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أدت األزمة المالية الكبيرة التي ضربت غالبية السلطات المحلية
مجلس��ا من أصل  )252الى إنهاء عام 2003
في عام 130( 2003
ً
مع عجز مالي .وفي ذلك الوقت تخلفت  22سلطة محلية عربية
ع��ن دفع الروات��ب لفترات تتراوح من ش��هرين إلى  12ش��ه ًرا،
ووقعت الحس��ابات البنكي��ة التابعة لـ 25س��لطة محلية عربية
تح��ت الحجوزات ،وعمل ًي��ا تواجدت غالبية الس��لطات المحلية
العربية والكثير من اليهودية في أزمة هدّدت تقديم حتى أبسط
الخدمات البلدية.
الس��بب المباش��ر لتلك األزمة المالية كان التخفيض الكبير الذي
فرضت��ه وزارة المالية آنذاك برئاس��ة بنيامي��ن نتنياهو على بند
هبات الس��لطات المحلية في ميزانية الدولة؛ ففيما كان مجموع
الهب��ات في كل واح��دة من الس��نوات  2000-2002حوالي 3,5
مليار ش��اقل ،هبطت الى  2,6مليار عام  2003وإلى  2,33مليار
عام  .2004كما انخفضت الهبات للسلطات المحلية العربية من
 760مليون شاقل في السنوات  2000-2002الى  560مليو ًنا عام
 .2004وأدّى هذا التقليص الى انهيار السلطات المحلية الضعيفة
والتي تشمل كافة السلطات المحلية العربية تقري ًبا.
تحسن في
اليوم ،وبعد ست سنوات ،توحي ظواهر األمور بوجود ّ
الوض��ع ،فال توج��د أزمات يومية .وفقط تأخ��ر محدود في دفع
الرواتب ،وال توجد ظاهرة إفالس مالي شبه جماعية .فماذا تغ ّير؟
وهل وجدت سلطاتنا المحلية طريق الخالص؟

هل تجاوزنا األزمة؟

وضع الهبات اليوم :قبل ان ندخل في عمق األمور فانه يظهر أن
التغ ّير في الوضع المالي للس��لطات المحلية العربية كان مثيرا.
فمجموع الهبات المخصصة للس��لطات المحلية عامة عام 2008
هو  2,635مليار ش��اقل أي قري ًبا من المجم��وع في قبل األزمة
(كان  2,6ملي��ار عام  .)2003فكي��ف أوصلتنا هذه الميزانية عام
 2003الى أزمة بينما نعيش معها بسالم في عام 2008؟
ألس��ر في األمر بس��يط فق��د ازدادت حصة المجال��س العربية
تدريج ًي��ا من مجمل الهب��ات .إذ كانت هذه الحص��ة في أعوام
الذروة لكافة المجالس (أي األعوام  )2000-2002ما نسبته 22%
( 760مليو ًن��ا من أصل  )3500ووصلت م��ع التقليص الكبير عام
 2004إل��ى  560( 24%مليو ًنا من اص��ل  .)2330وأما عام 2008
فوصل مجموع الهبات للمجالس المحلية العربية الى  800مليون
شاقل من أصل  2635مليو ًنا لكل المجالس في البالد أي ما نسبته
.30%
أي أن الحقيقة هي وصول هبات السلطات المحلية العربية الى
أعلى مستوى لها في تاريخها في عام  2008وبارتفاع بنسبة 43%
عن عام  ،2004رغم أن مجمل الهبات للس��لطات المحلية كانت
منخفضة في عام  2008بحوالي  900مليون شاقل مقارنة مع كل
واحد من االعوام .2000-2002
إرتف��اع الهبات :ال يس��تطيع أحد االدعاء ان ارتف��اع الهبات جاء
كجزء من تغ ّير في السياس��ة الحكومي��ة تجاه الجماهير العربية
وس��لطاتها المحلية ،إذ ال نرى أي بوادر تغيير ايجابية في أي من
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نواحي حياتنا في هذه البالد.
لق��د اضط��رت وزارة الداخلي��ة والحكومة لتنفيذ ه��ذا التغيير
اإليجاب��ي بع��د مالحقة سياس��تها التمييزية بش��كل قضائي في
محكم��ة الع��دل العليا منذ بداية س��نوات األلفي��ن وحتى اآلن
(كانت جوالت سابقة بدون انجازات تذكر).
طالما شعرت معظم الس��لطات المحلية العربية بالغبن الالحق
بها في توزيع الهبات وعزته الى الفرق في ما يسمى «نسبة الهبة
الفعلية من الهبة المحس��وبة» بين الس��لطات المحلية العربية
واليهودي��ة .ف��وزارة الداخلية ح��دّدت مقاييس لحس��اب الهبة
المستحقة لكل سلطة محلية وأخرى ،ولكن مجموع هذه الهبات
المحسوبة يزيد بشكل جدّي عن مجمل البند المخصص للهبات
ف��ي ميزانية الدولة .وهكذا تبدأ وزارة الداخلية بتخفيض الهبات
لكل س��لطة محلية وأخرى ،بحيث يتالءم مجم��وع الهبات التي
س��توزعها الوزارة مع المبلغ المخص��ص في ميزانية الدولة .وألن
بند الهبات للعرب في ميزانية الدولة كان منفص ًال عن بند الهبات
للس��لطات المحلية اليهودية وجدت السلطات المحلية العربية
نفسها تعاني من نسب تقليص تزيد كثي ًرا عما يقع على السلطات
المحلية اليهودية (أكثر من ضعف نس��بة التخفيض) .ولذا ر ّكزت
السلطات المحلية العربية نضالها على المساواة في «نسبة الهبة
الفعلية من الهبة المحسوبة» وكان النجاح محدودًا جدًا.
ولكن في ع��ام  2000توجهت بلدية الناصرة مع اللجنة القطرية
للسلطات المحلية العربية بواسطة مركز «عدالة» الى المحكمة
العليا ،والتمس��ت إجراء ثالثة تغييرات أساسية في طريقة توزيع
الهب��ات ،بما يكفل المس��اواة بين الس��لطات المحلي��ة العربية
واليهودية ،وهي:
▪ ▪توحي��د بند الهبات في ميزاني��ة الدولة وإلغاء الفصل
بين هبات المجالس العربية والمجالس اليهودية؛
▪ ▪المساواة في نسبة الهبة الفعلية من الهبة المحسوبة؛
▪ ▪وضع مقاييس عادلة لتوزيع الهب��ات وإلغاء امتيازات
منحتها وزارة الداخلية للسلطات المحلية اليهودية عن
طريق وضع مقاييس تنطبق عليها فقط وتزيد بش��كل
المخصصة لها.
أكبر من الهبات
ّ
ورغ��م أن المحكمة لم تصدر ق��رار حكم نهائ ًيا في القضية حتى
يومن��ا هذا ،إال أنها أصدرت عددًا من القرارات المؤقتة والجزئية
حققت حتى اليوم ما يلي:
▪ ▪توحيد بند الهبات بين كل السلطات المحلية في البالد
كما طلب الملتمس��ون (ولهذا التوحيد األثر األساس��ي
والتوصل
في ارتفاع نسبة المجالس العربية من الهبات
ّ
الى تنفيذ البند .)2
▪ ▪االقتراب من المس��اواة في النس��بة بين الهبة الفعلية
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والهبة المحس��وبة بين الس��لطات المحلي��ة العربية
واليهودية؛
▪ ▪وض��ع مقاييس جديدة لتوزيع الهبات ابتدا ًء من العام
( 2004مقاييس “جديش” مقابل مقاييس “س��واري”)
والتي ل��م تقبلها بلدية الناصرة واللجنة القطرية .ومن
هنا مواصل��ى البت في االلتماس ،حيث تع ّهدت وزارة
الداخلي��ة بوض��ع مقايي��س جديدة أخ��رى وتقديمها
واضح��ا حت��ى اآلن إذا م��ا كانت
للمحكم��ة .ولي��س ً
المقاييس قيد اإلعداد أفضل أم أسوأ بالنسبة للسلطات
المحلية العربية.

إن التعامل المهني واإلصرار السياسي في معالجة قضية الهبات،
والعم��ل في الجانب القضائ��ي مع متابعة ومالحق��ة الوزارات،
والنتائ��ج المحسوس��ة التي ت��م التوصل اليها ،أنقذت عش��رات
الس��لطات المحلية العربي��ة من أزمة ،ربما كانت س��تؤدي الى
انهي��ارات ،وب��دون أي جهد خاص من هذه الس��لطات المحلية
نفسها.
ميزانية العامين  2009و :2010تدار حال ًيا  14سلطة محلية عربية
(من أصل  )64بواسطة لجان معينة ،بعدما تفاقمت األوضاع في
هذه السلطات رغم التحسن العام في الهبات كما أسلفنا.
ولكن يوجد تغ ّير في الوضع االقتصادي العام والمناخ السياس��ي
بعد انتخ��اب حكومة نتنياه��و .فعندما خفض��ت وزارة المالية
بشكل حاد الهبات في عامي  2003و 2004دخلت كافة المجالس
المحلية ،وخاصة الضعيفة ومنها العربية ،في أزمة ووضعتها على
شفا االنهيار.
حكوم��ة نتنياهو الحالية ق ّررت أثناء بحثها ميزانية الدولة لعامي
 2009و 2010تخفيض الهبات عام  2009الى  1992مليون شاقل
(مقاب��ل  2635مليو ًنا عام  )2008وتخفي��ض إضافي عام ،2010
بحيث يصل مجموع الهبات الى  1800مليون شاقل.
ان مجم��وع الهبات المحس��وبة للس��لطات المحلية ،وحس��ب
المقاييس الموضوعة من وزارة الداخلية ،هو  3200مليون شاقل
تقري ًب��ا .وهذه الهبات تلزم الس��لطات المحلية فع ًال لتس��تطيع
تقديم الحد األدنى من الخدمات المحلية ،وكل تخفيض في هذا
المبلغ معناه تقليص خدمات .أما التخفيض المقترح لعام 2010
وهو بنس��بة حوالي  44%م��ن الهبة المحس��وبة ،فمعناه أزمة
خانقة وش��ديدة في غالبية السلطات المحلية في البالد وفي كل
السلطات المحلية العربية.
وصلت المس��اهمة الس��نوية للس��لطات المحلية في الخدمات
االجتماعي��ة وحدها عام  2008إلى  1500مليون ش��اقل (مقابل
 3600ملي��ون من وزارة الخدمات االجتماعية) والمس��اهمة في
التربية والتعليم أكثر من ذلك بكثير ناهيك عن المصروفات على
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الخدم��ات البلدية .وهذا يوضح الفرق الشاس��ع بي��ن الميزانية
المقترحة واالحتياجات ،وقد أثبتت التجربة أن هذه التخفيضات
ترجم
في الهبات ال يمكن تنفيذها فع ًال باختصار خدمات وانما ُت َ
ع��اد ًة الى عجز وقروض وأزمة مالية والج��دول التالي يب ّين هذا
األمر:

▪

2007 2006 2005 2004 2003
السنة
تخفي��ض الهب��ات بماليي��ن 1065 921 813 1116 876
الشواقل مقارنة مع عام 2000
936 1098 1222 710 533
قروض وهبات لس ّد عجز
(المصدر :وزارة الداخلية .جمع وترتيب الكاتب)

يب ّي��ن الج��دول أعاله أن م��ا وفرته الحكومة على مدار س��نوات
بتخفيض الهبات اضطرت الى إعادته الحقاً كقروض وهبات لس ّد
العج��ز ،أي أن التقلي��ص ُيترج��م ف��و ًرا إلى عجز ف��ي ميزانيات
السلطات المحلية.
إن إق��رار ميزاني��ة الدول��ة المقترحة لعام��ي  2009و 2010في
موضوع الهبات معناه عودة فورية إلى األزمة المالية الخانقة في
الس��لطات المحلية وخاصة في السلطات المحلية العربية .ولذا
على هذه السلطات العمل منذ اآلن متعاونة لمنع هذا التخفيض
الكارثي وقبل فوات األوان.

▪

الحلقة األفقر واألضعف
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ال ش��ك في أن الس��لطات المحلية العربية ،كغيرها من الهيئات
والمؤسسات ،تتفاوت من حيث القدرات االدارية والتنظيمية .وال
شك في أن سوء اإلدارة المحلي في هذا المكان أو ذاك يزيد من
تعقي��د األمور ويس�� ّهل الدخول ف��ي األزمة ،ويص ّع��ب امكانية
اس��تمرار تقديم الخدمات األساس��ية عند اس��تمرار األزمة .ولن
نتمك��ن ف��ي هذه المعالج��ة القصي��رة الدخول ف��ي م ّيزات أو
تعقيدات محلية لهذه السلطة أو تلك ،وال نستطيع إال استعراض
األمور األساسية المميزة لمجالسنا العربية ككل ،وأهمها ما يلي:
▪ ▪يت��م تصنيف البلدات في الدولة ضمن عش��رة عناقيد
اجتماعية-اقتصادي��ة حس��ب مس��تواها االجتماع��ي
واالقتصادي .ويتضح من هذا التصنيف أن كل البلدات
العربية موجودة في العناقيد الخمسة الفقيرة وتشكل
حوال��ي  90%من العنق��ود األول (األفقر) الذي يعاني
من مستويات عالية من البطالة والمشاكل االجتماعية
ومعدّل دخل متدن للفرد وانخفاض في عدد المعيلين
في كل عائلة وانخفاض في المستوى التعليمي.
▪ ▪وينعك��س هذا على الس��لطات المحلية في اتجاهين:
تدني مس��توى الدخل الذاتي للس��لطة المحلية ج ّراء
جباية رس��وم منخفضة على ضريبة السكن ،ومساهمة

▪

▪

أقل من األهالي في تمويل الخدمات المحلية؛ وكذلك
على مس��توى الص��رف المطلوب لمواجهة المش��اكل
المعقدة والذي ال تتوفر له مصادر تمويلية.
▪الجزء األساسي من دخل السلطات المحلية العربية من
الضريبة العامة (األرنونا) يعتمد على المباني السكنية،
وذل��ك نتيج��ة نق��ص المناط��ق الصناعي��ة والمرافق
التجاري��ة واالقتصادي��ة وانع��دام المراف��ق الحكومية
تقري ًب��ا .ولفهم هذا الموضوع نأخ��ذ مث ًال مدينة غنية
مثل هرتسليا ،حيث عدد سكانها أكثر بقليل من سكان
مدينة الناصرة ( 90ألف نس��مة) .وهي تح ّول س��نو ًيا
 130مليون شاقل مما تجبيه من ضرائب على الصناعة
(وه��و تقري ًبا ضعف كل ما تجبي��ه بلدية الناصرة من
ضرائب) لتمويل الخدمات للسكان من تعليم ونظافة
وخدم��ات اجتماعي��ة ،وه��ذا رغ��م أن الضريبة على
المس��اكن في هرتس��ليا أكثر من ضع��ف المعدل في
نموذجا وحيدًا
البل��دات العربية .وهرتس��ليا ليس��ت
ً
وإنما هي تقريبا الحالة السائدة بين السلطات المحلية
اليهودي��ة ،والتي تت��م فيها جباية أكث��ر من  50%من
الضريبة العامة من المرافق االقتصادية وليس المباني
السكنية.
▪ننتيج��ة الفقر االقتصادي للق��رى والمدن العربية فإن
نسبة الهبات الحكومية من الميزانية مرتفعة ،وبالتالي
يم��س التخفيض الكبير في هذه الهبات يمس بالقدرة
المالية لهذه السلطات على نحو كبير .هذا ناهيك عن
أن السلطات المحلية الفقيرة تقدّم أص ًال خدمات الحد
األدن��ى وكل تقليص يصعب اس��تيعابه وترجمته على
ارض الواقع النه س��يعتبر مس��ا خطيرا ف��ي الخدمات
األساسية.
ً
▪الهبات الحكومية للبل��دات العربية هي أصال أقل من
الهب��ات الحكومية لبل��دات يهودية في نفس الظروف
التحسن الذي تحدثنا عنه .فالهبة
تما ًما ،وهذا رغم كل
ّ
لبلدي��ة مث��ل بلدي��ة أم الفحم ،عدد س��كانها 45000
المخصص��ة لمعلوت التي عدد
نس��مة ،تقل عن الهبة
ّ
س��كانها  23000نس��مة ،وهي أفضل حسب المقياس
االجتماع��ي االقتصادي م��ن أم الفحم( ،في عام 2008
بلغ��ت هبة أم الفحم  24,4مليون ش��اقل أما معلوت
فحصلت على  29,7مليون).
▪البلدات العربية عامة تفتقر إلى األرض والتخطيط مما
يحرمها امكانية المنافسة مع جاراتها اليهوديات .فمث ًال
مس��احة الناصرة  14,200دونم بينما مساحة نتسيرت
حرجا في
عيليت  42,000دونم .لكن الس��لطة لم تجد ً
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إعطائه��ا منطق��ة صناعية غي��ر مالصقة له��ا بجانب
المشهد وكفر كنا بمساحة آالف الدونمات ،األمر الذي
ال يمك��ن في ظل السياس��ات القائم��ة أن يحدث مع
الناصرة مث ًال.
▪ ▪مس��اهمة الس��كان العرب في الخدمات البلدية (غير
ضريبة األرنونا) منخفضة بش��كل عام ،ففي الكثير من
البلدات اليهودية حتى الفقيرة اقتصاد ًيا توجد مساهمة
من األهالي في مش��اريع مثل تطوير حوسبة المدارس
أو تمويل الخدمات االجتماعية بنس��بة معينة حسب
القانون ،أو مساهمة أكبر بكثير في تمويل النشاطات
الالمنهجية للطالب والشباب وما شابه.
▪ ▪نس��بة الجباية ف��ي غالبية البل��دات العربية منخفضة
وكثي ًرا ما يحصل مواطنون على تخفيضات ليس��ت من
حقهم حسب القانون وكل هذا يزيد الوضع تدهو ًرا.

هل نغرق في إخماد الحرائق؟

في خضم االزم��ة المالية ،تغرق العديد من الس��لطات المحلية
حتى أخمص أذنيها وال تس��تطيع التعامل مع أمور أخرى ليست
أقل أهمية من االزمة المالية نفسها.
ومع أن غالبية رؤساء سلطاتنا المحلية لم يعرضوا على الجمهور،
برنامجا يتعهدون بتنفيذه في حال وصولهم الى
قبي��ل انتخابهم،
ً
رئاسة الس��لطة المحلية ،فمن المفروض والمطلوب من الرئيس
أن يك��ون له حلمه ورؤيته لألمور االساس��ية الت��ي يريد إنجازها
أثناء توليه رئاسة السلطة المحلية .وطب ًعا يقوم الرئيس بمناقشة
هذه األه��داف وبلورتها وفح��ص قابلية تنفيذه��ا بالتعاون مع
مندوب��ي الجمهور (ومنهم مجلس الس��لطة المحلية المنتخب)
والعاملين في السلطة المحلية والوصول الى برنامج عمل محدد
لتحقيق هذه األهداف.
من الواضح أن التعامل مع األزمة المالية ومع مشتقاتها هو جزء
أساسي من عمل السلطة ألمحلية .وهنا أيضا يجب وضع برنامج
عم��ل .فاألزمة المالية تولد حساس��يات وصراع��ات إضافية مع
عاملين ال يتلقون مس��تحقاتهم وجمه��ور ال يحصل على طلباته
ومقاولي��ن ومز ِّودي��ن تتأخ��ر دفعاتهم ،وهكذا تب��دأ الكثير من
إدارات الس��لطة ألمحلي��ة بالتقوق��ع واالبتع��اد ع��ن الجمهور
والعاملي��ن وإهمال تفعي��ل هيئات الس��لطة المحلية واختصار
الط��رق بالتنازل عن مب��ادئ اإلدارة الس��ليمة وأحيا ًنا حتى عن
القوانين.
ّ
في هذه األجواء يصبح جل عمل الس��لطة المحلية متمحو ًرا في
«إخم��اد الحرائق» وليس عم� ً
مبرمجا .وال أظن أن أي رئيس أو
لا
ً
مس��ؤول يرضى لنفس��ه أن يبقى في هذه الحال��ة فقط ال غير،

ولكنه سيكون هناك أذا لم يبرمج منذ البداية أن يكون في مكان
آخر.
وف��ي هذا االطار يجب اإلصرار منذ البداية ،ورغم األزمة المالية،
على التعامل مع ثالثة أمور مركزية:
▪ ▪التعامل م��ع األزمة المالية ومش��تقاتها ووضع برنامج
لتخفيف وطأتها على السلطة المحلية؛
▪ ▪تقوي��ة أخالقيات العمل البلدي واإلصرار على اش��راك
الجمهور؛
▪ ▪المساهمة في صنع المستقبل عن طريق تبني برنامج
عم��ل لتنفيذ قضايا مح َّددة وأساس��ية يرى فيها رئيس
السلطة المحلية مح ًكا لوجوده في السلطة المحلية.
ليس مطلو ًبا من رئيس السلطة المحلية أن يقسم وقته بالتساوي
بين البنود الثالثة السابقة ،فمن الواضح أن األزمة المالية ستأخذ
الكثير من الوقت والجهد .ولكن على رئيس الس��لطة المحلية أن
يص�� ّر على عدم الغرق في األزم��ة وأن يبرمج وقته ويوزع جهده
بحيث يس��تطيع ً
أيضا التقدّم في البندين اآلخرين .وهذا ممكن
خاص��ة إذا اس��تطاع توزيع المس��ؤوليات وإعط��اء الصالحيات
لمنتخبي��ن وعاملين ووجد الطرق لمتابعة األم��ور اليومية ،قدر
اإلمكان ،من خاللهم ودون الغرق في تفاصيل العمل اليومي.

مواجهة األزمة المالية

على كل من يريد أن يكون في موقع اتخاذ القرار في الس��لطات
المحلية العربية ،أن يتعامل مع األزمة المالية كمعطى أساسي ال
يمكن تجاهل��ه أو االلتفاف عليه .إذ من الممكن أن تق ِّرر صرف
أموال ال تملكها ولكن هذا األمر ال بد أن يتوقف بعد فترة قليلة
بضغط الواق��ع والبنوك والمقاولين والمز ِّودين والموظفين الذي
يريد كل منهم حقه ،وهذا الضغط يؤدي قس�� ًرا الى لجم الصرف
ومالءمته لإلمكانيات المتوفرة.
فاالمكانيات ،وفي حالتنا الدخل من المصادر المختلفة ،هي حدود
التج��اوب م��ع االحتياج��ات .وفي هذا اإلط��ار علين��ا التأكيد أن
اإلمكانيات ليس��ت معط��ى خارج ًيا فق��ط يف َرض على الس��لطة
المحلي��ة وانما هي ً
أيضا موضوع متح�� ّرك يتوقف على ما تتخذه
السلطة المحلية والسكان من إجراءات لزيادة االمكانيات وبالتالي،
ومع تحقق ذلك ،زيادة االحتياجات التي يتم تلبيتها للسكان.

وسائل أساسية ال بد منها لزيادة هذه االمكانيات:

 .1فح��ص الدخ��ل الحكومي :فح��ص دقي��ق للدخل من
الوزارات المختلفة والمطالبة بكل ش��اقل يمكن توفيره
إلعط��اء الخدم��ات المختلف��ة للجمه��ور والعمل مع
الس��لطات المحلية األخرى واألطر التمثيلية على زيادة
الميزانيات.
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 .2زي��ادة الدخل الذاتي للس��لطة المحلية :يتك ّون الدخل
الذاتي باألساس من ضريبة األرنونا ورسوم البناء وضريبة
التحس��ين والمس��اهمات والدفعات حس��ب القوانين
المساعدة (مثل :رس��وم الالفتات ،رسوم الشهادات وما
ش��ابه) ورسوم اش��تراك في نش��اطات توفرها السلطة
المحلي��ة مثل دورات ونش��اطات ثقافي��ة وتعليمية ال
منهجي��ة ،أو اش��تراكات لس��ن التعليم قب��ل اإللزامي.
والمس��اهمة في الخدمات االجتماعية حسب القانون،
وحي��ث لم تقم بع��د جمعية للمياه والمج��اري تعتبر
أثمان المياه ورس��وم المجاري دخ ًال أساس�� ًيا للس��لطة
المحلية.
ال تستطيع أية سلطة محلية ان تنجح بحمل العبء إلذا
قام��ت نس��بة قليلة فقط م��ن الس��كان بواجبها تجاه
السلطة المحلية .ومع إعطاء كل التسهيالت والتخفيضات
للمحتاجين والمتاحة حسب القانون ،يجب اإلصرار على
أن يق��وم المواطنون بواجبهم تجاه بلدهم وس��لطتهم
المحلي��ة وإيجاد اآللية اإلداري��ة والتنظيمية والقانونية
لتحقيق ذلك.
في هذا اإلطار تفرض سلطاتنا المحلية بغالبيتها الساحقة
س��عر الحد األدنى الممكن للضريبة على المساكن على
المتر المربع .وكما أس��لفنا مساهمة السكان في األمور
االخرى (مثل ش��راء حاس��وبات للمدارس حيث يساهم
األهالي في المدارس اليهودية عادة بنسبة  50%-25من
ثمن المش��روع او النش��اطات غير المنهجية والنوادي
التي تشكل مساهمة السلطة المحلية في المعدل 40%
فقط من تمويلها) .وحتى تتم ّكن الس��لطة المحلية من
مواصلة تقديم مثل هذه الخدمات عليها فحص امكانية
وضع تسعيرة حقيقية على كل نوع منها ،أو زيادة سعر
الضريبة العامة بشاقلين على المتر المربع مث ًال ،وحيث
أن ذوي الدخ��ل المح��دود يحصل��ون عل��ى التخفيض
القانون��ي من ه��ذه الضريبة فهم عمل ًي��ا معفيون من
غالبية الزيادة.
في ه��ذا االطار يج��ب فح��ص الرس��وم ومقارنتها مع
اآلخري��ن ومع الكلفة الحقيقي��ة للخدمة وكذلك فحص
سعر الضريبة العامة ورفع نسب الجباية لكل منها.
 .3المبادرة إلى مش��اريع عامة وتش��جيع مشاريع خاصة
لزيادة الدخل :كل مش��روع إسكاني جديد أو تجاري أو
منطق��ة صناعي��ة أو مكتب حكوم��ي أو بنك هو مكان
لف��رص عمل جديدة تتوفر للس��كان وه��و ً
أيضا فرصة
لزيادة الدخل الذاتي للسلطة المحلية.

 .4تبني المش��اريع البلدية المغلقة مال ًي��ا :فرضت وزارتا
المالي��ة والداخلية على الس��لطات المحلية تبني إدارة
اقتصاد مياه ومج��اري مغلق .والمقصود بهذا هو إدارة
مالية مس��تقلة مع حساب بنكي مس��تقل لكل الدخل
والصرف على أمور المياه والمجاري ،بحيث ال تستعمل
الس��لطة المحلية أي دخل من ه��ذا الباب لغرض آخر.
وفي هذا اإلطار ألزم القانون الس��لطات المحلية بإقامة
شركة اقتصادية إلدارة اقتصاد المياه والمجاري وتستطيع
هذه الش��ركة ،بعد أخ��ذ المصادقات الالزم��ة ،إدخال
شركات خاصة إلدارة مواضيع المياه والمجاري وتصريف
مياه المطر أو عمل شراكات معها أو بيعها حق استعمال
لهذا المشروع لمدة طويلة .وفعال قامت هذه الشركات
في الكثير من السلطات المحلية.
وقد أقامت بعض السلطات المحلية اقتصاديات مغلقة
تط ّوعية ألمور أخرى .فمث ًال بلدية ريشون لتسيون تدير
كل موض��وع الثقافة م��ن خالل ش��ركة اقتصادية تدار
بش��كل مس��تقل بإش��راف البلدية ،وتعمل كل ما يلزم
لتمويل نش��اطاتها بما في ذلك الحصة المحددة س��ل ًفا
للسلطة المحلية.
المبدأ األساس��ي الذي يقف وراء االقتصاديات المغلقة
هو وضع جسم مسؤول عن الدخل والصرف على جانب
معين م��ن العمل البلدي التقلي��دي بحيث يعمل على
أس��اس خطة عمل واضحة متعدِّدة السنوات ،يهتم فيها
بتوفي��ر وجباي��ة الدخل ال�لازم لعمل��ه والصرف فقط
بموجب هذا الدخل.
وفي ظ��ل الوضع المالي للس��لطات المحلي��ة العربية
ونس��بة الجباية غير الكافية ألثمان المياه ،فال ش��ك في
قدرة االقتصاد المغل��ق إلدارة مرفقي المياه والمجاري
على التوفير وتشكيل فرصة لتطوير هذه الخدمة وزيادة
الدخ��ل منه��ا وزي��ادة الدخل المس��تقبلي للس��لطة
المحلية.
 .5فحص إمكانية خصخصة بعض الخدمات :المبدأ األساسي
ال��ذي يق��ف وراء الفكرة ه��و انه من واجب الس��لطة
المحلي��ة «توفير الخدم��ة للجمهور» ولي��س بالضرورة
«إنتاج الخدمة» .صحيح أن السلطات المحلية في الوسط
العربي هي مش��غل رئيس��ي ف��ي ظل انع��دام المرافق
االقتصادية الكبيرة وش��ح التش��غيل الحكومي .ومع هذا
فمن واجب الس��لطة المحلية أن تفحص إمكانية تقديم
الخدمة بأقل ما يمكن من تكلفة وفحص البدائل ،بما في
ذلك إعطاء الخدمة عن طريق مقاولين أو جمعيات (مث ًال
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الخدمات المقدَّمة للمسنين).
ً
ومما يدفع في هذا االتجاه أمران أساس��يان :أوال ،ضرورة
االس��تثمار المالي في اآلليات (مث��ل النظافة أو الصيانة)
وتجدي��د ه��ذا االس��تثمار كل عدة س��نوات وعدم توفر
اإلمكاني��ات المالية لذلك؛ وثان ًي��ا ،في ظل الوضع المالي
القائ��م واألزمة ،تتك�� ّرر اإلضرابات التباطؤي��ة أو تضطر
الس��لطة المحلية إل��ى تخفيض فعاليته��ا نتيجة الوضع
المال��ي مع عدم وجود مرون��ة لمالءمة الطاقم وتقليصه
للمهمات اآلنية العملية (وليست النظرية) التي يمكن أن
تنفذها السلطة المحلية وبالتالي تشجيع أخالقيات عمل
تضحي فيها البطالة المقنعة جز ًءا من الحياة اليومية ،مما
يقلل حوافز النشاط الخالق والمثابرة واالبتكار.
وفي جميع الحاالت فيفترض بالسلطات المحلية الحفاظ
على تشغيل الحد األدنى الالزم من القوى العاملة لتوفير
الخدمات الت��ي حدَّدتها ،وبالمس��توى ال��ذي حدَّدته.
وكذلك أن تختار ق ًوى مهنية قادرة على إدارة الخدمات
البلدية والعمل على تطوير قدراتها المهنية واإلدارية.
 .6التوفير وعدم التبذير والخرق المالي :التوفير في عمل
الس��لطة المحلية ممك��ن أذا توافرت الني��ة أوالً .وهو
ممك��ن في األمور اليومية من أثمان الورق والمكالمات
الهاتفي��ة والكهرب��اء وكل بند وبند في عمل الس��لطة
المحلية ،ووضع موضوع التوفير كهدف هام عند اتخاذ
كل ق��رار ،والتأك��د من ض��رورة الصرف أص� ً
لا ،ومبلغ
الصرف ،وإمكانية وجود مزود أرخص للبضاعة المطلوبة.
ومن ناحية أخرى ّ
فإن الصرف بمبالغ كبيرة مثل مشاريع
عمراني��ة يلزم بوجهة أكثر حذ ًرا فيها التزام تام بالقانون
من جه��ة ،وعم��ل كل ما يل��زم لعدم خ��رق الميزانية
واستغالل الميزانية المتوفرة بأحسن ما يمكن ،من جهة
أخرى.
إن األزمة المالية الواقعة تعمق وتنتج نفس��ها بنفسها.
فوج��ود أزمة مالية يقل��ل عدد المز ِّودي��ن والمقاولين
المستعدين للعمل مع السلطة المحلية ،وبالتالي يقلل
إمكاني��ات الحص��ول على أس��عار أرخص ،كم��ا يع ِّرض
السلطة المحلية أحيا ًنا لدفع فوائد وغرامات ومصاريف
نتيج��ة تأخرها في الدفع وفوائ��د بنكية وكل هذا يزيد
من تعميق األزمة.
ولك��ن وحتى في ظل وجود أزم��ة مالية يجب الحفاظ
على قوانين التعاقد ومبدأ الحصول على أحس��ن خدمة
ممكن��ة بأقل كلفة ممكن��ة ،وعدم الص��رف على أمور
ليس��ت ضرورية والتقنين عند الحاجة وحس��ب س��لم

يبرعلا يلحملا مكحلا
أولويات عام وواضح للعاملين وللجمهور وليس حس��ب
مزاج خ��اص .وإعطاء المثال الش��خصي في المحافظة
على األم��وال العامة والتفاني ف��ي الخدمة بدون توقع
منافع شخصية أو عائلية أو حزبية.
 .7تقليص الخدمات :عندما يكون البديل هو ّ
شل الخدمات
المحلي��ة ال بد م��ن اختيار تقليص الخدم��ات المحلية
لتتالءم م��ع اإلمكاني��ات القائمة والعم��ل على تطوير
اإلمكاني��ات وبالتال��ي تطوي��ر وتوس��يع الخدمات من
جديد.

ج  -أخالقي��ات العم��ل البلدي وضرورة إش��راك
السكان والمعارضة

إن األزمة المتجددة اليوم في السلطات المحلية ،وتخلي الحكومة
الحالية وعدد من س��ابقاتها عن الت��زام الدولة بتقديم الخدمات
للجمهور ،يجعل العمل البل��دي أكثر تعقيدًا وصعوبة .وفي ظل
ه��ذه األزم��ة ال يمكن أن ُيدار العمل المحل��ي من قبل هواة ال
يضعون كل فكره��م ووقتهم وجهدهم بعم��ق وإخالص لقيادة
السلطة المحلية .وفي نفس الوقت فإن إدارة العمل المحلي هي
وهم وليست تر ًفا .وعلى كل شخص مسؤول أن يعمل
مس��ؤولية ّ
كل جهد ليجند كل طاقة وكل فكر وكل قوة ش��عبية للمس��اعدة
الهم ،والمساهمة في وضع سلم األولويات وتجنيد
في حمل هذا ّ
السكان لاللتفاف حوله.
من هن��ا تزداد في الوق��ت الحاضر الحاجة إلى تبني سياس��ات
ومقاييس مهنية وأخالقية تس��تطيع تجنيد أوسع فئات الجمهور
مع الحكم المحلي وبناء ش��راكة تتفهم فيها الناس قرارته بعد أن
تساهم قدر اإلمكان في بلورتها وصياغتها.

وأهم هذه المقاييس في المرحلة المقبلة ما يلي:
 .1إش��راك جميع الحلق��ات :يتوجب على إدارة الس��لطة
المحلية إشراك أوسع ما يمكن من المنتخبين والموظفين
ف��ي مجل��س الس��لطة المحلية ف��ي بلورة الق��رارات
واتخاذه��ا .فالديمقراطية في ه��ذه الحالة هي حاجة،
والقرارات بغالبيتها هي قرارات صعبة يجب فهم الوضع
عن��د اتخاذها والبدائل المتواف��رة للحل واختيار البديل
األقل ضر ًرا ،وتجنيد وإعالم الجمهور الواسع باالعتبارات
وراء ه��ذا االختي��ار .وعلى ه��ذه المش��اركة أن تكون
بتوس��يع االئتالف��ات من ناحية ،واش��راك المعارضة في
اتخاذ القرار من ناحية ثانية.
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 .2مقاييس تعامل واضحة ومتساوية :ال يمكن أن يكسب
متخذو القرارات الجمهور وثقته بدون خلق أجواء الثقة،
بأن م��ا ُيقال ُين َّفذ ،وأن القرارات المتخذة تس��ري على
الجميع دون تمييز ،وحتى الحاالت االستثنائية عليها أن
تكون واضحة سل ًفا وااللتزام بشفافية القرار.
ال يمكن كس��ب ثقة الجمهور دون أن يكون المنتخبون
مثاالً في الحرص على األموال والمصلحة العامة ،وتنفيذ
كل قرار يتخذونه على أنفسهم و َمن حولهم مع تنفيذه
على اآلخرين .باإلضافة إلى ذلك تضع السلطات المحلية
المتط�� ِّورة في البالد والخارج ميث��اق ثقة مع المواطن،
تحدِّد فيه خدماته��ا وكيف تلتزم بتقديمها وفي غضون
أي وق��ت ،وكيف تفحص ذلك ،وكيف تعالج التجاوزات،
وعلينا ان نسعى إلى ذلك في سلطاتنا المحلية.
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 .3إحت��رام المواط��ن واحت��رام القانون :هدف الس��لطة
المحلي��ة في المحصلة هو خدم��ة الجمهور .وعلى كل
سلطة محلية أن تعمل على مساعدة الجمهور كمجموع
أو كأف��راد إلى أقص��ى حد ممكن ،ولك��ن بدون تجاوز
القان��ون .فالقان��ون ج��اء ليحمي مصلح��ة المجموع.
وتجاوز القانون معناه تفضيل مصلحة فرد ،وبغض النظر
عن األسباب ،على مصلحة المجموع.
وتس��اعد المقاييس الواضحة التي تحدثنا عنها في بناء
جو الثقة مع المواطن ،وتضع إطا ًرا لتوقعاته من السلطة
المحلي��ة .ولكن حت��ى لو بالغ المواطن ف��ي طلباته إو
إلحاح��ه يجب التعامل معه حس��ب المقاييس وبإبداء
الرغبة في المس��اعدة مع إعطائه كل االحترام حتى لو
كانت األجوبة س��لبية ،وإعطائه الشرح المب ِّرر للقرارات
وكي��ف يمكنه االعتراض عليها وإن كانت فرصة حقيقية
لذلك.
لقد ساهم بعض المس��ؤولين وبعض وسائل اإلعالم في
تصوي��ر بعض التجاوزات القانوني��ة وكأنها عمل بطولي
ووطن��ي .فم��ع فهمن��ا للقمع الس��لطوي للق��رى غير
المعترف بها ورغبتهم في تهجير س��كانها عن أراضيهم
بحجة البناء غير المرخص ،فال يمكن أن نتعامل مع كل
مواط��ن في بل��د فيه تنظي��م وبناء ويخال��ف القانون
ويعتدي عل��ى المصلحة العامة وكأنه بطل قومي ،ليس
كل بيت غير مرخص يمكن الدفاع عنه.
لقد أصبح احت��رام القانون في نظر البع��ض «تصه ُينًا»
وكأن خصوصيتنا تكمن في مدى عدم احترامنا للقوانين
التي جاءت بمعظمها لتنظيم حياتنا مثل قوانين الس��ير
وقواني��ن الجباي��ة وقواني��ن التنظيم والبن��اء (مع فهم

الحاالت التي يستغل بها من قبل السلطة المركزية ضد
أبناء ش��عبنا وعدم تعميم هذا النهج على كل البناء غير
المرخ��ص) وقوانين الحفاظ على األمالك العامة وأمالك
اآلخرين وما إلى ذلك.
ان احت��رام القانون هو احترام للمواط��ن العادي الذي
يقوم بواجباته ويراع��ي اآلخرين .وحتى لو تض َّرر بعض
المخالفي��ن نتيجة تنفيذ القانون فال س��بيل إلى تجنب
ذل��ك ،ونهج احترام القانون كفي��ل مع الوقت بتخفيض
عدد المخالفين.
 .4وضع أنظمة عمل واضحة في األمور األساسية وتفعيل
اللجان والهيئات :اله��دف من ذلك هو تقليل القرارات
االرتجالية واالنتقائية وليس تعقيد العمل مع المواطنين.
واضحا كيف يتم طرح طلب أو مش��كلة
يجب أن يكون ً
من داخل السلطة المحلية أو خارجها ،من هو المسؤول
المخ�� ّول أو الهيئ��ة المخ ّول��ة بالبحث وم��ا هي حدود
إمكانياتهم ،من يحضر البحث في الموضوع وخالل أية
فترة يتم البحث وتقدي��م إجابة لمقدِّم الطلب ،ما هي
إمكانيات االعتراض على القرار ،ومن هي الهيئة األعلى
التي تبت في ذلك.
أنظمة العم��ل ضرورية ً
أيضا في حاالت وجود أكثر من
عنوان لنفس الموضوع ،أو ضرورة التنسيق بين أكثر من
قسم أو ش��خص لحل اإلش��كال ،أو ضرورة التعامل مع
جس��م خارج الس��لطة المحلية .أنظمة العمل يجب أن
تك��ون بس��يطة حتى الح��د األقصى مع ضمان أس��س
التعام��ل المتس��اوي والقانون��ي والحفاظ عل��ى أموال
الس��لطة المحلية ومصلحة الجمهور وعدم خلق سوابق
تض ّر بالعمل المحلي مستقب ًال.
أحد أهداف أنظمة العمل هو منع وجود قرارات فردية
في أمور أساس��ية وتوحيد قرار السلطة المحلية وتجنيد
الكوادر العامل��ة (والمنتخبة في ح��االت اللجان) وراء
الق��رار ومنع وضع يكون فيه تنافس فردي أو حزبي في
إعط��اء أجوبة مختلفة م��ن عناوين مختلف��ة وبالتالي
زعزعة المقاييس وخلق ب��ذور الفوضى أو الهروب من
اتخاذ القرار.
باإلضاف��ة الى أنظمة العمل يج��ب المحافظة على جو
يسمح بالمبادرة وفحص األنظمة وتغييرها إذا لم تخدم
هدفها ،وفحص كل إمكانية لتسهيل المعامالت وتقديم
أحس��ن ما يمكن من خدمة للجمهور ،وإشراك العاملين
والمواطنين في تحديد المش��اكل وطرح وسائل ممكنة
لمعالجتها.
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 .5ال��كادر البلدي :ال��كادر البلدي هو عنصر أساس��ي في
العم��ل البلدي وهو الواجهة أمام الجمهور .إختيار كادر
ذي قدرات وحس��ب مقاييس موضوعي��ة وقانونية هو
عنصر أساس��ي لنج��اح العمل البلدي .وم��ن المفروض
االهتمام المس��تمر برفع مس��توى الكادر بحيث يكون
قاد ًرا على القيام بالمهام الملقاة عليه.
التعام��ل مع الكادر البلدي ،وفيما بينه ،باحترام وتعاون
وصراحة ومس��اءلة ،يس��تلزم وضع وتوزيع عمل واضح
ومعقول وتحديد المسؤوليات .كما أن االلتزام بالقواعد
واألخالقيات الس��ابقة ً
أيضا داخل إدارة السلطة المحلية
وكادره��ا هو أس��اس تجنيد ال��كادر وتطبيق��ه للبرامج
واألخالقيات المطلوبة منه.
 .6التخطيط العلمي :ال يمك��ن التعامل بجدية مع العمل
المحلي مع النزوع ال��ى االرتجالية .فالعمل البلدي هو
ليس فقط تسيير األمور اليومية وانما ً
أيضا رؤية مستقبل
البل��د .وهذه الرؤية ال يمكن تحويلها الى واقع إال على
أس��اس مبدأ التخطيط العلمي وال��ذي هو صحيح ً
أيضا
حتى للخدمات اليومية.
فم��ن المفروض مث� ً
لا وضع خطط علمي��ة للمواصالت
والسير والتعليم واالقتصاد واإلسكان والنظافة وما شابه،
توجه الس��لطة المحلية عن��د بحث أي موضوع وتجعل
ِّ
لقراراته نتيجة تراكمية تس��ير باتجاه معين مرغوب فيه
لتطوير البلد وشتى نواحي الحياة فيه.
لوضع هذه التوجه��ات العلمية يمك��ن االكتفاء أحيا ًنا
بذوي الخب��رة من أهل البلد ،واقام��ة لجان توجيه من
الس��كان والمهنيين تفح��ص األهداف وتض��ع الخطط
لتنفيذه��ا .وأحيا ًنا تحتاج الس��لطة المحلية الى خبراء
خارجيي��ن يعملون مع ذوي المعرف��ة أو المصلحة في
المج��ال المعني من أهل البلد للوص��ول إلى األهداف
والخط��ط التفصيلية .ولكن الخبي��ر الخارجي وحده ال
يس��تطيع أن يفهم تركيبة وظروف بلد معين وأولويات
سكانه بدون أن يشارك هؤالء في عملية التخطيط.
من الواضح أن الس��لطة المحلية تواجه عشرات القضايا
األساس��ية وم��ن غير المطل��وب منها أن تجد بنفس��ها
وبشكل مس��تقل ح ًال لكل أمر تواجهه .فكل واحدة من
هذه القضايا ،عاد ًة ،تكون قد واجهتها عشرات السلطات
المحلي��ة األخرى ونجح البعض ف��ي ايجاد صيغ موفقة
لحلها.

يبرعلا يلحملا مكحلا
 .7العالقة مع المؤسسات الحكومية :السلطة المحلية هي
بش��كل أو بآخ��ر حلقة وص��ل بين الجمهور والس��لطة
المركزية .فالسلطة المحلية مسؤولة عن تنفيذ «خدمات
حكومية» مثل التعليم والخدمات االجتماعية من جهة،
ومس��ؤولة مباش��رة عن خدمات محلية تمول جزئ ًيا من
الدولة.
فالس��لطة المحلي��ة هي مندوب��ة جمه��ور بلدها أمام
الس��لطة المركزية وعليها أن تعمل وتطالب بتحس��ين
الخدم��ات الحكومية في بلدها م��ن ناحية ،ومن ناحية
أخرى هي المس��ؤولة عن هذه الخدمات ،ش��أنها شأن
الخدمات المحلية (كالنظافة والصيانة) أمام جمهورها.
وتكمن المش��كلة في أن الس��لطة المركزية ال تستشير
الحكم المحلي عند اتخاذ قراراتها بالتقليصات الحادة أو
وضع سلم االولويات ،وال تعطيها الفرصة للتأثير أو حتى
لتنظيم نفسه أمام الضربات التي تقع.
فمث ًال في عملية اقرار ميزانية الدولة لعام  2009س��يجد
الحكم المحلي نفسه أمام تقليصات في عشرات البنود
وتراجع ًي��ا منذ بداية الس��نة ،أي بع��د ان صرف الحكم
المحلي فعل ًيا مئات ماليين الشواقل على هذه الخدمات
وسيس��تمر في الصرف عليها مستقب ًال حتى يستطيع أن
يجد مصد ًرا لتمويلها أو يقلصها .مما سيدخل السلطات
المحلية في عجز ضخم يطيح بتوازنها.
الجان��ب التمويل��ي هو جانب هام في عالقة الس��لطة
المحلية بالحكم المرك��زي ولكنه ليس الجانب الوحيد.
ورغ��م معرفتنا جمي ًعا بطبيعة الحكومة الحالية وغالبية
وزرائها ،فال مفر أم��ام الحكم المحلي في كل بلد وبلد
من العمل من جانبه على إقامة عالقات عمل سليمة مع
الوزارات المختلفة ومندوبيها في اللواء ،عالقات احترام
تح��اول فيها الس��لطة المحلية االس��تفادة م��ن الحكم
المركزي حتى الحد األقصى الممكن .فالتجربة تؤكد أنه
عل��ى الرغ��م من كل ش��يء يمك��ن تحقي��ق إنجازات
والوصول إلى تعاون في أمور عديدة مع مندوبي الحكم
المركزي.
عالق��ة االحترام ال تعني اإلنحناء ام��ام الحكم المركزي،
وإنما إيجاد الطرق للتعامل معه سواء أكان هذا بشكل
جماعي ،من خالل اللجنة القطرية لرؤس��اء الس��لطات
المحلية ،أو بشكل منفرد .وقد يصل هذا التعامل أحيانا
إلى المحاكم أو المظاهرات أو غيرها من طرق الضغط
إذا لم ُتج�� ِد المطالبات واالجتماعات نف ًعا وتجنيد قوى
أخرى مثل مركز السلطات المحلية واعضاء كنيست وكل
صاحب تأثير.
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 .8إش��راك السكان :إن إشراك الس��كان في اتخاذ القرارات
م��ن النواحي المختلفة هو مب��دأ صحيح دائ ًما ،وتوجد
نم��اذج وآليات مختلفة ف��ي الدول المتط ِّورة إلش��راك
الس��كان في اتخاذ القرارات .فقرارات السلطة المحلية
تمس الحياة الناس اليومية ومستوى الخدمات ومستوى
الضرائب التي يس��تطيعون تح ّملها .وم��ن الطبيعي أن
يش��ارك أوسع ما يمكن من السكان في اتخاذ القرارات.
هذه المشاركة ،الصحيحة دائ ًما ،تصبح ضرورة ملحة في
األوض��اع الصعبة مثل األوضاع التي تواجهها الس��لطات
المحلية اليوم .فعندما تتوفر «بحبوحة» مالية تستطيع
السلطة المحلية التجاوب بشكل عام مع طلبات الناس.
ولكن عندما تكون الصورة العامة هي تقليصات وبعدها
تقليصات أش��دّ ،تضطر الس��لطة المحلي��ة الى تقليص
الخدمات .والسؤال أي خدمات تقل َّـص أكثر من غيرها؟
النظافة ،أم التعليم؟ الصيانة ،أم الرفاه االجتماعي؟ وفي
أي خدم��ات ممكن الوص��ول إلى اتفاق بين الس��لطة
المحلية والجمهور على تقاس��م المس��ؤولية بشكل أو
بآخ��ر؟ ممكن مث� ً
لا إذا كان الجمه��ور واع ًيا للوضع أن
يتصرف بشكل يوفر كثي ًرا في مصاريف النظافة ويحافظ
أكث��ر على األم��وال واألمالك العام��ة وبالتالي يوفر في
الصيانة (مدارس ،ش��وارع ،إنارة حدائق وغيرها) .وطب ًعا
يمكن أن يس��اعد مثل هذا التوفير على تقليص أقل من
المطلوب في التعليم مث ًال.
يبدأ إشراك الس��كان من اشراك اعضاء المجلس البلدي
وأعضاء اللجان البلدية حس��ب تخصصاتهم ،والعاملين
في البلدية ،في إطار اجتماعات دورية لمناقشة عملهم
وإشراكهم في اللجان العامة مع الخبراء والجمهور.
وعل��ى الس��لطة المحلي��ة أن تعطي المعلوم��ات كلها
للجمهور ،اإليجابية والس��لبية ،ليتمكن من تكوين رأي
وموقف على أساس معطيات واقعية ،ويشارك مندوبوه
ف��ي لجان توجي��ه مختلفة (مثل إش��راك لجان األهالي
والط�لاب والمعلمين والمدراء ف��ي لجان توجيه لوضع
خطة هيكلية للتعليم ،أو لجنة توجيه للخدمات لألس��ر
ذات المعيل الوحيد وهكذا دواليك).
ثمة عدة وسائل إلشراك السكان .فمن الممكن أن تعقد
الس��لطة المحلية اجتماعات مفتوحة لس��ماع الجمهور
في قضية عينية أو أن تقيم أيا ًما دراسية أو استطالعات
للرأي ،وما إلى ذلك من الوس��ائل التي تعطي الجمهور
عا ًمة (أو جمهو ًرا معي َنًا يهتم بخدمة معينة) فرصة إبداء
رأي��ه .وطب ًعا على الس��لطة المحلي��ة أن تكون جاهزة
لسماع اآلراء المختلفة والتعامل معها بجدية واالستفادة

منها فعل ًيا عند اتخاذ القرارات.
لقد ط ّور عدد من الس��لطات المحلية موضوع إش��راك
الجمهور وأقام له آليات ثابتة تتلخص في األساس في ما
يس��مى «إدارات األحياء» .فقد أقام عدد من السلطات
المحلية الى جانب كل مركز جماهيري لجنة إدارية (7-
 5مراكز في مدينة بحجم الناصرة مث ًال) تتك ّون مناصف ًة
م��ن منتخبين من الحي ومس��ؤولي البلدية (باألس��اس
موظفون مس��ؤولون عن نواحي الخدمات المختلفة ،أو
من المنتخبي��ن) وتقوم هذه اللج��ان اإلدارية بمرافقة
المراكز الجماهيرية في عملها ووضع برامج للنشاط مع
الش��باب والنس��اء والمس��نين والجمهور بش��كل عام،
وإيجاد دعم من الحي ومن مصالح اقتصادية لمثل هذه
النش��اطات .كما تقوم هذه اللجان وبشكل دوري (كل
ث�لاث أش��هر مث� ً
لا) بتخصي��ص أبحاثها ألوض��اع الحي
واحتياجاته وماهية سلم األولويات في ضوء الميزانيات
التي توفرها الس��لطة المحلية .كذلك تقوم لجان فرعية
م��ن هذه اإلدارة بمعالجة مش��اكل يومية مع الس��كان
ومع الس��لطة المحلية مثل النظافة او أية قضية أخرى
ت��رى أن تتدخل فيها .ويتعهد رئيس البلدية أن يش��ارك
مرة واحدة في السنة على األقل في اجتماع إدارة الحي
لسماع مندوبيه وإسماعهم ما عنده.
لقد عملت مدينة الناصرة لس��نوات في الماضي حسب
نم��وذج آخر ،مع لجان أحياء منتخبة .وقد توقفت هذه
اللجان عن العمل منذ عدة س��نوات .ويبدو ّأن الفطرة،
أو ربم��ا القناعة السياس��ية ،ليس��ت بالض��رورة منافية
للعلمّ ،
وأن ما قام ف��ي الماضي ،مع تعديالت ضرورية،
قد يالئم الحاضر ً
أيضا.
إن نموذج إدارات األحي��اء القائم في القدس أو اللد أو
غيرها من المدن قد يالئم س��لطاتنا المحلية ويساعدنا
أكث��ر عل��ى تعلـّ��م ممارس��ة الديمقراطي��ة والبح��ث
الموضوعي وينمي قيادات محلية .وفي أس��وأ الحاالت،
وإذا لم يكن لدى المسؤولين أو الجمهور النفس الطويل
الالزم ،وتح ّول��ت إدارات األحياء الى ب��ؤر صراع مؤذيه
بدل أن تكون مراكز تجميع طاقات للخدمة ،عندها يتم
البح��ث ع��ن نم��اذج أخ��رى أكث��ر تواض ًع��ا.
إن إش��راك الجمهور ضرورة ملح��ة ،ولكن األقوياء فقط
من القياديين يملك��ون ثقة كافية بالنفس لخوض هذه
التجربة بمثابرة وال يخش��ون تجريب كل نموذج مقنع
للمش��اركة .ومع هذا تس��تطيع كل سلطة محلية إيجاد
نماذج مشاركة مالئمة لها ال تشعر معها بتهديد سلطتها،
أو تخت��ار الوقت المالئم بحس��ب ظروفها لكل نموذج
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مش��اركة مع االلتزام بحد معقول من المشاركة في كل
الحاالت.

ح  -المشاركة في المسؤولية عن المستقبل

الس��لطة المحلية في أيامنا ه��ي عنوان الجمه��ور المحلي في
مواضيع واس��عة تتع��دى كثي ًرا الئح��ة المواضيع الت��ي حدّدها
القانون كواجبات للسلطة المحلية .فالسلطة المحلية تجد نفسها
تتعام��ل بحكم الض��رورة مع مواضي��ع مثل البطال��ة واالقتصاد
ومكافحة الجريمة واإلسكان والثقافة والرياضة ومستوى التعليم،
وكل ناحية تقري ًبا من جوانب الحياة اليومية والعامة.
وفي أوضاعنا حيث تهمل السلطة المركزية (في أحسن الحاالت)
وضع المخططات لتحس��ين حياتنا ورفع المس��توى االجتماعي
االقتصادي لجماهيرنا ،ال يوجد عنوان لهذه األمور سوى السلطات
المحلي��ة أو األط��ر الجماعية الممثلة له��ا .وعلى هذه األطر مع
القيادات السياسية والحزبية واإلعالمية والثقافية واالقتصادية أن
تبدأ بمعالجة موضوع مستوى معيشة الجماهير العربية.
التعلي��م والتصني��ع المفتاحان لرفع مس��توى الحي��اة :البلدات
العربية ه��ي األفقر في البالد واألكثر بطالة واألقل تعل ًما ،واألقل
ً
حظ��ا من ناحية ف��رص العمل .والس��ؤال ه��و إذا كان هناك ما
نس��تطيع فعله لتغيير ه��ذا الواقع؟ والج��واب وجدته األقليات
بتجربتها في الكثير من بالد العالم ،وهو أن التعليم هو المفتاح
األساسي للتغيير.
نحن أبناء للش��عب العربي الفلس��طيني واألم��ة العربية ،ونحن
كش��عب جزء من العالم الثالث ،العالم الفقير .ففي دول الشرق
األوسط معدل دخل الفرد يتراوح من  200إلى  500دوالر سنو ًيا،
أما معدل دخل الفرد في الدول المتطورة (وفي إس��رائيل) حتى
الس��نوات األخيرة فهو حوالي  16,000دوالر س��نو ًيا أي عشرات
األضعاف الدخل في العالم الثالث ،وفي الدول المجاورة.
نح��ن مواطنون ف��ي هذه الدول��ة ،وفي هذه الدول��ة صناعات
متط��ورة ،رواتب وأرباح من يعمل��ون فيها تبلغ أضعاف أضعاف
روات��ب المهن العادية .وبحكم كوننا مواطنين علينا أن نس��عى
لالنخراط في المهن والمواضيع األكثر دخ ًال ،وبحكم أن الشركات
هي بغالبيتها ش��ركات اقتصادية هدفها األساسي هو الربح ،فقد
تتوافر للمتفوقين من شبابنا فرص للعمل في مثل هذه الشركات.
وحت��ى ل��و كانت صعوب��ات حال ًيا نتيج��ة األوض��اع االقتصادية
والسياس��ية القائمة ،علينا أن نع ّد أنفسنا ألوضاع افضل في البالد
والمنطقة ونتح ّين الفرصة لتحسين وضعنا.
إن المش��روع الثقاف��ي لش��عبنا في الب�لاد هو ض��رورة حياتية
ومس��تقبلية .ولنس��تطيع إنجازه علينا أوالً ان نقتنع به بغالبيتنا
الس��احقة  -المس��ؤولون والش��باب والمعلم��ون واإلعالمي��ون

يبرعلا يلحملا مكحلا

والمثقفون والهيئات التمثيلية العربية  -ثم نتجند إلنجازه ونضع
الخط��ط التفصيلية لذلك ،أوال على النطاق العام لكافة المجتمع
العربي ثم على النطاق المحلي.
المش��روع الثقافي يلزمنا بتجنيد كل الطاق��ات وكل اإلمكانيات،
فمثلما تتعهد الس��لطة المحلية بإعطاء الثقافة والتعليم أولوية،
تتعهد العائلة ً
أيضا واالهال��ي اعطاء الثقافة والتعليم أولوية من
الناحية المالية والمعنوية ،وتخصيص الوقت الكافي لهما.
كما يلزمنا المش��روع الثقافي بفحص أنفس��نا س��نو ًيا ،وبالتقييم
والتقوي��م والتخطيط ،وبوضع س��لم أولويات حت��ى مع الحكم
المركزي .فعندما يتحدثون مث ًال عن خطة ألربع س��نوات علينا أن
نطلب تجنيد الغالبية العظمى من الميزانيات لما نراه أولوية.
المشروع الثقافي يلزم مثقفينا وجامعيينا وطالبنا ووسائل إعالمنا
بعمل كل ما في مقدورهم كمهنيين وكأبناء لهذا المجتمع لدفع
المش��روع وتجنيد الرأي العام والمجتمع ككل حوله .المش��روع
الثقاف��ي يلزمنا بوضع جس��ور بيننا وبين الصناع��ات المتقدمة،
وبالعم��ل على تطوي��ر التعليم العال��ي والتعلي��م التكنولوجي
المتقدم وفتح مسارات تعليمية جديدة في مدارسنا.
انفتاح��ا على العلم
المش��روع الثقاف��ي يلزمنا بأن نك��ون اكثر
ً
والثقاف��ة واإلب��داع الثقافي والفن��ي والعلمي ،ويلزمن��ا باحترام
االختيارات التعبيرية لألفراد والجماعات والتعامل معها بتس��امح
وصب��ر حتى لو كانت بعيدة عن قناعاتنا الش��خصية .المش��روع
الثقافي يلزمنا بتش��جيع تصنيع المجتمع العربي وتشجيع عمل
ابنائه في الصناعة حتى في أماكن خارجية ،وخاصة في الصناعات
المتط��ورة .المش��روع الثقافي هو مش��روع لالرتقاء بمس��توى
معيش��تنا ،وهو ليس مش��روعًا للمدى القصير وإنما يحتاج الى
صبر ومثابرة ووحدة ،وإذا تجند المجتمع بغالبيته لتحقيقه يبقى
المشروع ويستمر حتى لو تبدّلت القيادة في السلطة المحلية.
لنس��تطيع اتخاذ القرار بأولوية المش��روع الثقافي علينا أن نعي
أهميته على مس��تقبل أبنائنا وبلدتنا وشعبنا من جهة ،وعلينا أن
نتحم��ل تبعة مثل هذا الق��رار على النواح��ي األخرى في عمل
الس��لطة المحلية التي لن تتوافر ميزانيات كافية لمعالجتها كما
يجب ،وس��تبقى خالل المدة التي نقررها كمجموع في مستوى
حد أدنى ُيتفق عليه.
ً
حتى نستطيع االنتقال إلى مثل هذه المرحلة علينا أوال أن نقتنع
بمسؤوليتنا عن مستقبلنا ونبدأ بمحاسبة أنفسنا .ماذا يجري في
مدارس��نا؟ ما هي نس��ب النجاح؟ كيف تتعامل السلطة المحلية
رئيس��ا ثالث مرات متتالية
م��ع التعليم؟ كيف ينتخب مواطنون ً
رغم أن نس��بة النجاح في البجروت مث ًال في المدارس التي تحت
مسؤوليته أقل من 20%؟
وفي اطار هذاه المحاس��بة ،عل��ى قياداتنا السياس��ية والثقافية
واإلعالمية أن تجعل مثل هذه األس��ئلة عادية ومشروعة .مثال ،ما
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هو دور لجان أولياء االمور؟ بأي جدية يتم اس��تكمال المعلمين؟
هل يسعى المدراء والمفتشون بجدية إلى وضع برامج لتحسين
التحس��ن في مدارس��نا؟ ما مدى اس��تعداد
الوضع؟ كيف نقيس
ّ
األهالي للمس��اهمة بش��تى الطرق في تحس��ين البيئة التربوية
والتعليمي��ة في مدارس ابنائهم؟ كيف نتعام��ل مع الثقافة؟ مع
الكتاب والمس��رح والرسم والموس��يقى واإلبداع الفني والعلمي
بش��تى أش��كاله؟ وكي��ف يتعامل إعالمن��ا ومنتخبون��ا مع فكرة
مسؤوليتنا عن المستقبل وضرورة أخذ أمورنا بأيدينا؟
إن المش��روع الثقافي يلزم كل منا بأن يعمل بقناعة ورغبة ،وأال
يبخل بالوقت والفكر والجهد وفي هذا تغيير كبير للوضع القائم.
وك��ي نكون صريحي��ن فإن الكثيرين في الوض��ع الحالي يدعون
بأنهم محبطون من الوضع في مدارسنا ولكنهم أنفسهم جزء من
المش��كلة ،وم��ن المريح لهم أن يبقى الوضع بدون حس��يب أو
رقيب ،فقولنا إنه توجد «سياس��ة تجهيل» ال يعفينا من مواجهة
هذه السياسة كشعب وكأفراد كل في موقعه.
المش��روع الثقافي هو مش��روع كبير للمجتمع كله وهو مفتاح
تغيير بؤس هذا المجتمع .ولكي ال نضيع في انتظار الفرج ،علينا
أن نب��ادر كل في موقعه لتعبئة الرأي العام وتجنيد القوى لوضع
برنامج للمش��روع الثقاف��ي وتحويله إلى خطة عم��ل .علينا أن
نتقدم في المش��روع بقدر تقدّم القناعات لدى الجمهور ونالئم
خططن��ا للواقع ولقدرة الناس على المس��اهمة والتحمل في كل
مرحلة ومرحلة وفي كل مكان ومكان .فلألس��ف ال يملك أي منا
وصفة سحرية ،وال نستطيع قلب الواقع «بحرق شعرة العمالق».
ولكن هذا هو العمل الحقيق��ي في النهاية ،العمل طويل األمد.
واض��ح األه��داف وأهمه��ا تغيي��ر واقع الحي��اة ال��ى األفضل.
تس��تطيع الس��لطة المحلي��ة أن تتجاهل هذا البن��د إذا تجاهله
الناس .ولكن الجمهور ووس��ائل اإلعالم يس��تطيعون أحيا ًنا فرض
رغب��ة الناس على متخذي الق��رارات ،أو انتخاب متخذي قرارات
على وع��ي برغبات الناس ومس��تعدون للتعام��ل الجدي معها.
المش��روع الثقافي هو مشروع وطني من الدرجة األولى يتجاوز
المطلوب رسم ًيا من السلطة المحلية .ولكن ال يوجد عنوان آخر
غيرها لتبنيه ولقيادته والعمل لتحقيقه بأوس��ع مش��اركة وأوسع
تجنيد للجمهور والرأي العام والهيئات والمؤسسات .فإذا لم يكن
المش��روع الثقافي مشروع الناس ال يبقى مشروعًا أص ًال ،وتستمر
الحياة كما ه��ي ينعم بها من تروق له وتدف��ع األجيال القادمة
الثمن ،خاصة من الطبقات الضعيفة منها.
لق��د حاولت في هذه المبح��ث القول إن العل��م والثقافة هما
المفتاح للتغيير وللدخول الى الصناعات المتطورة ،وبالتالي ،رفع
مس��توى الحياة ف��ي بلداتنا .وقد يرى آخ��رون في موضوع آخر
ً
«مربطا للفرس» وهذا مش��روع طب ًعا ،والحك��م في النتيجة هو
للجمهور صاحب المصلحة الرئيس��ي .وهنا نرى أهمية مش��اركة

الجمهور وإعطائه كل المعلومات والبدائل وسماع رأيه وبالتالي
التجاوب مع رغباته.
الجمه��ور لي��س مجموعًا فق��ط ،وإنما أف��راد أو مجموعات لها
قناعاتها .ويمكن ان تختار مجموعات مختلفة أولويات مختلفة،
وهذا ً
أيضا مشروع ،وعلى الس��لطة المحلية أن تحاول التجاوب
ق��در اإلمكان واإلمكانيات مع االختالف��ات في اختيار األولويات.
والجمهور والقيادات يتعلمون في النتيجة من التجربة والممارسة،
والحي��اة ل��ن تتوقف كل خمس س��نوات مع االنتخاب��ات وإنما
ستس��تمر .واس��تمرار التجربة واستمرار المش��اركة والمساهمة
كفيل للم��دى البعيد بتصحيح س��لم األولوي��ات وخلق جو من
النقاش المسؤول بين المتنافس��ين واألحزاب مع التزام الجميع،
باحترام رأي اآلخرين وإشراكهم في اتخاذ القرار وخلق أوسع أطر
المشاركة في كل موضوع وموضوع.

خاتمة

أدّت خصوصية وضعنا في الدولة إلى تح ّمل الس��لطات المحلية
أدوار ومه��ام كبيرة ،تتع��دّى صالحياتها التقليدي��ة ،حتى باتت
تلعب دو ًرا أساس�� ًيا في الحياة السياس��ية واالقتصادية والتربوية
والثقافية لمجتمعنا العربي.
إن الس��لطات المحلي��ة العربي��ة ،بق��در ما قد تعك��س أوضاع
الجماهير العربية السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية ،تعكس
ً
أيض��ا مدى قدرتها على التحدي ومراكم��ة اإلنجازات والتخطيط
االستراتيجي.
إن المعرك��ة التي تخوضها الس��لطات المحلية الفقي��رة عمو ًما
خصوصا في هذه المرحلة ،هي معركة مصيرية بكل ما
والعربية
ً
للكلمة من معنى .وهي معركة تتطلب اإلرادة والمهنية والمثابرة
من جانب رؤس��اء هذه الس��لطات وكوادرها المهني��ة وهيئاتها
التمثيلية ،ولكنها قد تكون معركة خاس��رة مس��ب ًقا إذا لم يشعر
الناس ،أهلنا ،أنها معركته��م أوالً وأخي ًرا ،وإذا لم يتجندوا للدفاع
عما تبقى من موارد وميزانيات ،وعن الحقوق والخدمات اليومية
وتيسرها السلطة المحلية.
والحياتية التي تقدّمها ّ
ومع أن ُوجهة هذه الحكومة ال ّ
تبش��ر إال باألسوأ ،فإننا على ثقة
من أن الخيار األساسي سيبقى النضال المثابر والشجاع والمسؤول،
المس��لـّح بالخبرات والطاقات المهنية ،من أجل تحصيل حقوقنا
وصون إنجازتنا ،ومن أجل مستقبل أفضل لبناتنا وأبنائنا.

