح الداخلية في حدود الق�اعد العامة  الفنية والمالية والقان�نية، وو�سع 
على  الت�س�يت  يت�لى  كما  المجل�س.   لخت�سا�سات  القان�ن  يحددها  التي 
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الم�ازنة التخطيطية للمحافظة، والعمل على تنفيذها، واإن�ساء واإدارة المرافق 
المحلية التي تع�د بالنفع العام على المجتمع المحلي، والإ�سراف على اأمالك 
الدولة في داخل النطاق المحلي للمحافظة.  وتتمثل اأهم اخت�سا�سات الدوائر 

اأو المحافظات في المجالت التالية:37

اأوًل. المجال الجتماعي والم�ساعدات الجتماعية:

1. الهتمام بالطف�لة، وذلك من خالل اإن�ساء الح�سانات.
اأماكن ال�سكن والندماج  2. الهتمام بذوي الحتياجات الخا�سة، وت�فير 

الجتماعي.
3. الهتمام بكبار ال�سن والم�سنين، وذلك من خالل بناء بي�ت الم�سنين 

وت�فير ال�سكن المالئم لهم.
المادي الجتماعي، وذلك من خالل تقديم خدمات اجتماعية  4. الدعم 

لتعزيز الت�سامن، ودعم الحالت الخا�سة والعائالت الفقيرة.
5. ت�فير الأماكن الريا�سية واإدارتها.

6. التخطيط التنم�ي والح�سري.

ثانيًا. مجال التعليم:

1. بناء المدار�س للمرحلة الإعدادية وتاأهيلها.
2. اإدارة  الخدمات الفنية للمدار�س.

ثالثًا. مجال التنظيم:

1. اإدارة الممتلكات والمياه وال�سكك.
2. اإدارة ال�شوارع والموا�شالت الرابطة بين اأرا�شيها.

اإ�سافة اإلى مجالت متعددة، مثل:

1. تقديم خدمات للمحافظة متعلقة بالتعليم المت��سط والكليات.
2. فتح الطرق ال�سريعة داخل المحافظة و�سيانتها.
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3. تقديم الم�ساعدات العامة وخدمات الرفاهية.
4. تط�ير المناطق الريفية، والهتمام بالق�سايا البيئية في المحافظة.

5. الهتمام بالأماكن ال�سياحية في المحافظة.

اأكثر تحديدًا وتف�سياًل، وفي  اأن اخت�سا�سات المحافظات هي  من المالحظ 
مجالت تتعلق بال�س�ؤون الجتماعية، وتقديم الم�ساعدات، والتعليم، وال�سياحة، 

والهتمام بق�سايا البيئة على م�ست�ى الأقاليم، ومعظم مهامها تنفيذية.

ج. اخت�سا�سات المجال�س البلدية:

يخت�س المجل�س البلدي باإدارة وتنظيم كافة ال�س�ؤون المحلية التي تهم المجتمع 
على  والت�س�يت  الداخلية،  ل�ائحه  و�سع  ذلك  تحقيق  �سبيل  في  وله  المحلي، 
اأول�ية  وتحديد  القرو�س،  وعقد  المحلية،  وال�سرائب  الر�س�م  وتقدير  الم�ازنة، 
عليهم  والرقابة  وم�ساعديه  رئي�سه  انتخاب  المجل�س  يت�لى  كما  الخدمات.  
البلدية  لرئي�س  كما  المحلية.38   والهيئات  للمجل�س  التابعين  الم�ظفين  وعلى 
بتنظيم  يق�م  حيث  والق�سائي،  الإداري  المجالين  في  متعددة  اخت�سا�سات 
النتخابات على اأرا�سي بلديته، والم�ساركة في تعداد ال�سكان والأح�ال المدنية، 
و�سائل  تطبيق  و�سمان  وال�فاة،  ال�لدة  �سهادات  وا�ستخراج  الزواج،  عق�د  مثل 
الأمن والحماية العامة.  وتتمتع المجال�س المحلية ب�سالحيات عامة من اأجل اإدارة 
ال�ساأن العام المحلي، وهي اأكثر تف�سياًل من اخت�سا�سات الأقاليم والمحافظات، 
وال�سالحيات ح�ل  المهام  تلك  وتتمح�ر  للم�اطنين،  الأكثر قربًا  اأنها  وبخا�سة 

تنظيم �س�ؤون ال�حدة المحلية، ويمكن تعداد اأهم تلك ال�سالحيات في:

واإ�سدار  الهيكلية  مخططاتها  ب��سع  البلدية  تق�م  حيث  التخطيط:  مجال   .1
رخ�س البناء.

2. المجال التعليمي: اإدارة المدار�س البتدائية، واإدارة �س�ؤون التعليم الأ�سا�سي.

3. المجال الجتماعي: حيث تق�م بالنظر في طلبات الم�ساعدة الجتماعية، 
واإبداء راأيها قبل تح�يلها اإلى المحافظات.  كما تق�م بعمل درا�سات وتقييم 
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حاجات الم�اطنين، وباإمكانها تقديم خدمات اجتماعية من خالل العاقد 
مع المحافظات في مجالت مختلفة.

ومدار�س  والمتاحف  المكتبات  اإدارة  خالل  من  وذلك  الثقافي:  المجال   .4
الم��سيقى و�سالت الم�سرح.

5. المجال الريا�سي والترفيهي: وذلك من خالل دعم الن�ساطات الريا�سية، 
)التدريب  والمالعب  الريا�سية  والمراكز  الثقافية  المراكز  وت�فير 

وال�سباحة(.

6. مجال �سيانة الطرق والتخطيط للبلدية.

والهتمام  الخدمية  المهام  في  تتركز  المحلية  المجال�س  اخت�سا�سات  اإن 
بال�س�ؤون المحلية الي�مية للم�اطنين، كما تتمركز ح�ل مهام اأ�سا�سية محددة، 
ال�طنية  ال�سيا�سات  في  اأو  مبا�سر،  ب�سكل  التنمية  في مجال  دور  اأي  تلعب  ول 

القت�سادية اأو الجتماعية.

4. الموارد المالية

لكن  اأخرى،  اإلى  الفرن�سية من هيئة  المحلية  الهيئات  اإيرادات  تختلف طبيعة 
الفرن�سية.   الجمه�رية  اأنحاء  م�ست�ى في جميع  لكل  الإيرادات  �سكل  ثبات  مع 
اإن  خارجية.   م�ارد  داخلية،  م�ارد  ق�سمين:  اإلى  فرن�سا  في  الم�ارد  تنق�سم 
اأهم الم�ارد المالية الداخلية للمجال�س تتمثل في ال�سرائب والر�س�م واأرباح 

الم�سروعات ال�ستثمارية.39

اأوًل. الم�ارد الداخلية للهيئات المحلية، وتتلخ�س بـ:

1. ال�سرائب على الأمالك العقارية.
2. ال�سرائب على قيمة الإيجار التي يراعى فيها اإذا ما كان العقار مبنيًا 

اأم ل.
3. ال�سرائب على الم�ساكن ويتحملها ال�ساكن حتى ل� كان م�ستاأجرًا.
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4. �سريبة المهن وتفر�س على اأ�سا�س الراتب اأو الدخل المتاأتي من المهنة، 
اإلغاوؤها في  اأن ل تتجاوز ن�سبة معينة تحددها الق�انين، ولقد تم  على 

الإ�سالحات الأخيرة العام 2010.

اإلى الر�س�م المحلية التي تجبيها البلديات؛ مثل ر�س�م دخ�ل الحدائق  اإ�سافة 
والمتاحف التابعة للمجل�س المحلي، ور�س�م الإعالنات، والر�س�م مقابل الخدمات 
التي تقدمها الهيئات المحلية للم�اطنين، واأج�ر الم�ساكن والعقارات الممل�كة 
للمجل�س المحلي، وكذلك اأرباح المجال�س المحلية من الم�سروعات ال�ستثمارية.

ثانيًا. الم�ارد الخارجية للهيئات المحلية في فرن�سا:

للهيئات  المركزية  ال�سلطة  من  المح�لة  المنح  في  الم�ارد  تلك  تتمثل 
المحلية، حيث تعتبر م�ردًا اأ�سا�سيًا في م�ازنات الهيئات المحلية.  اإذ يمثل 
هذا الم�سدر ما يقارب 35٪ من اإجمالي اإيرادات الهيئات المحلية العام 
2005.  كما تعتمد الهيئات المحلية في اإنجاز م�سروعاتها الكبيرة وبرامج 
التنمية المحلية على القرو�س من البن�ك والم�ؤ�س�سات المالية، التي �سكلت 
وتفر�س  نف�شه،40  للعام  المحلية  الهيئات  اإيرادات  مجمل  من   %11 ن�سبة 

الدولة على الهيئات المحلية اأن تقتر�س فقط لدعم م�ساريع ا�ستثمارية.

رابعًا. نظام الحكم المحلي في جنوب اأفريقيا 

الف�سل  نظام  ب�سبب  تحديات  من  اأفريقيا   جن�ب  في  المحلي  الحكم  عانى 
يعي�شون  )الذين  الملونين  اأفريقيا   جنوب  �شكان   %60 كان  حيث  العن�سري، 
وقد  ال�سحية.   والخدمات  والكهرباء  المياه  من  محرومين  بالبانت��ست�نات( 
والل�ن،  العرق  ح�سب  مجزاأة  العن�سري  الف�سل  فترة  خالل  البلديات  كانت 
وغير متطورة، ول تخ�شع اإدارتها لأي نوع من المحا�شبة، اإلى اأن جاء الد�شتور 
الأ�س�س لنظام  العن�سري، وي�سع  الف�سل  ليعالج مخلفات نظام  العام 2000، 
اأفريقيا  نح� اتخاذ  محلي ديمقراطي.  اتجهت ال�سلطة المركزية في جن�ب 
اأهمها  كان  العن�سري،  الف�سل  نظام  نهاية  بعد  متعددة  اإ�سالحية  اإجراءات 

اإعادة هيكلة نظام الحكم المحلي وتعديل نظام البلديات.
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نظم الد�ست�ر نظام الحكم المحلي في جن�ب اأفريقيا ، حيث اأكد على اأن هذا 
النظام يتك�ن من البلديات التي تدير ال�س�ؤون المحلية في المنطقة الخا�سة 
تعمل  اأن  �سرورة  على  واأكد  ال�طنية،  الت�سريعات  مع  يتعار�س  ل  بما  بها، 
الخدمات  تقديم  في  المتمثل  منها،  الأ�سا�سي  الهدف  تحقيق  على  البلديات 
الأ�سا�سية للم�اطنين.  كما عملت الحك�مة في الإطار نف�سه على اإقرار العديد 
لالأقاليم  تق�سيم منظمة  تمخ�ست عنها عملية  التي  الجديدة  الت�سريعات  من 
اإن  واإيراداتها.   ومهامها  البلديات  �سالحيات  في  النظر  واإعادة  الم�ج�دة، 
في  تمثل  المحلي  الحكم  العام 1993 في قطاع  الإ�سالح  نح�  الحك�مة  ت�جه 
عقد النتخابات للمجال�س النتقالية الم�ج�دة منذ نظام الف�سل العن�سري، 
النتخابات  واإجراء   ،278 اإلى   843 من  المحلية  الهيئات  عدد  من  والتقليل 

المحلية العام 2000 .41

1. التنظيم الإداري

اأكد الد�ست�ر على اأن جن�ب اأفريقيا هي دولة م�حدة مع وج�د نظام حكم ل 
مركزي، مع تاأكيده على �سرورة وج�د تن�سيق فعال ور�سيد ما بين الم�ست�يات 
لتحقيق الحاجات الأ�سا�سية للم�اطنين، وتحقيق التنمية في المجتمع المحلي.  
ويت�سكل نظام الحكم في جن�ب اأفريقيا من ثالثة م�ست�يات: الم�ست�ى ال�طني، 

م�ست�ى المقاطعات، الم�ست�ى المحلي.42

1. الم�ست�ى ال�طني: يتمثل الم�ست�ى ال�طني في الحك�مة المركزية التي تق�م 
من  الأول�يات  وتحديد  الخارجية  البالد  �س�ؤون  واإدارة  ال�سيا�سات  ب��سع 
خالل الق�انين التي ي�سرعها البرلمان.  وتاأتي اأهم م�سادر دخل الحك�مة 
المركزية من ال�سرائب، واأهمها �سريبة الدخل، و�سريبة القيمة الم�سافة، 

والجمارك.

2. م�ست�ى المقاطعات: ت�سكل المقاطعات الم�ست�ى الثاني في جن�ب اأفريقيا، 
اأفريقيا الت�سعة،  حيث حدد الد�ست�ر في الباب ال�ساد�س مقاطعات جن�ب 
وبّين  وهياكلها،  المقاطعات  بحك�مات  المناطة  ال�سالحيات  وو�سح 
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مجل�س  خالل  من  الت�سريع  حق  المقاطعات  الد�ست�ر  منح  لقد  حدودها.  
الحك�مة  ي�سكل  المقاطعة  يدير  تنفيذي  ومجل�س  للمقاطعة،  يتبع  ت�سريعي 
المحلية فيها.  ت�سطلع حك�مة المقاطعات ب�سالحيات محددة ومح�س�رة 
ت�سترك  اأخرى  و�سالحيات  الجتماعي،  والرفاه  وال�سحة،  التعليم،  مثل 
فيها مع الحك�مة ال�طنية �سمن الأول�يات التي تحددها الحك�مة ال�طنية.  
في  وال�طنية  المحلية  الت�سريعية  ال�سلطة  بين  الت�سارب  الد�ست�ر  وينظم 
باإ�سدار  ال�سلطتين  اإحدى  الم�ستركة، ويحدد متى وكيف تخت�س  الم�سائل 
القرار.43  وت�سكل الر�س�م على رخ�س المركبات والر�س�م الم�ست�فاة من 
الم�ست�سفيات وال�سرائب على اأندية القمار اأهم م�سادر دخل المقاطعات.

3. م�ست�ى البلديات: لقد تناول الباب ال�سابع من الد�ست�ر الم�ست�ى المحلي، 
واأقر ت�سكيل بلديات ت�سم مناطق البالد كافة، حيث تملك كل بلدية مجل�سًا 
بلديًا يقع على عاتقه م�س�ؤولية اتخاذ القرارات واإدارة ال�س�ؤون المحلية في 
منطقته مع وج�د م�ظفين فيها.  يتم اختيار الأع�ساء من خالل انتخابات 
محلية مدتها خم�س �سن�ات، كما يعمل على عر�س ميزانية البلدية كل �سنة، 

مع التركيز على خطط التط�ير والتنمية وتقديم الخدمات لكل منطقة.

العمل على  ب�سرورة  وذلك   44 المحلية،  الحك�مة  اأهداف  الد�ست�ر  ولقد حدد 
ت�فير  المحلية، و�سمان  المجتمعات  اأمام  ت�فير حك�مة ديمقراطية وم�ساءلة 
التنمية  وتعزيز  المحلي،  الم�ست�ى  على  وا�ستدامتها  للم�اطنين  الخدمات 
القت�سادية والجتماعية، وكذلك تعزيز بيئة اآمنة و�سحية، وت�سجيع م�ساركة 
المحلي،  الحكم  ق�سايا  في  المحلي  المجتمع  ومنظمات  المحلية  المجتمعات 
لتحقيق  واإدارية  مالية  م�ارد  من  لديها  بما  بجهد  تعمل  اأن  البلدية  وعلى 

الأهداف ال�سابقة الذكر.

2. الت�سنيفات الإدارية

حدده  ما  ح�سب  م�ست�يات  ثالثة  اإلى  اأفريقيا  جن�ب  في  البلديات  ت�سنف 
الد�ست�ر:45
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 2.5 �سكانها  عدد  معدل  ويبلغ  الكبيرة،  المدن  بلديات  هي  )اأ(:  بلديات   .1
ملي�ن ن�سمة.46  ويبلغ عدد البلديات الم�سنفة بـ )اأ(، 8 بلديات كبرى يدير 
�س�ؤون كل منها مجل�س بلدي، كما لديها �سالحيات ت�سريعية.  تتميز هذه 

البلديات بك�نها مراكز اقت�سادية، ولديها ا�ستقالل مالي واإداري كبير.

المجل�س  في  وت�سترك  اأفريقيا،  جن�ب  بلديات  باقي  ت�سكل  )ب(:  بلديات   .2
تقع  التي  )ج(  بلدية  مع  نف�سها  الت�سريعية  وال�سالحيات  نف�سه  البلدي 
�سمن حدودها.  يبلع عدد بلديات )ب( 226 بلدية، ويختلف عدد �سكانها 

وم�ازناتها من بلدية اإلى اأخرى.

من  مجم�عة  حدودها  �سمن  وت�سم  الأقاليم،  بلديات  وهي  )ج(:  بلديات   .3
البلديات ال�سغيرة )ب(، ويت�سكل مجل�سها البلدي من ممثلين من مجال�س 
ت�سريعية،  اأي�سًا �سالحيات  ولديها  ال�سنف )ب(،  بلديات  بلدية عدة من 

ويبلغ عددها 44 بلدية؛ اأي بمعدل 5 بلديات )ج( في كل اإقليم.47

3. ال�سالحيات

لقد اأعطى الم�شرع في جنوب اأفريقيا البلديات �شالحيات لتقديم خدمات 
مجالت  في  خا�سة  تنم�ية  �سالحيات  منحها  كما  للم�اطنين،  اأ�سا�سية 
منحها  فقد  الأ�سا�سية،  الخدمات  �سعيد  على  اأما  القت�سادية.   التنمية 
القان�ن �سالحيات في مجال خدمات المياه، وال�سرف ال�سحي، و�سبكات 
الكهرباء، وجمع النفايات، والدفاع المدني، واإدارة العوا�شف في المناطق 
ال�شوارع  واإ�شاءة  العامة،  والحدائق  العامة،  والنظافة  والمقابر،  ال�شكنية، 
ومراكز  الريا�سية،  والمرافق  المركبات،  وم�اقف  والمرور،  والطرق، 
رعاية الطفولة.  اأما فيما يتعلق بالخدمات التطويرية، فقد منحها الم�شرع 
ومنح  التجارية،  الأنظمة  وو�سع  البناء،  واأنظمه  التخطيط  في  �سالحيات 
التم�ينية  الم�اد  تبيع  التي  التجارية  المحالت  على  والرقابة  التراخي�س، 
والم�سروبات الكح�لية للعم�م، ومنحها اأي�سًا �سالحيات في ال�سحة البيئية، 
والم�سالخ، والأ�س�اق، وال�سياحة المحلية، والم�ا�سالت العامة، داخل حدود 
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الطابع  ذات  بال�سالحيات  يتعلق  فيما  اأما  واليافطات.   والتل�ث،  البلدية، 
التنم�ي، فهي ت�ستمل على:

واإعطاء  واإدارتها،  الم�ازنة  وو�سع  التخطيط  عمليات  واإدارة  تنظيم  اأ. 
الجتماعية  التنمية  وتعزيز  للمجتمع،  الأ�سا�سية  لالحتياجات  الأول�ية 

والقت�سادية للمجتمع.

الحك�مة  م�ست�ى  على  و�سعها  يتم  التي  التنمية  برامج  في  الم�ساركة  ب. 
ال�طنية والمقاطعات.

4. الموارد المالية
لقد حدد الد�ست�ر الم�ارد المالية للبلديات، وذلك من خالل:48

1. فر�س وجباية ال�سرائب على الممتلكات، وجباية الر�س�م مقابل الخدمات 
التي تقدمها البلدية اأو المقدمة نيابة عنها.

ال�طنية،  الت�سريعات  مع  تتعار�س  ل  اأخرى  �سرائب  اأو  ر�س�م  اأي  فر�س   .2
وتندرج �سمن مناطق البلديات.

ودعم  الم�ازنة،  دعم  اأجل  من  الأخرى  البلديات  اأو  البن�ك  من  القرو�س   .3
احتياجات اأ�سا�سية مثل الطرق اأو �سبكات المياه.

4. التح�يالت من الحك�مة ال�طنية وحك�مة المقاطعات كما ن�س عليها الد�ست�ر.

5. الإ�سالحات في نظام الحكم المحلي

كان عدد الهيئات المحلية ما قبل العام 2000 يزيد على 1000 هيئة محلية، 
جن�ب  في  النظام  تح�ل  وبعد  اأنه  اإل  العن�سري،  الف�سل  نظام  فيها  يطبق 
اأفريقيا اإلى نظام ديمقراطي، تم العمل على بناء نظام حكم محلي ديمقراطي 
بناء  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  التركيز  تم  كما  المحلية،  الهيئات  عدد  فيه  خف�س 

قدرات البلديات، حيث اأن معظمها لم تت�فر لديها اأي قدرات تذكر.
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ه�  اأفريقيا،  جن�ب  في  المحلي  الحكم  نظام  ي�اجهها  التي  التحديات  اأهم  اإن 
العمل مع م�ست�يات الحكم الأخرى بطريقة متكاملة، وبخا�سة في مجالت المياه 
ولهذا  وال�سحة.   الم�ا�سالت  و�سبكات  ال�سحي  ال�سرف  و�سبكات  والكهرباء 
و�سعت مبادئ تم العمل بم�جبها عند اإعادة هيكلة نظام الحكم المحلي، وهي 
وج�د ت�ا�سل جغرافي بين المناطق، والعمل على ال�ستراك في الم�سادر، وتحديد 
حجم البلديات ب�سكل منا�سب، بحيث ت�سهل اإدارتها من الن�احي المالية والإدارية 
والجتماعية.  لقد تم تاأ�سي�س هيئة م�ستقلة لر�سم حدود البلديات، بحيث تعمل 
هذه الهيئة ب�سكل م�ستمر على تقييم اأداء البلديات في تقديم الخدمات حتى تق�م 

الحك�مة بتعديل ال�سالحيات الممن�حة لها بناء على قدراتها.

6. العالقة بين الحكومة �موؤ�س�سات الحكم المحلي

اإن العالقة ما بين الحك�مة ال�طنية وحك�مة المقاطعات والحكم المحلي هي 
 (Cooperative عالقة حكم تعاونية ح�سب ما اأكد عليه الد�ست�ر في الباب الثالث
الحكم  م�ؤ�س�سة  م�ست�يات  بين  العالقة  الد�ست�ر  حدد  حيث   ،Government(

الثالثة: الحك�مة ال�طنية، المقاطعات، الم�ست�ى المحلي، وو�سع مجم�عة من 
المبادئ للتعاون بينها على اأ�سا�س مراعاة م�سلحة الم�اطن، وبالتالي اأوجب 
الد�ست�ر هذه الم�ست�يات بالتعاون وحل الخالفات بينها وديًا، وفي حال تعذر 
اأن قطاع الحكم المحلي هو  اإلى الق�شاء.  وعلى الرغم من  اللجوء  ذلك يتم 
قطاع م�شتقل، فاإن الحكومة الوطنية وحكومة المقاطعات تمار�شان دورًا رقابيًا 
على البلديات، وقد األزم الد�ست�ر الحك�مة ال�طنية والمقاطعات بتقديم الدعم 

للبلديات وتعزيز قدراتها من اأجل القيام ب�اجباتها.

اأي  اأن  اإل  للدولة،  العامة  الق�انين  و�سع  ب�سلطة  ال�طنية  الحك�مة  وت�سطلع 
المقاطعات  اأو حك�مة  ال�طنية  الحك�مة  لق�انين ت�سعها  اأو م�س�دات  م�ساريع 
تتعلق بال��سع القان�ني اأو ال�سالحيات الممن�حة للبلديات، ي�ست�جب عر�سها 
المقاطعة،  في  الت�سريع  مجل�س  اأو  البرلمان  اأمام  تمريرها  قبل  العم�م  على 

لإف�ساح المجال اأمام البلديات اأو الأفراد لالعترا�س اأو اإبداء راأيهم.
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خام�سًا. نظام الحكم المحلي في فل�سطين

1. الهيئات المحلية الفل�سطينية

َف قان�ن الهيئات المحلية رقم )1( ل�سنة 1997 والمعدل بم�جب القرار بقان�ن  َعرَّ
رقم )9( ل�سنة 2008، الهيئة المحلية في المادة رقم )1( فقرة )ب( باأنها: »وحدة 
َف القان�ن مجل�س الهيئة  الحكم المحلي في نطاق جغرافي واإداري معين«.  كما َعرَّ
اللجنة  اأو  القروي  المجل�س  اأو  المحلي  المجل�س  اأو  البلدية  »مجل�س  باأنه  المحلية 
الإدارية اأو لجنة التط�ير اأو اأي مجل�س اآخر، ي�سكل وفقًا لأحكام هذا القان�ن...(، 

في حين لم ي�سر هذا القان�ن اإلى كيفية واآلية ت�سنيف الهيئات المحلية.

من  كبير  عدد  با�ستحداث   1995 العام  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  قامت 
الهيئات المحلية وت�سنيفها، وذلك ل�سد الفراغ الإداري الذي فر�سه الحتالل 
المحلي،  الم�شتوى  على  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  مناطق  في  الإ�شرائيلي 
وال�ستجابة لمطالب التجمعات الفل�سطينية التي اندفعت تطالب عبر ممثليها 
ال�سيا�سيين والع�سائريين بتمثيل محلي، وذلك من خالل اإعطاء هذه التجمعات 
�سفة اعتبارية قان�نية لتقديم الخدمات للم�اطنين، وتمكنها من تلقي التم�يل 
من ال�سلطة الفل�سطينية والجهات المانحة، في ظل غياب ا�ستراتيجية وا�سحة 

للحكم المحلي في ذلك ال�قت.

الهيئات  ت�سنيف  في  المحلي  الحكم  وزارة  اتبعتها  التي  المعايير  اأهم  ومن 
المحلية، هي: 1- القتران بال��سع القائم قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية.  2- 
القتران بالتجمعات ال�سكانية الكبيرة كهيئات محلية.  3- اعتبار كل التجمعات 
ال�سكانية ف�ق 4 اآلف ن�سمة مجال�س محلية في القد�س، وكذلك بع�س التجمعات 
ال�سكانية في اأريحا.49  4- اعتبار التجمعات ف�ق الألف ن�سمة مجال�س قروية.  
5- اأما التجمعات دون الألف ن�سمة، فقد اعتبرت لجان م�ساريع، ول تجري فيها 
الغربية  ال�سفة  في  المحلية  الهيئات  اأ�سبح عدد  وبذلك  انتخابات محلية.50  
وقطاع غزة في ذلك الوقت 497 هيئة محلية،51 مق�سمة اإلى 118 بلدية، و11 

مجل�سًا محليًا، و241 مجل�سًا قرويًا، و127 لجنة م�ساريع.52
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وفي خط�ة اأخرى لت�سنيف الهيئات المحلية الفل�سطينية، عملت وزارة الحكم 
المحلي، وبقرار من وزير الحكم المحلي في العام 1998، على تق�سيم البلديات 
اإلى اأربع فئات )اأ، ب، ج، د(.  وقد اتبعت وزارة الحكم المحلي في تق�سيمها 
�سكانها،  وعدد  المحلية،  الهيئة  ن�ساأة  بتاريخ  عالقة  ذات  معايير  للبلديات 
وم�قعها في المحافظة.53  وبناء عليه، فقد �سملت الفئة )اأ( 14 بلدية، و�سمت 
مراكز المحافظات كافة، و�سملت الفئة )ب( 24 بلدية، والفئة )ج( 41 بلدية، 

اأما الفئة )د( فقد �سملت 39 بلدية.

2. الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية

حدد القان�ن الأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل ل�سنة 2003 في المادة )85( طبيعة 
الإدارة المحلية من خالل ن�سه على اأن »تنظم البالد بقان�ن في وحدات اإدارة 
منتخب  مجل�س  منها  وحدة  لكل  ويك�ن  العتبارية،  بال�سخ�سية  تتمتع  محلية 
انتخابًا مبا�سرًا على ال�جه المبين في القان�ن.  ويحدد القان�ن اخت�سا�سات 
وحدات الإدارة المحلية وم�اردها المالية وعالقتها بال�سلطة المركزية ودورها 
في اإعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القان�ن اأوجه الرقابة على تلك 
ال�سكانية  المعايير  التق�سيم  عند  ويراعى  المختلفة.   ون�ساطاتها  ال�حدات 
لل�طن  الترابية  ال�حدة  على  للحفاظ  وال�سيا�سية  والقت�سادية  والجغرافية 

وم�سالح التجمعات فيه«.

كما جاء قان�ن الهيئات المحلية رقم )1( ل�سنة 1997 بعد �سل�سلة ط�يلة من 
حدت  التي  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  في  الإ�شرائيلية  الع�شكرية  الأوامر 
قان�ن  محل  ليحل  المحلية،  التنمية  تحقيق  في  المحلية  الهيئات  دور  من 
 )5( رقم  القرى  اإدارة  وقان�ن   ،1955 ل�سنة   )29( رقم  الأردني  البلديات 
ل�سنة  البلديات النتدابي رقم )1(  الغربية، وقان�ن  ال�سفة  ل�سنة 1954 في 
1934، وقان�ن اإدارة القرى ل�سنة 1944 في قطاع غزة.  لقد �شاوى القانون 
بين مجال�س البلديات والمجال�س القروية ولجان الم�ساريع،54 وذلك من حيث 

الخت�سا�سات والم�ارد المالية.
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ح�سر القان�ن اأهم اخت�سا�سات الهيئات المحلية في 27 مهمة، نذكر منها: 
اإ�سدار رخ�س البناء، تنظيم المحالت التجارية، التخطيط الح�سري، المياه، 
الكهرباء.  وحدد دور الهيئات المحلية في تح�شين وتنظيم اأو�شاع المواطنين 
ت�سكيل  عملية  اأي�سًا  القان�ن  وتناول  الم�ستدامة.   التنمية  لتحقيق  المعي�سية، 
حيث  وع�س�يتها،  الهيئات  هذه  رئا�سة  ونظم  واإلغائها،  المحلية  الهيئات 
وكيفية  وفقدانها  �سغ�رها  وحالت  وتجديدها  والع�س�ية  الرئا�سة  مدة  حدد 
ا�ستردادها.  كما تناول �س�ؤون م�ظفي الهيئات المحلية، وحدد عالقة الهيئات 
في  و�سالحياتها  ال�زارة  م�س�ؤوليات  وبين  المحلي،  الحكم  ب�زارة  المحلية 

الرقابة والت�جيه على هذه الهيئات.

لقد تاأثر الإطار القان�ني الحالي المنظم لعمل الهيئات المحلية في ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة بالموروث القانوني الذي خلفته الحقب التاريخية التي 
حكمت فل�سطين، وه� ما قد يف�سر درجة المركزية العالية في الرقابة في 
وجاء  المحلية.   الهيئات  اأعمال  على  ال�زير  م�افقة  ت�ست�جب  التي  م�اده 
المحلية  الهيئات  قان�ن  تعديل  ب�ساأن  ل�سنة 2008  رقم )9(  بقان�ن  القرار 
رقم )1( ل�سنة 1997، ليزيد مركزية القان�ن، وذلك باإعطائه مزيدًا من 
يجيز  اإذ  التعديل(،  من  الثالثة  )المادة  المركزية  للحك�مة  ال�سالحيات 
حال  في  ال�زير  من  بتن�سيب  المحلية  الهيئة  مجل�س  حل  ال�زراء  لمجل�س 
اأو في  القان�ن،  المن�س��س عليها في  المجل�س ب�سالحياته  اأخل  اأو  تجاوز 
حالة انتهاء مدة دورة المجل�س، وتعيين لجنة تق�م بمهام المجل�س المنحل 
المحلية خالل  الهيئة  انتخابات مجل�س  تجري  بحيث  �سنة،  اأق�ساها  لمدة 
هذه الفترة.  وقد ذهب القان�ن اأبعد من ذلك باإعطاء ال�زير ال�سالحية، 
م�اد  التعديالت  �سملت  كما  الهيئة.   رئا�سة  من  المجل�س  رئي�س  باإقالة 
تت�سمن تحديد رواتب روؤ�ساء الهيئات المحلية، ومكافاآت اأع�ساء المجل�س 
بدل ح�س�ر الجل�سات بنظام رواتب ي�سدر عن مجل�س ال�زراء بتن�سيب من 

ال�زير.55
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3. الخت�سا�سات

 2008 ل�سنة  والمعدل   1997 ل�سنة   )1( رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  نظم 
�سالحيات الهيئات المحلية من بلديات ومجال�س قروية من خالل المادة )15( 
من القان�ن نف�سه، حيث جاءت هذه ال�سالحيات على �سبيل الح�سر على نهج 
قان�ن البلديات الأردني للعام 1955.  لقد ح�سر القان�ن �سالحيات الهيئات 

المحلية في 27 مهمة، يمكن تق�سيمها اإلى اأربعة قطاعات:

وتعيين  لل�سرب،  ال�سالحة  بالمياه  ال�سكان  تزويد  مثل  العامة:  الخدمات   .1
واإدارتها  العامة  المجاري  واإن�ساء  اأ�سعارها،  وتحديد  ل�ازمها  م�ا�سفات 
وتنظيمها،  المقابر  واإن�ساء  وتنظيمها،  العامة  الأ�س�اق  واإن�ساء  ومراقبتها، 
وتنظيم الحرف وال�سناعات، واإن�ساء المالجئ للمحتاجين، ومراقبة جمع 
التبرعات في الأماكن العامة، واإن�ساء المتاحف والمكتبات العامة وغيرها.

واإعداد  وتنظيمها،  البلدة  تخطيط  مثل  والتنظيمية:  التخطيطية  الأعمال   .2
وتعديلها  واإلغائها  ال�شوارع  وفتح  والتف�شيلية،  الهيكلية  المخططات 

و�سيانتها، ومراقبة اإن�ساء الأبنية وترخي�سها، وهدم الأبنية الخطرة.

المتج�لين،  الباعة  وتنظيم  ومراقبة  الت�س�ل،  منع  مثل  الرقابية:  الأعمال   .3
ومراقبة الل�حات والإعالنات وتنظيمها، ومراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها، 

ومراقبة المحالت.

على  للمحافظة  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  مثل  ال�قائية:  الخت�سا�سات   .4
ال�سحة العامة، واتخاذ الحتياطات لم�اجهة اأخطار ال�سي�ل والفي�سانات.

محلي،  م�ست�ى  لكل  محددة  �سالحيات  المحلية  الهيئات  قان�ن  يخ�س�س  لم 
والمجال�س  البلدية  المجال�س  من  لكل  متماثلة  ال�سالحيات  تلك  واإنما جاءت 
القان�ن  يفرق  لم  كما  والإدارية.   المالية  قدراتها  عن  النظر  بغ�س  القروية 
الخت�سا�سات  هذه  اأن  ويالحظ  ال�سالحيات.   هذه  بين  الأهمية  درجة  في 
تقت�سر على الخدمات البلدية منق��س منها العديد من ال�سالحيات ال�سبطية 
اأي  اأو  وال�شتثمارية،  القت�شادية  وال�شالحيات  المدني،  والدفاع  والإطفاء 
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�سالحيات في مجال التعليم وال�س�ؤون الجتماعية اأو الخدمات ال�سحية.  بل 
اأ�سبحت عر�سة  المحلية  للهيئات  القان�ن  التي منحها  اإن بع�س ال�سالحيات 
للتاآكل كالكهرباء، والماء، اأو مثل �سحب �سالحيات اإ�سدار تراخي�س الحرف 
ل�زارة  ومنحها  المحلية،  الهيئات  من  ال�زراء  مجل�س  من  بقرار  وال�سناعات 
اأ�سف  المحلية.56   للهيئات  المالية  الم�ارد  من  اأ�سعف  الذي  الأمر  ال�سحة، 
اإلى ذلك التداخل في ال�سالحيات بين الهيئات المحلية وبع�س ال�زارات التي 
�سلبتها اأي�سًا بع�سًا من اخت�سا�ساتها مثل التداخل في ال�سالحيات بين وزارة 

ال�سحة والهيئات المحلية فيما يتعلق بال�سحة العامة.

4. الم�سادر المالية

بمالية  المتعلقة  الأم�ر   1997 ل�سنة   )1( رقم  المحلية  الهيئات  ان�ن  ق  نظم 
ت�زيع  واآلية  الم�ازنة،  واإعداد  والر�س�م،  بالإيرادات،  ابتداء  المحلية  الهيئات 
الم�ارد من خالل مجم�عة من الم�اد القان�نية، حيث تناولت المادة )22( من 
القان�ن اأهم اإيرادات الهيئات المحلية التي تمكنها لممار�سة مهامها في خدمة 

المجتمع المحلي، والتي تتمثل في:

اأحكام  بمقت�سى  المتاأتية  اأو  المفرو�سة  والأم�ال  والر�س�م  ال�سرائب  اأ. 
اآخر  اأو نظام  اأي قان�ن  اأو  اإليه،  اأي نظام �سادر بال�ستناد  اأو  القان�ن، 

ن�س فيه على ا�ستيفاء �سرائب اأو ر�س�م اأو مخالفات للهيئات المحلية.

ب. التبرعات والهبات والم�ساعدات التي ي�افق عليها المجل�س.

ج. الح�سة التي تخ�س�سها ال�سلطة التنفيذية للهيئة المحلية.

وتتم  الأمالك،  �سريبة  فهي:  ال�سرائب،  من  المحلية  الهيئات  عائدات  اأما 
جبايتها بوا�شطة وزارة المالية مقابل اقتطاع مبلغ 10%، وتحويل 90% للهيئات 
الأمالك،  �سريبة  من  جزء  وهي  المعارف،  �سريبة  المهن؛  �سريبة  المحلية؛ 
تتم جبايته من قبل الهيئات؛ وال�سريبة ال�سخ�سية، وهي �سريبة تجبيها بع�س 
البلديات والمجال�س القروية وتفر�س على الرجال على �شكل مبلغ مقطوع.  كما 
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تجبي الهيئات المحلية ر�س�م النفايات، ور�س�م المجاري وال�سرف ال�سحي، 
الكهرباء  ور�س�م  فيها(،  المياه  م�ساريع  تدير  التي  )للهيئات  المياه  ور�س�م 
وبخا�سة  الرخ�س،  ور�س�م  فيها(،  الكهرباء  م�ساريع  تدير  التي  )للهيئات 
رخ�س البناء، ور�س�م الأ�س�اق )الهيئات التي تملك اأ�س�اقًا تجارية(، ور�س�م 
ذات  والم�ساريع  والن�ادي،  والمتنزهات،  ال�سمك،  )ك�س�ق  خا�سة  م�ساريع 

ال�سبغة التجارية(.

من  الطرق،  على  النقل  وغرامات  ر�س�م   )25( المادة  في  القان�ن  نظم  كما 
قانون  بمقت�شى  ت�شتوفى  التي  والغرامات  الر�شوم  من   %50 تخ�سي�س  خالل 
النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية، وتتك�ن من رخ�س اقتناء 

المركبات، ومن غرامات التاأخير، وغيرها.

لها  لي�س  فاإنه  المحلية،  للهيئات  تع�د  الإيرادات  تلك  ك�ن  من  الرغم  على 
تحتفظ  حيث  قيمتها،  تعديل  اأو  بجبايتها  �س�اء  فيها؛  الت�سرف  �سالحية 
على  المتبقية  الن�سب  ت�زيع  ب�سلطة  المالية  ب�زارة  ممثلة  المركزية  ال�سلطة 
الهيئات المحلية بالطريقة التي يقررها مجل�س ال�زراء بناء على تن�سيب من 
وزير الحكم المحلي )المادة 26(، وبناًء على اعتبارات خم�سة حددها القان�ن 

تف�سح المجال اأمام ال�سلطة المركزية لل�سيطرة التامة على طريقة ت�زيعها.

كما يعطي القان�ن الحق لمجل�س ال�زراء بناء على تن�سب ال�زير اأن يخ�س�س 
ومجال�س  للمجال�س  مالية  كم�ساعدات  الإيرادات  هذه  ح�سيلة  من  ق�سمًا 
ت�ستلزم  اأهمية  ذات  بم�ساريع  القيام  من  لتمكينها  الم�ستركة،  الخدمات 
جميع  بال�سرورة  ت�ست�في  ل  المحلية  الهيئات  فاإن  وبالتالي  الم�ساعدة، 
نق�س  من  المحلية  الهيئات  تعاني  كما  التنفيذية.   ال�سلطة  من  م�ستحقاتها 
ال�سالحيات في الت�سرف بالع�ائد والر�س�م المفرو�سة، حيث يج�ز لمجل�س 
الهيئة المحلية اأن يخف�س اأو يلغي من الر�س�م المفرو�سة على الأفراد ب�سبب 
الحالة الجتماعية، اإذا تبين اأن ذلك اأقرب اإلى تحقيق العدالة والإن�ساف، اإل 

اأن ذلك يتطلب م�سادقة ال�زير.57
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اإعدادها  اآليات  القان�ن  حدد  فقد  المحلية،  الهيئات  بم�ازنة  يتعلق  فيما  اأما 
والعمل فيها، حيث يعمل مجل�س الهيئة المحلية على اإعداد م�ازنة �سن�ية يلتزم 
و�سع  ويتم  ال�زير،  من  ت�سديقها  �سرورة  مع  المجل�س،  من  اإقرارها  بعد  بها 
الم�ازنة خالل الأ�سهر الأربعة الأخيرة من ال�سنة، وقبل �سهرين من بداية ال�سنة 
المالية الجديدة.  ول يج�ز لمجل�س الهيئة نقل مخ�س�سات من ف�سل اإلى اآخر، 

اأو من مادة اإلى اأخرى، اإل بقرار من المجل�س وم�سادقة ال�زير عليه.58
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جنوب اأفريقيا 
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التق�سيم الإداري

1.بلديات مراكز 
المحافظات.

1. البلديات.
1. الأقاليم.

1. بلديات )اأ(.
1. بلديات )اأ(.

2. بلديات مراكز 
الأل�ية.

2. المجال�س 
المحلية.

2. الدوائر اأو المحافظات.
 2. بلديات )ب(.

2. بلديات )ب(.

3. بلديات مراكز 
الأق�سية.

3. المجال�س 
الإقليمية.

3. المجال�س البلدية.
3. بلديات )ج(.

3. بلديات )ج(.

4. البلديات 
الأخرى

4. بلديات )د(.
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الخت�سا�سات

1. قطاع الطرق 
والمرور.

ف 
2. قطاع الحر

والمهن.

3.  قطاع ال�شحة 
العامة وال�قاية من 

الك�ارث.

4.  قطاع الأبنية 
وتخطيط المدن.

5. ال�ظائف 
الإدارية والمالية.

1. مجالت 
اإجبارية 

)مجالت 
التعليم والثقافة 

والرفاه 
الجتماعي 

و�سيانة وتعبيد 
الطرق والمياه 

ف 
وال�سر

ال�سحي واإعادة 
تاأهيل 

1. الأقاليم )الم�ساهمة في 
التنمية القت�سادية، المجال 

التعليمي والتدريب المهني، 
حماية التراث والأماكن 

التاريخية، منع التل�ث 
والهتمام بالبيئة، بناء 

وتجهيز وتحمل تكلفة ت�سغيل 
المدار�س الثان�ية، تدريب 
ال�حدات المحلية الأخرى 

داخل الأقاليم(.

1. مجالت التنمية 
القت�سادية.

2. خدمات اأ�سا�سية 
ف 

)خدمات المياه، ال�سر
ال�سحي، �سبكات الكهرباء، 

جمع النفايات، الدفاع 
المدني واإدارة الع�ا�سف، 
النظافة العامة، الحدائق 

العامة، اإ�شاءة ال�شوارع 
والطرق، المرور، م�اقف 

المركبات، المرافق 
الريا�سية ومراكز رعاية 

الطف�لة(.

1. الخدمات 
العامة.

2. الأعمال 
التخطيطية 
والتنظيمية.

3. الأعمال 
الرقابية.

4. الخت�سا�سات 
ال�قائية.
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الخت�سا�سات

الطرق واإدارة 
المنتزهات 

العامة 
والخدمات 

الجتماعية 
والريا�سة 
وال�سحة 
والثقافة 

وم�ساريع البنية 
التحتية(.

2. الدوائر اأو المحافظات 
)المجال الجتماعي: الهتمام 

بالطف�لة، الهتمام بذوي 
الحتياجات الخا�سة وت�فير 

اأماكن ال�سكن والندماج 
الجتماعي، الهتمام بكبار 

ال�سن والم�سنين، الدعم 
المادي الجتماعي، ت�فير 
واإدارة الأماكن الريا�سية، 

التخطيط التنم�ي والح�سري. 
مجال التعليم: بناء وتاأهيل 

المدار�س للمرحلة الإعدادية، 

3. الخدمات التط�يرية 
)التخطيط واأنظمه البناء، 

و�سع الأنظمة التجارية، 
منح التراخي�س والرقابة 
على المحالت التجارية(.

4. ال�سحة البيئية والم�سالخ 
والأ�س�اق وال�سياحة المحلية 

والم�ا�سالت العامة داخل 
حدود البلدية والتل�ث 

واليافطات.
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الخت�سا�سات

2. اإ�سدار 
الأنظمة بم�افقة 

وزير الداخلية 
اأو م�افقة وزير 
الداخلية ووزير 
اأخر ذي عالقة 

بال�ساأن.

3. التخطيط 
العمراني.

اإدارة الخدمات الفنية 
للمدار�س. مجال التنظيم: 

اإدارة الممتلكات والمياه 
وال�شكك، اإدارة ال�شوارع 

والم�ا�سالت الرابطة بين 
اأرا�سيها. مجالت اأخرى: 
تقديم خدمات للمحافظة 
متعلقة بالتعليم المت��سط 

والكليات، فتح الطرق ال�سريعة 
داخل المحافظة و�سيانتها، 

تقديم الم�ساعدات العامة 
وخدمات الرفاهية، تط�ير
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المناطق  الريفية والهتمام 
بالق�سايا البيئية في 

المحافظة، الهتمام بالأماكن 
ال�سياحية(.

3. المجال�س البلدية: )مجال 
التخطيط، المجال التعليمي، 
المجال الجتماعي، المجال 

الثقافي، المجال الريا�سي 
والترفيهي، مجال �سيانة 

الطرق والتخطيط للبلدية(.
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عدد الوحدات المحلية

99 بلدية
256 هيئة محلية 

مق�سمة اإلى: 

 77 بلدية.

 126 مجل�سًا 
محليًا.

 53 مجل�سًا 
اإقليميًا.

 22 اإقليمًا.

 100 من الدوائر 
والمحافظات.

 36784 مجل�سًا بلديًا.

278 بلدية مق�سمة اإلى:

 8 بلديات )اأ(.

 226 بلدية )ب(.

 44 بلدية )ج(.

379 هيئة محلية 
في ال�شفة وقطاع 
غزة مق�سمة اإلى:

 136 بلدية.

 243 مجل�سًا 
قرويًا ومحليًا.
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الأردن
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فرن�سا
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الموارد المالية

م�سادر مبا�سرة 
)ال�سرائب 

والر�س�م، الأم�ال 
المفرو�سة مقابل 
تقديم الخدمات 

للم�اطنين(

1. الإيرادات 
المبا�سرة 

)ال�سرائب 
ور�س�م الخدمات 

والع�ائد 
المختلفة(.

1. الم�ارد الداخلية للهيئات 
المحلية )ال�سرائب على 

الأمالك العقارية، ال�سرائب 
على قيمة الإيجار، ال�سرائب 

عل ى الم�ساكن، �سريبة 
المهن(

1. فر�س وجباية ال�سرائب 
على الممتلكات وجباية 

الر�س�م مقابل الخدمات.

1. ال�سرائب 
والر�س�م والأم�ال 

المفرو�سة اأو 
المتاأتية.

م�سادر غير 
مبا�سرة )اقترا�س 
الأم�ال من جهات 

مخت�سة(

2. المخ�س�سات 
والأم�ال المح�لة 

من ال�سلطة 
المركزية.

2. الم�ارد الخارجية )المنح 
المح�لة من ال�سلطة المركزية 

للهيئات المحلية(

2. فر�س اأي ر�س�م اأو 
�سرائب اأخرى ل تتعار�س مع 

الت�سريعات ال�طنية.

2. التبرعات 
والهبات 

والم�ساعدات.
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الأردن
اإ�سرائيل

فرن�سا
جنوب اأفريقيا 

طين
فل�س

الموارد المالية

3. الم�ساهمة 
المبا�سرة من 

قبل وزارة المالية 
ووزارات اأخرى.

3. القرو�س من البن�ك اأو 
البلديات.  التح�يالت من 
الحك�مة ال�طنية وحك�مة 

المقاطعات.

3. الح�سة التي 
تخ�س�سها 

ال�سلطة التنفيذية 
للهيئة المحلية.

4. المنح 
والهبات.

5. القرو�س 
المختلفة داخلية 

وخارجية.



الالمركزية في الأنظمة المقارنة

قبل البدء بتحليل نظم الالمركزية في كل دولة من الدول المقارنة �سابقة 
الذكر، ل بد لنا من تعريف الالمركزية وبيان اأن�اعها.  يق�سد بالالمركزية 
ت�زيع ال�سلطة بين الحك�مة المركزية وهيئات اأخرى ذات �سخ�سية معن�ية 
الدولة ورقابتها.59  كما  اإ�سراف  ب�سكل م�ستقل تحت  الإدارية  �س�ؤونها  تدير 
اأ�سا�س  على  يق�م  التنظيم  في  »اأ�سل�ب  باأنها  الالمركزية  اآخرون  يعرف 
اأخرى  وهيئات  المركزية  ال�سلطة  بين  والخت�سا�سات  ال�سلطات  ت�زيع 
م�ستقلة قان�نًا«.60  ويجمع الباحث�ن على ت�سنيف الالمركزية اإلى �سيا�سية 
اأن  التنويه  اأنواع الالمركزية يجدر  واإدارية، ولكن قبل الحديث عن  ومالية 
الالمركزية لي�ست هدفًا في حد ذاتها، واإنما اأداة ت�ستخدمها الدول بهدف 
جميع  في  القت�سادية  الم�ساواة  مبداأ  وتطبيق  المحلية،  التنمية  اإحداث 
القرارات  اتخاذ  في  الم�ساركة  من  الم�اطنين  وتمكين  الدولة،  مناطق 

المتعلقة بتط�ير مجتمعاتهم المحلية.
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اأنواع الالمركزية:

1. الالمركزية ال�سيا�سية: يق�م مفه�م الالمركزية ال�سيا�سية على اأن اأع�ساء 
تلبية طلبات  على  الأقدر  مبا�سر هم  ب�سكل  المنتخبين  المحلية  المجال�س 
هي  ال�سيا�سية  الالمركزية  وبالتالي  النتخابية.   دوائرهم  في  م�اطنيهم 
»انتقال ال�سلطة ال�سيا�سية و�سالحية اتخاذ القرارات اإلى المجال�س المحلية 
المنتخبة«.61  ويقي�س البع�س درجة الالمركزية ال�سيا�سة بمقدار ت�سمين 
والهيئات  البلديات  تمثلها  التي  الم�اطنين  م�سالح  ال�سيا�سة  الم�ؤ�س�سات 
المحلية في قراراتها المتعلقة بال�سيا�سات.  وتحتاج الالمركزية ال�سيا�سية 
عادة اإلى اإ�سالحات د�ست�رية اأو ت�سريعية وبرلمانات ق�ية وجماعات �سغط 

فاعلة.

2. الالمركزية الإدارية: يق�سد بها قيام الحك�مة بنقل جزء من ال�سالحيات 
بين  العامة  الخدمات  لت�فير  الالزمة  المالية  والم�ارد  والم�س�ؤوليات 
اإدارية  �سالحيات  نقل  يتم  حيث  المختلفة،  الحك�مية  الم�ست�يات 
كالتخطيط والإدارة المالية ومهام اإدارية ت�سطلع بها الحك�مة وم�ؤ�س�ساتها 
ومديرياتها اإلى م�ؤ�س�سات �سبه حك�مية وهيئات لمركزية اإقليمية.62  وتق�م 
الحك�مة  بين  للدولة  الإدارية  ال�ظيفة  ت�زيع  على  الإقليمية  الالمركزية 
اإ�سراف  تحت  ن�ساطها  وتمار�س  المنتخبة،  المحلية  والهيئات  المركزية 
وهناك  القان�ن.   حددها  التي  الخت�سا�سات  حدود  في  ورقابتها  الدولة 
اأو  التركيز«  »تخفيف  اأوًل.  وهي:  الإدارية،  الالمركزية  من  اأنماط  ثالثة 
الإدارية.   الالمركزية  اأنواع  اأ�شعف  وهو   ،"deconcentration" بـ  يعرف  ما 
ثانيًا. تف�ي�س ال�سالحيات )delegation) الذي يعد �سكاًل اأو�سع من اأ�سكال 
عن  التنازل  اأو  بالنقل  فيعرف  الثالث،  ال�سكل  اأما  الإدارية.   الالمركزية 

ال�سلطة )devolution)، وه� اأقرب منه اإلى الالمركزية ال�سيا�سية.

اأهم  اأحد  ه�  المالي  ال�ستقالل  اأن  فيه  �سك  ل  مما  المالية:  الالمركزية   .3
كاٍف  م�ست�ى  المحلية  للهيئات  يك�ن  اأن  يجب  حيث  الالمركزية،  مك�نات 
�س�اء من  فعالة؛  ب�س�رة  ب�ظائفها  القيام  من  تتمكن  الإيرادات حتى  من 
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خالل ما تق�م بجبايته محليًا اأو ما تح�سل عليه من الحك�مة المركزية.  اإن 
الالمركزية المالية تتعلق باإعادة ت�زيع الم�ارد للهيئة المحلية، ما ي�سمح 
لهذه الهيئة اأن تعمل ب�سكل منا�سب، ويمكنها من تغطية تكاليف الخدمات 
التي ت�فرها من خالل تحديد ال�سرائب المحلية وتقا�سم الإيرادات الخا�سة 

بال�سرائب المحلية والر�س�م التي تجبيها مقابل تقديم الخدمات.63

الالمركزية في فرن�سا

عرف عن فرن�سا تاريخيًا اأنها دولة �سديدة المركزية، ولكنها بداأت تتجه نح� 
تبني نوع من الالمركزية الإدارية مع اإبقاء دور رئي�شي لل�شلطة المركزية في 
اإدارة م�ؤ�س�سات الحكم المركزي، ومنها و�سع الق�انين والت�سريعات في الدولة، 
بما في ذلك ق�انين الحكم المحلي.  اإن هذه الحركة من الالمركزية التي بداأت 
ر�سميًا في بدايات الثمانينيات هي اأقدم واأبطاأ مما نظن، حيث اأن الأ�سباب التي 
دعت بالحك�مة الفرن�سية للت�جه نح� اإدخال اإ�سالحات على نظامها المحلي، 
كانت قد بداأت في الظه�ر بعد الحرب العالمية الثانية، وا�ستمرت حتى اأواخر 
ال�سبعينيات.  وقد كان اأهمها التفاوت في التنمية الإقليمية الذي �ساحب اإعادة 
اإعمار البالد بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم تط�ير بع�س المناطق على 
ولم  للحك�مة،  القت�سادي  التر�سيد  ظل  في  وبخا�سة  اأخرى،  مناطق  ح�ساب 
يكن للدوائر اأو المحافظات التي اأعطاها القان�ن الفرن�سي �سفة هيئات محلية 
اأي �سالحيات في التنمية القت�سادية اأو الجتماعية على اأرا�سيها.  وكان ل بد 

من معالجة ق�شايا الن�شاط القت�شادي والتوظيف على نطاق اأو�شع.

اأ�سف اإلى ذلك اأن عملية ال�عي لدى الهيئات المحلية وا�ستقالليتها في عملية 
اتخاذ القرار، قد بداأت في الزدياد خالل هذه العق�د الثالثة )1975-1945(، 
حيث اأ�سبحت الدولة تلجاأ اإلى الهيئات المحلية ب�سكل مطرد لتقديم الخدمات 
عنها، وللت��سط بينها وبين م�ؤ�س�سات المجتمع المدني.  وفي العام 1977، طالب 
اأكثر من 16 األف رئي�س بلدية، من خالل ا�ستبيان تم ت�زيعه على روؤ�ساء البلديات 
الفرن�سية )البالغ عددها اأكثر من 36000 بلدية(، برف�س و�ساية الدولة الإدارية 
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�س�ؤون  باإدارة  المتعلقة  ال�سالحيات  من  المزيد  ومنح  البلديات،  اأعمال  على 
الالزمة  والب�سرية  المالية  الم�ارد  الدولة  منح  مع  للم�اطنين،  الي�مية  الحياة 
لتنفيذ هذه ال�سالحيات.64  وبناء عليه، تم و�سع م�س�دة قان�ن لإ�سالح نظام 
الإدارة المحلية في فرن�سا في العام 1980، اإل اأن الإ�سالحات لم تَر الن�ر اإل في 
العام 1982 بعد انتخاب حك�مة الي�سار برئا�سة فرن�س�ا ميتران.  وما يهمنا هنا 
ه� اأن الإ�سالحات المتعلقة بالالمركزية ما زالت م�ستمرة منذ ثالثين عامًا، 

حيث تم العمل فيها بالتدريج، وعلى ثالث مراحل:65

على  العمل  تم  المرحلة  هذه  في   :)1986  -1982( الأولى  المرحلة    
اإ�سدار 25 قان�نًا، وما يقارب 200 مر�س�م تتعلق باإ�سالحات في نظام 
الإدارة المحلية، كان اأهمها اإلغاء ال��ساية الإدارية وا�ستبدالها بالرقابة 
الرقابة  اإن�ساء هيئة  اإلى  اإ�سافة  المحلية،  الهيئات  اأعمال  البعدية على 
المالية، وذلك للرقابة على م�ازنات الهيئات المحلية، واعتبار الأقاليم 

هيئة محلية، وت�زيع ال�سالحيات بين البلديات والدوائر والأقاليم.

الالمركزية،  من  المرحلة  هذه  في   :)2004-2003( الثانية  المرحلة    
تم العمل على اإ�سدار قان�ن يتعلق بال�ستقالل المالي للهيئات المالية، 
المحلية.   الهيئات  عليها  تح�سل  التي  الذاتية  المالية  الم�ارد  وتحديد 
كما ت�سمن القان�ن نقل �سالحيات جديدة للهيئات المحلية في مجالت 
التنمية القت�سادية، وال�سياحة، والتدريب المهني، وفي بع�س مجالت 
البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والم�انئ، وبناء واإدارة الم�ساكن 
القان�ن  منح  لقد  التاريخي.   الم�روث  على  والمحافظة  الجتماعية، 
جزءًا من هذه ال�سالحيات للهيئات المحلية لفترة تجريبية ل تتجاوز 

خم�س �سن�ات.

لجنة  ت�سكيل  تم  المرحلة،  في هذه  الثالثة )2010- 2014(:  المرحلة    
لالإ�سالحات المحلية، وذلك لتب�سيط خارطة الإدارة المحلية في فرن�سا، 
منذ  وبفرن�سا  باأوروبا  ع�سفت  التي  المالية  الأزمة  ظل  في  وبخا�سة 
العام 2007.  وتهدف هذه المرحلة اإلى العمل على تعزيز الديمقراطية 
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المحلية وتعزيز الالمركزية، حيث تم تبني قان�ن العام 2010 يهدف 
بين  الم�ستركة  المجال�س  م�ست�ى  على  به  العمل  تم  ما  ا�ستكمال  اإلى 
انتخاب  نظام  و�سع  وتم   ،(Intercommunalite( المحلية  الهيئات 

لهذه المجال�س يتم العمل به خالل انتخابات البلديات العام 2014.

الالمركزية في الأردن

ال�طنية  ال�سلطة  ن�س�ء  منذ  فل�سطين  في  المحلي  الحكم  نظام  تاأثر  لقد 
قان�ن  فجاء  الأردن،  في  المحلية  الإدارة  بنظام  كبير  حد  اإلى  الفل�سطينية 
الهيئات المحلية الفل�سطيني ل�سنة 1997 الذي اقتب�س اأغلب م�اده من قان�ن 
البلديات الأردني ال�سابق، مركزيًا اإلى درجة كبيرة.  وفي الأردن، تربعت فكرة 
�سن�ات عدة، حيث طالبت  ال�سيا�سية منذ  الأجندة  الإدارية على  الالمركزية 
ال�سلطة،66  مركزية  من  التخفيف  ب�سرورة  والت�سريعية  ال�سيا�سية  الم�ست�يات 
واإعادة ت�زيع ال�سالحيات والم�ارد المالية من اأجل تقديم الخدمات العامة 
ب�سكل اأف�سل.  وقد قام الأردن بخط�ات اإ�سالحية عدة ف�سل بع�سها مثل اإقرار 
 ،2009 م�شروع قانون الالمركزية، الذي ما زال العمل عليه قائمًا منذ العام 

ومنها ما اأنجز ومهد الطريق نح� الالمركزية مثل:

تبني  تم  حيث  الالمركزية،  مفه�م  بتطبيق  للبدء  الإدارية  الهياكل  وج�د   .1
مجم�عة من الخط�ات الإ�سالحية لتدارك العجز المالي والترهل الإداري في 
نظام الإدارة المحلية، وذلك من خالل دمج المجال�س المحلية، وتقليل عددها 
اإداريان هما  م�ست�يان  الأردن  في  اأ�سبح هنالك  وبالتالي  بلدية،  لت�سبح 99 
البلديات والمحافظات.67  كما تم دمج مجال�س الخدمات الم�ستركة وتقلي�س 

عددها بهدف الإ�سراف على مكبات النفايات الم�ستركة بين البلديات.68

2. تبني ق�انين جديدة للبلديات كان اآخرها قان�ن البلديات رقم )7( ل�سنة 
.2012

زيادة  خالل  من  وذلك  للبلديات،  المالية  والمخ�س�سات  الم�ارد  زيادة   .3
الأرا�سي  �سريبة  بتح�سيل  وتكليفها  المحروقات،  ع�ائد  من  ح�ستها 
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ال�سابق،  في  كان  ما  خالف  على  كاملة  الم�سقفات(  )�سريبة  والأبنية 
الح�س�ل على 10% من  بتح�سيلها مقابل  تق�م  المالية  وزارة  حيث كانت 
قيمتها، كما تمت زيادة الدعم المالي الحك�مي للبلديات.  وقامت الحك�مة 
بتخفي�س اأ�شعار الفائدة على قرو�س البلديات وجدولة الأق�شاط الم�شتحقة 

على القرو�س، وتح�يل الأر�سدة المك�س�فة اإلى قرو�س ط�يلة الأجل.

اإن الحراك ال�سيا�سي والت�سريعي نح� الالمركزية في الأردن الذي بداأ العام 2005 
)خطة الالمركزية(، ل يزال ي�اجه العديد من الع�ائق اأهمها: عدم وج�د روؤية 
وا�سحة ح�ل مفه�م الالمركزية المراد تطبيقها، وكيفية ال��س�ل اإلى تطبيق حكم 

محلي في الأردن، وما هي الخط�ات ال�اجب اتباعها لل��س�ل نح� الالمركزية؟

مما ل �سك فيه اأن نظام الإدارة المحلية في الأردن يعاني من مركزية �سديدة، 
واأع�سائها  واأعمالها  البلديات  مجال�س  على  الرقابة  في  الت�سدد  يتم  حيث 
في  والالحقة  الم�سبقة  الم�افقات  من  العديد  القان�ن  ويتطلب  واأم�الها، 
اإلى ازدواجية الرقابة؛ حيث تت�لى جهات عدة مهمة  اإ�سافة  عمل المجال�س، 
الإ�سراف والرقابة على المجال�س المحلية: رقابة من قبل وزير البلديات، رقابة 
رئي�س  قبل  من  الرقابة  الداخلية،  ل�زارة  التابعين  الإداريين  الحكام  قبل  من 

ال�زراء ومجل�س ال�زراء ودي�ان المحا�سبة وغيرها من ال�سلطات المركزية.

تجدر الإ�شارة اإلى اأن الم�شرع الأردني - وعلى الرغم من م�شروع الالمركزية- 
قد م�س ب�سكل مبا�سر في الالمركزية ال�سيا�سية، وذلك في انتخابات البلديات 
ال�سابقة، حيث تم تعديل الت�سريعات بحيث اأعطيت الحك�مة �سالحية تعيين 
روؤ�ساء المجال�س البلدية ون�سف الأع�ساء تقريبًا، وه� ما اأدى اإلى م�جة من 
العترا�س اأعادت الأردن اإلى نظام النتخاب المبا�سر لرئي�س وجميع اأع�ساء 

المجل�س البلدي ح�سب ما ن�س عليه قان�ن البلديات ل�سنة 2012.

الالمركزية في اإ�سرائيل

ال�سالحيات،  تف�ي�س  درجة  حيث  من  مركزية  دولة  نف�سها  اإ�سرائيل  تعتبر 
وبالفكر  جهة،  من  البريطانية  بالق�انين  متاأثرة  الغربية،  بالدول  مقارنة 
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ال�سهي�ني ال�ستراكي في بدايات تاأ�سي�س الدولة من جهة اأخرى؛ حيث لم تعِط 
الدولة �سالحيات لل�سلطات المحلية في بناء واإدارة الم�ساكن العامة على �سبيل 
المثال، كما اأن ال�سالحيات الممن�حة في التعليم محدودة مقارنة بدول اأخرى.  
اإل اأن الأزمة القت�سادية في الثمانينيات، اأدت اإلى المطالبة باإ�سالحات اإدارية 
على جميع م�ست�يات الدولة متاأثرة بالفكر الني�ليبرالي، وه� ما اأدى اإلى »انهيار 
انخفا�س  في  متمثلة  �سيا�سية  لمركزية  و�ساحبته  اإ�سرائيل،  في  الرفاه  دولة 
ق�ة الأحزاب والقيادات وكفاءة الدولة في تطبيق ال�سيا�سات«،69 كما زاد من 
التي تجبيها من  الكبيرة واعتمادها على الم�سادر  البلديات  درجة لمركزية 
ال�سرائب، وبخا�سة تلك التي تجبيها من ال�سناعات وال�ستثمارات التجارية 
الم�ج�دة على اأرا�سيها.  اإل اأن الحال كان مختلفًا بالن�سبة للبلديات ال�سغيرة 
والمجال�س المحلية التي كانت تعاني من اأو�شاع مالية �شعبة، واأ�شبح اعتمادها 
الت�سعينيات،  �سن�ات  في  وبخا�سة  متزايد،  ب�سكل  الحك�مية  التح�يالت  على 
حيث قامت وزارة المالية بتقلي�س م�ازنات الهيئات المحلية والرفاه، ما كان 

له الأثر الكبير على اأدائها وقدرتها في تقديم الخدمات.

الالمركزية في جنوب اأفريقيا

وت�شريعية  د�شتورية  �شالحيات  البلديات  اأفريقي  الجنوب  الم�شرع  منح  لقد 
على  قادرة  غير  البلديات  من  الكثير  زالت  ما  ولكن  مهام،  من  يتبعها  وما 
تقديم الخدمات، ما ي�ؤدي اإلى امتعا�س الم�اطنين وخروجهم في مظاهرات 
ا�سطرت ال�سرطة اإلى التدخل في بع�سها.70  لقد اأعطى د�ست�ر جمه�رية جن�ب 
اأفريقيا اأعلى درجة من الالمركزية للبلديات، واعدًا الم�اطنين اأن يتم اتخاذ 
القرار بطريقة ديمقراطية من الم�ست�يات الدنيا اإلى العليا، وبم�ساركة جميع 
الم�اطنين.  اإل اأن نظام الحكم المحلي واجه تحديات كبيرة في تطبيق ما جاء 
به الد�ست�ر، واأهمها: عدم وج�د م�سادر ب�سرية ذات كفاءة قادرة على اإدارة 
الم�ازنات  و�سع  والر�س�م،  ال�سرائب  جباية  الت�سريعات،  اإ�سدار  البلديات، 
و�سع�بة  الف�ساد،  مثل  م�ساكل  ذلك  اإلى  اأ�سف  الخدمات.   تقديم  والخطط، 

الت�سال بين الم�ست�يات، وغياب نظم م�ساءلة.



الحكم المحلي في فل�سطين: �اقع �ر�ؤية م�ستقبلية.  190

اإن البلديات في جن�ب اأفريقيا مزودة ب�سالحيات كبيرة، ولكنه في واقع الأمر 
اإلى  ي�ؤدي  اإل جزء محدود من هذه ال�سالحيات،71 وه� ما  ل يمكن ممار�سة 
الحتجاجات من قبل الم�اطنين، وبخا�سة فيما يتعلق بت�فير خدمات ال�سكن 
ال�سبب  لي�س  الخدمات  تقديم  في  البلديات  ف�سل  اإن  اإل  والكهرباء.   والماء 
الوحيد وراء المظاهرات، حيث هناك �شبه اإجماع على اأن معظم المظاهرات 
كانت ب�سبب ف�سل الحك�مة في اإ�سراك الم�اطنين في العملية ال�سيا�سية على 
للمواطنين  لال�شتماع  البلدية  المجال�س  روؤ�شاء  ورف�س  المحلي،  الم�شتوى 
وال�ستجابة لمطالبهم.72  اأ�سف اإلى اأن نظام الالمركزية الذي تم تبنيه في 
جن�ب اأفريقيا ي�سفه الكثيرون بالمعقد، وبخا�سة فيما يتعلق بالعالقة المالية، 
الحك�مة  ف�سل  اإلى  واأدى  الثالثة،  الم�ست�يات  بين  التعاون  من  �سّعب  ما  وه� 

ال�طنية وحك�مة المقاطعات في تقديم الدعم الالزم للبلديات.

ولكن  بالف�سل،  اأفريقيا  جن�ب  في  الالمركزية  تجربة  على  حكم  من  هنالك 
تقييم  واأنه يجب  م�ستمرة،  زالت  ما  الإ�سالحات  اأن مرحلة  يعتقد  هناك من 
التجربة لي�س على المدى القريب فح�سب، واإنما اأي�سًا على المديين المت��سط 
والبعيد.  ويبقى الت�ساوؤل فيما اإذا قامت الحك�مة بتقديم هذه الخدمات بدل 
البلديات، فهل �ستك�ن الخدمة اأف�سل؟ وهل كان ربما من الأف�سل منح البلديات 

درجات متفاوتة من الالمركزية؟73

الالمركزية في فل�سطين

لقد تبنت وزارة الحكم المحلي الفل�سطينية منذ العام 2003، كما ذكرنا اآنفًا، 
الم�ساركة  وت��سيع  المحلية  الهيئات  وتقلي�س عدد  الالمركزية،  ت�جهًا نح� 
عن  بالحديث  الفل�سطينية  الحك�مة  بداأت   ،2007 العام  وفي  المجتمعية.  
تحقيق حكم محلي اأقرب اإلى النا�س، وذلك في خطتها للتنمية والإ�سالح، 
من خالل �سمان حكم محلي اأكثر ق�ة وم�ساءلة، كما اأكدت الحك�مة الثالثة 
ع�سرة في برنامج عملها للعام 2009، تحت بند »مح�ر الحكم المحلي«، على 
اأهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في ت�فير الخدمات للم�اطنين، 
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وبالتالي التزمت الحك�مة في برنامجها بال�سعي »اإلى تط�ير قدرات هيئات 
الحكم المحلي وتعزيز م�ساركتها في العملية التنم�ية وم�ساعدتها لل��س�ل 
اإلى »ال�ستقالل المالي والإداري«، وه� ما يعني منح الهيئات المحلية قدرًا 
اأكبر من الالمركزية.74  ومنذ ذلك ال�قت، بداأت ال�زارة بالعمل على اإعداد 
الروؤى لتط�ير الحكم المحلي واإ�سالحه، حيث عملت ال�زارة خالل الفترة 
والأنظمة  القان�نية  البنية  تط�ير  على   2013-2006 الأع�ام  بين  ال�اقعة 
لتقلي�س  وال�سم  الدمج  �سيا�سة  وتبني  المحلية،  الهيئات  لعمل  الناظمة 
للم�ساركة  اأ�سا�سي  وتثبيت دورية النتخابات كتعبير  المحلية،  الهيئات  عدد 

المجتمعية.

على الرغم من الخط�ات التي اتخذتها ال�زارة نح� الالمركزية، فاإنها ما 
المحلية، وذلك  الهيئات  تعاملها مع  زالت فعليًا تطبق �سيا�سة مركزية في 
يعك�س  �سيا�سي  بقرار  ال�زارة  ت�جه  اقتران  بعدم  يتعلق  بع�سها  لأ�سباب 
كالالمركزية،  وطني،  بعد  ذات  �سيا�سات  لتنفيذ  حازمة  وطنية  �سيا�سة 
والدمج، وعدم وج�د روؤية وطنية وا�سحة نح� الالمركزية المراد تطبيقها، 
اإ�سافة اإلى اأ�سباب اأخرى تتعلق بمركزية قان�ن الهيئات المحلية، ومحدودية 
�سقي  بين  والنق�سام  الت�سريعي،  المجل�س  تعطل  ب�سبب  الق�انين،  تط�ر 
ال�طن، و�سعف قدرات الهيئات المحلية وم�اردها المالية والب�سرية، ون�عية 
ن�ستعر�س  يلي  وفيما  المركزية.   والحك�مة  المحلية  الهيئات  بين  العالقة 
بالتف�شيل التحديات الرئي�شة التي تواجه قطاع الحكم المحلي في التوجه 

نح� الالمركزية.

اأوًل. العالقة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية

نظم قان�ن الهيئات المحلية العالقة القان�نية بين وزارة الحكم المحلي والهيئات 
المقررة  العامة  ال�سيا�سة  بر�سم  وذلك  منه،   )2( رقم  المادة  في  المحلية 
المجال�س  هذه  وظائف  على  والإ�سراف  المحلية،  الهيئات  مجال�س  لأعمال 
واخت�سا�ساتها، و�س�ؤون تنظيم الم�ساريع العامة، واأعمال الميزانيات، والرقابة 
المجال�س،  هذه  بت�سكيل  الخا�سة  والإجراءات  والقان�نية،  والإدارية  المالية 
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والتخطيط  التنظيم  باأعمال  المتعلقة  والإدارية  الفنية  بالأعمال  والقيام 
الإقليمي في فل�سطين، وو�سع اأي اأنظمة اأو ل�ائح لزمة من اأجل تنفيذ واجباتها 

المن�س��س عليها في البن�د ال�سابقة، اأو بمقت�سى اأحكام القان�ن.

المحلية  للهيئات  اأي�سًا  اأجاز  15/ب(  )المادة  القان�ن  اأن  من  الرغم  وعلى 
الهيئات  غالبية  فاإن  ال�زير(،  )بم�افقة  والل�ائح  الأنظمة  اإ�سدار  �سالحية 
اأعمالها  لتنظيم  واأنظمة  ل�ائح  البلديات، ل تق�م ب��سع  المحلية، ما عدا بع�س 
والقيام بال�سالحيات الممن�حة لها، حيث اأن معظم هذه الل�ائح والأنظمة يتم 
اإذ نظمت ال�زارة عمل الهيئات المحلية  و�سعها من قبل وزارة الحكم المحلي، 
من خالل اإ�سدارها مجم�عة من الأنظمة كالنظام المالي، ونظام ت�ريد الم�اد 
وتنفيذ الأعمال في الهيئات المحلية، ونظام الالفتات، ونظام الخدمات والر�س�م، 

ونظام الم�سالخ، ونظام م�اقف المركبات، ونظام م�ظفي الهيئات المحلية.

كما نظمت المادة رقم )35( من قان�ن الهيئات المحلية، التي عدلت بقرار 
بقان�ن رقم )9( ل�سنة 2008، دور ال�زارة الرقابي على الهيئات المحلية، وذلك 
باإعطاء ال�زير �سالحيات ت�سكيل لجان رقابة وتفتي�س تق�م في اأي وقت باإجراء 
اأعمال الرقابة على جميع معامالت الهيئة المحلية المالية والإدارية والقان�نية 
وعلى  والأنظمة،  للق�انين  المعامالت  هذه  مطابقة  من  والتاأكد  والتنظيمية، 
المهام.   بهذه  للقيام  الالزمة  الت�سهيالت  جميع  تقديم  المحلية  الهيئة  رئي�س 
لت�س�يب  الالزمة  الإجراءات  اّتخاذ  في  ال�سالحيات  ال�زير  اأعطت  كما 
ف�سلها  فقد  الإجراءات  هذه  اأما  ثب�تها.   حال  في  والتجاوزات  المخالفات 
القان�ن في المادة الثالثة من التعديل، حيث اأجيز لمجل�س ال�زراء حل مجل�س 
الهيئة المحلية بتن�سيب من ال�زير في حال تجاوز اأو اأخل المجل�س ب�سالحياته 
المن�س��س عليها في القان�ن، اأو في حالة انتهاء مدة دورة المجل�س، وتعيين 
لجنة تق�م بمهام المجل�س المنحل لمدة اأق�ساها �سنة، بحيث تجري انتخابات 

مجل�س الهيئة المحلية خالل هذه الفترة.

رئي�س  باإقالة  ال�سالحية  ال�زير  باإعطاء  ذلك  من  اأبعد  القان�ن  ذهب  وقد 
من  جديد  رئي�س  بانتخاب  الأع�ساء  يق�م  بحيث  الهيئة،  رئا�سة  من  المجل�س 
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بينهم لرئا�سة المجل�س،75 وه� ما يخل با�ستقاللية الهيئات المحلية، ويزيد من 
درجة المركزية.76  كما تجدر الإ�سارة اإلى اأن وزارة الحكم المحلي تمار�س ن�عًا 
القان�ن؛  اإياها  اأعمال الهيئات المحلية لم يمنحها  ال�سديدة على  من الرقابة 
مثل اعتمادها اللجان المالية، ل��سع قي�د على فتح الهيئات المحلية ح�سابات 
بنكية، والتدخل بالتعيينات، وفي اإجراءات ال�سراء والمناق�سات، والم�سادقة 
الأم�ر  من  وغيرها  وال�سهداء،  الأ�سرى  لأهالي  تعطى  التي  الخ�س�مات  على 
التف�سيلية في عمل الهيئات المحلية، بما من �ساأنه اأن يعيق من عمل الهيئة، 

ويحد من �سرعتها في اّتخاذ القرارات.

ول تقت�سر العالقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي على المركزية، 
ال�زير،  م�افقة  المحلية،  الهيئات  اأعمال  من  فيه  باأ�س  ل  عدد  ي�ست�جب  اإذ 
اإ�سافة اإلى الرقابة ال�سديدة والتداخل في ال�سالحيات، بل تعدته اإلى وزارات 
وموؤ�ش�شات الحكومة الأخرى، حيث �شاب العالقة نوع من عدم الو�شوح وتداخل 
في ال�سالحيات كما ه� الحال مع وزارة المالية، وذلك ب�سبب عدم وج�د نظام 
وا�سح و�سفاف يعبر عن المركز المالي الحقيقي )الذمم المالية( ما بين الهيئة 
المحلية ووزارة المالية، اإ�سافة اإلى عدم �سرف الم�ستحقات المالية القان�نية 
للهيئات المحلية من حيث القيمة اأو الم�عد، علمًا باأن الحك�مة تتقا�سى بدل 
جباية هذه الأم�ال من الم�اطنين، اإ�سافة اإلى عدم التزام وزارة المالية بدعم 

الم�ازنة الإنمائية للهيئة المحلية.

اإن�شاء  في  كبيرة  م�شاهمة  المحلية  الهيئات  فت�شاهم  التعليم،  قطاع  في  اأما 
وتقديم  الدائمة،  ال�سيانة  اأعمال  اإلى  اإ�سافة  منها،  بجزء  اأو  المدار�س، 
خدمات المياه والكهرباء دون مقابل في معظم الحالت، علمًا باأن المدار�س 
الهيئات ملزمة بم�ساهمة  اأن�ساأتها الحك�مة ما بين 1994-2000، كانت  التي 
وهو  مجتمعية،  م�شاهمة  بند  تحت  يقام  م�شروع  اأي  من   %20 مقدارها  فعلية 
ما �شكل ا�شتنزافًا لمواردها.  وفي قطاع الأمن والق�شاء، يتعذر على الهيئات 
)البلدية(  المحلية  ال�سرطة  بنظام  للعمل  الالزمة  الم�ازنات  ت�فير  المحلية 
لحماية الممتلكات العامة، وتنفيذ قرارات المجال�س البلدية، اإ�سافة اإلى عدم 
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وج�د نظام ق�سائي فاعل، وفي مقدمته محاكم البلديات التي تقت�سر حدود 
�سالحياتها على 30 بلدية فقط.77

ثانياً. قانون الهيئات المحلية

واإعادة  تنظيمية،  ل�ائح  واإ�سدار  القان�ن،  وتحديث  لمراجعة  حاجة  هنالك 
النظر في ال�سالحيات الممن�حة للهيئات المحلية، وتحديثها بحيث تتما�سى 
مع التط�رات وواقع المجتمع الفل�سطيني، واإعطاء الهيئات �سالحيات تنم�ية.  
لقد قام الم�شرع في المادة رقم )15( من القان�ن بذكر اخت�سا�سات المجل�س 
المحلي  للمجل�س  يك�ن  اأن  الأن�سب  من  يك�ن  قد  بينما  الح�سر،  �سبيل  على 
اخت�سا�س بجميع ال�س�ؤون التي تهم المجتمع المحلي، واأن يرد للهيئة المحلية 
البنك  اأجراها  درا�سة  بينت  المثال،78 حيث  �سبيل  على  الخت�سا�سات  تعداد 
الدولي اأن معظم الهيئات المحلية تق�م فقط بـ 4 اإلى 6 مهمات من اأ�سل 27 
تق�م  حين  في   ،1997 ل�سنة   )1( رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  حددها  مهمة 
بلدية واحدة فقط بتنفيذ 12 مهمة من اأ�سل 27.  كما يجب اأن ي�سمل تحديث 
ت��سيح للعالقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي وال�زارات الأخرى.

ثالثاً. تخفي�س عدد الهيئات المحلية

المحلية،  الهيئات  العمل على خف�س عدد  ي�ست�جب  الالمركزية  الت�جه نح�  اإن 
وذلك من اأجل ا�شتخدام اأمثل للموارد، ومن اأجل ال�شطالع ب�شالحيات اأكبر في 
مجال تقديم الخدمات الأ�سا�سية والتنم�ية.  لقد عملت ال�زارة منذ العام 2007 
على تبني ت�جه نح� تخفي�س عدد الهيئات المحلية من خالل الدمج، فعمدت اإلى 
دمج بع�س الهيئات المحلية في �سمال ال�سفة الغربية بناء على المادة رقم )4( 
اإعداد  على  العمل  تم  حيث   ،1997 ل�سنة   )1( رقم  المحلية  الهيئات  قان�ن  من 
نظام للدمج، اإل اأن عملية الدمج تمت دون اإقرار النظام من قبل مجل�س ال�زراء.

اإل اأن عملية الدمج في هذه التجمعات لم تنجح، وذلك لأ�سباب عدة، اأهمها 
اإدارة وزارة الحكم المحلي لعملية الدمج ب�سكل منفرد، دون اإ�سراك للمجتمع 
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المحلي في التجمعات المندمجة، كما نظرت ال�زارة اإلى عملية الدمج ب��سفها 
عملية اإجرائية وقان�نية وفنية، ولي�س ب��سفها عملية اجتماعية مرتبطة بقيم 

وذاكرة ون�سيج اجتماعي وثقافي.

اإن عملية الدمج  من ال�سابق لأوانه الحكم على عملية الدمج بالف�سل الكلي.  
والتنم�ي  الجتماعي  التط�ر  م�ست�ى  ت�اكب  بحيث  ط�ياًل،  وقتًا  ت�ستغرق  قد 
والثقافي في المجتمع والتغيير في المفاهيم لدى الم�اطنين، وقد تنجح تجربة 
الدمج في بع�س المناطق الفل�سطينية، وتف�سل في مناطق اأخرى، كما يجب اأن 
ل�سمان  المحلية  الهيئات  انتخابات  قان�ن  على  تعديل  الدمج  عملية  ي�ساحب 

عدالة التمثيل لجميع م�اطني المجتمعات المحلية.

اإن عملية تر�سيد عدد الهيئات المحلية يمكن اأن يتم بالتدريج من خالل دمج 
الهيئات المحلية بناء على طلبها، اأو من خالل مجال�س الخدمات الم�ستركة، 
حيث اأن عملية الدمج تتطلب دمجًا كليًا للخدمات والق�سايا المالية والإدارية 
الخدمات،  تقديم  الم�ستركة  المجال�س  مهام  ت�سمل  بينما  المحلية،  للهيئات 
اأن  كما  المحلية،  الهيئات  م�ستقل عن  ب�سكل  التنم�ية  العملية  في  والم�ساهمة 
للهيئات  العتبارية  ال�سفات  وتنهي  الطبيعية،  الحدود  تزيل  الدمج  عملية 
العتبارية  ال�سفة  على  الم�ستركة  الخدمات  مجال�س  تحافظ  بينما  المحلية، 
في  المحلية  الهيئات  تمثيل  بق�سية  الم�ستركة  المجال�س  تم�س  ل  كما  للهيئة، 

النتخابات )النم�ذج الفرن�سي(.

اإن ال�سكل الآخر لتقلي�س عدد الهيئات المحلية يمكن اأن يك�ن من خالل اإن�ساء 
بلديات كبرى على م�ست�ى المحافظة، والإبقاء على الهيئات المحلية ال�اقعة 
الهيئات  روؤ�ساء  من  الكبرى  البلدية  مجل�س  يت�سكل  بحيث  حدودها،  �سمن 
الكبرى  بالبلدية  يناط  بحيث  اأفريقيا(،  جنوب  )نموذج  الأع�شاء  المحلية 
�سالحيات تتعلق ب��سع الخطط التط�يرية والقت�سادية �سمن حدودها، كما 
يترتب  ال�سغيرة، وما  البلديات  اأمالك  اإدارة  الكبرى �سالحية  البلدية  تعطى 

عليها من نقل ل�سريبة الأمالك للبلدية الأم )نم�ذج الأردن(.
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الخاتمة

ومحاولة  مقارنة،  نظر  وجهة  من  الالمركزية  عر�س  اإلى  الدرا�سة  هدفت 
ال�جهة  ل�ستي�ساح  وذلك  المجال،  هذا  في  الدول  بع�س  تجارب  على  ال�ق�ف 
المراد تبنيها عند تطبيق الالمركزية في فل�سطين، ومدى درجة الالمركزية 
المراد منحها للهيئات المحلية.  ولعل اأهم ما ت��سلت اإليه هذه الدرا�سة ما يلي:

1. هنالك عالقة وثيقة ما بين ت�فر القدرات؛ �س�اء على الم�ست�ى المركزي اأو 
المحلي، وما بين الكفاءة في تقديم الخدمات.  هنالك حاجة لت�فر خبرات 
ب�سرية للقيام بالمهام وال�سالحيات الجديدة، حيث يجب اأن ي�ساحب نقل 
الم�كلة  بالمهام  ليق�م�ا  الم�ظفين  قدرات  بناء  في  برامج  ال�سالحيات 

لهم، وا�ستقطاب هذه الكفاءات للعمل في المناطق النائية.

2. �سرورة و�سع اآليات للم�ساءلة المجتمعية، وذلك لتجنب اأي �س�ء ا�ستخدام 
وج�سر  الم�اطنين  اإ�سراك  يتطلب  ما  وه�  ف�ساد،  حالت  اأو  لل�سالحيات 

العالقة بين الم�س�ؤولين والم�اطنين.

لتحقيق  �سيا�سية  اإرادة  هنالك  تك�ن  واأن  وا�سحة،  روؤية  و�سع  يجب   .3
الالمركزية.

الهيئات  تتمكن  المالية حتى  للم�سادر  نقل  ال�سالحيات  نقل  اأن ي�ساحب   .4
المحلية من تقديم الخدمات.

5. ل ي�جد منهج وطريقة واحدة لتطبيق الالمركزية، بحيث يجب اأن تتنا�سب 
عملية الت�جه نح� الالمركزية مع ال�سياق ال�سيا�سي والإداري والجتماعي 
والثقافي والقت�سادي لكل دولة، كما يجب اأن تتنا�سب مع اأهداف الت�جه 

نح� الالمركزية.

6. يتطلب تطبيق الالمركزية ت�فر عالقات تن�سيق وتبادل معل�مات ق�ية بين 
ال�سيا�سات،  و�سع  م�ست�ى  على  وبخا�سة  المركزية،  الحك�مة  م�ؤ�س�سات 

والت�افق على تقا�سم الم�س�ؤوليات، وت�فر التم�يل.
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ملحق رقم )1(:

A, B, C خارطة تو�سح تق�سيم ال�سفة الغربية اإلى مناطق
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ملحق رقم )2(:

الت�سنيف المقترح لدمج  الهيئات المحلية �المجال�ش 

الم�ستركة -ال�سفة �غزة *

المجال�س الم�ستركة القائمة

المجال�س الم�ستركة  للتخطيط والتط�يرالمجال�س الم�ستركة للخدمات

مجال�س م�ستركة 
مندمجة

مجال�س م�ستركة 
دائمة مجال�س 

للنفايات 
مندمجة

مجال�س 
خدمات 

اخرى

مجل�س واحد 
لكل محافظة

هيئات محلية كبيرة 
ومتباعدة

هيئات محلية 
صغيرة ومتقاربة

نظام داخلي نظام لالنتخابات 
والدمج

مجال�س اقليميةبلديات كبيرة

والمجال�س  المحلية  الهيئات  عدد  تخفي�س  م�شروع  م�شودة  الم�شتركة.   للمجال�س  العامة  الإدارة   *

الم�ستركة ودمجها )2008-2010(، 2008، �س 18.
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ملحق رقم )3(:

مقترحات لو�سع �سيا�سة فيما يخ�ش 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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ملحق رقم )4(:

مقترح لمهام �اأد�ار موؤ�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?

 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�ساريع التي تم تنفيذها لإ�سالح الإطار المالي 

للهيئات المحلية 2009-2004
Major projects implemented related to Financial issues 

in Palestinian Local Government Units from

 2004- March- 2009*

 Focus Implementer Donor Project Name

 Planning
 Regulations
 Software
 systems
 Training

 MDLF
 World Bank

 Denmark Local
 Government
 Capacity
 Building
 Programme
 (LGCBP(

 Planning
 Training

 GTZ Germany Local
 Governance
 and Civil
 Society
 Development
 Programme
 (LGP(

 Planning
 Regulations
 Software
 Training

 CHF USAID - Local
 Democratic
 Reform
 Programme
 TAWASOL

 Software
 systems,
 Hardware,
 Training,

 Belgian
 Technical
 Cooperation
 BTC

 Belgium Municipal
 Capacity
 Building -
 LICP

*  Update of the Diagnostic Report on the Local Governance, Part 2, 2009, p36
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 Policy
LG Revenue

JICAJapan Development
    of Local
 Government
 Finance Policy

 Fiscal
 decentralisation
 LG Revenue
 Legal
 framework
 Software
 Hardware
 Training

 UNDP - LGSP
 Ministry of
 Finance

 Japan Support to local
 Government
 Reform,
 Property Tax
 Reform

 Training
manuals

 UNDP -
 MoLG

Japan Capacity
 development
 of Local
 Government
Units

 Research
 LG Revenue
 Utilities
financing

World Bank



225المالحق

ملحق رقم )6(:

التقرير ال�سادر عن التحاد الأ�ر�بي حول الم�ساريع التي 

يقدمها التحاد في قطاع تطوير البلديات �الحكم المحلي في 

الفترة بين 2013-2010. *

* Sector Strategy Fiche 2010-2013,  Municipal Development and Local Governance 
(MDLG(, European Union, January 2012, p9.

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( 

MDP Phase II planning 
in 2012 to start in 2013.

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( 

Local Government 
Capacity Building 
Programme (LGCBP(, 
2005 – 2012. Denmark, 
World Bank , MDLF, 
MoLG 

The LGCBP has been 
extended up to mid-
2012. 

Component 1: Financial 
Management and 
Accounting Systems 
Reform 

Component 2: Physical 
Planning and Management 
Systems 

Component 3: Institutional 
Development of MoLG 

USD 10.5 
mio. 
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Local Development 
Programme (LDP I 
and II(, 2008 – 2011.  
(Denmark, MDLF, 
MoLG(

Phase III 2012-2014 

Improved delivery 
of Services through 
amalgamation of Local 
Government Units (LGUs( 
in the Jenin Governorate. 

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

USD 6 mio. 

Phase III: 

USD 8 mio. 

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

The programme was 
closed in 2010. 

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

USD 7.0 
mio. 

Local Government 
Policy Development in 
Palestine (DK, MDLF, 
MoLG(, 2011 – 2012. 

Support to MoLG Strategy 
and Policy Unit and its 
strategy development, 
legal and framework 
development for local 
government and local 
governance and including 
a smaller support to 
MDLF capacity building 
and possibly APLA. 

Approx. 
USD 0.9 
mio. 
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Increasing Own-
source Revenues for 
Palestinian Local 
Governments 2011 – 
2013 

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

The Development 
Objective for the 
Programme is to increase 
own-source revenue 
for Local Government 
Units. Increased property 
tax collection is one 
intervention( 

USD 2.5 
mio. 

Emergency Municipal 
Rehabilitation 
Programme (EMSRP II( 

Program will be closed 
mid-2012. 

(DK + SE Objective(1. 
To provide assistance 
for mitigating further 
deterioration in the 
deliverance of essential 
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: 
Strengthening the 
regulatory framework for 
local governments and 
anchoring mechanisms 
of accountability 
(main partner: MoLG(; 
Component 2: Improve 
implementation and roll-
out mechanism of capacity 
development measures to 
local governments and up-
scaling 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(

Up to EUR 
5.52 mio. (G 
through GIZ(
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Employment Generation 
Program-Poverty 
Oriented infrastructure 
phase VII

Providing support to 
village councils and NGOs 
in the form of physical and 
social infrastructure

EUR 7 mio. 
(G through 
Kfw(

Palestinian 
Municipalities Support 
Program (PMSP(

The Program: 1( Support 
the progress of the Reform 
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

EUR 16 mio. 
(Italy(





من�سـورات مـواطن

�سل�سلة درا�سات �اأبحاث

الــديمـقراطيــة الفل�ســــطيـنـيـة بين الخطاب والممار�سة: منظمة التحرير الفل�سطينية 
واأطرها 1993-1964

عمر ع�ساف

»قانون« الت�سريع و»قانون« الحرية: هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون؟
عا�سم خليل

موقع حركات الإِ�سالم ال�ّسيا�سي في الّثورات ال�ّسعبّية العربّية وفيما بعدها
)درا�سة حالة: م�سر وت�ن�س(

منذر م�ساقي

درا�سـات في الديمـقراطـيـة و و�سـائط الإعالم
لينة الجي��سي 

درا�سات في الثقافة والتراث والهوية
�سريف كناعنة

الَعَتَبة في فتح الإب�ستيم
اإ�سماعيل نا�سف

العمالة الفل�سطينية في اإ�سرائيل وم�سروع الدولة الفل�سطينية
ليلى فر�سخ

مدخل في تاريخ الديموقراطية في اوروبا
عبد الرحمن عبد الغني

الن�ســـــــــاء والق�ســـــــــاة والقانـــــــــون: درا�سة اأنثروبولوجية للمحكمة ال�سرعية في غزة
نه�سة ي�ن�س �سحادة

والعلمانية  الوطنية  بين  الفل�سطينية  الن�سوية  الحركة  طرق:  تقاطع  على  ن�ساء 
والهوية الإ�سالمية

اإ�سالح جاد
في الم�ساألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

عزمي ب�سارة



تمكين الأجيال الفل�سطينية: التعليم والتعلم تحت ظروف قاهرة
تفيدة جرباوي وخليل نخلة

»َواأَْمــُرُهــْم �ُســوَرى َبـْيـَنـُهــْم«:  الإ�سـالمـيـون والـديـمـقـراطـيـة
رجا بهل�ل

فل�سطين الى اأين؟ تال�سي حل الدولتين )باللغة الإنجليزية( 
تحرير جميل هالل

الطبقة الو�سطى الفل�سطينية،  بحث في فو�سى الهوية والمرجعية والثقافة
جميل هالل

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد او�سلو: درا�سة تحليلية نقدية 
)طبعة ثانية - مزيدة(

جميــل هــــــالل

نظريات النتقال اإلى الديمقراطية: اإعادة نظر في براديغم التحول
ج�ني عا�سي

من التحرير اإلى الدولة: تاريخ الحركة الوطنية الفل�سطينية 1948- 1988
هلغى باومغرتن

تقا�ســيم زّمـــار الحـّي - مقــالت
في�ســل حـــ�راني

بروز النخبة الفل�سطينية المعولمة )باللغة النجليزية والعربية(
�ساري حنفي وليندا طبر

الحداثة المتقهقرة: طه ح�سين واأدوني�س
في�سل دراج

�سفد في عهد النتداب البريطاني 1917 - 1948
م�سطفى العبا�سي

بالتعاون مع موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية والمقد�سية
الجبل �سد البحـر

�سليم تماري

من يهودية الدولة حتى �سارون: درا�سة في تناق�س الديمقراطية الإ�سرائيلية
عزمي ب�سارة



ت�سكل الدولة في فل�سطين )باللغة النجليزية(
تحرير: م�ستاق خان، ج�رج جقمان، انج اأمند�سن

م�ستقبل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والآفاق ال�سيا�سية الممكنة
تحرير: و�سام رفيدي

وقائع موؤتمر موؤ�س�سة مواطن، ومعهد ابراهيم ابو لغد 2004
التربية الديمقراطية، تعلم وتعليم الديمقراطية من خالل الحالت

ماهر الح�س�ة

حركة معلمي المدار�س الحكومية في ال�سفة الغربية 2000-1967
عمر ع�ساف

خالل  المقاوم  التكيف  �سو�سيولوجيا  الحتالل:  مواجهة  في  الفل�سطيني  المجتمع 
انتفا�سة الق�سى

مجدي المالكي واخرون

ا�سطورة التنمية في فل�سطين: الدعم ال�سيا�سي والمراوغة الم�ستديمة
خليل نخلة

جذور الرف�س الفل�سطيني 1948-1918
في�سل ح�راني

القطاع العام �سمن القت�ساد الفل�سطيني
ن�سال �سبري

هنا وهناك نحو تحليل للعالقة بين ال�ستات 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 بهل�ل

الن�ساء الفل�سطينيات والنتخابات، درا�سة تحليلية
نادر عزت �سعيد
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المراأة واأ�س�س الديمقراطية
رجا بهل�ل

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد او�سلو: درا�سة تحليلية نقدية
جميل هالل

ما بعد او�سلو: حقائق جديدة )باللغة النجليزية(
تحرير: ج�رج جقمان

ما بعد الزمة: التغييرات البنيوية في الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية، واآفاق العمل
وقائع م�ؤتمر م�اطن 98 

التحرر، التحول الديمقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث
وقائع م�ؤتمر م�اطن 97

ا�سكالية تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي
وقائع م�ؤتمر م�اطن 96

العطب والدللة في الثقافة والن�سداد الديمقراطي
محمد حافظ يعق�ب

رجال العمال الفل�سطينيون في ال�ستات والكيان الفل�سطيني
�ساري حنفي

م�ساهمة في نقد المجتمع المدني
عزمي ب�سارة

حول الخيار الديمقراطي
درا�سات نقدية

�سل�سلة ر�سائل الماج�ستير

م�سر: التغييرات ال�سيا�سية وتحديات التحول الديمقراطي َبعَد َثورة 2011
حنين محمد �سليمان

َمَكانُة الَمراأَِة في الإِ�ْسالِم ِفي ِظلِّ َتاأْويِل اآيِة القَواَمة 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 النـتـخــابــات الـت�سـريـعـيـة الـثـانـيـة
دلل باج�س

الإنتخابات والمعار�سة في المغرب بين التحول الديمقراطي 
وا�ستمرارية النظام ال�سلطوي )2007-1997(

ن�ساأت عبد الفتاح
عن الن�ساء والمقاومة: الرواية ال�ستعمارية

اأميرة محمد �ِسْلمي

التغيير ال�سيا�سي من منظور حركات الإ�سالم ال�سيا�سي: »حما�س« نموذجا
بالل ال�س�بكي

وفو�سى  المفهوم  اإ�سكالية  تفكيك  والمعياري«:  الو�سفي  »بين  المدني  المجتمع 
المعاني

ناديــا اأبـ� زاهــر

الـنـقــد والـثــورة: درا�سة في النقد الجتماعي عند علي �سريعتي
خالد ع�دة اهلل

حركة »فتح« وال�سلطة الفل�سطينية: تداعيــات اأو�ســلو والنتفـا�سـة الثانيـة
�سامر اإر�سيد

�سل�سلة مداخالت �ا�راق نقدية

مداخالت حول الدين والديمقراطية والدولة المدنية
تحرير: رجا بهل�ل

الفل�سطينيون على جانبي الخط الأخ�سر في ظروف �سيا�سية متغّيرة
)وقائع ور�سة عمل، 4-5 اآذار 2011 في رام اهلل(

تحرير: ح�سن خ�سر
الإعالم الفل�سطيني والإنق�سام: مرارة التجربة واإِمكانيات التح�سين

تحرير: خالد الحروب وجمان قني�س

قبل وبعد عرفات:التحول ال�سيا�سي خالل النتفا�سة الثانية
ج�رج جقمان

اأن تكون عربياً في اأيامنا
عزمي ب�سارة
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المنهاج الفل�سطيني ا�سكاليات الهوية والمواطنة 
 عبد الرحيم ال�سيخ )محررًا(

التربية  وكتب  الليبرالية   - الديمقراطية  بين  المراأة  حقوق  المت�ساوية  الحريات 
الإ�سالمية 

وليد �شالم واإيمان الرطروط
الي�سار والخيار ال�ستراكي قراءة في تجارب الما�سي، واحتمالت الحا�سر

داوود تلحمي

تهافت  اأحكام  العلم في  اإحكام  الإيمان
عزمي ب�سارة

الديمقراطية والإنتخابات والحالة الفل�سطينية
وليم ن�سار

اإطار عام لعقيدة اأمن قومي فل�سطيني
ح�سين اآغـا واأحمد �سامح الخالدي

نحو اأممية جديدة: قراءة في العولمة/مناه�سة العولمة والتحرر الفل�سطيني
عالء محم�د العزة وت�فيق �سارل حداد

التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية
جميل هالل

الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية والديمقراطية الداخلية
طالب ع��س و�سميح �سبيب

الراهـب الكـوري .. �َسـَفر واأ�سـياء اأخـرى
زكريا محمد

واقع التعليم الجامعي الفل�سطيني: روؤية نقدية
ناجح �ساهين

طروحات عن النه�سة المعاقة
عزمي ب�سارة 

ديك المنارة 
زكريا محمد
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لئال يفقد المعنى )مقالت من �سنة النتفا�سة الولى(
عزمي ب�سارة

في ق�سايا الثقافة الفل�سطينية 
زكريا محمد

ما بعد الجتياح: في ق�سايا ال�ستراتيجية الوطنية الفل�سطينية 
عزمي ب�سارة 

الم�ساألة الوطنية الديمقراطية في فل�سطين
وليد �سالم

الحركة الطالبية الفل�سطينية ومهمات المرحلة تجارب واآراء
تحرير مجدي المالكي

وا�ستراتيجيات  الديمقراطي  التحول  ا�سكاليات  الفل�سطينية  الن�سائية  الحركة 
م�ستقبلية

وقائع م�ؤتمر م�اطن 99

الي�سار الفل�سطيني: هزيمة الديمقراطية في فل�سطين
علي جرادات

الخطاب ال�سيا�سي المبتور ودرا�سات اأخرى 
عزمي ب�سارة

اأزمة الحزب ال�سيا�سي الفل�سطيني
وقائع م�ؤتمر م�اطن 95

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فل�سطين
زياد اب� عمرو واخرون

الديمقراطية الفل�سطينية
م��سى البديري واخرون

الموؤ�س�سات الوطنية، النتخابات وال�سلطة 
ا�سامة حلبي واخرون 
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ال�سحافة الفل�سطينية بين الحا�سر والم�ستقبل
ربى الح�سري واخرون

الد�ستور الذي نريد
وليم ن�ســار

�سل�سلة ا�راق بحثية

الف�سائيات الدينية: ال�سورة المثالية للمراأة واأثرها على الن�ساء في فل�سطين
جمان قني�س 

الحركة الطالبية الإِ�سالمية في فل�سطين الكتلة الإِ�سالمية .. نموذجاً
دلل باج�س

درا�سات اعالمية 2 
تحرير: �سميح �سبيب

درا�سات اعالمية
تحرير: �سميح �سبيب

الثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية
با�سم الزبيدي

العي�س بكرامة في ظل القت�ساد العالمي
ملت�ن في�سك

ال�سحافة الفل�سطينية المقروؤة في ال�ستات 1994-1965 
�سميح �سبيب

التحول المدني وبذور النتماء للدولة في المجتمع العربي وال�سالمي
خليل عثامنة

الم�ساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فل�سطين
خ�لة ال�سخ�سير

التجربة الديمقراطية للحركة الفل�سطينية ال�سيرة
خالد الهندي

التحولت الديمقراطية في الردن
طالب ع��س
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النظام ال�سيا�سي والتحول الديمقراطي في فل�سطين
محمد خالد الزعر

البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فل�سطين
علي الجرباوي 

�سل�سلة التجربة الفل�سطينية

�سوت العا�سفة: �سيرة اإذاعات الثورة الفل�سطينية في المنفى
نبيل عمرو

�ســيـوعـيـون  فـي  فـل�ســطـيـن: �سظايا  تـاريـخ  مـن�ســي
م��سى البديري

ْم�س َثَمَناً لل�سَّ
عائ�سة ع�دة

ُثُكم َعن َهاِج�س: مجموعة ن�سو�س اأدبية ل اأقالم جديدة َحدِّ �َساأُ
تقديم وتحرير هـيـفـــاء اأ�ســــعـد

المقاَومة ال�سعبية في فل�سطين تاريخ حافل بالأمل والإِنجاز
مازن قم�سية

�سفيق الحوت
�سميح �سبيب )محررًا(

اأني�س �سايغ والموؤ�س�سة الفل�سطينية ال�سيا�سات، الممار�سات، الإنتاج
�سميح �سبيب )محررًا(

انتفا�سة الأق�سى: حقول الموت 
محمد دراغمة

اأحالم بالحرية )الطبعة الثانية(
عائ�سة عــ�دة

الواقع التنظيمي للحركة  الفل�سطينية الأ�سيرة درا�سة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي

مغدو�ســـة: ق�ســة الحـرب على المخيمـات فـــي لبنــان
ممدوح ن�فل
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يوميات المقاومة في مخيم جنين
وليـد دقـة

اأحالم بالحرية
عائ�سة عــ�دة

الجري الى الهزيمة
في�سل ح�راني

اأوراق �ساهد حرب
زهير الجزائري

البحث عن الدولة 
ممدوح ن�فل 

�سل�سلة مبادئ الديمقراطية

المحا�سبة والم�ساءلة ما هي المواطنة؟  
الحريات المدنية ف�سل ال�سلطات   

التعددية والت�سامح �سيادة القانون   
الثقافة ال�سيا�سية مبداأ النتخابات وتطبيقاته 

العمل النقابي حرية التعبير   
العالم والديمقراطية عملية الت�سريع   

�سل�سلة ركائز الديمقراطية

التربية والديمقراطية
رجا بهل�ل

حالت الطوارئ و�سمانات حقوق الن�سان
رزق �سقير

الدولة والديمقراطية
جميل هالل

الديمقراطية وحقوق المراأة بين النظرية والتطبيق
منار �س�ربجي
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�سيادة القانون
ا�سامة حلبي

حقوق الن�سان ال�سيا�سية والممار�سة الديمقراطية
فاتح عزام

الديمقراطية والعدالة الجتماعية
حليم بركات

�سل�سلة تقارير د�رية

الحكم المحلي في فل�سطين: واقع وروؤية م�ستقبلية. 

اأوراق في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وانتقال ال�سلطة

واقع التمييز في �سوق العمل الفل�سطيني من منظور النوع الجتماعي
�سالح الكفري، خديجة ح�سين ن�سر

نحو قانون �سمان اإجتماعي لفل�سطين
تطوير قواعد عمل المجل�س الت�سريعي نحو قانون لل�سلطة الت�سريعية

اإعداد : جهـاد حرب       ا�سراف: عزمي ال�سعيبي

نحو نظام انتخابي لدولة فل�سطين الديمقراطية
جميل هالل،عزمي ال�سعيبي واآخرون 

العمال الت�سريعية ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سناء عبيدات

درا�سة تحليلية حول اأثر النظام النتخابي على تركيبة المجل�س الت�سريعي القادم
احمد مجدلني، طالب ع��س








