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الشيخ هاشم عبد الرحمن ،رئيس بلدية أم الفحم في السنوات :2008-2003

�

�سيا�س��ة التمييز الحكومية والإدارة غير ال�سليمة وعدم
التزام النا�س �ست�ؤدي الى انهيار الحكم المحلي العربي
حوار :مهند م�صطفى

المجتم��ع يريد أن يش��اركه رئيس الس��لطة المحلي��ة أفراحه وأتراحه وأن ّ
يحل المش��اكل
االجتماعية الكبيرة والصغيرة منها ،وهذا يرهق الرئيس ،ولكنه يدرك أن عدم ممارسة هذا
الدور االجتماعي قد يتهدّد نجاحه في االنتخابات القادمة
تب ّين الأبحاث �أن القي��ادة المحلية المنتخبة
للحك��م المحل��ي العربي غال ًبا م��ا تنتخب على
�أ�س��ا�س حمائل��ي ،ولي���س عل��ى �أ�س��ا�س �سيا�س��ي
حزب��ي .ه��ل ي�ؤث��ر ه��ذا عل��ى �أداء ال�س��لطة
المحلية ،وهل يختل��ف «الرئي�س الحزبي» عن
«الرئي�س العائلي»؟

ال يس��عنا إال تأكي��د ما جاء ف��ي غالبية نتائج األبح��اث العلمية
المشار إليها ،حيث أن النتائج التي نراها في غالبية المدن والقرى
العربية تدل على مؤش��ر واضح ،هو أن المرشحين ينتخبون على
أساس حمائلي أو محلي في الغالب ،هذا من جانب ،ومن جانب
آخر ليس بالضرورة أن الرؤساء واألعضاء المنتخبين حمائل ًيا ليسوا
بجيدين ،فربما تفرز العائلية مرش��حين أكفاء وممتازين .لذا فإن
التقيي��م ليس تقييم االش��خاص ،فكما أن األحزاب السياس��ية قد
تفرز أشخاصا ممتازين والعكس أيضا هو صحيح ،حيث قد تفرز
أناسا غير جيدين مقارنة مع المرشحين العائليين .ولكن الحديث
ً
هن��ا عن األداء في ظ��ل الظروف الموضوعية الت��ي أفرزت هذا
الرئيس أو العضو ،وهنا تكمن المخاطر ،فال ش��ك أن الضغوطات
العائلية ق��د تؤدي إلى اتخاذ قرارات تفتقر أحيانا للش��فافية أو
المهنية وأحيا ًنا إلى ق��رارات مخالِفة للنظم التي تحكم تصرفات
الرئي��س في الحك��م المحلي .الضغوطات العائلية تكون س��لبية
أحيا ًن��ا ،وكذلك األمر فإن لدى األحزاب السياس��ية ضوابط مهنية
أكبر .رغم أنني أرى أحيا ًنا الضغط السياسي من جانب القيادات

الحزبية على الرئيس وتأثيره الس��لبي على اداء السلطة المحلية
ورئيسها في بعض األحيان.

ه��ل تعتق��د �أن دور رئي�س ال�س��لطة المحلية ال
يزال حا�س ًما ورائدً ا في �أداء ال�سلطة المحلية،
�أم �أن الواقع تغ ّير ع ّما كان عليه �سابقا؟

رئي��س الس��لطة المحلية هو صاح��ب الرأي وصاحب الس��لطة
والدور الحاسم والرائد في العمل البلدي ،ألن التعديالت القانونية
أعطت��ه هذه القوة ،وهي عملية تراكمية بدأت منذ س��نّ قانون
االنتخ��اب المباش��ر لرئاس��ة الس��لطة المحلي��ة ف��ي منتصف
الس��بعينات .ولذلك فإن لرئيس الس��لطة المحلية الدور الحاسم
في القرارات وتوجيه السياس��ات في السلطة المحلية ،باإلضافة
إل��ى الجهاز المهن��ي واإلداري وخاصة الموظفي��ن الكبار .ولكن
النظم القانونية الجديدة في الس��نوات األخي��رة أ ّثرت على قوة
الرئيس في اتخاذ القرارات الفردية وأصبح القرار التنفيذي بحاجة
الى مشاركة الموظفين الكبار وموافقتهم ،حيث جاءت التعديالت
الجدي��دة لتق ّيد الرئيس وتح ّمله مس��ؤولية العط��ب التنظيمي
واإلداري في الس��لطة المحلية وجعلته أقل استقاللية نسب ًيا في
عالقته مع الطاقم المهني في السلطة .ولكن الرئيس هو صاحب
القرار في اتخاذ وتحديد السياسات وبناء الميزانية وتدريج سلم
االولويات في السلطة المحلية.
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هل تعتقد ان ازم��ة الحكم المحلي العربي هي
بالأ�س��ا�س ب�سبب ال�سيا�سة التمييزية �ضده من
حي��ث الميزانيات� ،أم ب�س��بب عط��ب في الأداء
التنظيمي والإداري في ال�سلطة نف�سها؟
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القضي��ة مركبة .أس��تطيع أن أؤكد من خالل تجربت��ي ّأن هناك
واضحا في تعامل الوزارات المختلفة مع السلطات المحلية
تمييزًا ً
العربي��ة ،ونلم��س ذلك في عملي��ة المصادقات عل��ى الخرائط
الهيكلية والمخطط��ات التفصيلية كالمناطق الصناعية والخرائط
مفصل��ة .وهذا بدوره ينعكس على مدخوالت الس��لطة المحلية
من المناطق الصناعي��ة والترخيص للمح�لات واألبنية ،وبالتالي
ي��ؤدي الى عجز وضعف في أداء الس��لطة المحلية والتي يك َّرس
اعتماده��ا على «هب��ات الموازنة» م��ن وزارة الداخلية .وهناك
تمييز واضح في ميزانيات التطوير والتي تعتبر بمثابة رئة لرئيس
الس��لطة المحلية في كل ما يتعلق بترميم األحياء وتطوير البنية
التحتي��ة التي تؤدي إل��ى النمو االقتصادي ف��ي البلدة ،هذا مع
اإلش��ارة إلى ّأن ميزانيات الس��لطات المحلية العربية قد شهدت
ً
وواضحا إثر نضال هذه السلطات واللجنة القطرية
ملحوظا
تقد ًما
ً
لرؤس��اء الس��لطات المحلية العربية ،وتم سد فجوات كبيرة بين
الوس��طين العربي واليه��ودي ،وهنالك حاجة الكمال س��د هذه
الفجوات.
ولكن ما نراه من س��لوكيات في س��لطاتنا المحلية  -وأقصد هنا
السلوكيات اإلدارية في بعضها وليس جميعها طب ًعا  -من الضعف
اإلداري وانع��دام الثقة بين المواطن والس��لطة المحلية العربية
وعدم االنتماء ،وعدم احت��رام القانون ،كل هذا يؤدي الى انهيار
الس��لطة المحلية وانهيار البنى التحتية وانهيار الخدمات وشيوع
الفوضى ،وبالتالي إلى ّ
حل الس��لطة المحلية .وهنا أح ّمل أنفسنا
واضحا من المس��ؤولية؛ فعدم دفع الضرائب وأثمان المياه
جز ًءا ً
واضحا لغياب
ا
ر
مؤش��
يعتب��ر
المحلية
للس��لطة
والمس��تحقات
ً
ً
مس��ؤوليتنا كمجتمع تجاه أهم مؤسس��اتنا العربي��ة الخدماتية.
وكذلك الضعف في العمل اإلداري هو مسؤولية كاملة تقع علينا
كمجتم��ع وقيادة ومهنيين .وإذا جمعنا األض�لاع الثالثة :التمييز
الحكوم��ي ،والضع��ف اإلداري الناتج عن س��لوكيات إدارية غير
س��ليمة وعدم التزام الناس بواجباتهم اتجاه السلطة المحلية فان
النتيجة س��تكون انهي��ار الحكم المحلي العرب��ي ،ولن تنفع كل
خطط االشفاء النها تعتبر حلول مؤقتة وليست جذرية.

هل �أداء �أو م�س��توى رئي�س ال�س��لطة هو المعيار
الوحيد لنجاح �أو ف�شل ال�سلطة المحلية؟

رئيس الس��لطة عنصر مهم بل األهم في نجاح أو فش��ل السلطة
المحلي��ة ،ولك��ن هناك ً
أيض��ا دور للطاقم المهني في الس��لطة

المحلي��ة ،وه��و الدور الثاني بع��د الرئيس من حي��ث األهمية.
المعادلة واضحة :رئيس ناجح ومس��ؤول م��ع طاقم مهني رفيع
المس��توى يؤديان إلى نجاح في السلطة المحلية ،وأي خلل في
هذه المعادلة يؤدي إلى نتيجة س��لبية على الس��لطة المحلية.
وفي رأيي المتواضع الطاقم المهني المس��ؤول بإمكانه أن يصنع
ناجحا ،والرئيس حتى لو كان مسؤوالً وقدي ًرا ال يمكن أن
رئيس��ا ً
ً
ينجح بدون طاقم مهني وإداري ناجح ومسؤول.

ه��ل تعتق��د ان رئي���س ال�س��لطة ف��ي المجتم��ع
العرب��ي يتج��اوز ح��دود دوره كرئي�س �س��لطة
ب�س��بب خ�صو�ص��ية ال ُبن��ى االجتماعية؟ وهل
ي�ؤث��ر ه��ذا عل��ى �أدائ��ه ودوره ف��ي ال�س��لطة
المحلية؟

رئيسا لس��لطة محلية عربية ألسباب
ليس من الس��هل أن تكون ً
عدة ،أولها تعامل الحكم المركزي مع الس��لطة المحلية العربية،
م��ن حيث التميي��ز الواضح والجه��ود الكبيرة الت��ي على رئيس
الس��لطة العربية بذلها لتحصيل ميزانيات لسلطته ،وهي بطبيعة
الحال جهود تتج��اوز تلك التي يبذلها رئيس الس��لطة اليهودي.
وثانيه��ا العالقات االجتماعي��ة المركبة وغياب الدع��م القانوني
والرس��مي من قبل الحكم المحلي لرئيس الس��لطة .وثالثها عدم
الفصل بين عم��ل الرئيس في إدارة الس��لطة المحلية وواجباته
االجتماعي��ة وال��ذي يعتبر غيابه عنه��ا نقيصة ل��دى المجتمع،
فمشاركته االجتماعية تفوق أحيا ًنا واجباته اإلدارية كرئيس سلطة
محلي��ة ،فالرئيس ال يمكن أن يكون في كل الحلبات والمجاالت،
ولذل��ك يتأثر عمله بما يحيط به ،ولكن المجتمع يريده أن يكون
رئيسا للس��لطة وفي نفس الوقت مشار ًكا له في أفراحه وأتراحه
ً
وأن يأخ��ذ دو ًرا فاع� ً
لا ف��ي حل المش��اكل االجتماعي��ة الكبيرة
والصغيرة منها ،وهذا األمر يرهق الرئيس في بعض األحيان ولكنه
يدرك أن عدم ممارس��ة هذا ال��دور االجتماعي قد يتهدّد نجاحه
في االنتخابات القادمة.

ما هي ال�صفات التي تراها من الأهمية توافرها
لدى رئي�س ال�سلطة المحلية؟

أس��تطيع أن أذكر مجموعات مختلفة من الصفات التي يجب أن
يتمي��ز بها الرئيس الناجح ،المجموع��ة األولى من الصفات هي:
األمانة ،االستقامة ،النزاهة والشفافية .أما المجموعة الثانية فهي
اإللمام بالعمل البلدي وقوانين السلطات المحلية ومعرفة اللغات
العربي��ة العبرية واالنجليزية .والمجموع��ة الثالثة هي أن يكون
لدي��ه طاقم مهني أمي��ن يثق به ويعطيه الثق��ة .أما المجموعة
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الرابع��ة فه��ي توزي��ع الصالحي��ات والمراقبة بعد ذل��ك .بينما
المجموعة الخامس��ة هي أن يكون ش��جاعًا ف��ي اتخاذ القرارات
التي يراها مع الطاقم السياس��ي واإلداري لمصلحة الناس وأن ال
تحتكم قراراته لما يريده الناس ،وهنالك فرق كبير بين ما يريده
الناس وبين مصلحة الناس.
على الرئيس أن يعمل ما يراه مناس�� ًبا لمصلحة الناس ال ما يريده
الناس .وعليه أن ال يخاف مما سيقوله عنه الناس ،فالحقيقة هي
األهم ،وهي أهم طب ًعا من أي مكس��ب قصير المدى .المصلحة
الكبرى للناس أولى من المكاس��ب الصغرى .فهناك قرارات قد ال
يحبه��ا الناس ولكن فيها مصلحتهم ،والجرأة والش��جاعة والعقل
الس��ديد في اتخاذ القرار .اما المجموعة السادس��ة واألخيرة من
الصفات فه��ي ان يكون ذا رؤية اس��تراتيجية بعيدة المدى وأن
يعم��ل على تحقيقها بهدوء وات��زان ودود تردّد ،بحيث ال تخضع
رؤيته للمدى القصير والتي تصل الى فترة واليته فقط ،فنجد أن
بعض المش��اريع تتم بدون عمل س��ليم وذلك إلنهائها في فترة
قريبة مثل تعبيد الشوارع بسرعة ،او اتخاذ قرارات تعود بالفائدة
اآلنية على الرئيس جماهير ًيا ولكنها تض ّر الس��لطة المحلية على
الم��دى البعيد ،وهن��ا فإن الرؤية االس��تراتيجية بعي��دة المدى
ضرورية في الرئيس الناجح.
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