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تعتبر القي��ادة المحلية البلدي��ة ذات تأثير كبي��ر في المجتمع
العربي ،وهي أكثر القيادات ً
ارتباطا بالنسيج االجتماعي للمجتمع
العربي في اسرائيل ،وقد تم بحث موضوعة القيادة المحلية من
خالل جوانب عديدة ،منها طرق انتخابها ومميزاتها الديمغرافية،
ودورها في العمل السياس��ي القط��ري ،أو عالقتها مع الجمهور
العربي والمؤسسات الفاعلة في البلدة .وندُ ر ما درست األبحاث
المنتخبين وأداء المجلس
مميزات رئيس وأعضاء السلطة المحلية ُ
ف��ي الس��لطات المحلية العربي��ة (الح��اج وروزنفيل��د1990 ،
وخمايس��ي  ،1994غانم وعزاي��زة ،)2008 ،وذلك رغم أن رئيس
الس��لطة المحلية يش��كل الحلقة األساس��ية في إدارة الس��لطة
المحلي��ة وله صالحيات وامتيازات كثيرة يمكن أن تؤثر س��ل ًبا أو
إيجا ًبا على أداء السلطة المحلية.
ال يعني ذلك أن أداء الس��لطة المحلية متعلق فقط بدور رئيس
الس��لطة المحلية ،فهناك عوامل ال سيطرة لرئيس السلطة عليها
ق��د تعيق دوره على الم��دى القريب أو المتوس��ط ،فمثال كثرة
الكتل المحلية وغياب ائتالف بسبب طبيعة السياسة العربية قد
تكون عائ ًقا كبي ًرا أمام عمل وأداء رئيس الس��لطة (مهند.)2008 ،
ذل��ك أن لممي��زات رئيس الس��لطة واألعض��اء المنتخبين وألداء
مجلس السلطة المحلية أهمية وتأثي ًرا كبيرين على طرق التنظيم
واإلدارة الخاصة بها .تظه��ر هذه األهمية عبر صالحيات ومكانة
تنص عليها
ووظيف��ة رئيس الس��لطة واألعضاء المنتخبين الت��ي ّ
القواني��ن واللوائ��ح واألنظمة والتش��ريعات المتعلق��ة بالحكم

المحلي في إسرائيل.
يهدف هذا البحث الى إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه قيادة
الس��لطات المحلية وتأثيرها على أداء السلطة المحلية ،وتعتمد
نتائ��ج هذه الورقة على تحليل كيفي عميق لمقابالت ش��خصية
أجراها الباحث مع ثالثة رؤساء سلطات محلية عربية أنهو عملهم
ف��ي العام  ،2008المهندس ش��وقي خطيب رئيس مجلس محلي
يافة الناصرة ،1وقد ش��غل هذا المنصب لسنوات طويلة جدا اال
انه ق ّرر التخلي عن المنافس��ة في انتخابات الس��لطات المحلية
عام 2008؛ والش��يخ هاش��م عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم
بي��ن الس��نوات  ،20082-2003والذي لم يجدد ترش��يحه لفترة
ثانية؛ والسيد س��مير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون المحلي بين
الس��نوات  ،20083-2003والذي لم يعاد انتخابه في االنتخابات
المحلية عام .2008

رئيس السلطة المحلية من الهامشية الى المركز

في تموز  1975أق ّر الكنيست اإلسرائيلي تغيير طريقة االنتخابات
المحلي��ة ،حيث أصبح رئيس الس��لطة المحلية ُينتخب بش��كل
مباش��ر من الجمهور في انتخابات شخصية ،عامة ،سرية وبشكل
مستقل عن انتخابات عضوية المجلس المحلي أو البلدي .ويعتبر
ه��ذا التغيير األول م��ن نوعه ف��ي مبنى النظام السياس��ي في
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 .حوار أجراه الباحث مع الس��يد شوقي خطيب ،و ُنشر في العدد األول من “كتاب دراسات” ،عام
 .2008يُنظر إلىhttp://www.dirasat-aclp.org/arabic/isdarat/1/book1new3.pdf :
 .لقاء أجراه الباحث مع الشيخ هاشم عبد الرحمن.2009/8/29 ،
 .لقاء أجراه الباحث مع السيد سمير أبو زيد.2009/8/24 ،
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إسرائيل .ويتوجب على المرشح لرئاسة السلطة المحلية الحصول
على  40%على األقل من األصوات الصحيحة للفوز في االنتخابات.
كما جرى ضمن نفس التعديل فصل انتخابات السلطات المحلية
عن انتخابات الكنيس��ت ،بع��د أن كان العمليت��ان االنتخابيتان
تجريان في يوم واحد.
ل��م يع ّبر ه��ذا التغيير ،ب��رأي بعض الباحثين ،ع��ن تحوالت في
السياسة المحلية أو عن إصالح للحكم المحلي ،بل عبر أكثر عن
ضعف الحكم المركزي في بداية عقد السبعينات.
كان��ت االنتخابات المحلي��ة التي أجريت في الع��ام  1978هي
األولى التي أجريت حس��ب طريقة االنتخابات المباشرة لرئيس
الس��لطة المحلية (م��ا عدا الناصرة التي أجري��ت فيها انتخابات
مؤجل��ة بالطريقة المباش��رة في كان��ون األول ديس��مبر 1975
وانتُخب فيه��ا الراحل توفيق ز ّياد لرئاس��ة البلدية) .وحتى ذلك
العام أجريت االنتخابات حسب الطريقة القديمة ،حيث كان يتم
انتخاب رئيس الس��لطة المحلية من خالل التصويت بين أعضاء
المجلس المنتخبين ،حيث رافق هذه الطريقة السياسية اعتبارات
ائتالفية ضيقة بين أعضاء المجلس المحلي.
منح قانون االنتخابات المباشرة رئيس السلطة قوة كبيرة تتجاوز
قوة أي عضو س��لطة محلية ،وكان الهدف من سنّ القانون تحرير
رئيس السلطة من االبتزاز السياسي الناتج عن طريقة انتخابه من
أعض��اء المجلس ،وتنجي��ع أداء الحكم المحل��ي .إال أن الطريقة
الجديدة لم تقلل م��ن االبتزاز والضغوطات ،ألن اعتبارات رئيس
الس��لطة المحلي��ة أصبحت اعتب��ارات انتخابية عام��ة ولم تعد
محصورة في االعتبارات االئتالفية الضيقة (مصطفى.)2008 ،
في بحث أجري عام  1988عن موقف رؤس��اء وأعضاء السلطات
المحلي��ة العربية حول تأثي��ر قانون االنتخابات المباش��رة على
مكانتهم ،قال  91%من الرؤساء إن التغيير عزز من مكانتهم بين
حس��ن من وضعهم أمام
أعضاء المجلس ،وقال  86%إن القانون ّ
حسن من وضعهم أمام موظفي وزارة
الجمهور ،وقال  81.5%إنه ّ
الداخلية ،فيما رأى  91%من الرؤس��اء أنه عزز من مكانتهم أمام
أبن��اء الطائفة أو الحمولة .ف��ي المقابل تب ِّي��ن نتائج البحث أن
 100%م��ن أعضاء الس��لطات المحلي��ة يعتق��دون أن التعديل
القانوني س��اهم في تعزيز مكانة الرؤساء على حساب مكانتهم
في كل مجاالت اإلدارة والعمل في السلطة المحلية ،ففي القضايا
العينية تب َّين أن  70.4%أشاروا إلى أن القانون عزز موقع الرئيس
في مس��ألة اتخاذ القرارات ،واعتب��ر  78.7%أنه أعطى قوة أكبر
للرئيس في قبول موظفين للعمل 68% ،في إقالتهم ،ورأى 79%
أن القان��ون الجديد من��ح الرئيس قوة أكبر ف��ي تنفيذ القرارات
(عباس.)1988 ،
لم تؤد الطريقة الجدي��دة ،كما توقع أصحابها ،إلى تحرير رئيس

يبرعلا يلحملا مكحلا

الس��لطة المحلية م��ن ضغوط وابت��زاز المجل��س المحلي ،ألن
المجل��س المحلي حاف��ظ على صالحي��ات ذات أهمية كان من
شأنها ّ
ش��ل عمل الرئيس والس��لطة المحلية إذا لم يجد الرئيس
وخصوصا إذا
المعادلة الصحيحة للتعامل م��ع المجلس البلدي،
ً
ل��م يكن لديه ائت�لاف في المجلس المحل��ي ،ويعتبر األمر أكثر
تعقي��دًا في المجتم��ع العربي ،بس��بب كثرة القوائ��م الصغيرة
المتنافس��ة والتي تحظى بتمثيل ف��ي المجلس المحلي ،ما يزيد
من تعقيد تشكيل ائتالف محلي في السلطة المحلية (مصطفى،
.)2008
لم يه��دف القانون الجديد إل��ى ترتيب األوضاع السياس��ية في
الس��لطات المحلية ،وإنما جاء بهدف اخراج الحكم المركزي من
أعبائه ومنح صالحيات ونفوذ كبيرين لرئيس السلطة أمام أعضاء
المجلس ،وذلك من خالل منحه الش��رعية من المواطنين مباشرة
وليس من األعضاء ،بمعنى أن الهدف األساسي للقانون كان هد ًفا
وظائف ًيا وتنظيم ًيا باالساس ،ولكنه لم يتع ّمق في األبعاد السياسية
وانعكاس��ات ذلك فيما بع��د على مبنى وأداء الس��لطة المحلية
ورئيسها.
المتبعة النتخاب رؤس��اء الس��لطات
بنا ًء على طريقة االنتخابات ُ
المحلي��ة ،ووفق��ا لقوانين وأنظم��ة الحكم المحلي ف��ي البالد،
يتوجب على رئيس السلطة المحلية قيادة السلطة ،إدارتها وإدارة
المرتبطة بها (مصطف��ى .)2008 ،ومع
جمي��ع األجهزة البلدي��ة ُ
غياب أي ش��رط ُملزم بخصوص المؤهالت ،الش��هادات أو الخبرة
المرشحين لرئاسة السلطة ،يدعي بن إليا ( )1999أن التجارب
عند ُ
المتراكم��ة ،من��ذ تبني طريق��ة االنتخابات المباش��رة لرؤس��اء
البلديات ،تشير إلى أن العديد من من رؤساء السلطات المحلية
المناسبة إلدارة هيئة
يفتقرون إلى المؤهالت والقدرات اإلدارية ُ
عام��ة .كما وجد عالق ًة مباش��رة بين هذا الوضع وبين سياس��ات
العجز المالي المتواصل في الحكم المحلي.
يتمتع رئيس الس��لطة المحلية بصالحيات ومهام واسعة النطاق
ت��كاد تم��س كل مجاالت العمل ف��ي البلدة ،م��ن ضمنها :عقد
االجتماعات المنتظمة للمجلس البلدي ،تشكيل االئتالف ،إقتراح
تعيين النواب ،إقتراح تش��كيل اللجان ،إع��داد ميزانية المجلس،
تنفيذ قرارات وسياسات المجلس البلدي ،اإلدارة العامة للسلطة
المحلية ،المس��اهمة في اإلدارة المالية للسلطة المحلية ،تعزيز
عملية س��ن القوانين البلدي��ة ،تمثيل الس��لطة المحلية ،إقتراح
تعيي��ن موظفي��ن نظاميين ،تعيي��ن وإقالة العاملي��ن ،المبادرة
بتقديم المش��اريع وبرام��ج التطوير ،إختيار م��ز ِّودي الخدمات
المختلفة ،التنظيم والبناء وغير ذلك.
وتنبع أهمية رئيس السلطة المحلية في إسرائيل من أن نجاح أو
فشل الس��لطة المحلية يقع على مس��ؤوليته باألساس .فتحصيل
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الميزاني��ات والموارد والتأثير على متخ��ذي القرارات في الحكم
المركزي يتعلقان بالدرجة األولى بنمط ونوع رئيس السلطة الذي
يدير الس��لطة المحلية .ويمكن القول إن في مس��تطاع الرئيس
القدي��ر النهوض بس��لطته المحلية في نفس الظ��روف التي قد
تك��ون في حالة فش��لها ،حيث أن صفات مثل القي��ادة ،اإلقناع،
الخلفية السياس��ية ،العالقات الشخصية وغيرها من الصفات في
رئيس الس��لطة ،قد تؤثر على وضعية السلطة المحلية .وفي هذا
الس��ياق يش��ير دهان الى أن عوامل مثل وجود رؤية مستقبلية
لدى الرئيس ،وإستراتيجية عمل ،وخصال شخصية معينة ،وطريقة
عم��ل ،وعالقات إنس��انية ،تؤثر على العمل البل��دي في مجمله
(دهان.)2009 ،2000 ،

رئيس السلطة :إزدواجية المهني والسياسي

تتعلق مكانة الس��لطة المحلية ودوره��ا بعوامل مختلفة ،أهمها
مبنى الحكم المحلي وعالقته مع الحكم المركزي (ايزنكنغ-كانة،
 ،2004اريان .)1998 ،ويمكن اإلشارة إلى خمسة أنماط من هذه
العالق��ة بين دور ومكانة الرئيس من جهة ومبنى الحكم المحلي
من جهة أخرى ،وهي األنماط المنتش��رة في الحكم المحلي في
الواليات المتحدة األمريكية (بن اليا:)1997 ،
▪

▪
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▪

▪«نم��وذج الرئيس الق��وي» ()Strong mayor model
وهو مش��ابه للنظام اإلس��رائيلي ،بحي��ث تتجمع كل
الصالحي��ات في ي��د رئيس الس��لطة المحلي��ة ،وهو
الش��خصية المركزي��ة في المبنى التراتب��ي في الحكم
المحلي والمسؤول عن اتخاذ القرارات.
▪«نظام الرئيس الضعي��ف» (،)Weak mayor model
وه��و النظام ال��ذي كان متب ًعا في اس��رائيل قبل إقرار
َ
المباش��ر لرئيس الس��لطة المحلية.
قانون االنتخ��اب
وحس��ب هذا النظام يقوم المجلس المحلي بانتخاب
رئيس الس��لطة من بين أعضائه وبذلك يستمد الرئيس
شرعيته وقوته من أعضاء المجلس المحلي ،مما يجعله
تاب ًعا لهم.
▪“لجنة إدارية منتخبة” ( )Commissionوالتي تشكل
في نفس الوقت المجلس المحلي واإلدارة في السلطة
المحلية.
▪“مدي��ر مدينة مهن��ي” (،)Council-City manager
وهو نمط شائع أيضا في الواليات المتحدة االمريكية.
▪نمط « ”Town Meetingوهي صورة الحكم األساسية
وه��ي ذات صلة للبلدات الصغيرة ،أي التي يصل عدد
سكانها إلى بضع مئات .وهو نمط منتشر في الواليات
المتحدة وال يمكن طب ًعا تطبيقه في البالد .حيث يعتبر

اجتماع الس��كان جمي ًعا أم ًرا ضرور ًيا لتشريع القوانين
المحلية في البلدة.
يدع��ي بن ايليا ( )1999أن هناك حاجة لالنتقال بالحكم المحلي
االس��رائيلي من مبنى س��لطة محلية يكون فيه��ا الرئيس منتخ ًبا
بش��كل مباش��ر ،أي من النمط األول ،إلى النمط الثالث ،بحيث
متخصصا وليس منتخ ًبا ،وحسب
رئيسا مهن ًيا
ً
يكون رئيس السلطة ً
أدبيات الحكم المحلي فالمقصود بالرئيس المهني ليس المتعارف
عليه عندنا باسم “المدير العام” ،بل يجري الحديث عن وظيفتين
ودورين مختلفين تما ًما .ينطل��ق هذا المبنى من االدعاء القائل
بأن الس��لطة المحلية تحت��اج إلى قدرات مهني��ة خاصة ،كونها
مؤسس ًة اقتصادية تحتاج إلى رئيس مهني وليس رئيس منتخب.
يعتق��د بن ايليا أن الدمج الحاصل في النموذج اإلس��رائيلي  -أي
رئيس س��لطة قوي منتخب يناط به في نفس الوقت دور إداري
 يؤدي إلى مش��اكل عدي��دة ،أهمها ازدواجية ال��دور بين كونالرئيس ش��خصية جماهيرية منتخبة وكونه المسؤول األعلى عن
المبن��ى اإلداري التنظيم��ي ،ما يؤدي إلى عط��ب في عمله .كما
تعرقل ه��ذه االزدواجية موض��وع الش��فافية والمراقبة ،وكذلك
اتخاذ الق��رارات ،حيث ال تخض��ع كلها العتب��ارات مهنية فقط،
وت��ؤدي إلى غي��اب واضح للمعايي��ر اإلدارية الت��ي على رئيس
السلطة أن يتحلى بها ،حيث أن الفرد يتح ّول لرئيس سلطة بسبب
انتخابه جماهير ًيا وليس هناك متطلبات تتعلق بقدراته اإلدارية
عند ترشيحه لرئاسة السلطة المحلية (بن ايليا.)10 ،1997 ،

مصادر القيادة المحلية

في بحث أجراه مصطفى ( )2008حول القيادة المحلية تب ّين أن
هن��اك ثالثة مصادر للقيادة المحلي��ة البلدية ،المصدر األول هو
المبن��ى االجتماعي الحمائلي الذي ينتج الكم األكبر من رؤس��اء
الس��لطات المحلية العربية ،مع اإلش��ارة إلى أن هذا النمط من
القي��ادة يختلف عن القيادة الحمائلية التقليدية التي ظهرت في
الخمس��ينات والس��تينات ،حيث أن القي��ادة الحالية في الغالب
متعل ِّـمة وأكاديمية لكنها تجد في اإلطار العائلي استثما ًرا سياس ًيا
مضمو ًنا ورافعة للوصول الى رئاس��ة الس��لطة المحلية .وقد أدى
غي��اب القيادة التقليدي��ة المركزية القوية إل��ى ازدياد التنافس
داخل العائالت على الدعم العائلي ،فبتنا نرى أكثر من مرشح من
نفس العائلة.
أم��ا المصدر الثاني للقي��ادة المحلية فهي القي��ادة القادمة من
األح��زاب والح��ركات السياس��ية الفاعلة على س��احة الجماهير
العربية ،وهو العدد األقل من رؤس��اء السلطات المحلية .وتتميز
ه��ذه القي��ادة بالتزامها الحزبي والسياس��ي ودمجها بين العمل
البلدي المحلي والنش��اط السياس��ي القطري ،لكن هذا ال يعني
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أنها متح ِّررة كل ًيا من قوة الجذب الحمائلي .فبعض هذه القيادات،
وليس كلها طب ًع��ا ،يدمج ويحاول الدمج ألس��باب برغماتية بين
االنتماء الحزبي وقوة الجذب الحمائلي ،إلدراكه صعوبة انتخابه
في السياس��ة المحلية العربية باالعتم��اد على قوة الحزب وبناه
التنظيمية الحديثة وحسب.
أما المصدر الثالث من القيادة المحلية البلدية فهم المستقلون،
وه��و نمط مركب م��ن األكاديميين وأصح��اب المهن الحرة من
جه��ة ،ورج��ال األعم��ال من جه��ة أخرى .وع��اد ًة م��ا يتنافس
المس��تقلون ف��ي قوائ��م مس��تقلة ويحاول��ون تح��دي القوائم
والمرشحين الحمائليين والحزبيين على حد سواء .وكثي ًرا ما يكون
طرحه��م المركزي أن «البلد للجمي��ع» ،وان قائمتهم هي قائمة
«فوق حزبية» أو «فوق عائلية» .وال يستمد المستقلون شرعيتهم
للمنافسة من تراكم عمل اجتماعي أو جماهيري داخل المجتمع،
وإنما من الش��هادة الجامعي��ة عند األكاديميي��ن أو النجاح في
الس��وق عند رجال األعمال ،وكأن الشهادة هي مكانة اجتماعية
باألساس وليست لق ًبا اكاديم ًيا.

القيادة السياسة وأداء الحكم المحلي

يعتم��د هذا القس��م من البحث عل��ى المقابالت الت��ي أجراها
الباحث مع عدد من الرؤس��اء الس��ابقين في السلطات المحلية
العربية ،وسنس��تعرض بع��ض النقاط التي تتعل��ق بمكانة ودور
رئيس السلطة وصفاته من جهة نظرهم.

 .1خلفية الرئيس المنتخب :يعتقد الرؤساء أن الرئيس المنتخب
نجاحا من
على أس��اس حزبي-سياس��ي ُيتوقع منه أن يكون أكثر ً
الرئي��س المنتخب على أس��اس حمائلي-عائل��ي ،يقول في هذا
الصدد الس��يد س��مير أبو زيد« :أعتقد أن االنتخاب على أس��اس
سياس��ي يختلف عن االنتخاب على أس��اس حمائل��ي ،فعاد ًة ما
تكون لدى األول رؤية مختلفة والتزامات مختلفة ً
أيضا ،فمرجعيته
هي الحزب ومؤسس��اته ،بينما مرجعية من انتخب على اس��اس
حمائلي هي الحمولة أو زعيم العائلة أو جزء منها أو من انتخبوه
من حمائل اخ��رى .بينما يف ّكر الرئيس الحزبي كثي ًرا في التعامل
مع حزبه نظ ًرا لوجود محاس��بات حزبية ،مما يجعل رؤيته أكثر
شمولية .الرئيس الحزبي صاحب كفاءات أكبر بسبب التصنيفات
التي تتم داخل حزبه والحراك الذي يمر به داخل الحزب تجعله
أكثر كفاءة في العادة ،كما أن مرش��ح الحزب مضطر للتعامل مع
كل الناس ألن الحزب يريد االس��تفادة من ذل��ك في االنتخابات
القطرية».
ويضي��ف أبو زيد« :أعتقد أن على األحزاب الفاعلة على س��احة
الجماهير العربية دخول معترك الحكم المحلي ،فرئيس السلطة
المحلية يملك قوة أكبر من قوة عضو كنيست ،السلطة المحلية
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هي المؤسس��ة الفاعلة والمؤث��رة األبرز ف��ي مجتمعنا العربي،
فقدرتها على تحرير األرض ،مثال ،قد تكون أكثر ش��أ ًنا من جهود
أعضاء الكنيس��ت ،وفي مس��تطاعها أن تؤخر أو تقدم البلد أكثر
من الكنيست».
يوافق الشيخ هاشم عبد الرحمن مع هذا الرأي ،إال أنه من أخذه
بش��كل مطلق ،ويقول إن األم��ر يتعلق ً
أيضا بممي��زات الرئيس
المنتخب وليس خلفيته فقط« :ليس بالضرورة أن يكون الرؤساء
واألعض��اء المنتخبون حمائل ًيا غير جيدي��ن ،فربما تفرز العائلية
مرش��حين أكفاء وممتازين ،لذا أق��ول إن التقييم يجب أال يكون
شخص ًيا ،فكما أن األحزاب السياسية قد تفرز مرشحين ممتازين،
فه��ي قد تفرز ً
أيضا مش��رحين غير جيدين مقارنة بالمرش��حين
العائليي��ن .ولك��ن الحدي��ث هنا ع��ن األداء في ظ��ل الظروف
الموضوعي��ة التي أفرزت هذا الرئي��س أو العضو ،وهناك تكمن
المخاطر حيث أن الضغوطات العائلية تؤدي بال ش��ك إلى اتخاذ
قرارات تفتقر أحيا ًنا للش��فافية والمهني��ة ،وقد تؤدي أحيا ًنا إلى
اتخاذ ق��رارات مخالفة للنظم التي تحك��م تصرفات الرئيس في
الحكم المحل��ي .لذلك ف��إن الضغوطات العائلي��ة أحيا ًنا تكون
س��لبية ،في حين تك��ون لدى األحزاب السياس��ية ضوابط مهنية
أكبر .لكن��ي أرى أحيا ًنا أن الضغط السياس��ي للقيادات الحزبية
عل��ى الرئيس له تأثير س��لبي ً
أيض��ا على أداء الس��لطة المحلية
ورئيسها».
الرئي��س هو أهم حلقة في الس��لطة المحلية ،فس��واء أجاء من
الح��زب أو العائلة يحدِّد دوره إل��ى درجة كبيرة نجاح أو إخفاق
الس��لطة المحلية ،لكن يتفق الرؤس��اء عل��ى أن الطاقم المهني
واإلداري في الس��لطة ال يقل أهمية ع��ن دور الرئيس ،فكالهما
يعي��ن أو يعيق اآلخر في هذه المس��يرة ،وتكاتفهما هو ش��رط
لنجاح السلطة.
يقول أبو زيد في هذا الخصوص« :على الرغم من كل التقييدات
الت��ي فرضت عل��ى رئيس الس��لطة المحلية من ج�� ّراء األنظمة
واللوائح الجديدة ،والتي تح ّد من عمل الرئيس وتح ِّوله إلى ش��به
موظف ،إال أن دور رئيس السلطة يبقى ها ًما في توجيه السلطة
المحلية وقيادتها ،على المستوى اإلداري واالقتصادي والسياسي
وعلى المس��توى الجماهي��ري العام .فرئيس الس��لطة هو بيت
القصيد في نجاح أو فشل السلطة المحلية ودوره مركزي وحاسم.
طب ًع��ا هن��اك اس��تثناءات ،حيث أن هن��اك حاجة إل��ى تعاون
الموظفين الكبار ألن غياب تعاونهم س ُيفش��ل الس��لطة المحلية
ناجح��ا .كما أن هناك عوام��ل خارجية ال
حت��ى ل��و كان الرئيس ً
ناجح��ا ،خصوصا تلك
يس��تطيع الرئي��س تفاديها حتى ل��و كان ً
المتعلقة بالميزانيات وغيرها من األمور الخارجة عن سيطرته».
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أما عبد الرحمن فيقول« :ال ش��ك أن رئيس السلطة المحلية هو
صاحب الرأي وصاحب السلطة والدور الحاسم والرائد في العمل
البل��دي ،ألن التعديالت القانونية أعطته هذه القوة ،وهي عملية
تراكمية بدأت منذ س��ن قانون االنتخاب المباشر لرئيس السلطة
المحلي��ة في منتصف الس��بعينات ،ولذلك فإن لرئيس الس��لطة
المحلي��ة الدور الحاس��م في الق��رارات وتوجيه السياس��ات في
الس��لطة المحلية ،باإلضافة إلى الجهاز المهني واإلداري وخاصة
الموظفين الكبار .ولكن النظم القانونية الجديدة في الس��نوات
األخيرة أثرت على قوة الرئيس في اتخاذ القرارات الفردية وأصبح
القرار التنفيذي بحاجة الى مشاركة الموظفين الكبار وموافقتهم،
حيث جاءت التعديالت الجديدة لتق ِّيد الرئيس وتح ِّمله مسؤولية
العطب التنظيم��ي واالداري في الس��لطة المحلية وجعلته أقل
استقاللية نسب ًيا في عالقته مع الطاقم المهني في السلطة .ولكن
الرئيس هو صاح��ب القرار في اتخاذ وتحديد السياس��ات وبناء
الميزانية وتدريج سلم األولويات في السلطة المحلية.
ويعتقد ش��وقي خطيب أن الس��لطة المحلية تحت��اج الى قيادة
اقتصادية وليس سياس��ية فقط« ،لقد أصبح الحكم المحلي قوة
اقتصادي��ة بكل ما ف��ي الكلمة من معنى ،فهو جس��م اقتصادي
بحاج��ة إلى إدارة اقتصادية من الدرجة األولى ،بجانب اإلدارة أو
القيادة السياسية االجتماعية المنتخبة».
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 .2بين ال��دور اإلداري واالجتماعي :على الرغم من دور الرئيس
في نجاح أو إخفاق السلطة المحلية ،إال أن هناك معوقات تحول
دون إدائه لمهامه على النحو الصحيح ،ومنها الدور الذي يتوقعه
رئيس��ا
من��ه الجمه��ور .فالجمهور ال يتوقع من الرئيس أن يكون ً
لس��لطة محلية فقط ،ب��ل أيضا زعي ًما اجتماع ًي��ا .يقول أبو زيد:
« ُيطلب من الرئيس في الس��لطات المحلية العربية أكثر من أداء
مهامه كرئيس س��لطة محلية حسب القوانين واألنظمة الرسمية،
صلحا اجتماع ًيا ،ما يؤدي
حيث يطلب منه المجتم��ع أن يكون ُم ً
إلى اس��تنزاف طاقات��ه وثني الرئيس عن القيام بعمله األساس��ي
وه��و إدارة الس��لطة المحلية والتخطيط لها ،ويبقيه أس��ير هذا
ال��دور االجتماعي .عل ًما بأن��ه يتوجب عل��ى المجتمع أن يفرز
أجهزة وأنظم��ة اجتماعية تقوم بعمل اإلص�لاح االجتماعي بين
الناس ،وهي ليست مهام لرئيس السلطة المحلية».
ويؤكد عبد الرحمن على هذا العائق« :مشاركة الرئيس االجتماعية
تف��وق أحيا ًنا واجباته اإلدارية كرئيس س��لطة محلية .فليس في
وس��ع الرئيس أن يكون في كل الحلبات والمجاالت ،ولذلك يتأثر
رئيسا للسلطة
عمله بما يحيطه .ولكن المجتمع يريده أن يكون ً
وفي نفس الوقت مشار ًكا له في أفراحه وأتراحه وأن يكون فاعال
في حل المش��اكل االجتماعية الكبيرة والصغيرة منها ،وهذا األمر
يره��ق الرئيس في بع��ض األحيان ولكنه يدرك أن تقاعس��ه عن

ممارس��ة هذا الدور االجتماعي قد يه��دِّد نجاحه في االنتخابات
القادمة».
 .3صفات ومق ّومات الرئيس الناجح :يشير الرؤساء إلى مق ّومات
وصفات متش��ابهة لدى الرئيس الناج��ح ،وإن أدرجوها بأوليات
ِ
متفاوتة .فيقول أبو زيد« :هناك عدة صفات أعتقد أنها يجب أن
تتواف��ر لدى الرئيس الناجح ،أوال اللباق��ة في التعامل مع الناس،
عليه أن يتس��م بالهدوء وبرودة األعصاب ال أن يكون مزاج ًيا في
تعامله مع الناس؛ ثان ًيا :االتزان في القرارات والش��مولة في أخذ
االعتبارات التي تحدد قرارات��ه؛ ثال ًثا :اإللمام بالقضايا االقتصادية
واإلدارية لتكون السلطة المحلية رافعة اقتصادية في البلد؛ راب ًعا:
وخصوصا في مواضيع االقتصاد
الثقافة العامة والتعليم األكاديمي
ً
والهندس��ة والحقوق .فاليوم ال مكان للش��اعر في رئاسة السلطة
المحلية ،الش��اعر بالمفهوم المجازي ولي��س العيني ،وأعتقد أن
على الرئيس أن يكون نشيطا من خالل المشاركة في المناسبات
العامة واالجتماعات القطرية ومرافقة العمل البلدي خارج بناية
المجل��س المحلي» .ويضي��ف أبو زيد« :لقد أصبحت الس��لطة
المحلية مثل أي ورش��ة عمل وتحتاج إلى مدير ناجح ،وهي في
جوانب مع ّينة بمثابة ش��ركة خاص��ة ،تحتاج إلى مدير عام ناجح
ضليع في اإلدارة .وهذا ما يجب أن يكون عليه رؤس��اء السلطات
المحلية».
ويقول عبد الرحمن« :أس��تطيع أن أذكر مجموعات مختلفة من
صف��ات مق ّومات الرئيس الناج��ح ،المجموعة األولى هي األمانة
واالس��تقامة والنزاهة والش��فافية .أم��ا المجموع��ة الثانية فهي
المعرف��ة بالعمل البل��دي وقوانين الس��لطات المحلية ومعرفة
اللغات العربي��ة العبرية واإلنجليزية .والمجموعة الثالثة هي أن
يكون لديه طاق ًما مهن ًيا أمينًا يثق به ويعطيه الثقة .أما المجموعة
الرابع��ة فه��ي توزي��ع الصالحي��ات والمراقبة بعد ذل��ك .بينما
المجموعة الخامسة من فهي أن يكون شجاعًا في اتخاذ القرارات
تصب في مصلحة
الت��ي يرى مع الطاقم السياس��ي واإلداري أنها ّ
الن��اس ،وأال تكون قراراته وفق ما يريده الناس ،وهناك فرق كبير
بين ما يريده الناس وبين مصلحة الناس .فعلى الرئيس ان يعمل
ما يراه مناسبا لمصحلة الناس ال ما يريده الناس .وعليه أال يخشى
مما «س��يقوله عني الناس» ،فالحقيقة هي األهم من أي مكسب
قصي��ر الم��دى ،والمصلحة الكب��رى للناس أولى من المكاس��ب
الصغرى .هناك ق��رارات قد ال يحبها الناس ولكن فيها مصلحتهم
وهنا الجرأة والش��جاعة والعقل الس��ديد في اتخ��اذ القرار .أما
المجموعة السادس��ة واألخيرة فهي أن يكون ذا رؤية استراتيجية
بعيدة المدى ،وأن يعمل على تحقيقها بهدوء واتزان ودود تردّد،
بحيث ال تخضع رؤيته للمدى القصير والتي تصل إلى فترة واليته
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فق��ط ،فنجد أن بعض المش��اريع تتم بدون عمل س��ليم وذلك
إلنهائه��ا في فترة قريبة مثل تعبيد الش��وارع بس��رعة ،أو اتخاذ
ق��رارات تعود بالفائدة اآلنية على الرئيس جماهير ًيا ولكنها تض ّر
الس��لطة المحلية على الم��دى البعيد ،وهنا ف��إن من الضروري
توافر رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدى الرئيس الناجح».
 .4المس��ؤولية عن األزمة :يرى الرؤساء الثالثة أن أزمة السلطات
ّ
ويش��خصها ش��وقي خطيب على النحو
المحلية العربية مركبة،
التالي:
«بتقديري كلنا شركاء ومسؤولين كأفراد وقياديين وأحزاب ،نحن
ثقفنا المواطنين على ّأن هناك سلطة مركزية تقهرنا وتم ّيز ضدنا،
ولألس��ف فقد وصل الحال إلى وضع الس��لطة المحلية في نفس
المرتبة مع الس��لطة المركزية ،والتي ،وبح��ق ،نعتبرها أنها هي
القاه��رة والمضطه��دة ،لذلك أوجد المواطن تفس��ي ًرا بنفس��ه،
ولرفض��ه القيام بالتزاماته تجاه الس��لطات المحلي��ة ،وفي دفع
المستحقات التي من المفروض أن يدفعها للسلطة المحلية من
أجل القيام بالخدم��ات الجماعية ،ولكن هناك أزمة ثانية ال تقل
وطأة أو خط ًرا من هذين األمرين؛ فالس��لطة هي ليس��ت سلطة
إلعطاء الخدمات وإنما س��لطة لتطبيق القان��ون ،لتطبيق نظام.
زمالؤنا الموجودون في األحزاب التي تناضل في الكنيس��ت ،في
البرلمان ،يتواجدون داخل البرلمان الذي يقوم بتشريع القوانين،
ومن الواضح بالنس��بة لي أنني ال أتوقع أن يتواجد أي حزب من
األح��زاب الوطنية التي تمثل الجماهي��ر العربية في أي حكومة
مستقبلية ،ما دام الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني قائ ًما وما دامت
الخط��وط العريضة إلقامة أي حكومة تمنع حل الصراع بش��كل
ع��ادل .ال يمكن ألي حزب من األحزاب أن يلتقي مع أي خطوط
عريض��ة ألي حكومة ،لذلك دورهم كان انتقاد الحكومات ،انتقاد
السياسة الحكومية ً
وأيضا مهمتهم التشريع ،بينما رئيس السلطة
المحلي��ة دوره أن ينفذ القوانين ،ويعمل حس��ب األنظمة التي
تضعها المؤسس��ة ويعطي خدمات للمواطن ،ولذلك لألس��ف لم
نتم ّكن كرؤس��اء من تذويت أننا س��لطة ولم نس��تطع نقل هذا
المفهوم إلى المواطن».
ويح��دد عبد الرحمن معادلة ثالثية األبعاد ألزمة الحكم المحلي
العربي« :سياسة التمييز التراكمية هي المسبب األول والمسبب
في أوضاع الس��لطات المحلي��ة العربية ،والمس��بب الثاني هو
المجتم��ع العرب��ي وانماطه الس��لوكية تجاه الس��لطة المحلية،
والمس��بب الثالث هو نوعية الرؤس��اء والجهاز اإلداري الموجود
في السلطة المحلية».

يبرعلا يلحملا مكحلا

خالصة

الرئي��س المنتخب على أس��اس سياس��ي حزبي ُي َّ
فض��ل (وليس
بالضرورة أفضل) عن الرئيس المنتخب على أساس عائلي ،حيث
أن الرئيس الذي ينتمي الى حزب سياس��ي يكون أكثر تح ُّر ًرا من
اعتب��ارات فئوي��ة أو تقليدية في عملية اتخاذ القرار .ومس��احة
عمل «الرئيس الحزبي» غال ًبا ما تكون أوسع من مساحة «الرئيس
العائل��ي» .وعلى الرغم من الس��لبية التي قد تت��راءى في األداء
الحزبي بسبب اعتبارات حزبية وسياسية ،إال أن االنتماء الحزبي
يبق��ى أكثر تح ُّررا من االنتماء التقليدي والعائلي .يخطط الرئيس
الحزبي للمدى البعيد وذلك ً
حفاظا على اس��تمرار حضور الحزب
في السياس��ة المحلية ،وإذا كانت هن��اك امتيازات حزبية مع ّينة
فهي امتي��ازات تتجاوز العائالت والحارات وتؤس��س لتس��ييس
الس��احة السياس��ية المحلية ،حيث يتح ّول الص��راع على برامج
سياس��ية-حزبية باألس��اس .أثبتت التجرب��ة التاريخية أن الحكم
المحل��ي يس��تطيع أن يفرز قيادات سياس��ية قطري��ة في حالة
انتخاب الس��لطة المحلية على أس��اس حزبي ،فغالبية القيادات
القطرية الت��ي أفرزها الحكم كانت قيادات محلية حزبية .وفيما
يتأثر الرئيس المنتخب على أساس عائلي من االعتبارات العائلية
في عملي��ة اتخاذ القرارات ،إذ يتح ّول إلى رئيس مجلس للعائلة،
وتتضاءل قدرته على تجميع الناس مع عائالت مختلفة؛ فإن قدرة
الرئيس الحزبي على تجميع الناس من كل العائالت أكبر ،ويصبح
النقد عين ًيا وبنّا ًء.
ً
ش��رطا أساس ًيا للنجاح.
يعتبر وجود الرؤية أو التصور عند القيادة
فقي��ادة ذات رؤي��ة تعمل عل��ى المدى القصي��ر والبعيد ضمن
تص�� ّورات مدروس��ة ومنظمة ،ل��ذا تحتاج القي��ادة المحلية إلى
تص�� ّورات ورؤى لتجا ُوز البن��ى التقليدي��ة واالجتماعية التي قد
تقف في طريقه .تعمل القي��ادة ذات الرؤية على اتخاذ قرارات
تنسجم مع المصلحة العامة اآلنية واالستراتيجة ،فال تكون قراراته
عش��وائية ضيق��ة قصيرة الم��دى تهدف إلى اع��ادة انتخابه من
جديد ،بل تكون قراراته جز ًءا من رؤية شاملة وهادفة حتى وإن
لم تحقق غايات آنية .تعمل غالبية القيادات المحلية على اتخاذ
ق��ررات مالية وإداري��ة تهدف إلى ضمان إع��ادة انتخابها ،وهنا
تظهر الحاجة إلى قيادة ذات رؤية محلية وسياس��ية تهدف إلى
تسهيل الطريق أمام الرئيس القادم من بعده حتى لو كان خص ًما
ل��ه ،وذلك لتحقيق تراكم اإلنجازات وعملية التطوير البلدي دون
انقطاع.
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