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ال�سلطات المحلية العربية بين الواقع والتحديات

بروفي�سور را�سم خماي�سي

محاضر في قسم الجغرافيا ودراسات البيئة بجامعة حيفا وباحث في معهد فان لير

توطئة

تعان��ي الس��لطات المحلي��ة العربية في إس��رائيل م��ن أزمات
ومعوق��ات متعددة ،نش��أت نتيج��ة لعوامل سياس��ية ،بنيوية،
اجتماعية ،اقتصادية وإدارية داخلية وخارجية .تناول العديد من
دراس��ات تطور الس��لطات المحلية العربية واإلش��كاليات التي
نش��أت هذه الس��لطات فيها ،بما في ذلك رصد سياس��ة التمييز
المنهجي والمبرمج التي مارستها مؤسسات الحكم المركزي تجاه
الس��لطات المحلية العربية .وحال ًيا ،ما زال ُيطرح س��ؤال مركزي:
هل يوجد لدينا حكم محلي أم فقط إدارة وسلطات محلية؟
لإلجابة على هذا السؤال هناك حاجة لرصد تطور واقع السلطات
المحلي��ة والتحديات التي تواجهها .هذا ما س��تحاول الدراس��ة
استعراضه بشكل موجز لنشوء وتطور السلطات المحلية العربية،
محاولين وصف كل مرحلة وما رافقها من تعقيدات وإشكاليات،
والتركيز على الواقع الحالي والتحديات المستقبلية.

مقدمة

تش��كل الس��لطة المحلية الحلقة الواصلة بي��ن الحكم المركزي
والمواط��ن .له��ذه الحلقة دور رئيس��ي ف��ي توفي��ر الخدمات
للمواطنين ،إدارة الحيز وإنتاج ف��رص تنموية وتطويرية لخدمة
أهل البلدة .حال ًيا يس��كن معظم المواطنين العرب الفلسطينيين
في بلدات تدار من قبل س��لطات محلية أقيمت وش��كلت جز ًءا
من سياسة عامة طبقتها السلطة المركزية اإلسرائيلية ،ألجل خلق
جس��م يساهم في تخفيف عبء مطالب المواطنين عن السلطة

المركزية وتوجيهها إلى الس��لطة المحلية (أبو جابر-نجم2009 ،؛
أبو راس .)2002 ،ولكن في حالة السلطات المحلية العربية فقد
ش��كلتها الس��لطة المركزية ف��ي معظم المدن والق��رى العربية
(باس��تثناء القرى غير المعترف به��ا) ،إال أنها لم تمنحها األدوات
واآللي��ات من أجل توفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
وبذلك تحولت السلطة المحلية إلى شبه مقاول للسلطة المركزية
دون أن تمتلك الموارد الكافية إلدارة حكم محلي رشيد .رغم أن
الس��لطة المركزية تدعي بأنها تنتهج سياس��ة الالمركزية بواسطة
توزيع وتفويض صالحيات ألجل تعزيز وتمكين دور الس��لطات
المحلية؛ إال أن هذا االدعاء المعلن واللفظي يفتقر إلى التطبيق
العمل��ي .فنج��د أن الس��لطات المحلية أصبح��ت متعلقة أكثر
بالس��لطة المركزي��ة ومرتبطة ش��به كليا بالم��وارد التي تمنحها
السلطة المركزية للسلطة المحلية (בן בסט ודהן .)2008 ,هذا
الواقع جعل الس��لطات المحلي��ة العربية تفتق��ر إلى مقومات
تح ِّولها إلى حكم مركزي يمكن أن يس��تقل ولو جزئ ًيا عن الحكم
المرك��زي .وع��زّزت سياس��ة الس��يطرة وتعميق التبعي��ة أزمات
السلطات المحلية العربية ،فأصبح من الصعب عليها الخروج من
هذه األزمات التي نشهدها يوم ًيا في القرى والمدن العربية.
هن��اك من يدعي بأن وضعية معاناة الس��لطات المحلية العربية
هي نتاج مباش��ر لسياس��ات تمييز وس��يطرة تنتهجها الس��لطة
المركزية ضد الس��لطات المحلية .ويدعي آخرون أن مش��كالت
السلطات المحلية العربية هي نتاج لعوامل داخلية تتعلق بأداء
رؤس��اء الس��لطات المحلية وموظفيها وثقافة المجتمع العربي
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التقليدي والمحافظ على أنماط س��لوكية تعيق خروج الس��لطة
المحلية من أزماتها ومعاناتها (ח’מאיסי .)2008 ,ال ش��ك في أن
هناك عالقة جدلية بين سياسات السلطة المركزية المم ِّيزة والتي
تض ّيق ف��رص التطوير وتمكين أداء الس��لطات المحلية العربية،
وبين س��لوكيات المجتم��ع القروي ال��ذي يمر بمرحل��ة تمدُّ ن
( )Urbanizationو َم ْد َينَ��ة ( )Urbanismكج��زء م��ن عملي��ة
التحديث االنتقائي المش َّوه التي يتميز بها.
نه��دف في ه��ذه الورقة إلى اس��تعراض تطور واقع الس��لطات
المحلي��ة العربية ،محاولي��ن وصف كل مرحلة وم��ا رافقها من
إش��كاليات وتعقيدات .ونحاول تفس��ير ظاهرة أزمات السلطات
المحلي��ة العربية المتك�� ِّررة باالعتماد على إط��ار نظري يتعلق
بطبيع��ة العالقة بي��ن المواطنين العرب ودولة إس��رائيل .حيث
أدعي في هذه الورقة أن واقع األزمة التي تعاني منها الس��لطات
المحلية العربية ليس��ت نتيجة ألمور إجرائية يمكن الخروج منها
بس��هولة ،بل هي نتيجة الس��تراتيجية متجذرة في فكر وس��لوك
الحك��م المرك��زي المس��يطر عليه من قب��ل األغلبي��ة اليهودية
الصهيونية تجاه المواطنين العرب (غانم ومصطفى)2009 ،؛ وأن
أزمات الس��لطات المحلي��ة هي تعبير عن ونت��اج لتطبيق هذه
اإلس��تراتيجية التي تس��عى إلى إحكام الس��يطرة عل��ى العرب،
وضمان تبعيتهم واس��تمرار تعلقهم وارتباطهم بالحكم المركزي
وتعمي��ق تجزئتهم على المس��توى المحلي والقطري (ش��حادة
وصباغ-خ��وري 2005؛ ف�لاح1993 ,1990 ،؛ كريتش��مر2002 ،؛
 .)Lustick, 1980حيث تش��كل السلطة المحلية إطا ًرا يرزح بين
مطرق��ة الحكم المركزي ال��ذي يصيغ وينتج السياس��ات ويوزع
الم��وارد باالعتماد على قواع��د تمييز مبرمجة تجاه الس��لطات
المحلية العربية ،وس��ندان المجتمع العرب��ي الذي يمر بعملية
تحدي��ث انتقائي��ة وف��ي حال��ة مواطن��ة منقوصة ومش��روطة
(ريان؛ .)2002هذا الواقع يش�� ِغل السلطة المحلية في إشكاليات
حياتي��ة يومي��ة من أجل ص��راع البقاء وتوفير الح��د األدنى من
الخدمات ،دون أن تتمكن عمل ًيا من وضع استراتيجيات وامتالك
المعلومات والموارد إلنجازها.
لمناقش��ة هذا االدعاء ،تعتمد الورقة عل��ى إطار نظري يقول إن
حالة تطور السلطات المحلية العربية نشأت في واقع السيطرة،
الذي خلق الظرفية لنش��وء معوقات وإش��كالية أداء الس��لطات
المحلي��ة لواجبه��ا .بعدها نس��تعرض مراحل تطور الس��لطات
المحلية العربية ومركباتها .بعدها نناقش بإيجاز التحديات التي
تعاني منها الس��لطات المحلية وعجزها لتتحول إلى حكم محلي
عربي ونخت��م الورقة بطرح توصيات ربما تس��اهم للخروج من
الواق��ع المأزوم للس��لطات المحلي��ة العربية وتمك��ن من بناء
إس��تراتيجية لتواجه حالة الس��يطرة القائم��ة ،وتمكن من توفير
خدم��ات للمواطنين .وان المقصود من تحول الس��لطة المحلية

إلى حكم محلي هو عن امتالك السلطة المحلية الموارد والقدرة
واإلرادة على تحديد حيزها ،زيادة مواردها وإمكانية سن قوانين
وتعليم��ات وتمتل��ك الصالحي��ات النجازه��ا دون االعتماد على
قوانين من الحكم المركزي .بذلك تتحول من سلطة محلية تدير
منطقة نفوذ السلطة المحلية بموجب تعليمات وخطط تقر من
الس��لطة المركزية إلى حكم محلي يقر أجندته ،خططه ويشرع
تعليمات-قوانين .إن تحول الس��لطة المحلي��ة إلى حكم محلي
يك��ون إحدى المراحل من اإلدارة الذاتي��ة أو الحكم الذاتي كما
يعرف في األدبيات المختلفة.

معوقات وإش��كالية الس��لطة المحلي��ة في أداء
دورها

تش��ير نتائج اس��تطالعات رأي المواطنين العرب حول الس��لطة
المحلي��ة وأدائها عن نتائج س��لبية ومس��توى رضى متدن (علي،
 ،)2008بالمقابل فإن جز ًءا كبي ًرا من السلطات قد ُح َّل وتم تعيين
“وصي” ،رئيس معين ،على الغال��ب يهودي ،من وزارة الداخلية
ّ
إلدارة الس��لطة المحلي��ة ،حال ًيا ف��ان حوالي خمس الس��لطات
المحلي��ة العربية تدار من قبل رؤس��اء معيني��ن ،وأخرى مهددة
بالحل ألنها لم تف بوعودها والتزاماتها التي فرضتها عليها وزارة
الداخلية بش��أن إقرار وتطبيق خطة اش��فاء والتي تش��مل فصل
عاملي��ن ،تعميق جباي��ة الضرائب وفرض ضرائ��ب جديدة على
دخ َلت أو
المواطنين .أي أن معظم الس��لطات المحلية العربية ُأ ِ
د ََخ َلت خطة إش��فاء وال تس��تطيع الخروج منه��ا وتصارع البقاء
نتيج��ة للدائ��رة المفرغة الت��ي وقعت فيها بين مطرقة سياس��ة
السلطة المركزية عليها وسندان المجتمع الذي ال يدفع مستحقاته
للس��لطة المحلية ،ورغ��م ذلك فإنه غير راض عن أداء الس��لطة
المحلية .هذا الواقع أدخل الس��لطة المحلي��ة العربية في حالة
مأزومة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
▪ ▪ق��درة محدودة حتى قصور الس��لطة المحلية بوصفها
جس�� ًما س��لطو ًيا في أن تتخذ قرارات عامة ،وأن تلتزم
بتعهداتها كجسم تمثيلي ذي سلطة ،وهذا الواقع يزيد
م��ن العج��ز الديمقراط��ي (،)Democratic Deficit
(علي2008 ،؛  .)Moravcsik, 2004العجز الديمقراطي
يح��دث بالتوازي م��ع زي��ادة العجز المال��ي .العجز
الديمقراطي يحدث نتيجة ألزمة الحكم واإلدارة والتي
تتصف بعدم أداء السلطة المحلية لمهامها ومسؤولياتها،
بصعوبات في عملية اتخاذ القرارات ،وبتدني مستوى
الخدمات المق َّدمة للمواطن (חסון ;2006 ,ח›מאיסי,
.)2008
▪ ▪عجز الس��لطة المحلية ع��ن إنجاز التزاماتها حس��ب
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القانون وحسب الصالحيات التي أوكلت لها من الحكم
المركزي ،ضمن إطار سياسة الالمركزية .في هذه الحالة
تجد نفس��ها السلطة المحلية مخالفة للقانون وتخضع
لرقابة وعقاب الس��لطة المركزي��ة والمحاكم مما يزيد
من أزمة السلطة المحلية.
▪ ▪عدم توفير وتزويد الخدمات األساسية للمواطنين ،مثل
جم��ع النفاي��ات ،المي��اه ،الص��رف الصح��ي ،التربية
والتعليم ،وفعالي��ات ثقافية ومجتمعية لتلبية حاجات
المواطنين بشكل متواصل .إن وظيفة السلطة المحلية
األساس��ية هي توفير هذه الخدمات بجودة مناس��بة،
ودور المنتخبين والموظفين في الس��لطة المحلية هو
تحقيق تزويد خدمات للمواطنين بشكل الئق وبجودة
راقية.
▪ ▪عج��ز اقتصادي ومالي ع��ن دفع اس��تحقاقات لتوفير
الخدمات الرئيسة .ويتح ّول األمرإلى حالة األزمة حين
ال تتوفر لدى الس��لطة المحلية الم��وارد المالية ألداء
وظائفها وتمويل فعالياتها (جلجولي2008 ،؛ ח’מאיסי,
.)2008
رصد حالة الس��لطات المحلية العربية يظه��ر أنها موبوءة بحالة
العج��ز واألزمة بمركباتها األربعة المذكورة .والس��ؤاال المطروح
هو ما ه��ي المعوقات واإلش��كاليات للخروج م��ن دائرة العجز
أدخلت إليها الس��لطات المحلية العربية
واألزم��ة المفرغة التي ِ
والتي ال ُيتوقع خروجها منها على المدى المنظور؟
يمك��ن تلخيص المعوقات وإش��كاليات الس��لطات المحلية في
أربعة محاور رئيسة ،تتم ّيز فيما بينها بالجدلية والتآزر ()Synergy
والتكام��ل ،حيث يغ��ذي كل محور اآلخ��ر ،وال يمكن تحديد أي
منهم بمعزل عن س��ياق سياس��ات الحكومة تجاه العرب ،ثقافة
المجتمع وس��لوكه ،وتوفر الموارد ،وفيما يلي عرض موجز لهذه
المحاور.
المحور األول :سياس��ة السلطة المركزية تجاه المواطنين العرب
بم��ا في ذلك الس��لطات المحلي��ة .تنطلق هذه السياس��ة ،كما
أس��لفنا ،من مب��ادئ الس��يطرة والتجزئة والتبعي��ة .فبالرغم من
سياس��ة الالمركزية التي ينتهجها الحكم المركزي رس��م ًيا ،إال أنه
عمل ًيا ما زال يس��يطر على الموارد الرئيس��ة التي تم ّكن السلطة
المحلي��ة من الخروج من األزمة .يس��يطر الحك��م المركزي على
م��ورد األرض وعلى إدارته وتخطيط��ه (ח׳מאיסי .)2003 ,وزير
الداخلي��ة هو ال��ذي يقرر منطقة نف��وذ البلدة ويق�� ّر الخارطة
الهيكلي��ة (ח׳מאיסי .)2004 ,وسياس��ة الس��لطة المركزية هي
تقليص الح ّيز الذي تديره وتخطط له السلطة المحلية (خمايسي،
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توس��ع البلدة ويحول
 .)2008هذا التخطيط الح ّيزي يقلص فرص ّ
دون تط�� ّور ف��رص اقتصادي��ة فيها .كم��ا زادت سياس��ة التمييز
الممؤس��س في رصد الموارد المالية من تبعية السلطة المحلية
للحك��م المركزي .فرغم التغ ّيرات والتحوالت الش��كلية والجزئية
في سياس��ة الحكم المركزي تجاه السلطات المحلية ،إال أن هذه
السياسة ما زالت تضبط وتعيق تنمية المجتمع العربي واستفناد
طاقاته االقتصادية ،وتس��عى إلى اس��تمرار تأمين تبعية السلطة
المحلية والمجتمع العربي للحكم المركزي .وتش ّكل مكانة العرب
في إطار المواطنة المنقوصة والمشروطة معي ًقا رئيس ًيا وإشكالية
بنيوية في تطوير عالقة مواطنة ،وأمام فتح فرص حراك جغرافي
ووظائفي أمام المواطنين العرب يس��هم ف��ي تطويرهم وخروج
السلطات المحلية العربية من األزمات التي تعانيها.
المحور الثان��ي :ثقافة المجتمع العربي وكينونته والس��يرورات
التي تجري به والتي تحدث صيرورات معيقة .هذا المجتمع يمر
بمرحلة تمدّن قس��ري مش�� َّوه ،مكبوح وانتقائ��ي ،وهو مجتمع
شاب مستهلك لخدمات تشكل عبئًا على خزينة السلطة المحلية.
معظ��م المجتمع العربي يس��كن األط��راف الجغرافية والهامش
االقتصادي ،هذا المجتمع في غالبه مستضعف اقتصاد ًيا وقدرته
واس��تعداده لدفع التزاماته للس��لطة المحلية محدودة .كما أن
الحال��ة والوضع والمكانة التي نش��أ فيها هذا المجتمع ش��هدت
ً
وتأرجحا بين العصرانية المادية
ش��روخا وازدواجيات وتناقضات،
ً
من جهة والمحافظة على التقاليد واألنماط السلوكية القبلية ،من
جه��ة أخ��رى .ف��ع أن المجتم��ع العرب��ي يم��ارس االنتخابات
الديمقراطي��ة ،ولكنه ما زال مجتم ًعا غي��ر ديمقراطي كما تدلِّل
المفاهيم والس��لوكيات التي نش��أت فيها العملية الديمقراطية
المطبق��ة ف��ي الس��لطات المحلي��ة العربية .ال بل إن ممارس��ة
منظومة ديمقراطية ف��ي مجتمع تك ِّرس منظومته الثقافية ال ُبنى
والتراتب��ات المجتمعي��ة التقليدي��ة خلقت عملي�� ًة ديمقراطي ًة
مش َّوهة .صحيح أن االنتخابات للسلطات المحلية العربية تش ّكل
فرص��ة لممارس��ة جزء من الحري��ة الفردية ،وت��ؤدي إلى تداول
الس��لطة ،ولكنها ما زالت تخضع إلى ذهنية وثقافة وس��لوكيات
تنتج توت��رات وصراع��ات بي��ن المواطنين حس��ب االنتماءات
العش��ائرية أو القبلي��ة أو الطائفية .وهي التوت��رات ينزلق إليها
موظف��و وقي��ادات الس��لطة المحلية ً
أيض��ا .البن��ى االجتماعية
التقليدي��ة ،إلى جانب األطماع التي تس��عى إلى تحقيقها بعض
القيادات المحلية ،قد تؤدي في بعض الحاالت إلى وصول قيادات
غير رشيدة إلى سدّة الحكم المحلي ،تزيد من معاناة المواطنين
وتح��دث نزاعات داخل البلدة من أجل المحافظة على مصالحها
والوصول إلى الس��يطرة على الس��لطة المحلية .ال شك أن سقف
التقدُّ م المكبوح والمحدود أمام العرب ،وانحصار الفرص والحراك
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داخل الحك��م المركزي واإلدارة القطرية ،والزيادة النس��بية في
الموارد التي تدار من قبل السلطات المحلية ،كلها عوامل دفعت
نحو زيادة الصراع والمنافس��ة على ف��رص العمل داخل البلدات
العربية بما يش��مل الس��لطة المحلية .كما دفع العداء التقليدي
من قبل المواطنين العرب لسياسات وممارسات السلطة المركزية
نح��و تطوير ثقافة العداء للمؤسس��ة دون التمييز بين الس��لطة
المحلي��ة وتلك المركزية .وبالتال��ي خلقت حالة العداء ومقاومة
الس��لطة المركزية من قبل العرب خلق حالة من العداء للسلطة
المحلي��ة والتش��كيك ف��ي أدائه��ا .وتع ّمقت ه��ذه المعوقات
واإلش��كاليات نتيجة لثقافة رد الفعل ،وقلة المب��ادرة ،والتبعية،
وتذويت بعض الس��لوكيات اإلس��رائيلية المس��توردة من شاكلة
«يحق ل��ي» – أي المطالبة وواجب الس��لطة توفي��ر المطلوب
للمجتم��ع .ه��ذه الثقافة الت��ي يتصف بها المجتم��ع الضعيف
والمهمش بتوجهه نحو المركز.
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المحور الثالث :أداء السلطة المحلية ،ويشمل القيادة السياسية
والكادر الوظيفي المهني .فما زال هذا األداء يعمل بموجب نظم
وأدوات تقليدي��ة ولم يرتق في غالب األحيان إلى النظم اإلدارية
العصري��ة .كم��ا أن لمعظم موظفي ومنتخبي الس��لطة المحلية
ارتباطات عائلية تعيق أدائهم كسلطة حيث يح َرجون في تطبيق
النظ��م والقوانين المفروضة ،خاص��ة فيما يتعلق بدفع الضرائب
ومص��ادرة أراض للمصلحة العامة .كم��ا أن العالقة الحميمة بين
بعض المنتخبين أبناء حمائل معينة وموظفين ينتمون إلى نفس
الحمولة يؤدي في بع��ض األحيان إلى محو األدوار ،حيث يعمل
الموظف كأنه سياس��ي وج��زء من المؤثرين عل��ى اتخاذ القرار
السياس��ي وليس الق��رار المهني معتمدًا عل��ى وظيفته وقدراته
المهنية ،وفي حاالت أخرى نجد أن التوتر بين المنتخبين يتحول
إلى توتر بين الموظفين أنفس��هم وبينهم وبين السياس��يين من
فئات أخرى نظ ًرا النتمائهم ،وقد يتصاعد التوتر ليصل إلى درجة
المحاس��بة الشخصية واالنتقام بشتى الوس��ائل مقابل تفضيالت
ليس��ت مبنية على أساس مهني أو على أس��اس األداء الوظيفي.
وقد ُيحدث هذا التوتر في الس��لطة المحلية ش��لال ،وإن لم يكن
كامال فه��و نصفي ،ويقل��ل حت ًما م��ن دافعية مديري األقس��ام
والموظفين ألدائهم مهامهم ،مما يثقل على كاهل رئيس السلطة
المحلية ويدخل السلطة المحلية في أزمات وعجز مالي ،إنتاجي
وديمقراطي .صحيح أن معظم موظفي الس��لطات المحلية اليوم
يحملون شهادات جامعية أو يمتلكون الشروط األدنى لوظائفهم
ولكن المشكلة تكمن في الدافعية وفي التوترات واألداء المتأثر
بثقافة اإلدارة ،وفي القدرة على المحاس��بة على أساس اعتبارات
مهنية وخلق حالة من الش��فافية ف��ي األداء وإدارة أجندة بلدية
دافعة لتطور البلدة .هذا األداء متأثر من شح الموارد والتداوالت

تقاس��م أدوار غير
المضط��ردة إلدارات الس��لطة المحلية ،ومن ُ
واض��ح بين المنتخبين والموظفين ف��ي إدارة وتقديم الخدمات
للمواطني��ن .كما أن للمناخ العام في البلدة تأثر ًيا مباش�� ًرا على
أداء الس��لطة المحلي��ة ومعاناته��ا من المعوقات واإلش��كاليات
وقدرتها على العمل بشكل لولبي وتراكمي لدفعها نحو االنطالقة
وتنمية البلدة .هذا األداء في السلطة المحلية متأثرة من الظروف
البنيوية والوظائفية المحلية داخل البلدة والعالمية كما سنش��ير
له في المحور الرابع.
المحور الرابع :الظروف والش��روط البنيوية الداخلية والخارجية
التي تؤثر على أداء الس��لطة المحلية ،حيث أن معظم السلطات
المحلية العربية تقع في األطراف في بلدات صغيرة وبها مجتمع
فت��ي يحتاج إلى اس��تهالك الخدمات وقدرته عل��ى اإلنتاج قليلة
نتيجة لمبناه الديموغرافي ،موقعه الجغرافي وقدرته التنافس��ية
المحدودة والمعوق��ات والحواجز التي تضعه��ا الحكومة أمامه
تش��بيكه ( )Networkingوتطوي��ره .ه��ذا المبن��ى البل��دي
والمجتمع��ي واالقتص��ادي يزيد م��ن نواقص البل��دات العربية
وس��لطاتها المحلية .خاصة في عهد العولمة الذي يزيد من نزعة
شحها في األطرافّ .إن
تركيز الموارد في منطقة المركز وبالمقابل ّ
عج��ز الس��لطات المحلية عن العم��ل على المس��توى العالمي
وتطبيقه على المس��توى المحلي  -بما في ذلك تطوير شراكات
قطاعية ووظائفية بين س��لطات محلية عربية مجاورة لتزيد من
أفضلياتها التنافسية وتوفير الخدمات  -زاد من إشكالياتها البنيوية
ً
ملحوظا أمام خروج الس��لطة المحلية من
وصار يش�� ّكل معي ًق��ا
أزمتها وعجزها .ال ش��ك أن هناك تفاوت بين السلطات المحلية
في أدائهم ،تطوير ش��راكات ،وتطوير إدارة رش��يدة ولكن المناخ
العام يش��ير إلى حالة من األزمة والمعان��اة تخلق بدورها حالة
أزمة وعجز داخل البلدة.

تطوير س��لطة محلية أ ْم حكم محل��ي لمواجهة
المعوقات

تش��ير المعوقات والكوابح التي عُ رضت س��اب ًقا ب��أن األزمة التي
يعان��ي منها الحكم المحلي في إس��رائيل ه��ي بنيوية وظائفية
وسياس��ية؛ ال بل ومزدوجة في حالة السلطات المحلية العربية.
أي أن السلطات المحلية العربية تعاني تقريبا من نفس المشاكل
والمعوقات التي تعاني منها السلطات المحلية اليهودية المجاورة
والمش��ابهة لها بالحجم ،والموقع والتركيبة الس��كانية ،باإلضافة
لذلك تعاني من سياسة موجهة تسعى الستمرار السيطرة ،التجزئة
والتبعية للس��لطة المحلية والمواطنين العرب ألجهزة الس��لطة
المركزي��ة وذلك نتيج��ة للمبنى اإلثنوقراطي ف��ي الدولة والذي
يفض��ل اليهود عن العرب .فمش��روع الدولة جزء من المش��روع
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الصهيون��ي الذي جاء لخدمة اليهود أوالً .ه��ذه المكانة والحالة
التي وجد العرب أنفسهم فيها وتط ّوروا خاللها تجعل من الصعب
تح ُّولهم إلى حكم محلي .ال ش��ك في أن تطوير حكم محلي هو
جزء من عملية دمقرطة المجتمع ،تعزيز تمثيله ومش��اركته في
صياغة ،إنتاج وامتالك حيزه العام وتطبيق مسؤوليته عليه .ولكن
ما زالت دولة إس��رائيل تح��ول دون تط ّور حك��م محلي تمنحه
الصالحيات والمس��ؤوليات ،رغم أن الحكم المركزي يدعي لفظ ًيا
بأن��ه يمنح الس��لطات المحلية صالحيات وأدوات ومس��ؤوليات
تم ّكنها من تطوير نفسها كحكم محلي .والسجال الذي دار مؤخ ًرا
في الحكومة والبرلمان بش��أن اقتراح وزير المالية إقامة ش��رطة
بلدية ،والمعارضة الواسعة لالقتراح من جانب كثير من المسئولين
الحكوميين وأعضاء الكنيس��ت تع ّبر عن نهج محافظ يسعى إلى
إبقاء الس��لطة والصالحيات بيد الس��لطة المركزي��ة وعدم نقلها
للحكم المحلي لتعزيز مكانته وتحس��ين وضعه ،بل إبقاء الحكم
المحلي تاب ًعا للس��لطة المركزي��ة .وأحد اعتب��ارات عدم تعزيز
وتطوي��ر حكم محل��ي مرتبط بإمكانية منح الس��لطات المحلية
العربية استقاللية في الصالحيات.
وجود الس��لطات المحلية العربية في دائ��رة مفرغة من العجز
واألزمة يحول دون انتقال الس��لطات المحلية العربية من مرحلة
اإلدارة المحلي��ة إلى س��لطات محلية قوية وإل��ى حكم محلي.
ويعود هذا إلى للعوامل التالية:
▪ ▪يتميز نظام الحكم في إسرائيل بالمركزية ،ويتعامل مع
الس��لطات المحلية ك��ذراع الحكم المرك��زي لتقديم
خدمات للمواطنين .تؤ ِّمن هذه الذراع س��يطرة النظام
على المواطنين ،وكل سلطة محلية ال تقوم بهذا الدور
 والذي يش��مل جباية الضرائب ،واإلدارة «الرش��يدة»حسب نظم وتعليمات وزارة الداخلية المسؤولة بشكل
مباش��ر عن الس��لطات المحلية  -يقوم وزير الداخلية
بحل ِّـها وتعيين رئيس معين أو تعيين محاس��ب مرافق
للس��لطة المحلية يضب��ط مصروفاته��ا ومدخوالتها أو
يجبره��ا على إعداد خطة إش��فاء .في العام  2006بلغ
عدد الس��لطات المحلية التي ُأجبرت على إعداد خطة
إش��فاء مصدّقة من وزارة الداخلية  122سلطة محلية،
من بينها  61سلطة محلية عربية .وتم في نفس السنة
تعيين محاسبين مرافقين في حوالي  41سلطة محلية
عربية ،وفي العام  2007ارتفع هذا العدد لما يزيد عن
وت��م ّ
حل س��لطات محلية
 50س��لطة محلي��ة عربية ّ
وتعيين رؤس��اء يهود لها .وحال ًيا ،في العام ُ 2008يدار
حوال��ي خمس الس��لطات المحلية العربي��ة من قبل
رؤس��اء معينين من وزارة الداخلية .يش��ير هذا الواقع

يبرعلا يلحملا مكحلا
إلى أزم��ة حقيقية داخل الس��لطات المحلية العربية،
تتج��اوز مس��ألة تقديم خدمات للمواطني��ن بل تهدّد
العملي��ة التمثيلية للمواطنين العرب الذي يمارس��ون
عملي��ة ديمقراطي��ة ،ينتخبون مرش��حهم وتقوم وزارة
الداخلية المسيطرة بخلع هذا الرئيس وتعيين موظف
مكان��ه بحج��ة ع��دم النجاع��ة االقتصادي��ة واإلدارية
الناجحة للس��لطة المحلية .حال��ة الوصاية هذه التي
تمتل��ك تطبيقها الس��لطة المركزية تؤث��ر كذلك على
تنظي��م الس��لطات المحلية العربية في جس��م قطري
كاللجن��ة القطرية للس��لطات المحلي��ة العربية حيث
يقوض قوتها ،فعاليتها وفعالياتها كجسم منظم لممثلي
الجمه��ور العربي وم��ع ذلك تضعف لجن��ة المتابعة
لشؤون المواطنين العرب حيث يشكل رؤساء السلطات
المحلي��ة ذراعًا مهمة في أداء وتمثي��ل لجنة المتابعة
لشؤون المواطنين العرب.
▪ ▪كث��ر الحديث عن وجوب إج��راء إصالحات في الحكم
المحل��ي وعالقته م��ع الحكم المرك��زي (רזין;2003 ,
נחמיאס ،)2006 ,ولكن األبحاث تج ِمع على أن إجراء
إص�لاح بنيوي جذري في الحك��م المحلي وعالقته مع
الحك��م المركزي أمر غير متوق��ع ،وذلك نتيج ًة لمبنى
الحكم في إس��رائيل الذي يتألف من أحزاب متعددة،
لكل منها مصالح ربم��ا متناقضة ،وكذلك نتيج ًة لحجم
الدول��ة الصغي��ر والمبنى االقتصادي ال��ذي يميل إلى
الرأس��مالية والليبرالي��ة وتقلي��ص دولة الرف��اه .مبنى
الحك��م وتش��كيل المجتم��ع هي عوام��ل تحول دون
إصالح جذري وإقامة حكم محلي في إس��رائيل يشمل
السلطات المحلية العربية.
▪ ▪مقومات السلطات المحلية العربية الضعيفة والمتعلقة
بعملية إضعاف مبرمجة نظ ًرا لسياس��ة التمييز القومي
ش��ح الموارد
من قبل الس��لطة المركزية ،باإلضافة إلى ّ
المتوف��رة لديه��ا والتي تمكنه��ا من زي��ادة إيراداتها
االقتصادي��ة لتتمكن من إدارة مس��تقلة والتواصل مع
جه��ات تقوم بتمويلها .وما يزيد من إضعاف الس��لطة
المحلية هو قدرتها المحدودة على التنافس الستقطاب
مس��تثمرين ألن أغلبي��ة هؤالء من اليه��ود ،ويفضلون
التوطن واالستثمار في البلدات اليهودية ،هذا باإلضافة
إلى دعم الحكومة لهم عند إقامة نشاطهم االستثماري
ف��ي بل��دات يهودية .كما يح��ول المبن��ى االجتماعي
والثقافي في البلدات العربية ،والذي ما زال يميل إلى
القبلي��ة والفئوية العظامية المحلي��ة واإلقليمية ،دون
تط ّور نموذج يسعى إلى االستقالل المحلي.
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تقف هذه األسباب مجتمعة حائال أمام تطوير حكم محلي عربي
كجزء من عدم تطوير حكم محلي عام في البالد .ويش ّكل تطوير
أساس��ا لإلدارة الذاتية للمواطنين العرب ،وهو
حكم محلي عربي ً
ما قد يؤدي إلى طلب االنفصال القطاعي بدائ ًيا واالنفصال الكلي
الح ًقا إذا ما اس��تمرت سياسة التمييز المبرمجة والممأسسة تجاه
المواطني��ن العرب .إن وعي الحكم المركزي إلس��قاطات تطوير
حكم محلي عربي يش�� ّكل داف ًعا الس��تمرار الس��يطرة والتجزئة
والتبعي��ة للعرب من خ�لال الحكم المحل��ي ألذرع الدولة ،مما
يك ِّرس حالة العجز واألزمة.

خاتمة
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لق��د تحولت نظ��رة المواطنين العرب للس��لطة المحلية وأصبح
التوج��ه إليها باعتباره��ا «حكومة محلية» ،ولكن هذه الس��لطة
المحلية ما زالت تكسب رضا المواطنين بشكل جزئي ،وتوفر لهم
الخدمات المطلوبة بش��كل منقوص ،وما زالت تعاني محدودية
ف��ي تحقيق رغبات وطموح��ات كل مواطنيها الع��رب في واقع
فقدانهم لس��لطة مركزية تلبي طموحاته��م .وفي بعض األحيان
اس��ت ِغلت الس��لطة المحلية العربي��ة كذراع للس��لطة المركزية
للضبط والس��يطرة على العرب ،إضافة إلى تعميق التجزئة بينهم
والتبعي��ة ألجهزة الدول��ة واألغلبية اليهودية .ه��ذا الحال  -إلى
جانب محدودية اإلدارة الرش��يدة ووقوع الس��لطة المحلية بين
مطرقة السلطة المركزية وس��ندان المجتمع التقليدي الذي يمر
بمرحلة تمدن انتقائية مش�� َّوهة  -أدخل الس��لطات المحلية في
دائ��رة مفرغة من العج��ز واألزمات أصبح م��ن الصعب الخروج
منها ،ولكن ليس من المستحيل تغييرها .لقد ناقشت هذه الورقة
تط ُّور الس��لطة المحلية وخلصت إلى رصد المعوقات والمشاكل
السياسية ،البنيوية والوظائفية التي تشكل عبئًا حقيق ًيا على أداء
السلطة المحلية وإنجازها لمهامها .لقد حاولت سياسة الالمركزية
منح بعض المس��ؤوليات والصالحيات للسلطات المحلية ،ولكن
لم تمنحه��ا األدوات التي تزيد من إيراداتها وتوفر البنى التحتية
القانونية واالقتصادية واإلدارية المطلوبة لتح ُّول هذه الس��لطات
المحلية إلى حك��م محلي ،بالمقابل ارتفعت توقعات وحاجيات
الس��كان مما أوقع الس��لطة المحلية في حالة من العجز المالي
واالداري وعدم القدرة على أداء مهامها.
أؤم��ن بأن األمر ليس بمس��تحيل ،وبأنه من الممكن الخروج من
هذه األزمة ،ربما ليس على المدى القصير بل على المدى البعيد،
وذلك بشرط إحداث تغييرات جذرية على سياسة الحكم المركزي
تجاه الس��لطات المحلية .كما أدعي أن إلغاء سياس��ة الس��يطرة
والتجزئة والتبعية هي شرط أساسي لتغيير حالة ووضع السلطات
المحلية ألداء مهامها وتوفير س��لة خدمات مناس��بة للمواطنين؛

ولكن تغيير الش��رط األساسي ال يكفي إلخراج السلطات المحلية
العربي��ة من أزمته��ا بل هناك حاجة لتغيير ج��ذري في الهياكل
والثقاف��ة اإلدارية المعم��ول بها في الس��لطات المحلية ،وذلك
يش��مل مبنى وأداء ودافعية الهي��اكل اإلدارية الوظائفية العاملة
والمنتخبين السياسيين .إن زيادة وعي هؤالء لدورهم في سبيل
تطوي��ر المجتمع العربي وانتش��اله من حال��ة التجزئة والتبعية،
وأدائهم لعملهم بش��كل يليق بمؤسس��ة رس��مية ،هو أمر مهم
ورئيس��ي .كذلك فإن تغيي��ر ثقافة المجتمع وأف��راده وتخفيف
«عدائه��م» للس��لطة المحلي��ة وتعاملهم معها كس��لطة جاءت
لخدمته��م وإلدارة الحيز العام ال��ذي يمتلكونه ،وذلك من خالل
المبادرة لدفع مس��تحقاتها عليهم والتزاماته��م نحوها ،وتطوير
فعاليات لزيادة الفعاليات االقتصادية والنشاطات الثقافية داخل
البلدة.
أعتقد أن األمر منوط بنا وأن «من ج ّد وجد» .ولكن الس��ؤال هو
ماذا نريد وكيف نط ِّور إرادة التغيير؟ وهو متعلق بنا لكي نقاوم
سياسات السلطة المركزية بواسطة نزع حالة التشرذم فيما بيننا.
ال بد من الخروج من أزمة الس��لطات المحلية كجزء من الخروج
من أزمة مجتمعية شاملة نعاني منها .فإذا ُ
وضح الهدف ،وأحسنّا
األداء وأخلصن��ا في العمل فإن بإمكانن��ا إزالة المعوقات وتذليل
اإلشكاليات .ال أدعي أن هذا األمر بسيط ،خاصة في حالة ومكانة
العرب في إس��رائيل كما أس��هبنا .ولكن يج��ب العمل من خالل
وعي لواقعنا ورصد لمقدراتنا عاملين على زيادتها وتعزيز مكانتنا
من خالل زيادة فرص التنمية وليس فقط الحديث عن المعوقات
واإلش��كاليات .ال بد في النهاية م��ن صياغة برامج عمل تطبيقية
لمواجه��ة الوضع من خالل تعميق االنتم��اء ،بناء الذات وتجاوز
التجزئة والتبعية بواسطة زيادة المشاركة بين السلطات المحلية،
وتطوي��ر نم��وذج حداثي غير مش�� َّوه يكون رافع��ة إلعادة بناء
سلطاتنا وتحويلها إلى حكم محلي رشيد.
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