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  الدولة - دور البلديات يف فلسطين 

  
  علي اجلرباوي

  
  
. تُعتبر مؤسسات احلكم احمللي عصباً رئيسياً يف البنية العامة للدول احلديثة  

الصعيد احمللي فباإلضافة إىل كونها ركيزة أساسية ملمارسة العملية السياسية على 
للمجتمع، تقع عليها مسؤوليات وأعباء إدارية وخدمية رئيسية تطال خمتلف جماالت 

لذا، فإن فعالية هذه املؤسسات وجناعتها يف أداء دورها السياسي . احلياة اجملتمعية
والقيام بمهماتها اخملتلفة تُعتبران من املؤشرات ذات الداللة املهمة ال على نوعية 

ام السياسي داخل الدولة فحسب، بل على قوى اجملتمع التفعيلية، وقدراته وحيوية النظ
  .التنظيمية، وإمكاناته التنموية أيضاً

وبما أن الشعب الفلسطيني يمر حالياً بمرحلة جتسيد إعالن االستقالل، ووضع بنى 
 الدولة الفلسطينية موضع التنفيذ الفعلي، فإن إيالء احلكم احمللي كمفهوم، ومؤسساته

ويجدر، يف هذا اجملال، البدء . كآليات، الكثير من االهتمام، يصبح من األولويات احليوية
منذ اآلن بإجراء االستعدادات الضرورية لتحديد معامل موضع التنفيذ الفعلي والفعّال حين 

ويتطلب إجراء هذه االستعدادات االتفاق، أوالً، على األسس االتكازية لنظام . االستقالل
ملستقبلي يف الدولة الفلسطينية، ثم حتديد املنطلقات األساسية حلكم حملي احلكم ا

ويأتي الحقاً لذلك، وبناء عليه، البحث يف التفاصيل املؤسسة . منسجم مع هذه املرتكزات
  .الكفيلة بترجمة اجملردات إىل الوقائع املالئمة

دولة، وهو تختص هذه الدراسة بمعاجلة أحد جوانب احلكم احمللي يف فلسطين ال
وللقيام بذلك، تنطلق الدراسة من مرتكزات أساسية تعتبرها من . مستقبل البلديات

وعوضاً . املسلّمات، ولذا فإنها ال تخوض تفصيالتها، وال تنشغل بمحاولة إثبات جدواها
                                                 

    فيما يتعلق )رام الله" (مشروع الدراسات الفلسطينية"تم إعداد هذه الدراسة يف سياق بحث يجريه ،
 .بموضوع البلديات الفلسطينية

  أستاذ مشارك يف العلوم السياسية يف جامعة بير زيت. 
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من ذلك يتم، بعد األخذ يف االعتبار اإلرث التاريخي العالق بالبلديات من زوايا عديدة، 
ى توصيف وحتليل الواقع احلايل لها، ليكون منفذاً لوضع املبادىء العامة التركيز عل

الضرورية إلحداث نقلة نوعية يف بنية هيكليتها وطبيعة دورها ونشاطاتها، باإلضافة 
وضمن السياق يتم اقتراح خطوط . إىل حتديد نوعية عالقاتها بمؤسسات احلكم األخرى

لي يف فلسطين الدولة منذ مطلع االستقالل، عريضة لتطوير املبنى البلدي للحكم احمل
  .ليكون بشكله املقترح نافذاً مع بداية العقد األول من القرن املقبل

  
  الوضع القائم

يوجد حالياً يف األراضي الفلسطينية احملتلة تسع وعشرون بلدية قائمة، إضافة   
أن اتخذت قراراً بضم  إىل بلدية القدس العربية التي قررت السلطة االحتاللية إلغاءها بعد

ويوجد من هذه البلديات خمس وعشرون . 1967املدينة املقدسة إىل إسرائيل عقب حرب 
وجتدر اإلشارة إىل أن فترة االحتالل . يف الضفة الفلسطينية، وأربع يف قطاع غزة

اإلسرائيلي، التي امتدت حتى اآلن إىل أربعة وعشرين عاماً ونيّف، مل تشهد سوى استحداث 
، إضافة إىل ما كان )دير البلح ورفح(، وبلديتين يف القطاع )يطا(ية واحدة يف الضفة بلد

ويالحظ أن آخر استحداث لبلدية يف األراضي احملتلة تم سنة . موجوداً فيهما من بلديات
، وهو ما يعني أن فترة الثمانية عشر عاماً األخيرة شهدت توقفاً تاماً يف جمال 1974

). 1واخلريطة رقم  1راجع اجلدول رقم (على هذا الصعيد األساسي  تطوير احلكم احمللي
ويالحظ أيضاً أن املدن التي فيها بلديات تتفاوت تفاوتاً كبيراً من حيث املساحة 

، )غزة ونابلس يف مقابل بيتونيا ودير دبوان على سبيل املثال(التنظيمية، وعدد السكان 
البلديات ذاتها تتفاوت أيضاً، وبصورة واملرافق واخلدمات املتوفرة للسكان، وأن 

). 3 – 1راجع اجلداول (واضحة، يف مستوى نشاطاتها وعدد موظفيها والعمال 
والستطالع وضع البلديات القائم، وإبراز ما يشوبه من معوقات وسلبيات يُفترض 

جلوانب حمددة ومهمة يف جمال  –ولو باقتضاب  –تخطيها يف املستقبل، يجدر التعرض 
  .هذه املؤسسات وعملها تنظيم
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  القانوين –األساس السياسي 
ألن السلطة املركزية على فلسطين وأجزائها اخملتلفة كانت حتى اآلن غريبة عنها،   

وغير نابعة منها، بل مورست عليها من مراكز خارجية، فقد أدّى ذلك إىل القيام بدور 
رئيسي كان، إىل حد كبير، سلبياً يف عملية تطور مبنى ومهمات وأهداف مؤسسات احلكم 

فترة طويلة للسلطة العثمانية، ثم لالنتداب البريطاين، ففلسطين خضعت . احمللي فيها
لتتحكم يف الضفة الغربية السلطة األردنية، ويف قطاع غزة  1948وقُسِّمت قسراً بعد سنة 

وبعد االحتالل . اإلدارة املصرية، يف حين أُقيمت إسرائيل على اجلزء األكبر منها
، خضعت الضفة الغربية وقطاع 1967اإلسرائيلي للبقية املتبقية من فلسطين يف سنة 

وألن الهدف األساسي للسلطات املركزية . غزة لتحكم السلطة االحتاللية اإلسرائيلية
 –وإنْ كان بدرجات نسبية متفاوتة  –اخلارجية املتعاقبة كان، إىل حد كبير، متشابهاً 

سطينية من وتمحور حتى اآلن حول طمس الهوية الفلسطينية وإحلاقها، ومنع الكيانية الفل
حتقيق استقاللها، فقد عملت هذه السلطات على تطوير مفهوم ومؤسسات احلكم احمللي يف 

  .فلسطين بما يتالءم مع أهدافها السياسية ويحقق أغراضها املصلحية
تمثّل الهدف الرئيسي للسلطات املركزية املتعاقبة على فلسطين، فيما يختص   

استقاللها وتطورها كمؤسسات رسمية بمؤسسات احلكم احمللي، يف احلؤول دون 
. منفصلة، يف أهدافها ونشاطاتها ونطاق تمثيلها للسكان، عن سياق السلطة املركزية

وعلى العكس من ذلك، كانت نظرة هذه السلطات وغرضها املستمر أن تكون مؤسسات 
لسلطة احلكم احمللي يف فلسطين امتداداً عضوياً تابعاً لها، وذراعاً فعالة لبسط سيطرة ا

ولذا، قامت السلطات املركزية املتعاقبة، ومن خالل سنّ القوانين . املركزية على السكان
املتوالية، باحلدّ من القدرة التمثيلية للمؤسسات احمللية سياسياً، وبحصر نشاطاتها يف 
القيام بمهمات تنفيذية يف جمال احملدودية اخلدمية للسكان، وبما يخلو من أي إمكان 

وباختصار، مل تتطور . ضطالع بدور تطويري مهم على الصعيد احملليحقيقي لال
مؤسسات احلكم احمللي يف فلسطين، وعلى رأسها البلديات، نتيجة تفاعالت جمتمعية 

فرضت ذاتها على السلطة املركزية، وأوجدت احلاجة إىل إقامة مؤسسات حملية تمثيلية 
دة احلاجات التحديثية للسلطة املركزية تُعبّر عن مصالح السكان وحاجاتهم، بل كانت ولي

وكان الهدف . كوسيلة من وسائل مواجهة الضغوط اخلارجية والداخلية املمارسة عليها
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األساسي من إقامة هذه املؤسسات إحكام توصيل خط السلطة من املركز إىل األطراف، 
  1.لبسط السيطرة املركزية وإيجاد وسيلة فعالة جلمع الضرائب من السكان

لى الرغم من وجود عدد من اجملالس البلدية التي كانت السلطة العثمانية وع
الصادر عن البرملان " قانون البلديات"، فإن 1877أنشأتها يف فلسطين قبل سنة 

العثماين يف تلك السنة يُعتبر األساس القانوين واملرتكز التنظيمي لتركيبة اجملالس 
، والتي بلغ عددها مع نهاية احلكم العثماين على البلدية وعمل البلديات يف العهد العثماين

ويتضح من مراجعة بنود ذلك القانون مدى حمدودية . فلسطين اثنتين وعشرين بلدية
تمثيل اجملالس البلدية للسكان من جهة، وشدة تذييل البلديات للسلطة املركزية عن طريق 

للقائمقام على جممل صالحيات الرقابة واإلشراف الواسعة التي منحها للمتصرف أو 
  2.نشاطاتها، التي قضى أصالً حصرها يف مهمات خدمية حمددة، من جهة أخرى

العثماين " قانون البلديات"وبعد أن وقعت فلسطين حتت االنتداب البريطاين، بقي 
يتعلق بشروط الترشيح واالنتخاب،  1926نافذاً، مع تعديل جرى بمرسوم صادر سنة 

ليصبح " قانون البلديات"لسنة، أصدرت احلكومة االنتدابية ففي تلك ا. 1934حتى سنة 
املرجع الوحيد املعتمد لتنظيم عمل البلديات يف البلد، التي مل يُزَد عددها طوال فترة 

ويتضح أيضاً من مراجعة . االنتداب سوى باستحداث بلديتين يف تل أبيب وبتاح تكفا
ويف . حيات البلديات ونشاطاتهاأحكام هذا القانون أنه قام، كسابقه، بتكبيل صال

املقابل، منح السلطة املركزية، ممثلة باملندوب السامي وحاكم اللواء، صالحيات حتكّم 
واسعة طالت خمتلف اجلوانب التنظيمية والتنفيذية لعمل البلديات واجملالس البلدية، 

عديد من وذلك بعد أن اقتُطع منها للسلطة املركزية احتكار اإلشراف املباشر على ال

                                                 
البلديات "علي اجلرباوي، : كانت هذه خالصة البحث الذي قمت به بشأن املوضوع، راجع   1

أيلول /آب( 222 – 221، العدد "شؤون فلسطينية"، "1967من النشأة حتى العام : الفلسطينية
 .72 – 49، ص )1991

جمموعة "، )مُعرِّب(عارف أفندي رمضان : املُعرّب لقانون البلديات العثماين يف راجع النص   2
 .342 – 321، ص )1925املطبعة العلمية، : بيروت" (القوانين
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القطاعات العامة األساسية، بحيث مل يتبق للبلديات سوى تنفيذ عدد حمدود ومقنن من 
  3.اخلدمات األساسية للسكان

وعقب انتهاء االنتداب البريطاين على فلسطين، بقيت بلديتا مدينتي غزة وخان 
ن ، وفقاً لقانو1967يونس يف القطاع تعمالن طوال فترة اإلدارة املصرية، حتى سنة 

وباإلضافة إىل استمرار حمدودية سلطات وصالحيات    1934.4البلديات االنتدابي لسنة 
البلديتين املذكورتين، وتبعيتهما الكاملة لتوجهات احلاكمية اإلدارية املصرية، يُالحَظ أن 

اإلدارة املصرية مل تقم طوال فترة وجودها يف قطاع غزة بأية حماولة تُذكر لتطوير 
  .مفهوماً ومؤسسات احلكم احمللي،

أما يف الضفة الغربية، فقد ازداد عدد البلديات خالل احلقبة األردنية من ثماين 
وبعد فترة وجيزة من العمل . 1967إىل خمس وعشرين بلدية سنة  1948بلديات سنة 

، وتضمن بعض اجلوانب الليبرالية 1954بأول قانون بلديات أردين شامل صدر يف سنة 
إصدار قانون جديد يفرض على  1955احمللي ومفهومه، تم يف سنة  جتاه طبيعة احلكم

وأصبحت البلديات بموجب هذا   5.مؤسسات احلكم احمللي سيطرة مركزية شاملة وصارمة
القانون مؤسسات مذيّلة لرغبات وتوجهات احلكومة ممثلة بوزير الداخلية، واحملافظ، 

م ببعض املهمات اخلدمية للسكان، وانحصرت الصالحيات البلدية يف القيا. والقائمقام
وأُفرغت اجملالس البلدية من معنى وفحوى تمثيلها السياسي للناخبين، وكانوا وفقاً 

  6.لتعريف القانون القلة امليسورة من السكان

                                                 
: غزة" (1934لسنة  1قانون البلديات الرقم : "راجع النص املعرَّب لقانون البلديات البريطاين يف   3

 ).1972إدارة العدل، 
فترة اإلدارة املصرية لقطاع غزة إدخال العديد من التعديالت على القانون البريطاين  تم خالل    4

وكانت التعديالت . للبلديات، ولكنْ يُالحظ أنها مل تهدف إىل إحداث تغييرات جوهرية يف مضمونه
اجلريدة الرسمية لقطاع : الوقائع الفلسطينية: "تُنشر بعد صدورها عن احلاكم اإلداري العام يف

 ".غزة
 1183، العدد "اجلريدة الرسمية األردنية: "، راجع1954بالنسبة إىل قانون البلديات األردين لعام     5

 1225املصدر نفسه، العدد : ، راجع1955؛ وبالنسبة إىل قانون عام )6/6/1954(
)1/5/1955.( 

، جلهة شروط استيفاء حق تتشابه القوانين العثمانية والبريطانية واألردنية املتعلقة بالبلديات    6
راجع ما تمخض عنه التطور التاريخي يف هذا اجملال فيما بلورته املادة . االنتخاب والترشيح
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، قامت إسرائيل باحتالل البقية املتبقية من فلسطين، فوقعت 1967ويف سنة 
مع أن البنية القانونية للحكم احمللي يف و. الضفة الغربية وقطاع غزة حتت سيطرتها

األراضي احملتلة بقيت حتى اآلن، من الناحية الرسمية، على ما كانت عليه قبل االحتالل 
اإلسرائيلي، فإن السلطة احملتلة قامت من الناحية العملية بإدخال التعديالت التي تالئم 

وشملت هذه التعديالت . ةحاجاتها وتوافق مصاحلها، عن طريق إصدار األوامر العسكري
تخويل خمتلف صالحيات السلطة املركزية املتضمنة يف القانونين األردين والبريطاين 

املتعلقين بالبلديات لضابط الداخلية يف جهاز احلكم العسكري، وإحكام الرقابة املشددة 
فقد شكّلت البلديات . على عمل البلديات، وتقليص دورها التطويري والتنظيمي

طينية، يف املنظور اإلسرائيلي، جمرد حلقات حملية وسيطة فعالة لتنظيم عالقة الفلس
بالسلطة املركزية، وهي احلكم العسكري االحتاليل، ولكن بصورة مفرغة من " السكان"

ويمكن التأكيد . معظم الصالحيات، وتابع بصورة حترمها استقاللية الدور والقرار
لقطاع أوصل التسلط التقليدي الذي مارسته باختصار أن احتالل إسرائيل للضفة وا

السلطات املركزية املتعاقبة يف حكم فلسطين على مؤسسات احلكم احمللي، إىل ذروة 
، والقاضي بتعديل قانون البلديات 1975وبخالف األمر العسكري الصادر سنة     7.مداه

جَّل للسلطة احملتلة األردين بمنح املرأة حق الترشيح واالنتخاب للمجالس البلدية، ال يُس
  8.حتقيق أية تطويرات يف جمال احلكم احمللي يف األراضي احملتلة

                                                                                                                                                 
الثانية عشرة من شروط تأهيل حلق االنتخاب، واملادة الثامنة عشرة من شروط تأهيل حلق 
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Studies, Vol. VII, No. 4 (Summer 1978), p. 80.                                                   

؛ "اإلسرائيليجمموعة اإلعالنات واملناشير الصادرة عن قيادة جيش الدفاع "كذلك، جتدر مراجعة 
سلطة االحتالل اإلسرائيلية يف جمرى احلياة الفلسطينية يف  وحتكم فهي تُظهر بوضوح مدى تدخّل

  .األراضي احملتلة
يجب االنتباه إىل أن هدف السلطة احملتلة من هذا التعديل، الذي يبدو يف مظهره تطورًا،  كان تدعيم    8

انطلقت سلطة االحتالل من تقدير بأن النساء أكثر فقد . داخل األراضي احملتلةالقوى التقليدية 
لذلك كان تصوّر سلطة . وحمافظة من الرجال، وأن تسيُّس الرجال أكثر من تسيُّس النساءتقليدية 

ين التقليديين، ال إىل املوالين ملنظمة التحرير ية أصوات النساء ستذهب إىل املرشحاالحتالل أن أغلب
 .الفلسطينية
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وجتدر اإلشارة إىل أن تقليص السلطة احملتلة لدور البلديات التطويري والتنظيمي، 
وتكبيل استقالليتها وفعاليتها، حتى يف اجملاالت اخلدمية، ترافق خالل النصف الثاين 

مي الدور السياسي لرؤساء البلديات املنتخبين يف االنتخابات لعقد السبعينات مع تنا
فغياب السلطة الوطنية الفلسطينية املركزية . 1976التي أُجريت يف الضفة الغربية سنة 

يف األراضي احملتلة من جانب، وجناح القوائم الوطنية املؤيدة ملنظمة التحرير 
خر، منحا اجملالس البلدية املنتخبة الفلسطينية يف تلك االنتخابات البلدية من جانب آ

  9.صفة التمثيل العام للفلسطينيين حتت االحتالل، وأبرزا دوراً سياسياً مركزياً لرؤسائها
وعلى الرغم من أن القضايا السياسية العامة التي استحوذت على جل وقت واهتمام 

العام للبلديات  العديد من رؤساء البلديات، خالل تلك الفترة، طغت على الدور املؤسسي
وأدت، يف املقابل، إىل تأثيرات سلبية يف جمال تصريف شؤونها ونشاطاتها والقيام 

وقد استمر هذا الدور . بأعمالها، فإن مقتضيات وضع االحتالل قضت بهذا االجتاه
" اإلدارة املدنية"السياسي الفعال حتى مطلع الثمانينات، حين أدى استحداث جهاز 

 طرد رؤساء بلديات وعزل العديد من اجملالس البلدية نتيجة للسلطة احملتلة إىل
وبعد . االحتجاج، لتحل مكانها جلان معينة أدار بعضها موظفون إسرائيليون لعدة أعوام

، بدأت سلطة االحتالل بتعيين رؤساء بلدية عرب وجلان حملية إلدارة شؤون 1986سنة 
ات كانت، بحلول ذلك الوقت، قد أُفقدت لكن يجدر االنتباه إىل أن البلدي. بعض البلديات

جل مكانتها ودورها وصالحيتها، إضافة إىل تواصلها اإليجابي مع املواطنين، وحتولت 
. إىل هياكل تقدم بعض اخلدمات األساسية للسكان، وتنفذ ما تطلبه سلطة االحتالل منها

حتى اآلن، ليزيد  وجاء اندالع االنتفاضة، وما جنم عنها يف األراضي احملتلة من تطورات
  10.يف تهميش دور البلديات، التي أصبحت اآلن بحكم املشلول من املؤسسات

                                                 
  :راجع يف هذا الشأن، وفيما يتعلق بهذه احلقبة  9

Moshe Ma’oz, Palestinian Leadership on the West Bank (London: Frank Cass, 1984).      
تعتبر دراسة جيفري أرونسون من أفضل التحليالت التأريخية لسياسة االستيطان اإلسرائيلية يف   10

جيفري : تص بتطورات السياسة االحتاللية جتاه البلدياتويجب مراجعتها فيما يخ. الضفة الغربية
إىل  1967إسرائيل والفلسطينيون من حرب  :غربيةسياسة األمر الواقع يف الضفة ال"أرونسون، 
 ).1990جامعة البحرين، : مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ البحرين: بيروت" (االنتفاضة
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  المعوقات اإلدارية

تعاين البلديات يف األراضي الفلسطينية احملتلة جراء معوقات إدارية متعددة،   
وجتدر اإلشارة إىل أن من هذه . حتول دونها والقيام بمهمات وخدمات حملية فعالة

ما هو ناجم عن األوضاع اخلارجية احمليطة، ومنها ما هو ذاتي نابع من نظرة  املعوقات
البلديات إىل نفسها، ومن طبيعة تركيبتها ونوعية العالقة اإلدارية الداخلية التي حتكم 

فعلى الرغم من أن واقع االحتالل اإلسرائيلي مسؤول، . عملها وتتحكم يف نشاطاتها
ت أوضاع البلديات الفلسطينية إليه من ترد وسوء حال، بصورة مباشرة ورئيسية، عما آل

مثلها يف ذلك مثل أوضاع خمتلف املؤسسات والقطاعات يف األراضي احملتلة، فإن ذلك 
القانوين لعملية تراكم تسلط سلطات احلكم  –ال يعني إمكان إعفاء اإلرث السياسي 

م احمللي فيها من املركزية املتعاقبة يف حكم فلسطين على أجهزة ومؤسسات احلك
واألردين  1934قانونا البلديات البريطاين لسنة (فهذا التسلط املشرَّع قانوناً . املسؤولية

، واملستند إىل ممارسة عملية طويلة األمد، أدّى بالبلديات إىل أن تنظر إىل )1955لسنة 
ي، نفسها كجزء تابع للجهاز احلكومي، يقبع يف أسفل حلقة من حلقات تسلسله الهرم

وينفذ ما يوكل إليه من مهمات وفقاً للوائح املفروضة، ويفتقد األسس واحلوافز للقيام 
ولهذا السبب، وإضافة إىل كون البوتقة اجملتمعية الفلسطينية . باملبادرة الذاتية املستقلة

" حكومية"تقليدية النظرة والتعامل مع السلطة، فإن البلديات يف فلسطين نمت كمؤسسات 
ليدية يف التعامل مع مفهوم السلطة، كما يف تركيبتها اإلدارية، وأدت تراكمات حملية، تق

النمو يف هذا االجتاه إىل ترسخ النمطية الرتيبة واحملدودية يف رؤية وجمال عمل وأداء 
  .البلديات
تعاين البلديات الفلسطينية، ذاتياً، ومنذ نشأتها، جراء طغيان اإلدارة املركزية   

فاجلهاز اإلداري داخل البلدية، . رة أجهزتها، ويف عملية اتخاذ القرار فيهاالشديدة على إدا
وبغضّ النظر عن حجمها سواء أكان كبيراً أم صغيرًا، منظم وفقاً لهيكل تنظيمي مبسَّط 

تتقسم بموجبه الوظائف اخملتلفة على أساس االختصاص وطبيعة املهمات العامة 
ملتشابهة يف التخصص، وبغياب وصف وظيفي وجتُمع الوظائف ا. املنوطة باملوظفين

ويرئس . احملاسبة، واملياه، والكهرباء: حمدد لكل منها، يف جمموعات تُشكّل أقساماً مثل
كل قسم من هذه األقسام أحد املوظفين، وغالباً نتيجة األقدمية يف الوظيفة، ويكون 
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ع التقارير الدورية إىل مسؤوالً عن متابعة العمل اليومي، وتصريف الشؤون التنفيذية، ورف
سكرتير أو مدير البلدية، وهو املسؤول املركزي عن متابعة تنفيذ أعمال البلدية ومراعاتة 

ويكون هذا السكرتير أو املدير، طبعاً، مسؤوالً بصورة مباشرة أمام . شؤونها اإلدارية
  .البلدية رئيس

لكنْ جتدر اإلشارة إىل أن التركيبة القانونية التي حتكم البلديات وعملها، إضافة   
إىل التقليد املتوارث من املمارسة العملية املديدة، ال تمنح اجلهاز اإلداري، ممثالً 

بالسكرتير أو املدير ورؤساء األقسام، ممارسة الكثير من الصالحيات، وخصوصاً يف 
لو كان يف صلب موضوع االختصاص، ويتطلب توفر نوع من جمال اتخاذ القرار، حتى 

فمجال اتخاذ القرار، من الناحية القانونية اجملردة، هو من اختصاص . اخلبرة احملددة
فالبنود القانونية العديدة، . اجمللس البلدي، ومن الناحية الفعلية ينحصر يف رئيس البلدية

بثقة من مكانته االعتبارية ضمن تركيبة إضافة إىل العادات والتقاليد املمارَسة واملن
الزعامة التقليدية، والتي يتم يف الغالب االعتماد عليها يف اختيار القوائم املرشحة 

النتخابات البلدية، منحت جميعها رئيس البلدية صالحيات واسعة، وشبه مطلقة، يف 
تابعة القضايا وجتدر اإلشارة إىل أن تفرغ رئيس البلدية التام مل. جمال اتخاذ القرار

البلدية، يف حين اعتبرت عضوية اجمللس البلدي أشبه باملكانة االعتبارية التي مل يمنحها 
القانون سمة التفرغ، قد ساهم أيضاً يف تعزيز موقع الرئيس فيما يتعلق بعملية اتخاذ 

تها وقد حوّلت هذه الصالحيات الواسعة التي يتمتع رئيس البلدية بها، والتي أراد. القرار
السلطة املركزية مُلحقة به لتسهيل عملية الضبط واإلحلاق، اجلهاز اإلداري يف البلدية إىل 

جهاز تنفيذي حمض يقوم بالواجبات واإلجراءات املستندة إىل التعليمات والتوجيهات 
وعلى الرغم من أن هذه التعليمات والتوجيهات قد تتطلب . الصادرة عن رئيس البلدية

لس البلدي، فإن اآللية القانونية لتشكيل اجملالس البلدية، وعدم تفرغ حتصيل موافقة اجمل
أعضائها، وحتكم رئيس البلدية يف جدولة عقد اجتماعاتها وحتديد جداول أعمالها، تتيح 

. جمتمعة للرئيس اإلمكان السهل للحصول على املوافقات املطلوبة من اجمللس البلدي
واطنين يف أغلب األحيان، ووجود تفاهم مصلحي ويف غياب الرقابة واحملاسبة من امل

بين أعضاء اجمللس البلدي، وغياب اآللية الفعالة الشتراك اجلهاز االداري داخل البلدية 
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يف عملية اتخاذ القرار، يصبح تفرد رئيس البلدية بهذه العملية أمراً نافذاً ومستحكماً كل 
  11.االستحكام

. ديات تفشي عملية احملسوبية يف التوظيفيف البل ومما يغذي املركزية اإلدارية
فبما أن عضوية اجمللس البلدي تفتح السبيل أمام ضمان وسيلة للحفاظ على املصالح 

الشخصية والعائلية، وبما أن رئيس البلدية يشرع منذ بداية تسلم منصبه يف تطويع 
ثلى الختراق اجلهاز اإلداري لتنفيذ رغباته، فإن التوظيف يف البلدية يصبح الوسيلة امل

اجلهاز املؤسسي بزرع املؤيدين والتابعين فيما تسمح به األوضاع واإلمكانات من 
كما أن التوظيف يُشكّل إحدى الوسائل األساسية إلرضاء . شواغر أو استحداثات وظيفية

فاللجوء إىل استخدام أسلوب . الناس وحتقيق التوازنات ضمن اجملتمع التقليدي
، هما من الوسائل املتعارف على استخدامها يف "تلبية الوساطة"، والرد بـ"الوساطة"

ومن خالل استخدام هذا األسلوب يف . اجملتمع التقليدي لتجميع الدعم وتشكيل التحالفات
التوظيف داخل البلديات، استطاع رؤساء البلديات تقليدياً إرضاء أعضاء اجملالس 

القوى اخملتلفة، سواء أكانت عشائرية التوظيفية، واسترضاء مراكز " وساطاتهم"بمراعاة 
  12.أم سياسية، ويف الوقت ذاته إيجاد اآللة املساندة للرئيس داخل البلدية

وطبعاً، ال يعتبر هذا األسلوب يف التوظيف األجنع لتوفير األحسن من الكفاءات، 
قد " احملسوبية"فعلى الرغم من أن . واألفضل لتعزيز إمكانات ترشيد عملية اتخاذ القرار

، "الوساطات"تؤدي، يف نهاية املطاف، إىل توظيف كفاءات فإنها، بطبيعة االستناد إىل 
. تُفقد الكفاءةَ إمكان املواجهة وخمالفة الرأي والقرار، حتى لو كان بحق وعلى صواب
وبهذا يبقى رئيس البلدية قابعاً على رأس هرم إداري يُنفّذ له الرغبات، وال يستطيع 

  .اتخاذ القرار جمابهته يف مسألة

                                                 
ع معلومات ميدانية تتعلق بجوانب خمتلفة من ، باإلشراف على عملية جم1991قمت، خالل سنة   11

أحد وجتدر اإلشارة إىل أن تفّرد رئيس البلدية باتخاذ القرارات كان . نشاط مؤسسة البلديات
أكبر قدر من اتفاق آراء مَنْ تمت مقابلتهم من موظفي ومسؤويل  املوضوعات األساسية التي نالت

 .عدد كبير من بلديات الضفة والقطاع
وظفي البلديات ينتمون إىل عائلة واحدة، وهي عائلة موظفاً من م 37لبحث امليداين أن وجدنا من ا  12

 .رئيس سابق لهذه البلدية
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يف التوظيف داخل اجلهاز اإلداري للبلديات بصورة " احملسوبية"وقد أدّى توارث 
عامة، إىل جانب تقادم القوانين املتعلقة بشؤون موظفيها وعدم مواءمتها ملتطلبات 
العصر وظيفياً ومعيشياً، إىل تدين خبرات وقدرات هذا اجلهاز من جانب، وإىل ضعف 

فالتأهيل . ديثة يف تنظيم عمل البلديات وإدارة شؤونها من جانب آخرأساليب اإلدارة احل
فاملوظف يأتي . املستمر للموظف يف أثناء فترة خدمته مفهوم غائب عند البلديات

باملؤهالت عند استالمه الوظيفة، وإنْ تكن ذات طبيعة أكاديمية فغالباً ما تقتصر على 
اإلدارة العامة والتخطيط وتنظيم املدن اجملاالت التقليدية التي تخلو من تخصصات 

أما اخلبرة خالل العمل فتتم باملراس، ال عن طريق االبتعاث أو حضور . والصحة العامة
ولهذا يتم العمل وفقاً لرتابة تقليدية، . الدورات التدريبية أو الندوات واملؤتمرات العلمية

يعاب الوسائل اإلسنادية وبغياب إمكانات التطوير املعريف أو املنهجي ومن دون است
فامللفات الورقية ما زالت حتى اآلن تستأثر بوقت وجهد الكثيرين من املوظفين، . احلديثة

  .حتى بعد أن تم إدخال احلاسوب يف عدد حمدود من أقسام بعض البلديات
وإذا أُضيف إىل كل ما سبق تدين مستوى رواتب موظفي وعمال البلديات، وعدم 

ستوى املعيشة ونسب الغالء على اإلطالق، واضطرار الكثيرين من مواكبتها الرتفاع م
املوظفين إىل العمل يف وظيفتين يف آن واحد، نستطيع االستخالص أن جناعة العمل ليست 

وبينما تتسرب املعلومات عن تزايد عدم التزام الدوام، تتناقل الشائعات . على ما يرام
  13.وث نقص عند كل جرد للمستودعاتأخبار تلقي الرشاوى يف بعض البلديات، وحد

. وطبعاً، فإن السلطة احملتلة غير معنية على اإلطالق بتحسين البلديات وأدائها
فهي تريدها مفرغة من جميع اإلمكانات، وجمرد أجهزة وسيطة تعالج الثانوي من 

وفعالً، وصل احلال بالبلديات، . اخلدمات وتمتص النقمات املتزايدة من املواطنين
اً يف غياب اجملالس املنتخبة واالنتخابات من جهة، وامليزانيات والصالحيات وخصوص

التي تمكّن من تطوير جماالت العمل من جهة ثانية، وكوادر املوظفين املؤهلة للقيام 

                                                 
شيكل ألدنى مربوط الدرجة  400تتراوح الرواتب يف البلديات وفقاً للطاقم املطبق حالياً من   13

). عاماً 23خدمة (الدرجة األوىل  شيكالً ألعلى مربوط 1250إىل ) من دون خدمة( ةالثانية عشر
 ).شيكالت 3,45الدينار األردين يعادل حالياً (
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باملهمات التنظيمية والتطويرية إىل جانب اخلدمات األساسية من جهة ثالثة، إىل مستوى 
  .باالنهيار التاماالنحدار املؤسسي الذي ينذر 

  الشؤون املالية
أساس لالستقالل السياسي، فقد قامت ) االقتصادي(بما أن االستقالل املايل   

السلطات املركزية املتعاقبة يف حكم فلسطين بإحكام قبضتها على الشؤون املالية 
ولتحقيق تقييد حرية تصرف البلديات، . للبلديات، حرصاً على ضمان الوالء والتبعية

وتوثيق ربطها وارتباطها بمسؤول السلطة املركزية، أوغلت القوانين املتتابعة، 
املعمول به يف ( 1955واألردين لسنة ) الساري يف قطاع غزة( 1934كالبريطاين لسنة 

، يف تفصيل البنود املالية وحتديدها بنيوياً وإجرائياً، بما يضمن تثبيت اعتمادية )الضفة
ركزية كمصدر تمويل أساسي من جهة، وفرض رقابة مالية البلديات على السلطة امل

  .صارمة من قبل هذه السلطة على البلديات من جهة أخرى
، واملستند أصالً إىل القانون البريطاين لسنة 1955وفقاً للقانون األردين لسنة   
وتتحدد . عادية، وغير عادية: ، تتشكل مداخيل البلديات من نوعين من اإليرادات1934

أولها، خمصصات تتم جبايتها عن طريق أجهزة السلطة : رادات العادية بأربعة أنواعاإلي
املركزية، ثم حتُوَّل بعد اقتطاع نسب اجلباية إىل خزائن البلديات وفقاً ملعادلة تقررها 

وتشتمل هذه اخملصصات . السلطة املركزية، وتعتمد أساساً على حجم املدينة وأهميتها
رخص املهن، وضريبة احملروقات؛ ثانيها، رسوم تتم جبايتها من على ضريبة األمالك، و

قبل البلديات مباشرة، وتضم رسوم الفواكه واخلضروات والذبح، ورخص احلرف واملهن، 
ورسوم رخص البناء؛ ثالثها، إيرادات متنوعة، مثل إيجار أمالك البلديات، وناجت بيع 

ات، ورسوم النقل على الطرقات؛ رابع بعض املوجودات، وفوائد مصرفية على ودائع البلدي
اإليرادات العادية يتكون من مداخيل مشاريع املياه والكهرباء واجملاري، وحديثاً أُضيفت 

أما االيرادات غير العادية فتتكون، يف األساس، من الهبات . رسوم جلمع النفاية واإلطفاء
  .والقروض احلكومية وغير احلكومية
فهناك املصاريف : ديات، فهي تنقسم أيضاً إىل شقينوفيما يتعلق بمصاريف البل

العادية، وتتكون من مصاريف جارية كالرواتب واللوازم واخلدمات، وتكاليف اإلنفاق 
على صيانة املشاريع اخلدمية كاملاء والكهرباء، وخدمة فوائد تسديد القروض يف حالة 
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عادية، وهي املتعلقة البلديات املقترضة؛ أما الشق الثاين، فهو املصاريف غير ال
  .باجملاالت التطويرية، اخلدمية منها واإلنتاجية

: وينجم عن نوعية إيرادات البلديات ومصاريفها نوعان من امليزانيات البلدية
امليزانية العادية، وهي األساسية، وتضم اإليرادات واملصاريف العادية، ولذلك تشتمل 

يزانية التطويرية، وتتكون من اإليرادات على معظم املعامالت املالية للبلديات؛ وامل
واملصاريف غير االعتيادية، وهي يف العادة حمدودة وغير ثابتة تبعاً إلمكانات حتصيل 

  14.القروض والهبات
يتضح من خالل مراجعة املتوفر من امليزانيات السنوية للبلديات الفلسطينية، عبر 

وشكّل ذلك . ار كافياً أو مستقراًحقب زمنية سابقة، أن وضعها املايل مل يكن باستمر
الوضع السلبي على الدوام، والناجم كما أسلفنا عن رغبة السلطة املركزية يف التحكم يف 

مؤسسات احلكم احمللي، أحد املولّدات األساسية لسلسلة املشكالت والتقصيرات التي 
العديد من وطبعاً، فإن لسلبية وضع البلديات املايل . يعاين بسببها أداء البلديات

  .املسببات
. فمن ناحية، عانت البلديات دوماً جراء حمدودية املوارد املالية وتذبذبها

فارتباط جزء كبير من هذه املوارد بالسلطة املركزية، إنْ كان بصورة مباشرة عن طريق 
منح القروض والهبات، أو بصورة غير مباشرة عن طريق اجلباية املركزية وحتديد النسب 

كل بلدية من البلديات، قلّص إىل درجة كبيرة حتكم البلديات يف مواردها، اخملصصة ل
وبما أن السلطات املركزية املتعاقبة يف حكم   15.ووضعها حتت رحمة السلطة املركزية

فلسطين كانت من خارجها ومفروضة عليها فإنها مل تقم، حرصاً على مصاحلها، بتثبيت 
بل على العكس، فقد . الثبات يف عملية توزيعهااملوارد اخملصصة للبلديات، أو بتوخي 

استخدمت قدرتها على التالعب بنسب اخملصصات وطرق توزيعها وسيلة للضغط على 

                                                 
، واملواد 1955راجع يف موضوع الشؤون املالية، الفصل الرابع من قانون البلديات األردين لعام   14

 .1934من قانون البلديات البريطاين لعام  118 – 101
املوارد املالية "عبد الرؤوف الروابدة، : لالطالع على حتليل للتجربة األردنية يف هذا الشأن، راجع  15

وزارة الشؤون البلدية والقروية، : عمّان" (املؤتمر العام للمجالس البلدية"، "للبلديات يف األردن
1986( ،24 – 35. 
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ونالحظ من . البلديات، فكانت تمنح وتمنع وفقاً العتبارات سياسية أكثر منها إدارية
ائيلي، تراجعاً مراجعة الوضع املايل للبلديات الفلسطينية، خالل فترة االحتالل اإلسر

يف امليزانيات ) سلطة االحتالل(واضحاً يف نسبة مساهمة خمصصات السلطة املركزية 
ففي حين وصلت نسبة هذه املساهمة يف املداخيل العادية لبلديات الضفة . املتتالية

، انخفضت إىل نسبة 1969 – 1968من ميزانية العام املايل % 61,4الفلسطينية إىل 
وبينما شكلت ). 4راجع اجلدول رقم ( 1986 – 1985العام املايل  من ميزانية% 32,9

لهذه البلديات يف العام ) التطويرية(من مداخيل امليزانية غير العادية % 97هذه النسبة 
 1985من هذه امليزانية يف العام املايل % 48,1، انحسرت لتصبح 1969 – 1968املايل 

  ).5راجع اجلدول رقم ( 1986 –
إلشارة إىل أن مصادر التمويل اخلارجية للبلديات تذبذبت، هي كما جتدر ا

ولذا، ال يمكن اعتبار أنها تشكل مصدراً موثوقاً به . األخرى، وفقاً العتبارات سياسية
فبينما مل حتصل بلديات الضفة احملتلة على أية هبات أو . ومستمراً ملداخيل البلديات

رائيلي حتى منتصف السبعينات، بدأت تتلقى قروض من اخلارج، منذ بداية االحتالل اإلس
بعد تسلم اجملالس البلدية الوطنية  –ومعظمها من مصادر عربية  –املساعدات اخلارجية 

الفلسطينية املشتركة،  –وبعد تأليف اللجنة األردنية . 1976إدارتها عقب انتخابات سنة 
، إذ بلغت نحو 1982 – 1981وصلت هذه املساعدات إىل أعلى نسبة لها يف العام املايل 

ويف اجململ، خصّت اللجنة املشتركة . من جمموع مداخيل امليزانية غير االعتيادية% 97
مليون دينار من  28، بنحو 1985وسنة  1979البلديات الفلسطينية، بين سنة 

لكن، وألسباب سياسية عديدة ليس هنا اجملال لشرحها، عادت هذه    16.املساعدات
وبعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية، . ت منذ منتصف الثمانيناتاملساعدات فانحسر

                                                 
الفلسطينية املشتركة لدعم صمود  –اللجنة األردنية "، 1986 – 1979تقرير املنجزات : راجع 16

، 3، اجلدول رقم )1987األمانة العام للجنة املشتركة، : عمان" (الشعب الفلسطيني يف الوطن احملتل
 .62ص 
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اعتمدت البلديات الفلسطينية يف تمويل تطوير مشاريعها اخلدمية على املساعدات 
  17.األجنبية املتفرقة، والتي تتلقاها من املصادر احلكومية ومؤسسات التنمية الطوعية

جراء القيود القانونية املكبِّلة ومن ناحية ثانية، عانت البلديات باستمرار أيضاً 
فالقوانين املرعية حتد، إىل درجة شبه كاملة، من . لقدراتها على تعزيز استقالليتها املالية

فعدا . قدرة البلديات على التصرف باستقاللية يف مسألة فرض الضرائب على السكان
أيضاً كيفية جبايتها، أنواع الضرائب والرسوم املذكورة نصّاً يف هذه القوانين، التي حتدد 

ال يُسمح للمجلس البلدي بإقرار جباية أية ضريبة خاصة يفرضها وفقاً للحاجة على 
فمثل هذا اإلجراء يبقى منوطاً بموافقة السلطة املركزية، ويتحدد يف . سكان املدينة

ووفقاً للقانون األردين، على سبيل املثال، تعامل . األساس وفقاً العتباراتها وشروطها
لبلديات كدوائر حكومية، وتخضع تبعاً لذلك إلجراءات تفتيش واستجواب صارمة يف ا

وإضافة إىل ذلك، يفرض القانون . القضايا املالية من قبل مسؤويل وزارة الداخلية
. تقييدات شديدة على اجمللس البلدي، مع أنه يُنتخب ويُمثّل السكان، يف جمال العطاءات

تصرف املايل املستقل، إال يف حدود املائة دينار؛ وهي مبلغ وال يُسمح لرئيس البلدية بال
وعندما تصل املرحلة إىل . بكل املقاييس احلالية حمدود جداً وال يفي بأي غرض حيوي

البحث يف تمويل املشاريع التطويرية، يجد اجمللس البلدي نفسه مقيداً بسلسلة قانونية 
ومع أن النصف    18.ها السلطة املركزيةمستفيضة من اإلجراءات البيروقراطية التي تفرض

الثاين من عقد السبعينات شهد تسهيالً على اجملالس البلدية، يف جمال جمع املنح 
والهبات من اخلارج، فإن دافع السلطة احملتلة مل يكن تعزيز االستقاللية املالية للبلديات، 

يف ميزانيات البلديات، " اإلدارة املدنية"بل تقليص املساهمات املفروضة قانونياً على 
فمنطلق سلطة االحتالل كان استغالل البلديات لتمرير وحتقيق املصالح . قدر اإلمكان

                                                 
ويف . بدأت مؤسسى أنيرا األميركية بتقديم مساعداتها املالية للبلديات الفلسطينية 1979منذ سنة   17

 1989 – 1983ألف دوالر، ارتفعت يف الفترة  80، قدمت مساعدة تبلغ 1983 – 1979الفترة 
 – 1989، ووصلت يف الفترة )ألف دوالر للسنة الواحدة 600بمعدل (ماليين دوالر  3,5لتبلغ 
أما برنامج األمم املتحدة ). ألف دوالر للسنة الواحدة 850بمعدل (مليون دوالر  1,117إىل  1991

مليون دوالر  9,933فقد بلغت مساعداته املُقدمة للبلديات الفلسطينية مبلغ ، (UNDP)اإلنمائي 
  ).مليون دوالر للسنة الواحدة 2,5بمعدل نحو ( 1990 – 1986خالل الفترة 

 .1955البند الرابع من املادة الثانية واألربعين من قانون البلديات األردين لعام : راجع  18
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النفقات، أو فسح اجملال أمام البلديات لتحقيق " عبء"االحتاللية، لكن من دون حتمل 
ولذلك، أمعنت السلطة احملتلة يف حتوير . االستقاللية املالية، وعن طريقها اإلدارية

القانونية إلحكام سيطرتها على جممل العملية املالية، ال " املنافذ"وتوظيف جميع 
  .للبلديات فحسب بل أيضاً جململ جهاز السلطة احمللية يف األراضي احملتلة

ومن ناحية ثالثة، أدى ضعف قدرة البلديات على جباية وحتصيل أموالها من 
فالبلديات مل تقم تقليدياً، . ملايلالسكان إىل إضافة سبب آخر مهم إىل سوء وضعها ا

وخصوصاً قبل االحتالل اإلسرائيلي، باستغالل الصالحيات التي تخولها لها القوانين 
إنشاء حماكم بلدية، وفرض الغرامات : املرعية يف جمال تفعيل قدراتها على اجلباية، مثل

ما أنها مل جتد، ك. على السكان عند عدم دفعهم املستحقات من الرسوم والضرائب البلدية
فقد اعتمدت البلديات . يف ذلك الوقت، احلاجة مُلحّة إىل إيجاد جهاز جباية فعّال داخلها

على أجهزة السلطة املركزية اخملتلفة لتحصيل أموالها من السكان الذين يتخلفون عن 
وعلى الرغم من أن الوعي الضريبي العام للمجتمع كان . تسديد التزاماتهم املالية لها

تدنياً، ومع أن شعور املواطنة القائم على توازن احلقوق والواجبات مل يكن مُبلوراً بقيمة م
جمتمعية فعّالة، فإن البلديات يف تلك الفترة مل تواجه، من خالل اعتمادها على أجهزة 

لكنْ عندما وقع . السلطة املركزية، مشكلة كبيرة يف حتصيل مستحقاتها من السكان
لي، وأصبحت السلطة املركزية يف يد األعداء، بدأت البلديات مباشرة االحتالل اإلسرائي

فقد قلّصت الدواعي الوطنية إمكانات جلوئها إىل أجهزة . تواجه مشكلة يف جمال اجلباية
السلطة املركزية، كالشرطة على سبيل املثال، من أجل جمع األموال؛ إذ اعتُبر هذا األمر 

وعندما استولت هذه . الشؤون الفلسطينية الداخلية دعوة إىل تدخل السلطة احملتلة يف
السلطة على البلديات يف مطلع الثمانينات، وقامت بعزل العديد من اجملالس البلدية 

وتعيين بدائلها املالئمة إلدارة البلديات، أصبحت العالقة التي تربط الطرفين مباشرة 
ت وساءت عالقتها باملواطنين، ونتيجة ذلك، تلطّخت سمعة البلديا. جداً، وواضحة للعيان

وأصبح عدم التزام السكان دفع مستحقاتهم من الرسوم والضرائب البلدية يُصنّف حتت 
وجاء اندالع االنتفاضة ليتوج هذا التوجه الذي دخل حتت . باب التزام املصلحة الوطنية

قدرتها وكانت النتيجة أن فقدت البلديات، بصورة شبه كاملة، . عنوان مقاطعة االحتالل
فمع أنها ال تُقدّم . على اجلباية والتحصيل، وأصبح عجزها املايل يف تصاعد مستمر
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للمواطنين سوى اخلدمات األساسية فإنها أصبحت، يف املقابل، يف وضع ال يمكّنها من 
  19.حتصيل رسوم هذه اخلدمات من نسبة عالية منهم

القانونية والبنيوية  ويف احملصلة، فإن وضع البلديات املايل كان، من النواحي
وأدت أوضاع االحتالل اإلسرائيلي إىل تفاقم هذه . واالجتماعية، مقيداً منذ األساس

  .التقييدات إىل الدرجة التي تنذر بإفالس البلديات

  األداء العام
لكون السلطة املركزية نظرت على الدوام إىل البلديات الفلسطينية كمؤسسات 

ختراق اجملتمع بحلَّة حملية، ولكون الزعامة املدينية تابعة، يتم عن طريقها تغليف ا
الفلسطينية نظرت عامة إىل البلديات كمنفذ لتدعيم النفوذ السياسي على الصعيدين 

احمللي واملركزي، وكمدخل لتحقيق املصالح ضمن تركيبة اجملتمع التقليدية، فإن هذه 
فالبلديات . ها ووظيفتهاالبلديات نشأت وترعرعت مكبَّلة يف مفهومها عن طبيعة دور

الفلسطينية حتى اآلن مل يُرَد لها، ومل تنظر هي إىل نفسها أنها مؤسسات إدارة حملية 
تتمثل داخلها، من خالل انتخابات اجمللس البلدي، مواقف ومطالب املواطنين، فتكون 

مسؤولة أمامهم عن التعبير عنها وتنفيذ املمكن واملفيد منها، وتخضع يف أدائها 
ومع أن للبلديات، . اءلتهم وملراقبة السلطة املركزية ضماناً للنجاعة والكفاءةملس

كمؤسسات حكم حملي، بُعداً سياسياً تمثيلياً واضحاً ومشروعاً، فإن األطراف املعنية 
خلطت على الدوام،  –سلطة مركزية وزعامة مدنية ومواطنين سواء بسواء  –كافة 

سياسي بالبعد اإلداري الوظيفي للبلديات، األمر الذي أدّى والعتبارات خمتلفة، هذا البُعد ال
  .إىل اختالط األولويات، وبالتايل إىل ضعف مواصفات األداء الوظيفية

أدت النظرة السياسية التقليدية الضيقة إىل طبيعة دور البلديات، والقيود القانونية 
نيه بنيوياً جراء معوقات املفروضة عليها، وعدم استقالليتها املالية، إضافة إىل ما تعا

إدارية، إىل انكفاء دور البلديات الوظيفي على جمال تقديم اخلدمات األساسية احليوية 

                                                 
وء البلديات إىل وضع إعالنات يف الصحف احمللية يف األراضي يُالحظ، يف اآلونة األخيرة، جل  19

وتُبرّر البلديات مطالبتها، بتراكم الديون . احملتلة، تُناشد فيها املواطنين تسديد املستحقات عليهم
 .عليها، وبعجزها عن إيفاء التزاماتها املالية اخملتلفة
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ونتيجة لهذا االنكفاء، . للسكان، كتوفير املياه والكهرباء وتعبيد الطرق وجمع النفايات
قبلية، يف وخملتلف القيود واملكبالت، انحكم التحديد الداخلي لسياسات البلديات املست

  20.اجملاالت الوظيفية، باالنغالق املستمر يف إطار التخطيط لتطوير جمال هذه اخلدمات
ونظراً إىل عقبة االحتالل اإلسرائيلي التي أضافت إىل املعوقات الذاتية بعداً موضوعياً 

خانقاً، فإن حتديد سياسات البلديات مل يتوسع حتى اآلن ليشمل آفاق االهتمام باملدن 
بل على العكس من ذلك، فقد انحسر . كان من الناحيتين االقتصادية واالجتماعيةوالس

فالصالحيات . األداء يف جمال اخلدمات، وتقلصت أنواع اخلدمات املقدمة من البلديات
التنظيمية للمجلس البلدي، كلجنة تنظيم حملية، قُيّدت وتقلصت، وجمال تطوير اخلدمات 

التخطيط غُيّب، ومل يبق أمام البلديات هذه األيام سوى  توقف تقريباً، والقيام بمهمات
لكن خنق . تركيز أدائها على احملدود من اخلدمات، وحماولة القيام بصيانتها قدر اإلمكان

هذه املؤسسات من السلطة احملتلة واملواطنين، كل ألسبابه اخلاصة، أوصل أداء البلديات 
خطاه يف بعض اجملاالت ليصل إىل التوقف املقلَّص أصالً إىل مستوى احلد األدنى، وت

  21.التام
أما العالقة بين البلدية واجلمهور، فمنع أنها اختلفت من مدينة إىل أخرى، ومن 

. جملس بلدي إىل آخر، فإنها تمّت حتى اآلن وفقاً لقواعد اجملتمع التقليدي وأعرافه
إليه خالل انتخابات فترة  أُضيف –فاجمللس البلدي كان يُمثّل، يف العادة، تركيبة عائلية 

. وكان الوصول إليه يتم عبر التحالفات العائلية –االحتالل اإلسرائيلي أبعاد سياسية 
والعائلة التي تتمثل داخل اجمللس كانت حتظى بحظوة وحماباة يف التوظيف وتلقي 

مية فإذا رغب رئيس البلدية أو أحد أعضاء اجمللس البلدي، كانت اخلريطة التنظي. اخلدمات

                                                 
ويالحَظ . تُركز البلديات، عند تفكيرها بمجال التطوير، على توسيع املرافق اخلدمية وحتديثها فقط  20

أن من األولويات التطويرية دائماً شراء ناقالت وحاويات نفاية جديدة، وتوسيع السوق املركزية، 
 .إلخ.... ث املسلخيوحتد

فشبكة . هالبنية التحتية األساسية وتداعيايُالحظ مَنْ يتجوّل يف مدن األراضي احملتلة تهلهل   21
لذا، فإن احلفر فيها تقارب املتبقي . يمة، ويتم ترقيعها بين فترة وأخرىالشوارع داخل الدن قد

كما يالحظ . أما شبكات الكهرباء واملياه واجملاري، إنْ وجدت، فتكون يف وضع يعاين السوء. منها
ر النفايات على أطراف الشوارع، والتغاضي عن جمعها املتجول، بسرعة وبال عناء يذكر، مدى انتشا

 .يف أوقات حمددة ومتقاربة



    
  36، ص )1992شتاء ( 9، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

   

19 
 

تخالَف بحيث يُفتح الشارع بالدوران والتعرج حول أرض لئال يقطعها، وكانت شوارع 
أما املياه والكرهباء فال تنقطع عن مناطق سكن . فرعية تُعبّد قبل الشوارع الرئيسية

فاحملسوبية نمط شائع يف حتديد . أعضاء اجمللس البلدي واملقربين من أصدقائهم
تمعات واملؤسسات التقليدية، والبلديات الفلسطينية كانت العالقات واملعامالت يف اجمل

  .حتى اآلن مؤسسات تقليدية تعمل يف إطار جمتمع تقليدي، ولذلك جاء أداؤها تقليديًا
وعلى الرغم من أن جمهور املواطنين تصرّف وفقاً للنمط اجملتمعي السائد، فقَبِل 

وبما أن عالقة اجلمهور . عالية باحملسوبية ورعاها، فإن التذمرات مع ذلك كانت دائماً
باجمللس مل تكن تتحدد وفقاً ألسس مرعية للرقابة واحملاسبة، بل باالستناد إىل 

؛ فإنْ "تدبير الوساطة"العالقات الشخصية والعائلية، فإن قضاء املصالح اعتمد على 
 وُجدت وتمت املصلحة قُضي األمر، وإنْ مل تتيسر املصلحة ساد التذمر وبدأ القدح

  .باجمللس البلدي باالنتشار
. ويف الواقع، تعاين البلديات الفلسطينية يف شتى اجملاالت، منطلقاً ودوراً وأداء

وتقلِّص هذه املعاناة بصورة متفاوتة، لكن كبيرة، إمكاناتها املؤسسية وفعاليتها 
ي وبما أن املفروض يف مقومات النظام التمثيلي الفعال، والقائم على مبدأ. األدائية

الديمقراطية والالمركزية، أن تكون مؤسسات احلكم احمللي على غير هذه احلال، فإنه 
يجب أن يُعاد النظر جذرياً يف مفهوم ومبنى احلكم احمللي يف فلسطين الدولة، وأن يطال 

  .جمال التغيير البلديات الفلسطينية بعد االستقالل يف خمتلف اجملاالت
  

  الوضع املستقبلي

  ساسيةاملرتكزات األ
الستشراف مستقبل احلكم احمللي يف فلسطين الدولة، والبدء بتفصيل الدور املنوط   

بمؤسسات اإلدارة احمللية فيها، وخصوصاً البلديات، يجدر أن يصار إىل حتديد املعامل 
األساسية لطبيعة النظام السياسي يف الدولة الفلسطينية وفقاً ملا تضمنته وثيقة 

  :ويبرز يف هذا التحديد أربعة مرتكزات أساسية. عامةاالستقالل من منطلقات 
أنّ النظام السياسي الفلسطيني يقوم على أساس تطبيق مبدأ ديمقراطية   -1

فالتجربة الفلسطينية، يف الشتات وحتت نير االحتالل، ولّدت بطبيعتها جمتمعاً . احلكم
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الفلسطيني يسعى، بعد لذا فإن الشعب . فلسطينياً يقوم على التعددية يف جوانب خمتلفة
حتقيق االستقالل، إلقامة نظام سياسي يصون التعددية الفلسطينية، ويحفظ حقوق 

األقليات ومصاحلها، ويكفل احلريات وحقوق اإلنسان، ويضمن للمواطن إمكان املشاركة 
وعلى . الفعالة واملؤثرة يف العملية السياسية، ضمن خمتلف الصعد وعلى املستويات كافة

ساس، يُفترض بنظام احلكم الفلسطيني أن يكون دستورياً وقانونياً وانتخابيًا، هذا األ
يقوم على أساس فصل السلطات بنيوياً وإجرائياً، بما يضمن وجود توازنات بين هذه 

ويهدف فصل السلطات، طبعاً، إىل منع . السلطات، وضمن مستويات كل سلطة منها
نزعات والتصرفات الفردية والتسلطية تكريس وتكديس السلطة بصورة تسمح بنمو ال

ومن ناحية أخرى، يكفل هذا الفصل السبيل إليجاد . والسلطوية يف مبنى احلكم وطريقته
الضوابط الكفيلة بضمان قانونية وحمدودية تدخل النظام السياسي يف جوانب احلياة 

  .املدنية للمجتمع
للنظام السياسي الفلسطيني، ينبع من اختيار مبدأ ديمقراطية احلكم مرتكزاً   -2

تطبيق مبدأ الالمركزية اإلدارية يف احلكم، وبالتحديد يف جمال توزيع السلطات 
فالنظام الديمقراطي يكتمل عندما يتم استكمال الفصل األفقي . والصالحيات اخملتلفة

للسلطات بعضها عن بعض بفصل مسؤوليات وصالحيات كل سلطة عمودياً، وبشكل 
. ه املسؤوليات والصالحيات على أكثر من مستوى من مستويات احلكميضمن توزيع هذ

والتوزيع العمودي للسلطة يُشكّل إحدى الطرق األساسية لتفتيتها بشكل يُفترض أن 
يجعلها أكثر التصاقاً وجتاوباً مع حاجات ورغبات خمتلف مستويات التجمعات 

مستوى من مستويات إدارته  وبتطبيق الالمركزية يف نظام احلكم، يصبح لكل. السكانية
اختصاصات ومسؤوليات خاصة، فتتعزز استقالليته يف إطار تكاملي يجمع خمتلف 

املستويات لتشكّل مع بعضها البعض ترابطاً عنقودياً متكامالً من السلطة املتدرجة على 
فمن . أساس ضمان عدم استطاعة املستوى األعلى يف السلطة تذييل املستوى األدنى له

تطبيق مبدأ الالمركزية، يصبح لكل مستوى من مستويات السلطة قدراته املستقلة خالل 
يف التشريع والتنفيذ على النظاق ويف اجملاالت اخملوّل بها وفقاً لألحكام القانونية 

  .املتعلقة باقتسام السلطة
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يتأتى من تطبيق الالمركزية أساساً لتقسيم احلكم، ضرورة التخصصية  -3
وتفترض هذه التخصصية مالءمة طبيعة العمل . ويات السلطة اخملتلفةالوظائفية ملست

السياسي مع كل مستوى من مستويات السلطة، وجتنب اخللط بين السياسة واإلدارة يف 
فمستوى احلكم احمللي، على سبيل املثال، . تصريف شؤون كل واحد من هذه املستويات

ذاته، ويجب العمل ضمنه على هذا  هو مستوى من العمل السياسي واإلداري القائم بحد
وجتدر اإلشارة إىل أن للعمل السياسي . األساس ووفقاً للشروط واملتطلبات اخلاصة به

على املستوى احمللي منطلقات ووسائل وأهدافاً حمددة، ليست بالضرورة على تماثل أو 
السياسي  ولهذا السبب، يجب أن يتم اخللط بين العمل. ارتباط بمستويات السلطة األخرى

على املستوى احمللي واملستويات األخرى؛ ففي ذلك دعوة إىل تذييل األول وإحلاقه 
إن مستوى احلكم احمللي يف نظام مبني على المركزية . بمستويات السلطة األشمل منه

السلطة مستوى قائم بذاته، وعلى العاملين يف هذا املستوى الوعي أنه ال يُشكل أدنى حلقة 
طة املركزية،بل يشكل حلقة دائمة قائمة بحدّ ذاتها، لها أسس يف حلقات السل

وبهذا الوعي، والعمل بموجبه، يستطيع من يعمل يف . واختصاصات واهتمامات حمددة
اجملال السياسي على هذا املستوى املساهمة إيجابياً يف جممل العملية السياسية اجلارية 

  .يف البلد
ن الدولة، مثله مثل باقي مستويات احلكم إن مستوى احلكم احمللي يف فلسطي  -4

األخرى، سيتحمل خالل العقد األول من عمرها أعباء ومسؤوليات تتخطى املعتاد من 
فباإلضافة إىل هذين اجملالين، يقع . تصريف العمل الرتيب يف جمايل التنظيم واخلدمات

االضطالع على عاتق أجهزة ومؤسسات احلكم احمللي الفلسطيني، وخصوصاً البلديات، 
فالدولة الفلسطينية . بمسؤوليات تنموية تفوق املتوقع من مثيالتها يف الدول األخرى

ستواجه، بعد التحرر من نير االحتالل، حاجات أساسية يف شتى اجملاالت وعلى خمتلف 
فإضافة إىل ضرورة تعمير وإعمار البلد بعد حصار االحتالل، وإحداث تغيير . الصعد

رات التي فرضتها السلطة االحتاللية ملدة طويلة على جممل نشاطات مبرمج ومنظّم للمسا
احلياة الفلسطينية، يقع على عاتق خمتلف أجهزة الدولة وجميع مستويات احلكم فيها 

وضمن . اتخاذ اإلجراءات السريعة والكفيلة باستيعاب كفّي وفعّال ملواطنيها يف الشتات
ة احلكم احمللي نصيباً وافراً من هذه املهمات اجلسام يُفترض أن تتحمل أجهز
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فالبنى التحتية املوجودة حالياً يف األراضي احملتلة بحاجة إىل الكثير من . املسؤوليات
أما النشاطات االقتصادية فهي   .التحديث، واملرافق اخلدمية إىل الكثير من التطوير

ا يف إبان فترة حتتاج إىل التحرير من قيود التكبيل واحتجاز التطور التي فُرضت عليه
وبما أن ملستوى احلكم احمللي، وخصوصاً . االحتالل، ثم تتطلب إحداث نهضة حقيقية

البلديات، عالقة مباشرة بجميع هذه اجلوانب، فإن جماالت التنمية تصبح على رأس 
  .قائمة أولويات هذا املستوى من االهتمامات

  الوضع املستقبلي
إزالة االحتالل اإلسرائيلي وحتَقُّق االستقالل من الواضح أن الفترة التي ستعقب   

الفلسطيني، ستفرض على عاتق الدولة الفلسطينية الوليدة الكثير من املتطلبات 
ومن البديهي أن يحظى تقسيم السلطة، أفقياً وعمودياً، بالكثير من االهتمام، . واحلاجات

ل املدخل التطبيقي لتنظيم وأن يكون يف تلك الفترة على رأس قائمة األولويات، إذ سيُشكّ
عملية احلكم يف البلد، وبالتايل سيحدد تفصيالت اإلطار التنظيمي العام خملتلف 

وطبعاً، يُفتَرض أن يترجم اإلطار . اجملاالت والنشاطات احليوية يف الدولة الوليدة
ل، التنظيمي العام ويُفصِّل املنطلقات واملبادىء األساسية املتضمنة يف وثيقة االستقال

وعلى رأسها االمتثال ملبادىء ديمقراطية احلكم بكل ما تشتمله من مقتضيات 
ويقف على رأس هذه املقتضيات، التي حتمل يف صلبها الضمان بعدم إمكان . وضمانات

جتمُّع واحتكار عملية اتخاذ القرار السياسي يف البلد من جهة، وفتح اجملال لوجود آليات 
جهة أخرى، ضرورة إيجاد جمموعة متكاملة من الضوابط  فعّالة للمحاسبة والرقابة من

والتوازنات الداخلية التي حتكم فعلياً اجملرى العملي لفعل النظام السياسي املفترض 
ويتحقق هذا الهدف األساسي عن طريق تقسيم السلطة، . تطبيقه بموجب وثيقة االستقالل

كم من جهة، وتطبيق مبدأ وتوزيع الصالحيات أفقياً داخل كل مستوى من مستويات احل
الالمركزية يف تقسيم السلطة عمودياً بين املستويات بما يُحقّق التواصل فيما بينها، لكن 

على أساس االستقالل يف عملية اتخاذ القرار املتعلق بمجال االختصاص ونطاقه، من 
  .جهة أخرى

دولة، بما وبما أن حتديد الوضع املستقبلي ملستوى احلكم احمللي يف فلسطين ال  
يف ذلك صالحيات البلديات ونشاطاتها، ليس باملوضوع املستقل تماماً بل يعتمد يف 
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األساس على حتديد طبيعة تقسيم مستويات احلكم، وتنظيم العالقة فيما بينها، فإننا جند 
من الضروري أن يتضمن االستشراف، ولو بإيجاز اخلطوط العريضة، التطرق إىل هذا 

جري حتديد املدخل وتوضيح أسس اإلطار التنظيمي العام لتقسيم وبعد أن ي. اجملال
السلطة عمودياً بين املستويات، يتمّ التركيز على إبراز النقاط والقضايا األساسية الواجب 

ويجدر من البداية . مراعاتها خالل عملية إعادة تنظيم مستوى احلكم احمللي يف البلد
اردة أدناه تنطلق من هدف أساسي يتلخّص التوضيح أن املقترحات االستشرافية الو

بوضع أسس حتقيق االستقاللية وتطوير فعالية مؤسسات احلكم احمللي عما هي عليه 
وبذلك يصبح موضوع التنمية احمللية، بمختلف أبعادها، على رأس قائمة أولويات . اآلن

قديم اخلدمات برامج العمل املستقبلية لهذه املؤسسات، عوضاً من استمرار االنغالق يف ت
  .األساسية

ولتفادي إمكان التسلط السياسي أو اإلداري من أعلى إىل أسفل، داخل البنية 
الهرمية للنظام السياسي، ولتحاشي االزدواجية التي تسبّب االحتكاك واختالط 

الصالحيات، ولتعزيز تطبيق مبدأ ديمقراطية احلكم، يُقترح أن يتم تقسيم السلطة عمودياً 
األول، هو : يف الدولة الفلسطينية بين ثالثة مستويات –عاً إىل تقسيمها أفقياً إضافة طب –

مستوى احلكم املركزي بسلطاته اخملتلفة، ويكون مركزه طبعاً مدينة القدس، عاصمة 
ويُخَصّ احلكم املركزي بالسلطة والصالحيات الالزمة لتصريف جميع . الدولة الفلسطينية

وجب الدستور بأنها ذات طبيعة عامة وشمولية يف عالقتها الشؤون التي يتم حتديدها بم
  22.وانعكاساتها على جميع املواطنين، وتتضمن الصعيدين الداخلي واخلارجي معاً

ويُقتَرح، يف هذا الشأن، أن يتم تقسيم . أما املستوى الثاين، فهو احلكم اإلقليمي
قليم الوسط، وإقليم اجلنوب، إقليم الشمال، وإ: الدولة الفلسطينية إىل أربعة أقاليم هي

البيرة،  –نابلس، ورام الله : وتكون املراكز اإلدارية لهذه األقاليم هي. وإقليم الساحل
ويُخَصّ احلكم اإلقليمي بالصالحيات الالزمة لتصريف . واخلليل، وغزة، على التوايل

. ركزيشؤون اإلقليم اخلارجة عن نطاق الصالحية العامة اخملولة ملستوى احلكم امل
وإضافة إىل تقديم اخلدمات احليوية للمناطق التابعة له، واخلارجة عن نطاق سلطة احلكم 

                                                 
ال يتم البحث يف تفصيالت احلكم املركزي ألن البحث ال يتعلق بهذا املوضوع، لكن يُفترض أن   22

 .أسسه العامة مفهومة وواضحة بصورة عامة
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احمللي، يبرز بين اختصاصات هذا املستوى من احلكم، بروزاً خاصاً، االضطالع بمهمة 
تنمية اإلقليم كوحدة متكاملة، تخطيطاً يف جمال اإلعداد، ومشاركةً ومتابعةً على مستوى 

وضمن هذه املهمة يتوىل مستوى احلكم . ار، ومراقبةً وحماسبةً عند التنفيذاتخاذ القر
اإلقليمي عملية التنسيق الداخلية يف اإلقليم، مع الهيئات واملؤسسات الرسمية والشعبية، 

وعلى رأسها مؤسسات احلكم احمللي، وذلك لتحديد األولويات وإقرار خطة العمل، ومتابعة 
كما يقوم هذا املستوى من احلكم . ها من الناحية التنفيذيةخمتلف اجلوانب املتعلقة ب

بتشكيل حلقة الوصل بين مستوى احلكم احمللي واحلكم املركزي، ال كقناة اتصال فحسب 
بل أيضاً كمستوى وسيط يمنح السلطة احمللية إمكان املساهمة واملشاركة يف عملية 

ا يتعلق من قضاياها بالسلطة صنع القرار على صعيد اإلقليم، ويتبنى عرض ومتابعة م
املركزية لدى أجهزة هذه السلطة، ولكن بعد أن يكون قد تمّ البحث فيها وإقرارها على 

وبهذه الطريقة يتم حتاشي االحتكاك املباشر بين السلطات احمللية . املستوى اإلقليمي
ي، وذلك وأجهزة السلطة املركزية، فيتقلص إمكان تسلط مستوى احلكم املركزي على احملل

ومن ناحية أخرى، يتم بهذه الطريقة وضع ضوابط لتقليص . من خالل وجود عازل مساند
إمكان حماباة السلطة املركزية لسلطات حملية على غيرها ضمن كل إقليم من األقاليم؛ إذ 

إن القضايا ذات الطبيعة املشتركة واملتعلقة بالسلطات احمللية داخل كل إقليم، تُناقش 
القرارات على املستوى اإلقليمي، ثم جتري متابعتها مع أجهزة السلطة  ويُتخذ فيها

أما العالقة بين األقاليم . املركزية إنْ اقتضت الضرورة ذلك بشكل أولويات منسقة
األربعة، بما تتضمنه من عالقات بين سلطاتها احمللية، فتقع مسؤولية تنسيقها على 

عاون مع سلطة احلكم املركزية،، التي يكون من عاتق السلطة اإلقليمية يف كل إقليم، بالت
ضمن واجباتها املراقبة واحملاسبة وضمان عدالة توزيع املصادر توزيعاً يكفل حتقيق 

وبهذا الشكل يتم ضمان توزيع الصالحيات، لكن بما ال . التنمية املتوازنة بين األقاليم
  .يعوق إمكان حتقيق التنمية التكاملية الشاملة يف البلد

يما يتعلق بتركيبة جهاز هذا املستوى من احلكم، يُقترح أن يتكوّن رأس هرمه وف
أما تركيبة هذه الهيئة، . من هيئة إقليمية تتألف من اثني عشر عضواً، إضافة إىل الرئيس

فيمكن أن تتشكل وفقاً الختيار واحدة من أربع طرق، علماً بأن كل طريقة حتمل يف 
العالقة التي تربط مستوى احلكم اإلقليمي بمستويي احلكم  طياتها مفهوماً معيناً لطبيعة
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اآلخرين، وبالتايل حتدَّد نوعية الصالحيات واملسؤوليات املنوطة بهذا املستوى من 
فإنْ كان الهدف حتقيق االستقاللية التامة ملستوى احلكم اإلقليمي، فإن . احلكم

. ألمثل لتشكيل الهيئة اإلقليميةاالنتخابات املباشرة داخل كل إقليم تكون هي الطريقة ا
لكن إذا كان الهدف إيجاد عالقة بنيوية تواصلية بين مستويي احلكم اإلقليمي واحمللي 
. داخل كل إقليم، فإن التمثيل غير املباشر يصبح طريقة اختيار مالئمة للهيئة اإلقليمية

والشعبية، التي ويف هذه احلالة، يتم مسبقاً حتديد املؤسسات احمللية، الرسمية منها 
تتمثل داخل الهيئة اإلقليمية من ناحية، وآلية اختيار ممثلي هذه املؤسسات يف الهيئة، 

أما إذا كان الغرض من مستوى احلكم اإلقليمي إيجاد إطار يجمع بين . من ناحية أخرى
مستويي احلكم املركزي واحمللي، وتنظيم العالقة بينهما، فإن طريقة تشكيل الهيئة 

ية يتم عندئذ بتعيين قسم من أعضائها من قِبل السلطة املركزية، وفقاً جملموعة اإلقليم
الشروط احملددة سلفاً، يف حين يتم انتخاب القسم اآلخر إما مباشرة وإما بتطبيق صيغة 

ويف أقل احلاالت دعماً الستقاللية مستوى احلكم . مقررة أصالً من التمثيل غير املباشر
اراً إدارياً تابعاً للسلطة املركزية، كما هو الوضع حالياً، وهو وضع اإلقليمي، واعتباره إط

غير حمبَّذ على اإلطالق يف تصورنا لطبيعة احلكم يف الدولة الفلسطينية، فإنه يتم تعيين 
وبغض النظر عن طريقة االختيار . الهيئة اإلقليمية بالكامل من قبل السلطة املركزية

ة اإلقليمية بأربعة أعوام، مثلها مثل دورات باقي الهيئات ُيقتَرَح أن حتدَّد دورة الهيئ
  .املنتخبة يف مستويي احلكم اآلخرين

ويُقترَح أن يقسَّم هذا . أما ثالث مستويات احلكم يف فلسطين، فهو املستوى احمللي
بالنسبة إىل اجملالس . البلديات، واجملالس القروية: املستوى إىل مستويين داخليين

ا تُعتبر وفقاً لهذا التصور املستقبلي مؤسسات احلكم احمللي للتجمعات القروية، فإنه
وتكون هذه املؤسسات احمللية،    23.السكانية التي يقل عدد سكانها عن عشرة آالف نسمة

بصورة عامة، حمدودة يف نشاطاتها وخدماتها، تبعاً لقلة وارداتها املالية التي يفرضها 
البلديات، فتُشكّل املستوى املتقدم من مؤسسات احلكم أما . صغر حجم قاعدتها السكانية

                                                 
 .يُفترض أن ُيلغى منصب اخملتار كآخر حلقات السلطة املركزية  23
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احمللي، وتنقسم وفقاً جملموعة من االعتبارات األساسية، وأهمها املوارد والقدرات 
  :وجماالت النشاطات واخلدمات، إىل ثالثة أصناف

األول هو صنف البلديات األساسية، وهي بلديات يُتوقع أن يتشكل معظمها يف 
صغيرة احلجم، أو باألحرى البلديات، والتي سيتراوح عدد سكانها بين  املدن الفلسطينية

وألن املوارد الذاتية ملثل هذه البلديات . عشرة آالف وخمسة وعشرين ألف نسمة تقريباً
األساسية تبقى حمدودة بمحدودية حجم السكان، ونوعية النشاط االقتصادي الذي يُعتقد 

على اجملال الزراعي يف األساس، فإن قدراتها  أن يبقى يف املستقبل املنظور معتمداً 
ونشاطاتها ستكون على األغلب حمصورة يف تقديم اخلدمات األساسية، والقيام ببعض 

ويف الواقع، يجب عدم تشجيع بلديات هذا الصنف على تأبط . املشاريع التنموية احليوية
إيجاد الزدواجية تهدر ففي ذلك، من جهة، . ما يتجاوز إمكاناتها وقدراتها من اجملاالت

فالبلديات ستقوم عندئذ، بسبب الطموحات والتنافسات، وبغضّ النظر عن توفر . الطاقات
أما من جهة أخرى، فسيؤدي التوسع يف . اإلمكانات، بتكرار نفسها يف الكثير من اجملاالت

جمال النشاطات واخلدمات إىل تشرذم املصادر احملدودة وتوزعها هنا وهناك، وتكون 
لنتيجة تقلص إمكان التركيز على توفير املستوى الالئق والفعّال من األساسيات احليوية ا

وللتغلب على ما يمكن أن ينجم عن . التي تقبع على رأس سلم أولويات احلاجات السكانية
االزدواجية يف نشاطات وخدمات البلديات األساسية من إشكاليات، يُفترض أن تُوجَّه 

جغرافياً منها إىل إقامة جملس خدمات مشتركة لتُحسِّن من خاللها البلديات املتقاربة 
وطبعاً، . مستوى أدائها القائم، وتُوسِّع جمال النشاطات واخلدمات التي توفرها للسكان

يقع على عاتق الهيئة اإلقليمية واجب الدفع يف هذا االجتاه، وخصوصاً عندما تتم 
تلف اجلهات والهيئات داخل اإلقليم، وجترى الدراسة املقارنة للمشاريع املقدمة من خم

كما يفترض أن تتمكن البلديات . املفاضلة بينها لإلدراج ضمن خطة التنمية اإلقليمية
األساسية من االعتماد على إمكان االستفادة، يف بعض اجملاالت، مما يمكن أن توفره لها 

البلديات األساسية ألنواع  فاستئجار. بلديات جماورة أكبر منها يف اإليرادات واإلمكانات
  .ال تتوفر لها ذاتياً من اخلدمات والنشاطات، قد يكون أكثر جناعة وفعالية من االستثمار

أما الصنف الثاين من البلديات فهو البلديات الرئيسية، وهي التي سيتشكل 
معظمها يف املدن التي سيتراوح عدد سكانها بين خمسة وعشرين ألفاً وخمسة وسبعين 
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وهذه البلديات متوسطة يف حجمها الوظيفي، وتُعتبر على الرغم من . نسمة تقريباًألف 
ذلك رئيسية يف التصنيف املقترح لالعتقاد أنها ستشكل، من خمتلف النواحي، عماد 

وبما أن احلجم السكاين ملدن هذه البلديات يمكّنها من جتنيد . البنية البلدية الفلسطينية
لك التي يمكن للبلديات األساسية توفيرها، فإن يف إمكان موارد وإمكانات أكبر من ت

البلديات الرئيسية التوسع والتنوع يف جمال تقديم اخلدمات والنشاطات لتشمل ال سكانها 
وبذلك يُناط بهذه البلديات الرئيسية مهمة . فحسب بل البلديات األساسية اجملاورة أيضاً

لبيته إمكاناتها من خدمات ونشاطات، إسناد البلديات األساسية فيما تقصِّر عن ت
لكن يجب اإلشارة . وخصوصاً فيما يتعلق باجملاالت االقتصادية والثقافية والترفيهية

إىل أن البلديات الرئيسية تبقى مؤسسات متوسطة احلجم يف إمكاناتها وطاقاتها 
االت وجماالتها، ويُفترض لذلك أن تراعي حمدودياتها، إذ يُتوَقع أن يبقى بعض اجمل

  .خارج نطاق قدراتها وطاقاتها
وبالنسبة إىل الصنف الثالث من البلديات، فإنه يتشكّل من البلديات املركزية، 

وهي املوجودة يف املدن الفلسطينية املركزية التي سيزيد عدد سكانها على خمسة 
وتعتبر هذه البلديات مؤسسات كبيرة احلجم بكل املقاييس، ويتوقع . وسبعين ألف نسمة

أن تكون شمولية يف جمايل العمل واالهتمام، وأن تتكامل ضمنها االختصاصات، فتقدم 
كما تهتم هذه البلديات باجلوانب . أكثر اخلدمات والنشاطات احمللية تعدداً وتنوعاً

التنموية، ال داخل حدودها التنظيمية فقط بل يتوقع منها أيضاً أن تقوم بدور فعال ومهم 
ولذلك يكون ملثل هذه البلديات عالقات عمل وثيقة . د اإلقليمييف التنمية على الصعي

بهيئات األقاليم، ويعتمد على أجهزتها يف املساهمة يف تقديم اخلبرات واملشورات، 
كما يُتوقع أن تؤدي هذه البلديات، . وخصوصاً يف جمايل التنظيم والتخطيط اإلقليميين

راً مهماً على مسرح احلكم احمللي داخل كل وهي حمدودة العدد يف كل األقاليم األربعة، دو
إقليم، إذ سيقع عليها تقديم خمتلف أنواع العون املادي واملعنوي ملؤسسات احلكم 

  .األخرى
أولهما، : يتضح من التصور املستقبلي املقترح، سعيُه لتحقيق هدفين أساسيين

ر فعال يف جمال حتقيق قدر كبير من االستقاللية ملؤسسات احلكم احمللي وتزويدها بدو
اتخاذ القرار على الصعيد اإلقليمي؛ وثانيهما، ربط مؤسسات احلكم احمللي بعضها إىل 
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بعض بإطار عنقودي تتسلسل فيه اخلدمات والنشاطات وفقاً للموارد واإلمكانات من 
جهة، وتتعاون فيه املؤسسات على االشتراك بعالقات تبادلية داخلية تقلِّص هدر 

بنجاعة املتوفر من الطاقات، لتُقدّم بمجموعها أفضل ما يمكن من  اإلمكانات وتستغلّ
  .اخلدمات والنشاطات جململ السكان

وبعد األخذ يف االعتبار تسلسل السلطة املُقترح أعاله، يُفترض أن يصار إىل إعادة 
لتتواءم ثم تتفاعل مع  –وهي جمال تركيز هذا البحث  –النظر يف بنية وهيكلية البلديات 

ويف . طلقات األساسية للتصور املستقبلي لوضعها ومهماتها يف الدولة الفلسطينيةاملن
هذا اجملال، يجب عدم االنطالق أبداً من وضع البلديات احلايل، على أساس أن يف اإلمكان 
من أجل توفير اجلهد والوقت إدخال التعديالت واإلصالحات يف بنيتها وهيكليتها القائمة 

إنْ اتُّبع سيؤدي إىل االصطدام سريعاً بمجموعة ال حصر لها من  فهذا املدخل. حالياً
املعوقات التي تعدّت جمال القوانين واللوائح لتصبح نمطاً متأصالً لعقلية تفكر وتتصرف 

وستكون هذه . كأن الوضع احلايل هو الطبيعي، وقد يكون املثايل، لوضع املؤسسات
 حائالً أمام إمكان إدخال اإلصالحات العقلية املتقوقعة ضمن مقيّدات الوضع احلايل

بصورة متدرجة واستيعابية فعّالة، ال يف جمال احلكم احمللي فحسب بل أيضاً يف 
  24.جماالت عديدة أخرى تتخطى حدود تركيز هذا البحث

إن إعادة قولبة بنية وهيكلية البلديات تفترض إلغاء التفكير يف إمكان إصالح 
وضع بُني منذ األساس بهدف خدمة مصالح ومطامع السلطة فهذا ال. وضعها القائم حالياً

وجاءت التجربة الكاملة للبلديات . املركزية، وكانت دائماً غريبة عن فلسطين حتى اآلن
حتت االحتالل اإلسرائيلي مريرة، وحطمت كل اجلسور الفعلية املمكنة إلصالح احلال 

بلديات مع منطلقات النظام لذا، فإن مواءمة مؤسسة ال. بالتدريج يف هذه املؤسسات
السياسي الفلسطيني، املتضمنة يف وثيقة االستقالل، تتطلب إحداث تغيير جذري، ال يف 

البنية والهيكلية احلالية للبلديات فحسب بل أيضاً يف العقلية السائدة فيها وحولها 
متكامالً  فعملية وضع البلديات على املسار املطلوب تتطلب تغييراً شمولياً. باملقدار نفسه

                                                 
مشروع : رام الله" (الفلسطينية 'التنمية'وقفة نقدية مع جتربة "علي اجلرباوي، : راجع يف هذا الشأن  24

 ).1991، الفلسطينية الدراسات
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ولهذا، يُفترض البدء بالتخطيط واالستعداد للقيام بذلك منذ . يقلب وضعها احلايل بالتمام
  .اآلن

ففي الناحية القانونية يُفترض الشروع، منذ اآلن، يف إعداد قانون جديد للبلديات، 
ألن القوانين املعمول بها حالياً قديمة وغير صاحة للتطبيق الذي يتواءم مع التصور 

ويجب أن يُستثمر الكثير من اجلهد والوقت يف إعداد القانون، واالستفادة . ملطروح أعالها
فالقانون يشكّل األساس     25.عند القيام بذلك من إجراء الدراسات املقارنة قدر اإلمكان

التي تتحدد بموجبه طبيعة عمل البلديات وجمال صالحياتها، ويفصّل وفقاً ألحكامه 
  .الداخلي، وتنظّم من خالله عالقتها بمستويات احلكم األخرى يف البلدهيكليتها ومبناها 

. ويُفترض كذلك أن يُراعى، عند إعداد القانون، عدد من اخلطوط األساسية العريضة
فأوالً، يُفترض إعداد القانون وفقاً للمرتكزات األساسية لنظام احلكم كما حددتها وثيقة 

. ة بين مستويات احلكم كما تضمن االقتراح أعالهاالستقالل، وتمشياً مع تقسيم السلط
وكي تكون مؤسسة البلديات فعّالة على مستوى احلكم احمللي، ومؤثرة يف حميطها 

وطبعاً، فإن مبدأ . اإلقليمي، يجب أن يضمن القانون لها أوسع جمال من االستقالل
لفعّال بين االستقالل ال يتناقض أو ينفي ضرورة تضمُّن القانون آليات للتنسيق ا

مستويات السلطة، وذلك درءاً لالزدواجية يف تقسيم الوظائف، وسعياً لتحقيق اقصى 
جناعة يف أداء املهمات، مع توفير السبل للرقابة واحملاسبة، كي يتم ضمان التزام احلدود 

وباختصار، يُفترض بالقانون أن يكفل حتقيق التوازن . القانونية يف احلقوق والواجبات
يات السلطة العمودية من جهة، وبين تقسيماتها األفقة داخل نطاق املؤسسة بين مستو

البلدية من جهة أخرى، وبذلك يمنع التداخالت، ويقلّص إمكانات السيطرة والتحكم ألية 
  .جهة من اجلهات

وثانياً، يُفترض بقانون البلديات الفلسطيني ضمان حتقيق مبدأ الديمقراطية يف 
ويُقترح، يف هذا السياق، أن يتضمن القانون نظاماً . البلدية اختيار أعضاء اجملالس 

انتخابياً يقوم على أساس إجراء انتخابات حرة للمجالس البلدية كل أربعة أعوام، وأن 

                                                 
  :راجع يف هذا الشأن  25
   Emile Nakhleh, “A Model of Local Government: Structures and their Application to    

Land Use,” Journal of Palestine Studies, Vol.X, No. 4 (Summer 1981), pp. 27‐44.      
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يُمنح فيها حق االنتخاب لكل من جتاوز سن الثامنة عشرة من الرجال والنساء القاطنين 
ح أن يضمّ اجمللس البلدي من سبعة إىل ثالثة كما يقتر. داخل احلدود التنظيمية للبلديات

ويُفضَّل أن    26.عشر عضواً، بمن فيهم الرئيس، وذلك تبعاً لتصنيف كل بلدية من البلديات
يتم انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل السكان، وإال فباالختيار من قبل أعضاء 

ت تسمح للسلطة ويجب أن يضمن القانون عدم وجود ثغرا. اجمللس البلدي أنفسهم
املركزية بتعيين رئيس البلدية، أو أعضاء إضافيين للمجلس البلدي، بأي حال من 

لذا، يُفضَّل أن يشتمل القانون على تفضيالت تتعلق باإلجراءات املفترض    27.األحوال
اتباعها ملل الشواغر وإجراء االنتخابات التكميلية أو الكاملة يف حالة شغور مقاعد يف 

ومن احملبذ أيضاً أن ينصّ القانون على عدم . بلدي قبل انتهاء دورته القانونيةاجمللس ال
إمكان إشغال عضوية اجمللس البلدي ألكثر من دورتين متتاليتين، وذلك لضمان إتاحة 

وكي يتم رفد اجمللس البلدي بأعضاء . اجملال القانوين للتغيير يف وجه إمكان االحتكار
قدرة على متابعة متطلبات التطور والتنمية املطلوبة من على دراية بمقومات العصر، و

مؤسساتهم، وكفاءة يف القيام باملهمات املوكولة إليهم، يُفترض أن يحدِّد القانون ضمن 
شروط الترشيح لعضوية اجملالس البلدية ضرورة استيفاء املرشح ملستوى من التحصيل 

  28.شهادة اجلامعية املتوسطةاألكاديمي املالئم، ويُفضَّل أال يقلّ عن مستوى ال
وثالثاً، يجب أن يراعي قانون البلديات الفلسطيني حتديد صالحيات رئيس 

اجمللس البلدي وأعضائه، بشكل يُؤمّن إيجاد ضوابط وتوازنات يف عملية اتخاذ القرار يف 
البلديات، وذلك بأن يتضمن من القيود ما يحول دون تفرّد الرئيس عملياً بعملية اتخاذ 

                                                 
 – 7أعضاء، وللبلديات الرئيسية من  9 – 7يمكن أن يتشكل اجمللس البلدي للبلديات األساسية من   26

 .واً عض 13 – 9عضوًا، وللبلديات املركزية من  11
كما يجب االنتباه . يجب تاليف البنود الواردة يف القانونين األردين والبريطاين، املتعلقة بهذا الشأن  27

ىل ضرورة أن يتضمن قانون البلديات الفلسطيني آلية حمكمة وواضحة للعزل الفردي من اجمللس إ
واحلاالت التي ينطبق إمكان البلدي، أو اجلماعي للمجلس البلدي، وتبينان الشروط املطلوبة لذلك 

 .العزل عليها
بما أن التعليم شاع يف بلدنا وأصبحت اجلامعات والكليات منتشرة، فإنه ال يُعتقد أن مُتطلب   28

فالشهادة اجلامعية . التحصيل العلمي ينطوي على إجحاف وغبن لشرائح جمتمعية حمددة
 .تلف شرائح اجملتمعاملتوسطة أصبحت واسعة االنتشار يف جميع املهن، وبين خم
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رار، ويضمن يف الوقت نفسه وجود آلية كفيلة بتفعيل مشاركة األعضاء يف هذه الق
ويُقترح، يف هذا اجملال، أن ينصّ القانون على ضرورة تأليف عدد من اللجان . العملية

الثابتة يف البلدية، تكون كل واحدة منها مسؤولة عن متابعة جانب وظيفي حمدد، فتُجري 
اوالت واملتابعات، وترفد اجمللس البلدي بتوصياتها فيه باستمرار الدراسات واملد

ويرئس هذه اللجنة عضو من أعضاء اجمللس البلدي . ليسترشد بها يف عملية اتخاذ القرار
وفقاً للتخصص أو االهتمام، وتضم يف عضويتها بحكم املنصب عدداً من موظفي 

فة إىل إمكان إشراك ومسؤويل البلدية ذوي االختصاص والعالقة بمجالها احملدد، باإلضا
ومن خالل تأليف هذه اللجان، . عدد آخر من ذوي اخلبرة واالختصاص من خارج البلدية

يتم ضمان إيجاد آلية لتوسيع قاعدة املشاركة واملساهمة يف عملية اتخاذ القرار من 
ناحية، ووضع هذه العملية يف إطار يُدعّم بشكل بنيوي اتخاذ القرار على أساس اخلبرة 

  29.اءات العلمية والقواعد املعلوماتية املالئمة، من ناحية أخرىوالكف
ورابعاً، يُقترح أن يعير القانون اجلديد مسألة فصل اإلدارة التنفيذية يف البلديات 

ففي وضع البلديات احلايل، جند البنية . عن السلطة التشريعية فيها، الكثير من االهتمام
متواصل، تتشابك فيه الصالحيات، وتختلط  املؤسسية تتشكل فعلياً من تسلسل هرمي

وهذا هو، يف الواقع، أحد األسباب . السلطات بين اجمللس البلدي وأقسام البلدية ورؤسائها
التي أدت إىل بروز دور واسع لرئيس البلدية يف اجملالين التشريعي والتنفيذي سواء 

روزه كمركز ثقل وأدى جتمّع هاتين السلطتين يف شخص رئيس البلدية إىل ب. بسواء
وحمور نشاط جمموع مؤسسة البلدية، وإىل تغييب الدور الوظيفي الفعال لبقية أعضاء 

ولتصحيح . اجمللس البلدي من جهة ورؤساء خمتلف األقسام داخل البلدية من جهة أخرى
ولتحقيق . هذا الوضع، يُفترض املوازنة بين مبدأي الديمقراطية التمثيلية واإلدارة الفعالة

ل، يُنتخب اجمللس البلدي ليقوم بالتشريع على املستوى احمللي ومراقبة التنفيذ األو
وبهذه الطريقة يضمن املواطن أن . واحملاسبة على التقصير واإلهمال نيابة عن السكان

جسماً منتخباً، يمثل أغلبية السكان، يتوىل عنه اتخاذ القرار بكيفية إدارة وتصريف 
أما تنفيذ قرارات اجمللس البلدي، فهو مهمة  . موع العامالشؤون العامة بما يخدم اجمل

                                                 
 .يُقترح، مثًال، تأليف جلان للشؤون املالية، والتخطيط، والشؤون القانونية، والعالقات العامة  29
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وكي تتم إدارة هذا اجلهاز . إجرائية يُفترض أن يتوالها جهاز البلدية بأقسامه اخملتلفة
والتنسيق بين خمتلف أقسامه بما يضمن النجاعة يف تقديم خمتلف املهمات التي تقع 

، يُقترح أن ينصً قانون البلديات على عاتق البلدية، وتنفيذ قرارات اجمللس البلدي
ويعيَّن هذا املدير بقرار من اجمللس البلدي ليتوىل . الفلسطيني على تعيين مدير للبلدية

اإلدارة التنفيذية جلهاز البلدية، ويكون طبعاً خاضعاً ملساءلة اجمللس ومراقبته 
لبلدية على أما يف شؤون تصريف العمل اليومي، فيكون مدير ا   30.وحماسبته الدورية

اتصال وثيق برئيسها، الذي يقع على عاتقه مسؤولية املتابعة واإلشراف على سير العمل 
وبهذا الشكل تتوزع املهمات وفقاً لالختصاصات، فيتاح للمجلس . بصورة مستمرة

البلدي، بما يف ذلك الرئيس، التركيز على تكثيف االتصال باملواطنين ومتابعة القضايا 
  .تمام، وخصوصاً يف جمال التطوير والتنميةالعامة ذات االه

أما يف الناحية اإلدارية، فإضافة إىل اقتراح إغالق رأس الهرم اإلداري بمدير 
البلدية، يُفترض أن تتبع البلديات، وفقاً لنوعية تصنيفها، خريطة إدارية حمددة، تكون 

الثالثة املذكورة  موحّدة يف بنيتها الهيكلية األساسية يف بلديات كل صنف من األصناف
فبلديات كل صنف . أعاله، مع فسح اجملال طبعاً لإلضافات عندما تدعو احلاجة إىل ذلك

من األصناف تشترك، من ناحية مبدئية، يف نوع املهمات األساسية املوكولة إليها 
واملتوقعة منها، وهو ما يعطيها سمة التقارب يف منطلقاتها ووظائفها، فتُصنَّف أصالً 

وطبعاً، يُفترض أن يقود التشابه الوظيفي لبلديات كل صنف إىل . ة مشتركةضمن فئ
ويُتوقع أن تزداد تفصيالت اخلريطة اإلدارية للبلدية بزيادة . تشابه هيكلي فيما بينها

                                                 
يُمكن أن يتم التفكير يف آلية للتعيين تتضمن تصديق الهيئة اإلقليمية على تعيين اجمللس البلدي،   30

ويجدر . ملية اختيار مدير البلديةوذلك حرصاً على جتنب إمكان حماباة اجمللس البلدي يف ع
بل على . االنتباه إىل أنه ليس من الضروري على اإلطالق استبدال مدير البلدية مع كل جملس بلدي

العكس من ذلك، يُفترض أن تُشجع استمرارية مدير البلدية يف منصبه؛ ففي ذلك استمرار لتراكم 
ال يكون مدير البلدية مثبتاً يف الوظيفة، حتى لكن يُستحسن أ. اخلبرة، وتواصل يف العملية اإلدارية

يبقى دائماً حريصاً على القيام بمهماته خير قيام، ومعتمداً يف احتفاظه بوظيفته على الرقابة 
ويُقْتََرح أن ينصّ قانون البلديات الفلسطيني على آلية مُفصّلة . واحملاسبة الدورية للمجلس البلدي

حتى ال يتم اإلجحاف به وتعرضه لضغوط خمتلفة قد يمارسها إلقالة مدير البلدية من منصبه، 
 .رئيس وأعضاء اجمللس البلدي عليه



    
  36، ص )1992شتاء ( 9، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

   

33 
 

وبما أن هذه املهمات والوظائف تسير يف خط . املهمات والوظائف التي تقوم بها
راً بالرئيسية لتكتمل بالبلديات املركزية، فإنه تصاعدي يبدأ بالبلديات األساسية، مرو

فعلى سبيل املثال، يُفترض أن . يُتوقع أن تزداد اخلرائط اإلدارية تفصيالً يف االجتاه نفسه
تشتمل البلديات املركزية على جميع األقسام احليوية والضرورية للقيام بمهمات بلدية 

اإلدارية أكثر التقسيمات والعالقات ذات حجم كبير، ولذلك يُتوقع أن تتضمن خريطتها  
أما لكون البلديات األساسية حمدودة الوظائف واملهمات، فإن خريطتها . اإلدارية تفصيالً

وطبعاً، يساهم وجود اخلرائط اإلدارية مساهمة إيجابية . اإلدارية تبقى أبسط وأقل تفصيالً
ألقسام والصالحيات فا. كبيرة يف حتديد وتنميط العملية اإلدارية داخل البلديات

واملهمات، وأسلوب القيام بالعمليات اإلدارية، وشبكة حركة املعلومات، وعملية اتخاذ 
وإذا أخذنا يف االعتبار . القرار، تصبح من خالل وجود اخلريطة اإلدارية حمدّدة وواضحة

أن هذه اخلرائط ال تكتمل سوى بتحديد مواصفات دقيقة لكل الوظائف الالزمة لتنفيذ 
همات املطلوبة، فإنه يتبين أن وجودها يؤدي إىل زيادة الكفاءة والنجاعة يف القيام امل

  .بتنفيذ املهمات وحتقيق األهداف
ويُفضَّل أيضاً عند القيام بعملية إعادة تنظيم مؤسسة البلديات أن يتم، يف اجملال 

. يف البلديات اإلداري، األخذ يف االعتبار ضرورة حتديث طاقم املوظفين املوجودين حالياً
فكما ذكرنا سابقاً، تعاين البلديات حالياً نقصاً كبيراً يف الطواقم املؤهلة، وهو أحد 

وإذا ما أُريد إخراج البلديات . األسباب املهمة لهبوط مستوى ما تقدمه حالياً من خدمات
قليدية، بعد االستقالل من حلقة املؤسسة التقليدية، ذات العالقات التوظيفية والوظيفية الت
والعالقات والوظائف التقليدية، وحتويلها إىل مؤسسات حديثة فعالة ضمن إطار 

ويف . جتمعاتها السكانية، توجب أن يتم إعادة النظر يف طاقم موظفي البلديات احلاليين
هذا السياق، يُفترض إعادة تأهيل من يمكن استمرارهم يف تأدية وظائفهم احلالية، وذلك 

على اجلامعات احمللية لعقد دورات وندوات وورش تدريب متخصصة عن طريق االعتماد 
وبهذه الوسائل، إضافة إىل إمكان إرسال بعض املوظفين إىل اخلارج . باجملاالت الالزمة

حلضور دورات قصيرة أو طويلة األمد، يمكن رفع مستوى كفاءة املوظف املستمر يف 
كما . ت العلم واخلبرة والتقنيةعمله، وذلك من خالل إطالعه على التطورات يف جماال

يُفترض توفير الالزم من املوظفين املؤهلين أفضل تأهيل أكاديمي وعملي، لتعبئة 
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وباختصار، يُفترض أن يكون حتديث طاقم . الشواغر واملناصب اجلديدة يف البلديات
التي موظفي البلديات، والعناية بالتأهيل املستمر خالل اخلدمة الوظيفية، من األولويات 

  .يجب أن حتظى بكثير من االهتمام
ومع حتديث الطاقم يُفترض أيضاً حتديث التقنية املستخدمة يف البلديات، لتصبح 

وتتطلب هذه املهمة حتسين التجهيزات يف خمتلف األقسام، . على أفضل املستويات
واستيعاب نظم املعلومات احلديثة، وتوفير املتخصصين ببرجمتها واستخداماتها، 

لكن يجب أال يغيب عن البال إطالقاً أن . هيل خمتلف املعامالت والنشاطات البلديةلتس
التدريب املهني والتأهيل الوظيفي وحتديث التقنيات ال تكفي وحدها، على الرغم من أنها 

وكي تكتمل هذه . جميعاً ضرورية، إلحداث النقلة النوعية املتوخاة يف مؤسسة البلديات
إيجابية، يجب أن تبدأ منذ اآلن حماوالت تغيير احمليط الذي تعمل العوامل وتعطي نتائج 

البلديات ضمنه، وذلك عن طريق اختراق العقلية بصورة عامة إلعادة قولبتها بما يتالءم 
فتحديث أطر املؤسسات، وتغيير قوانينها وأنظمتها . مع مقتضيات العصر ومتطلباته

، لن حتقق الكثير من دون أن يكون نمط املكتوبة، وتدريب طواقمها مهنياً ووظائفياً
العقلية السائد فيها، والذي يحكم بطبيعة احلال جمرى وفحوى عملها، متنوراً ومعاصراً 

  .ومهنياً
ويف اجململ، يُفترض أن يتم االهتمام إدارياً بتغيير القوالب القديمة يف البلديات، 

من القيام بنطاق واسع ومتعدد وحتويلها إىل مؤسسات فعلية، مؤهلة وجمهزة بما يمكّنها 
فالبلدية العصرية ال تقف حدود وظائفها عند توفير  احلدّ األدنى من . األدوار واملهمات

ويتم ذلك . اخلدمات للسكان، بل تتعدى ذلك إىل التأثير يف جمال احلياة ونوعيتها
اك يف الكثير بالتركيز على القضايا التنموية والنواحي التطويرية التي تتطلب منها االنهم

  .من اجملاالت التي تتعدى دورها التقليدي اآلن
ومن ناحية الشؤون املالية للبلديات، يُفترض أيضاً إجراء حتوالت جذرية يف 

الوضع القائم حالياً، وذلك باالنطالق أساساً من مبدأ منح البلديات االستقاللية املالية، 
فاستقالل املؤسسات . ة لتحقيق ذلكواتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من ناحية فعلي

يعتمد أصالً على استقاللها املايل، وبالتحديد على مدى قدرتها على التصرف املايل 
 –فإنْ امتلكت البلديات احلرية يف اتخاذ القرارات املالية، استطاعت . بحرية وقرار ذاتي
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دراتها على إدارة من تعزيز ق –ثانياً  –أن تصبح بحق مؤسسات تمثيلية للسكان، وتمكّنت 
شؤونها باستقاللية تفتح أمامها اجملال للتركيز على أن تصبح فعّالة يف التعامل مع 

وطبعاً، فإن االستقاللية املالية ال تعني أبداً غياب إجراءات دقيقة . رغبات السكان احمللية
األحيان، بل على العكس، فإن االستقاللية املالية، تعزّز، يف أغلب . للمراقبة واحملاسبة

عمليتي املراقبة واحملاسبة عن طريق نمو دوافع ضبط ذاتية يكون تأثيرها أبلغ من جمرد 
التقيّد بتعليمات وإجراءات مفروضة من اخلارج، ويمكن جتاوزها والتحايل عليها بسهولة 

لذا يتوجب، يف األساس، أن . إذا أراد مسؤولو البلديات التالعب بعدد من األوراق وامللفات
من قانون البلديات الفلسطيني وجود إجراءات رقابة وحماسبة داخلية وخارجية يتض

على الشؤون املالية للبلديات، وبصورة تضمن وجود مستويات ومتوازيات ضمن هذه 
ويمكن أن تشكل الهيئة . اإلجراءات، بما يكفل الدقة والنجاعة يف ضبط احلسابات

إجراءات الرقابة واحملاسبة على البلديات  اإلقليمية الطرف اخلارجي املسؤول عن متابعة
  .يف هذا اجملال

كما يجب اإلشارة إىل أن االستقاللية املالية للبلديات لن حتُقق أهدافها إال عندما 
فباإلضافة إىل حصولها على . تُمنح البلديات إمكان حتصيل موارد مالية ثابتة كمداخيل

التي جتبيها السلطة املركزية من نسب واضحة وحمددة من أنواع معينة من الضرائب 
السكان، ولذلك لضرورة مساعدتها يف تلبية حاجاتها املالية التي ستبقى حمدودة لفترة 

ممتدة من الوقت، يُفترض أن يمنح القانون البلديات إمكان فرض أنواع حمددة من 
رائب وطبعاً، يُتوقع أن تتالءم نوعية وكمية هذه الض. الضرائب املتخصصة على السكان

وبالتايل يُفترض أن تتفاوت . مع مدى وجمال النشاطات واخلدمات التي تقدمها البلديات
كما يجدر التفكير، يف هذا . أنواعها ونسبها وفقاً للتصنيف املقترح ألنواع البلديات

اجملال، يف توجيه نشاطات البلديات، وخصوصاً املركزية منها والرئيسية، يف اجتاه 
النواحي اخلدمية فقط، ويتعداها إىل دخول جمال االستثمار يف  يتخطى التركيز على
فبهذا التوجه، تتخطى مساهمة البلديات جمرد االشتراك يف التخطيط . املشاريع اإلنتاجية

االقتصادي احمللي، إىل االنخراط الفعلي يف تنشيط احلياة االقتصادية احمللية، 
وإضافة إىل ما تمثله هذه املشاريع من . وتوجيهها وفقاً خلطة تنموية مدروسة ومبرجمة

مردود فعلي على التنمية احمللية، فإنها توفر يف الوقت ذاته مصدر دعم ثابتاً للبلديات، 
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ويُحبَّذ . فتتعزز استقالليتها املالية، وتزداد قدراتها التطويرية، وتنمو فعاليتها اجملتمعية
إنشاء مصرف تنموي متخصص،  أيضاً، يف جمال تطوير املوارد البلدية، التفكير يف

وبدعم من السلطة املركزية، توكل إليه مهمة استقطاب املوارد املالية واستثمارها 
لكن يجب االنتباه إىل وجوب أن . وتوظيف عائداتها يف تمويل مشاريع السلطات احمللية

تشمل األنظمة املرعية ما يكفي من الضوابط ملنع إمكان تزايد اعتماد البلديات على 
القروض التمويلية، فتتراكم الديون عليها بعد فترة وجيزة، وتشكل فوائد خدمة املديونية 

  .بعد ذلك عبئاً متزايداً يحول بينها وبين القيام بمهماتها وتنفيذ مشاريعها بفعالية
ولتحقيق النجاعة يف املردودية املالية يُفترض بالقانون أن يمنح البلديات، 

ض الضرائب، السلطة الكافية واآللية الكفيلة بالقيام بعملية إضافة إىل القدرة على فر
فاملهم ليس تمكين اجملالس البلدية من القدرة على فرض . جباية منظمة وفعّالة

الضرائب والرسوم، بل منحها ما يمكّنها فعالً من حتصيل مستحقاتها من هذه الضرائب 
احملافظة على استقاللية ويجدر يف هذا السياق، وضمن إطار . والرسوم من السكان

مستوى احلكم احمللي يف البلد، أن يتم استحداث حماكم بلدية فعّالة وقادرة على فرض 
األحكام والغرامات على املتخلفين عن دفع املستحقات، وأن يكون لدى البلديات جهاز 

وتعتبر هذه الشرطة جهاز أمن . جباية مؤهل ومنظم ومدعوم بإسناد من شرطة البلديات
لياً رديفاً للشرطة املركزية، يأخذ على عاتقه يف األساس متابعة قضايا البلدية، حم

ومنها املساعدة يف عملية جباية املستحقات، والقيام بمهمات احلراسة املتنوعة داخل 
ويمكن، طبعاً، التوصل يف أي وقت إىل اتفاق بين البلدية والسلطة احمللية، . حدود البلدية

  .عض مهمات الشرطة املركزية إىل شرطة البلدياتيتم بموجبه إيكال ب
ويجب، يف نهاية املطاف، التأكيد أن استقاللية مؤسسات احلكم احمللي، 

وخصوصاً البلديات، تفرض عليها ضرورة تغيير مفهومها الذاتي احلايل عن طبيعتها 
ضرورة ويقع يف صلب التغيير املطلوب . املؤسسية ودورها يف القيام باألعباء واملهمات
فحتى تُثَبَت االستقاللية وتتعزز يُفتَرَض . القبول بترادف مفهومي االستقاللية والتمثيلية

. بالبلدية أن تتصرف على أساس أنها مؤسسة تُمثّل السكان وتسعى خلدمة مصاحلهم
وتقع يف هذا اجملال على اجمللس البلدي، وهو الهيئة التمثيلية املنتخبة على املستوى 

بل السكان، مسؤولية إيجاد السبل الكفيلة بتواصل عالقة اجمللس البلدي احمللي من ق
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فالتواصل هو السبيل الرئيسي . كهيئة، والبلدية كمؤسسة، مع قطاعات اجلمهور املتنوعة
للتأثير املتبادل بين البلدية وسكان املدينة، إذ يتم من خالله إيصال املعلومات يف كال 

املطالب والصعوبات، عدا إتاحة الفرص لتبادل اآلراء  االجتاهين، فيتعرف كل طرف على
فمهما تكن البلدية مؤسسة . واألفكار لتوظّف يف جمال إدخال التحسينات والتطويرات

فعّالة، فإن جزءاً كبيراً من هذه الفعالية مهدد بالضياع إنْ مل تكن على عالقة وثيقة 
لديات، يف اإلطار املقترح أعاله، ويجب التذكير دائماً بأن الب. واتصال مباشر بالسكان

يُفترض بها أن تكون مؤسسات منبثقة من السكان، تمثلهم وحتكم باسمهم، وال تمثل 
  .السلطة املركزية أو حتكم باسمها عليهم

  
  مقترح هيكلية تطورية
  للبلديات الفلسطينية

 بناء على أسس االقتراح املقدم أعاله، والذي يشمل تقسيم املؤسسة البلدية يف  
الدولة الفلسطينية إىل ثالثة مستويات، يجب العمل على تطوير الهيكلية العنقودية 

األوىل تمتد حتى ): 6راجع اجلدول رقم (للبلديات الفلسطينية على مرحلتين متتاليتين 
ويظهر مقترحها (نهاية هذا القرن، وتُشكل املرحلة االنتقالية يف العملية التطورية 

؛ والثاين تبدأ مع مطلع القرن املقبل، وتشهد استتباب التطبيق )2م الهيكلي يف اخلريطة رق
  ).3راجع اخلريطة رقم (الكامل والدائم ألسس الهيكلية التطورية املقترحة 

األول، تصنيف البلديات : يتم خالل املرحلة األوىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية
فالبلديات القائمة تتفاوت . ملقترحةالفلسطينية القائمة حالياً، وفقاً للمستويات الثالثة ا

يف حجومها ومهماتها ونشاطاتها، ويجب تصنيفها وفقاً للدور املتوقع أن تؤديه بعد 
موقع املدينة، وعدد : ويُراعى يف عملية التصنيف اعتبارات عديدة أهمها. االستقالل

ة، ومستوى سكانها، ودورها اإلداري والتنموي املستقبلي، وتوقعات قدراتها االستيعابي
اخلدمات والنشاطات احلالية للبلدية، واملتوقع منها تقديمه من خدمات ونشاطات 

مستقبلية للسكان واجلوار؛ والثاين، زيادة عدد البلديات يف كل إقليم، وذلك عن طريق 
استحداث بلديات جديدة يف مواقع حيوية، من حيث التخطيط االستراتيجي للتطوير 

وإضافة إىل املوقع، يُراعى يف عملية االستحداث حجم البلدة، . ليدةوالتنمية يف الدولة الو
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وألن التركيز . وعدد سكانها، وتراكم اخلبرة اإلدارية، عن طريق وجود جملس قروي فيها
يف الدولة الفلسطينية، خالل املتبقي من عقد التسعينات، سينصب على جماالت استيعاب 

ثالثة أرباع مليون فلسطيني خالل هذه  يقترح استيعاب(الفلسطينيين من الشتات 
، وتنمية خمتلف موارد وقطاعات البلد، وتطوير بُناه ومرافقه املتعددة، يجب )املرحلة

اإلشارة إىل أن املوقع يأخذ، يف جمال استحداث البلديات، أولوية على سواه من العوامل 
يعاب والتطوير وبالتايل، فإن املقترح يشمل لغرضي االست. املأخوذة يف االعتبار

استحداث بلديات أساسية يف بلدات ال يصل تعداد سكانها إىل عشرة آالف نسمة، لكن 
يُفترض رفع مستواها اإلداري واخلدمي كي تصبح أهالً، مع نهاية القرن، لتكون مراكز 

يف مناطقها اخملتلفة تُقدّم نشاطات وخدمات أساسية ال جلميع سكانها القاطنين 
بل أيضاً ملنطقة اجلوار احمليطة بها، بما تشمله من جتمعات سكانية والعائدين فحسب، 

قروية؛ والثالث، استحداث بلديات يف جتمعات سكانية حمدودة جداً بأعداد سكانها، لكن 
يُفترض ألهمية موقعها أن تُصبح مدناً تطويرية تستوعب أعداداً كبيرة من العائدين، 

ويُالحَظ أن . طق غير املكتظة سكانياً من حولهاوتُنشّط خمتلف جماالت احلياة يف املنا
بردلة، (هذه البلديات تأتي يف جتمعات سكانية تُشرف أو تقع يف قلب منطقة األغوار 

التي حتتاج إىل اهتمام خاص بتنميتها وتطويرها بعد االستقالل، ) طمّون، دامية، العوجا
كما . ستغاللها بحكمة وجناعةإذ تكمُن فيها قدرة استيعابية واقتصادية كبيرة يُفترض ا

بدو، بيت إكسا، بير نباال، (يأتي مثل هذه البلديات حول مدينة القدس، عاصمة الدولة 
إىل  - * -يشار بنجمة . (، وذلك تعزيزاً لها وملكانتها االستراتيجية)الطور، العيزرية

  ).6مناطق االستيعاب والتطوير يف اجلدول رقم 
أن املرحلة التطويرية األوىل تهدف إىل  2يطة رقم ويُالحَظ من النظر إىل اخلر

، )يف املراكز اإلدارية لألقاليم(إيجاد بلدية مركزية يف كل إقليم من األقاليم الثالثة 
كما تهدف إىل إيجاد عدد من البلديات الرئيسية املوزعة . إضافة إىل العاصمة املركزية

سية تعتمد عليها يف حتصيل بعض جغرافياً يف كل إقليم، يحيط بكل منها بلديات أسا
وتكون النتيجة بداية تشكل الهيكلية . اخلدمات والنشاطات الرئيسية غير املتوفرة لديها
  .العنقودية للمؤسسة البلدية يف الدولة الفلسطينية
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أما يف املرحلة التالية، التي تبدأ يف مطلع القرن املقبل، فيتم يف بدايتها االنتقال 
فمن ناحية، يُعاد تصنيف البلديات املوجودة بحيث تزداد . األمامخطوة تصاعدية إىل 

وطبعاً، يدل ذلك على . أعداد البلديات املركزية والرئيسية يف كل إقليم من األقاليم الثالثة
وجتدر . توسُّع يف البنى واخلدمات والنشاطات التي تقوم املؤسسة البلدية بها يف البلد

نيف ال يتم بصورة تلقائية، بل تبعاً للمعطيات األساسية املالحظة أن االنتقال يف التص
فالبلدية األساسية أو الرئيسية تبقى كذلك ما . املتعلقة باحلاجات التطويرية والتنموية

فالهدف ليس وضع . دامت احلاجة إىل تطويرها وزيادة نشاطاتها وخدماتها غير مبلورة
، إىل أن تصبح مع مضي الوقت كل البلديات يف جمرى تطوري سيؤدي بها، بالضرورة

لذا، فإن عملية تخطيط التطوير والتنمية، يف جمال احلكم احمللي، يجب . بلديات مركزية
ومن ناحية أخرى، يتم املضي قُدماً خالل هذه . أن حتظى بكثير من االهتمام يف املستقبل

عن طريق  املرحلة يف عملية استكمال الهيكلية العنقودية للمؤسسة البلدية يف البلد
استحداث بلديات أساسية جديدة يف املناطق املنوى استكمال عملية تطويرها، وخصوصاً 

  ).6، واجلدول رقم 3راجع اخلريطة رقم (يف إقليمي الشمال والوسط 
ويجب التأكيد أن مقترح الهيكلية التطورية للبلديات الفلسطينية يبقى أولياً، 

وال بد من اإلشارة إىل أن هذا املُقترح . التفصيليةوبحاجة إىل املزيد من إجراء الدراسات 
استثنى يف هذه املرحلة بالذات، عن وعي وقصد، إدخال بُنى املستعمرات اإلسرائيلية يف 
األراضي احملتلة يف عملية التصنيف املقترحة، وذلك حتى يتضح مصير وموعد إخالئها 

إىل مواقع استيعاب للعائدين وعندما يتم ذلك تتحول هذه املستعمرات . من املستوطنين
  .من الفلسطينيين، ويتم عند ذلك إدخالها يف عملية التصنيف

  
  
  
  
  
  
  



























 

 
 

  

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

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

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