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أزمة الحكم المحلي العربي في إسرائيل:

تو�صيات للخروج من الأزمة

�
مدخل

د� .أحمد مطلق حجازي

باحث متخصص في شؤون الحكم المحلي العربي

يمر الحكم المحلي العربي في إس��رائيل في الس��نوات األخيرة
بتغيرات ذات أبعاد كبيرة في كافة االتجاهات .إذ يعاني من أزمة
تعتبر األصعب منذ قيام الدولة .فقد كان الحكم المحلي العربي
في إسرائيل يتمتع بقوة سياسية وجماهيرية مع تأثير كبير على
النظم الحياتية على الصعيد المحلي والقطري حيث جاءت هذه
األهمية بعد أن أصبح انتخاب رئيس السلطة المحلية يتم بطريقة
مباش��رة من قب��ل المواطني��ن و ُمنح رئي��س الس��لطة المحلية
صالحيات واسعة وس��يطرة سياس��ية وجماهيرية بصفته الذراع
التنفيذية للحكم المركزي على الصعيد المحلي.
يمكن القول إن الحكم المحلي العربي عانى لسنوات طويلة من
سياسة اإلجحاف والتمييز المنتهجة من ِقبل الحكومات اإلسرائيلية
المتعاقبة ،وما زالت هذه السياس��ة قائم��ة حتى يوم هذا وفي
جميع المجاالت مثل تخصيص الميزانيات ووضع خطط تطويرية
مالئمة للمجتمع العربي وتوفير احتياجات ومتطلبات الس��لطة
التوجه نحو
المحلي��ة ورفع المكانة االقتصادي��ة .أضف إلى ذلك ّ
الس��لطات المحلية العربية على أنه��ا ضعيفة ويصعب االعتماد
عليها بهدف تطوير البنى التحتية المالئمة للمجتمع المحلي.
سياس��ة اإلجحاف والتمييز كانت واضحة وظاه��رة للعيان على
مدار عش��رات السنين ،حيث ُوضعت سياسة مبرمجة تهدف إلى
تقلي��ص الميزانيات المخصصة لهذه الس��لطات ،من جهة ،وإلى
إعادة الحكم المحلي العربي الى أيام الحكم العسكري وما رافق
هذا الحكم من تبعية مطلقه لمؤسس��ات الدولة وتدخل مباشر

ودائ��م من قبل الحكم المركزي ف��ي كل ما يتعلق بإدارة الحكم
المحلي العربي ،من جهة أخرى.
هذه السياس��ة تمثلت بوس��يلتين اعتمدتهما الس��لطة من أجل
تحقي��ق هذا اله��دف :األولى بتعيين وصي أو محاس��ب مراقب
(مف َّوض إمضاء ثالث) ،يتمتع بصالحيات واسعة لمراقبه وتوجيه
وحتى وضع السياس��ات المالية للس��لطة المحلية ،وهي وسيلة
ظهرت بشكل جلي منذ العام  2003وحتى يومنا هذا .أما الوسيلة
الثانية فهي ّ
حل الس��لطات المحلية العربية وتعيين لجان مع ّينة
وظيفته��ا إدارة الس��لطات المحلي��ة ،حيث يصل ع��دد اللجان
المع ّين��ة اليوم ف��ي القرى والمدن العربية إل��ى  14لجنة تتمتع
بس��يطرة مطلقة على إدارة الس��لطة المحلية العربية والحفاظ
على توازن في الميزانيات.
هذا الواقع الذي وصل إليه الحكم المحلي العربي والذي سيكون
له تأثيرات مس��تقبلية على واقع المجتمع العربي في السنوات
القادم��ة يحتم علينا إعادة النظر ف��ي كل ما يتعلق بهذا الحكم
والعمل على إعداد مخطط��ات للتعامل مع واقع الحكم العربي
المحل��ي المتأزم ،والى إعادة مصادر الق��وة والنفوذ لهذا الحكم
ليصبح قاد ًرا على تفعيل قضايا المجتمع والوصول إلى مس��توى
خدمات مع جودة عالية.
يعتمد التحليل في هذا البحث على أربعة مس��تويات رئيس��ية،
تش ّكل باعتقادي حجر األساس في تغيير وتحسين واقع السلطات
المحلي��ة العربي��ة وبالتالي الخ��روج من الم��أزق الصعب الذي
يعانيه الحكم المحلي العربي )1( :المستوى اإلداري -التنظيمي،
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( )2المس��توى االقتص��ادي أي التطوير االقتص��ادي ورفع مكانة
البلدات العربية )3( ،مس��توى الس��لطة المركزي��ة ونظرتها إلى
الحكم المحل��ي العربي من خالل توفير الميزانيات وغيرها)4( ،
مستوى اإلطار المحلي -الديمقراطي.
إن فهم هذه المس��تويات وتطويرها من خالل حلول مرتبط في
عدة مواضيع تهم المجتمع المحلي ،مشاكل ،احتياجات ،قدرات،
قي��ادات وم��دى اإلصرار السياس��ي إلح��داث ه��ذه التحوالت.
المقص��ود هنا هو وضع خطط إصالحي��ة أو المبادرة إلصالحات
مقابل تغييرات تتفاعل مع االحتياجات .بدل المبادرة مع تخطيط
أساسا على االحتياجات وعلى القدرة
مالئم وصحيح والذي يعتمد ً
على رفع وتحسين ش��امل داخل الحكم المحلي العربي ،ووضع
مخطط��ات مالئمة وصحيح��ة تعتمد على متطلب��ات وتحوالت
ق��ادرة على خلق واقع جديد وش��امل في إط��ار الحكم المحلي
العربي.

إمكانيات وتصورات لحلول ممكنة
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من خالل هذا البحث سأقوم بتحليل العوامل باالعتماد على أطر
ممكنة تش��كل باعتقادي لب المشكلة ،وكذلك إعطاء اقتراحات
عمليه للحل ،لعوام��ل داخلية وخارجية .فيم��ا يتعلق بالعوامل
الداخلية هناك إطاران مهمان.
األول  -عوامل داخل الس��لطة :عوامل نابعة من السلطة المحلية
نفس��ها ،إحدى المش��اكل المركزية التي تعاني منها الس��لطات
المحلية العربية في البالد هي ظاهرة الفش��ل اإلداري النابع من
إدارة غير س��ليمة للسلطة المحلية .حسب بن ايليا ( ،)1997فان
النظام المتب��ع اليوم فيما يتعلق بالحكم في إس��رائيل ال يمكن
اعتباره الحل اإلداري األمثل .إذا نظرنا إلى واقع السلطات المحلية
في البالد لوجدنا أن الكثير من رؤساء السلطات المحلية القائمين
على إدارة الس��لطة ال يملكون التأهيل المهني الالزم أو التجربة
المهنية الكاملة إلدارة هذه السلطات ،كذلك فإن معظم المديرين
ومنتخبي الجمهور في هذه السلطات ال يملكون التأهيل المهني
الالزم للوظائف أو المناصب التي يشغلونها.
وبالتالي ُتدار السلطات المحلية بال مراقبة وبدون التشديد على
النجاعة في العمل داخل هذه السلطات ،األمر الذي يجلب معه
خصوصا وأن
تبذير لموارد اقتصادية وتراك��م في العجز المادي.
ً
معظم القائمين على هذه السلطات ال يملكون المبادرة لتحسين
الواقع السيء الذي تعانيه السلطات المحلية .وتسهم هذه األمور
في تفاقم األوضاع نحو االس��وء في ظل غي��اب خطط لتحديث
العمل اإلداري والمهني في هذه السلطات.

تأهيل كوادر قيادية قادرة على التجديد

إن الواقع الس��يء للس��لطات المحلية العربية ف��ي البالد يحتم

حض��ور طواق��م قيادي��ة تحديثية تمل��ك القدرة عل��ى تحديد
استراتيجيات وخطط مس��تقبلية تالئم الواقع وعلى التعامل مع
األزم��ات الحاصلة في الوقت الحاض��ر ،ومن المهام الملقاة على
معمق للواقع الذي يعيش��ه
عات��ق هذه القي��ادات تقدير وفهم َّ
الحكم المحلي العربي ومحاولة طرح حلول مناس��بة لحل األزمة
بمختل��ف جوانبه��ا ،وبالتالي إعطاء حلول لتحس��ين هذا الواقع
المت��أزم وكذل��ك الوقوف عن كث��ب على كل م��ا يحدث داخل
التنظي��م وفهم العالق��ة المتبادلة بين الس��لطة المحلية والبيئة
المحيطة ،وبالتالي زيادة انجازات السلطة المحلية وتمكينها من
تلبية احتياجات المواطنين في نطاق هذه السلطة.
وبن��اء على ما ذكر أنفا فيما يتعلق باألزم��ة الحادة التي يعانيها
الحك��م المحل��ي العربي في إس��رائيل ،وعلى ض��وء المعطيات
المؤلمة والصعبة للس��لطات المحلية العربية وحجم التحديات
الملقى على عاتق هذه الس��لطات ،فإن ذل��ك يتطلب وجود ما
يسمى «قيادة فاعلة» ذات طابع تجديدي لها فكر ورؤية لتغيير
الواق��ع ،كما س��ماها الباح��ث (درور  ،)2005من خ�لال مقالته
بعن��وان «القيادة الفاعلة الناش��طة في إس��رائيل» ويقصد بهذا
بمصطلح قيادة ،القدرة على وضع قواعد وأس��س جديدة تخص
مس��تقبل الحكم المحل��ي العربي ،أي االنتقال م��ن واقع إطفاء
حرائق إلى وضع خطط مدروسة بشكل جيد يعتمد عليها وبرامج
له��ا أبعاد واس��تراتيجية تالئ��م االنتقال من الحاضر للمس��تقبل
ووتتيح للحكم المحلي العربي تحقيق الرؤية المس��تقبلية التي
وضعها ومالءمة نفسه للواقع الحقيقي الذي يعمل فيه.

تصور لمفهوم القائد المنتخب  -رئيس الس��لطة
المحلية
عندم��ا نتحدث عن صف��ات ومميزات رئيس الس��لطة المحلية،
نتح��دث عن الرجل األول والقائد المحلي والش��عبي ألهل بلده
ويجب ان يكون المثل األعلى لجيل المستقبل .لذا سأطرح بعض
التصورات المنشودة لرئيس السلطة المحلية العربية:
▪ ▪قدرت إبداعية وذهنية ،فهم عميق لكيفية سير األمور
على الصعيدين المحلي والقطري ،ونظرة شمولية إلى
األمور التي ال يمكن معرفتها أو توقعها مستقبال.
▪ ▪الق��درة عل��ى التمييز بين ما هو ظاه��ر للعيان وبذل
جهود ترتكز على تلك المواضيع التي من ش��أنها بلورة
المستقبل على الرغم من وجود ضغوطات آنية.
▪ ▪الق��وة في التعام��ل ومواجهة األمور ف��ي محيط غير
واضح ،ودمج رؤية مبسطة من حيث التنفيذ واالنفتاح
ألفكار خالقة وقدرة عالية على إدارة األزمات الحرجة.
▪ ▪القدرة على كس��ب قوة جماهيري��ة من خالل التوجه
للجمهور مباشرة ومخاطبته.
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▪ ▪اس��تخالص النتائج وقبول االنتق��ادات البناءة لكي يتم
التغيير المرجو.
▪ ▪إعادة هيكلة النظم اإلدارية للسلطة المحلية لكي يتم
تنجيع العمل اإلداري والخدماتي.
▪ ▪عدم االنجرار وراء وس��ائل اإلع�لام أو اآلراء المتعلقة
بالجمهور ،وفي نفس الوقت االس��تماع إلى االنتقادات
الالذعة بهدف استخالص العبر.
تص��ب في مصلحة
▪ ▪االس��تعداد التخاذ ق��رارات حازمة
ّ
الس��لطة المحلي��ة وكذل��ك اإلصرار عل��ى تنفيذ هذه
القرارات فيما بعد على الرغم من الصورة الضبابية.
▪ ▪القدرة عل��ى العمل في مجموعات والتعاون الحقيقي
م��ع مس��اعدي رئيس الس��لطة واالس��تماع إل��ى آراء
مختلفة.
▪ ▪إستعداد وقدرة كبيران لـ /على التعلم ،استعداد فكري
وحس��ي لتغيير أفكار معينة من ضمنها أفكار مسبقة
ّ
عندما يتطلب األمر ذلك.
▪ ▪خلق توازن بين القدرة على صنع المستحيل واالعتراف
في الواقع الذي يمكن أن يؤدي إلى خطورة زائدة.
▪ ▪المصداقية الش��خصية واالبتعاد ع��ن صفات العظمة
والتكبر.
▪ ▪رأس مدب��ر يملك ق��درة على التخطيط االس��تراتيجي
والقدرة على إدارة األزمات.
▪ ▪بما أن رئيس السلطة هو إنسان من لحم ودم ،يتوجب
عليه االلتفات إلى وضعه ً
وأيضا االعتماد على أشخاص
يتمتعون بمعرفه والقدرة على التفكير.
له��ذه األمور عظمى في صقل ش��خص رئيس الس��لطة المحلية
وبالتالي ق��درة هذا الرئيس على وضع خطط أش��فاء لس��لطته
وبالتال��ي إلى خلق تغيير في الواقع وتخطي األزمات التي يعاني
منها الحكم المحلي العربي في إسرائيل.

اإلطار اإلداري التنظيمي

يعتبر هذا اإلطار من أهم األطر التي تحدد شكل الحكم المحلي
عامة والحكم المحلي العربي في إس��رائيل على وجه الخصوص،
وذلك نظ ًرا إلس��هام هذا اإلطار في إحداث تحوالت واضحة جدًا
بالمقارنة مع التحوالت والتغ ّيرات الدولية.
يش�� ّكل تفعيل الكوادر البشرية داخل الس��لطة المحلية العربية
مش��كلة جدية جدًا من حي��ث كيفية عمل هذه الس��لطة على
اعتبار أن تفعيل هذه الكوادر ال يحظى باألفضلية الالزمة مقارنه
بقضايا ومواضيع أخرى .من هنا فإن التعامل مع الكوادر البشرية
ً
منخفضا جدًا وغير
العاملة في الس��لطة المحلية العربي��ة يعتبر
مهني ،ونتيجة لذلك فإن قدرة العامل داخل الس��لطة على تنفيذ
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المهام وتطوير الخطط منخفضة جدًا.

توصيات لتحسين العمل اإلداري للسلطة المحلية
العربية

يبدأ مفه��وم التحول والتغيير في العم��ل اإلداري التنظيمي من
خالل فح��ص الحاجي��ات الملح��ة للتنظي��م لك��ي يتعامل مع
المتغيرات وتنجيع العمل لرفع جودة الخدمات للسلطة المحلية
من خالل طرح وتنفيذ حلول عملية ،وعلى سبيل المثال:
▪ ▪تقوي��ة مفهوم العمل المش��ترك ودع��م مكانة المدير
الع��ام وتطوير طواقم مهنية مش��تركة من قبل المدير
العام.
▪ ▪تأس��يس أذرع تنفيذية كجمعي��ات وغيرها من خالل
تقوية وتعزيز مفه��وم اإلدارة الذاتية داخل الس��لطة
ورفع مكانة المديري��ن وإعطائهم صالحيات وجعلهم
محط المسؤولية.
▪ ▪تبنى مفاهيم مدروس��ة بواس��طة خطط عمل وش��رح
مفص��ل ح��ول الوظائف داخل الس��لطة وبن��اء نظام
مدروس إلدارة ميزانية الس��لطة عن طريق خطة عمل
تعتمد عل��ى مبدأ الموازن��ة في الميزاني��ة ،والحفاظ
عليه��ا .وكذلك توفير احتياجات الس��كان اعتمادًا على
سلم األولويات كما حدِّد من قبل السلطة.
▪ ▪فصل العالقة بين المس��ؤولية عن إعطاء الخدمة وبين
المسؤولية التنفيذية المباش��رة المعتمدة على أجهزة
خارجية ،رغم الصعوبة في هذا المجال فاالعتماد على
جهات خارجية أفضل بكثير وذلك لوجود منافسه قوية
مم��ا يؤدي إلى خلق جودة عالي��ة ،ولكن يحتاج هذه
األمر إلى دراسة معمقة ومتأنية لسنا هنا بصددها.
نجاحا ،ووضع مقاييس
▪ ▪تطوير وسائل وطرق إدارية أكثر ً
للتنفيذ وللتقييم من خ�لال خطة عمل مراقبة ووضع
ميزانيات.
▪ ▪تبنى مفاهيم جديدة من حيث جودة الخدمات.
▪ ▪انفتاح لمواقف وتوقعات المواطن ،فيما يتعلق بجودة
الخدمات التي تقدم من قبل السلطة.
▪ ▪تطوير نظم مراقبة تعتمد على مقاييس التنفيذ.
إن انكش��اف الس��لطات المحلية العربية للطرق والوسائل التي
ذكرت أنفا من شأنها أن تسهم في تطوير هذه السلطات وبالتالي
دعم هذه السلطات ومساعدتها على الخروج من األزمة الخانقة
التي تعاني منها اليوم.

تنظيم عملية توفير الخدمات

يالحظ في الس��نوات األخيرة أن السلطات المحلية العربية التي
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تعاني من مأزق باستعمال أموال بهدف الحفاظ على بقاء النظام
القائم (الس��لطة) وذالك على حساب عدم توفير الخدمات مثل
دفع الرواتب ،دفع مستحقات شركة «مكوروت» للمياه .وبسبب
مركزي��ة خدم��ة الجمه��ور يتوقع مس��تقبال أن يتأرج��ح الوضع
باتجاهين ،األول اس��تمرار السلطة المحلية كجسم أساسي يقدم
الخدمات إما مباش��رة أو بش��كل غير مباش��ر ع��ن طريق أذرع
تنفيذية من قبل هذه الس��لطة ،أو وض��ع آخر يكون فيه الحكم
المحلي منظ ًما في كل ما يتعلق بخدمات الجمهور دون التدخل
في توفير الخدمات .وتعكس التحوالت في مجال المياه والصرف
الصح��ي ه��ذا المفهوم أي إعط��اء صالحيات التح��ادات المياه
والصرف الصحي.
وسيس��هم فصل الحكم المحل��ي من تبعيته المطلقة للس��لطة
المركزية في توفير إمكانيات جدي��دة والتزام حقيقي للمجتمع
المحلي .عامل آخر سيساهم في تحسين واقع المجتمع العربي
يعتمد على تطوير حكم محلي من خالل وضع ش��بكات منطقية
يمكنه��ا توفير الخدمات للمواطني��ن .بكلمات أخرى بناء أنظمة
تمك��ن من إعطاء خدمات لعدة س��لطات محليه م ًعا .مثال على
ذالك ،إس��تاد كرة قدم واحد بدل أن يكون في نطاق كل س��لطة
إس��تاد كرة قدم خاص لهذه الس��لطة ،كذلك بناء مناطق صناعية
مش��تركة لها القدرة على إعطاء حلول مناسبة للمجتمع المحلي
في كل بلدة.

التطوير االقتصادي
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المب��ادرات االقتصادي��ة داخل البلدات العربي��ة تعتبر محدودة
جدًا ،واألراضي المخصصة للنش��اطات االقتصادية داخل البلدات
العربي��ة مح��دودة ً
أيضا .له��ذه القضية انعكاس��ات على عمل
الس��لطة المحلية ،وعلى جودة حياة مواطني الس��لطة المحلية،
وعلى عالقة السلطة المحلية مع مؤسسات الدولة .تعتبر السلطة
المحلية العربية مشغال أساس ًيا داخل البلدات العربية ،أضف إلى
ذلك أن مستوى الحياة والوضع االقتصادي االجتماعي للمواطنين
العرب منخفض ،حيث ينعدم تطوير قوة عمل محلية ونس��ائية،
وبالمقاب��ل هناك تبعية وارتباط كبيران بالمؤسس��ات الحكومية
المختلفة.
كم��ا أن التخطيط االقتصادي لهذه البلدات والمس��احة المخصصة
للتطوي��ر االقتصادي محدودة .هنالك نقص في المبادرات المحلية
ف��ي معظم الف��روع االقتصادية وكذلك نقص ف��ي المعرفة وعجز
السلطة المحلية عن إقامة وصيانة مناطق صناعية وتجارية .وعليه
فإن للحقول االقتصادية المختلفة في البالد تأثير كبير على السلطة
المحلية العربية ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير مستقبال .ذلك
أن التط��ور االقتصادي العالمي والمحلي يقلص مس��احة المناورة
الحكومي��ة م��ن نواح كثيرة ،ل��ذا يرتبط مس��تقبل الحكم المحلي

العرب��ي بنتائج التح��والت في اقتص��اد القطاع الع��ام .إن القدرة
المس��تقبلية للحكم المحلي العربي بأن يتطور على أس��اس مالي
ً
ش��رطا أساس�� ًيا لثبات هذا الحكم من الناحية الشعبية
قوي يعتبر
ومدى قدرته على القيام بالمهام الملقاة على عاتقه .هذه المشكلة
حت��ى اآلن لم تحل حيث يتميز الحكم المحل��ي العربي بالتأرجح
والتدهور الدائم .يحمل هذا التوجه إش��كاليات عديدة منها إعفاء
الدولة /الحكومة من مس��ؤوليتها التاريخي��ة والتراكمية ،ولو وفق
مبدأ «تكافؤ الفرص» ضمن النظام الرأسمالي.

إقتراح��ات عملية لتطوي��ر االقتصاد في البلدات
العربية

نس��تنتج مما ذكر أع�لاه أن التطوير االقتص��ادي يجب أن يأخذ
بالحس��بان عدة مركب��ات ،كونه يعالج في الوقت ذاته ش��ريحة
واس��عة من العوامل المؤث��رة على جودة الحي��اة .لذا يجب أن
تعتم��د إحدى المراحل األولية في التطوير االقتصادي على وضع
سلم أولويات:
▪ ▪تحديد المج��االت األكثر أهمية وم��ن ثم البحث عن
الطريقة التي يمكن من خاللها تحسين هذه المجاالت
مع التش��ديد على إلحاق اقل ض��رر ممكن بمجاالت
أخرى.
▪ ▪زيادة مدخوالت الس��لطة المحلي��ة العربية من خالل
البحث عن طرق ترتكز على زيادة دخل السلطات من
األرنونا والضرائب األخرى.
▪ ▪زيادة الكم في عملي��ة اإلنتاج بمعنى جذب مبادرين
واس��تثمارات في مصانع جديدة أو توس��يع المصانع
القائم��ة على أمل أن يس��اهم ذلك ف��ي زيادة دخل
المواطنين ،األمر ال��ذي يم ّكن من زيادة دخل العائلة
وخلق أماكن عمل جدي��دة ويقلل من عدد العاطلين
ع��ن العمل وبالتالي فان كل ذالك يس��اهم في زيادة
مدخوالت السلطة من خالل ضريبة األرنونا.
▪ ▪بناء نظام إداري يساهم في عملية دفع عجلة التطوير
االقتصادي ،ومالءمة أنظم��ة لتخطيط اإلدارة والقانون
بحيث تضمن إقامة نش��اط جديد أو توس��يع النشاط
االقتصادي القائم بس��هولة أكبر .وبناء نظم إدارية من
ش��أنها أن تس��اعد المس��تثمرين في الحص��ول على
التصاريح الالزم بش��كل أس��رع وأس��هل وبأقل تكلفة
ممكنة.
▪ ▪تأس��يس هيئات إدارية تعمل على مساعدة المبادرين
الصغار في مجاالت االستشارة ،تطوير روابط اقتصادية
والحصول على دعم مالي.
▪ ▪تجنيد أموال من جهات خارجية على رأس��ها الحكومة،
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متبرعين أو مستثمرين من خارج السلطة .إن احد أهم
العوامل الرئيس��ية من اجل الوصول إلى عمل مشترك
مع ه��ذه الجهات هو إظهار الجدية في العمل وقدرة
عالية جدًا على اإلدارة وذلك بواسطة طرح خطط عمل
واضحة األهداف تجعل تل��ك الجهات الخارجية تنظر
بجدي��ة لطلب��ات الس��لطة المحلية وبالتال��ي تقديم
المساعدة والعون الالزم لهذه السلطات.
▪وضع مخطط هيكلي جديد يعتمد على تطوير مناطق
جديدة لالس��تعماالت المختلفة مث��ل تخصيص أراض
للمناطق السكنية وأراض للمناطق الصناعية أو مناطق
عامة للجمهور الواسع.
▪تطوير مس��توى الخدمات اإلداري��ة ،الثقافية وكذالك
التعليمي��ة الت��ي يحصل عليها المواطن من الس��لطة،
وهو ما زيادة مصادر داخل الس��لطة عن طريق زيادة
ضريبة األرنونا كإحدى الطرق.
▪المب��ادرة المباش��رة لنش��اطات اقتصادي��ة في مجال
الصناعة والزراعة والسياحة وما إلى ذلك ،هذا النشاط
ُينصح أن تقوم به السلطة فقط في الحاالت التي يقوم
بها المس��تثمرون باالس��تفادة من القدرات االقتصادية
التابعة للسلطة إما بسبب قلة المعرفة أو بسبب أفكار
مس��بقة ،ه��ذه الحال��ة تتطل��ب تدخل الس��لطة في
المراحل األولى لعملية التطوير االقتصادي.
▪تطوير مصالح صغيرة تس��اهم في توفير بعض أماكن
العمل وزيادة الدخل االقتصادي لبعض العائالت.
▪تطوي��ر اقتص��ادي منطقي عن طريق إقامة مش��اريع
سياحية مش��تركة تم ّكن من جذب الس��ياح إلى هذه
المنطقة.
▪إقامة شركات محلية مدنية تكون بمثابة أذرع تنفيذية
في تقديم الخدمات داخل نطاق عمل ونفوذ السلطة
المحلية العربية ،من خالل هذه الش��ركات يتم زيادة
الدخل وبالتالي توس��يع نطاق العمل الخدماتي داخل
السلطة.

عالق��ة الحك��م المرك��زي م��ع الحك��م المحلي
العربي

يعتم��د الحكم المحلي في البالد في عمله على تجنيد موارد من
خصوصا
جهات داخلية وخارجي��ة وتحديدًا من الحكم المركزي،
ً
تلك الس��لطات المحلية الصغيرة والضعيفة ،وبما أن الس��لطات
المحلي��ة العربية بغالبيتها الس��احقة عبارة عن س��لطات محلية
صغيرة أو متوسطة فإنها تعتمد بشكل أساسي على تجنيد أموال
وم��وارد من قب��ل الحكم المركزي ،لكن ه��ذا االتجاه ليس فعاالً

يبرعلا يلحملا مكحلا

وعمل ًيا وذلك أن الكثير من الس��لطات المحلية العربية ليس��ت
عل��ى دراية كافية إلمكاني��ات وبرامج الدع��م الحكومي ،لذا الا
تتمك��ن هذه الس��لطات من تجنيد م��وارد اقتصادية من الحكم
المرك��زي أو م��ن خالل الجه��ود الذاتية التي تمك��ن من إعطاء
مس��توى خدمات جيد للمواطنين ،عل��ى الرغم من هذه الصورة
الصعبة ،تقوم الحكومة س��نو ًيا بتقلي��ص الميزانيات المخصصة
للسلطات العربية بما ال يتالءم مع الزيادة السكانية والمتطلبات
والتوقع��ات .وما نلحظه في الس��نوات األخيرة هو انخفاض هذا
الدعم بش��كل كبير مما أثر س��لب ًيا على مس��توى الخدمات التي
تقدمها السلطة المحلية العربية.
إن التقليص��ات المتتالي��ة التي تقوم بها الس��لطة المركزية تؤثر
س��لب ًيا على قدرة الس��لطات المحلية على التط ّور وبدل أن تقوم
الدول��ة بتعزيز مكانة هذه الس��لطات من خ�لال إعطاء الدعم
ال�لازم م��ن األموال والم��وارد نالح��ظ أن هذه الس��لطة تصب
اهتمامه��ا عل��ى تقليص حجم الم��وارد التي تعطى للس��لطات
المحلية العربية وفوق كل ذلك تقوم بإدارة السلطة المحلية من
خالل خلق واقع تكون به الس��لطة المحلية العربية في وضعيه
تبعية مطلقة للحكم المركزي.

اقتراحات عملية لتغيير الوضع الراهن

من أجل تحس��ين الواقع الحكم المحل��ي العربي يجب إزالة صورته
المشوش��ة وغير الواضح��ة فيما يتعلق بنوعية العالقة بين الس��لطة
المحلي��ة العربية من جهة ومؤسس��ات الحكومة والجهات الخارجية
من جهة أخ��رى .وكذلك يتحتم على الس��لطة المحلية العربية بذل
جه��ود مضاعفة به��دف تجنيد الم��وارد االقتصادية وزي��ادة الوعي
واالط�لاع على مش��اريع الدعم الحكومية .كم��ا يتوجب العمل على
تعزيز مكانة رئيس السلطة المحلية وشرعيه الموظفين الكبار داخل
الس��لطة وأصحاب القرار وواضعي سياسة الس��لطة ،أضف إلى ذلك
بحث ووضع تخطيط مدني متطور يتالءم مع احتياجات المواطنين.
على الس��لطة المحلي��ة العربية أن تكون مدرك��ة تما ًما لعملها،
وحقوقه��ا وواجباته��ا وعالقته��ا مع الحك��م المرك��زي وعوامل
خارجية.
▪ ▪على أصحاب القرار في الس��لطة المحلية العربية أخذ
طابع المهنية في نظر الحكم المركزي ومؤسساته.
▪ ▪إيص��ال الس��لطة المحلية إلى مرحل��ة النضوج بحيث
تأخذ زمام المسؤولية بما يحدث داخل البلدة وتقليل
اعتمادها وتبعيتها لمؤسسات الدولة.
▪ ▪على السلطة المحلية العربية أن تكون على دراية تامة
بالمصادر التي يمكن من خاللها تجنيد الموارد المالية
بما يتالءم مع احتياجات هذه السلطة.
▪ ▪السعي إلى التنوع في مصادر التمويل للسلطة.
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▪صرف واس��تغالل الميزانيات بحي��ث أن يكون بصورة
ناجعة وف ّعالة.
▪زي��ادة اهتم��ام الس��لطة المحلية بما يح��دث داخل
مؤسس��ات الحكومة على الصعي��د اللوائي (اإلقليمي)
والقطري.
▪تعزي��ز مكانة الس��لطة بحيث تس��تطيع أن تؤثر على
أصحاب القرار داخل المكاتب الحكومية بما يتالءم مع
متطلباتها ومصالحها وطابعها.
▪زيادة قنوات االتصال مع الحكومة.
▪رفع مستوى خدمات وتطوير مرتفع داخل السلطة.
▪تأهيل الس��لطة فيم��ا يتعلق بوضع الخط��ط وتوفير
الخدم��ات بم��ا يتالءم م��ع احتياج��ات التطوير لهذه
السلطة.
ً
ً
▪جعل الس��لطة عنص ًرا مش��اركا وفع��اال فيم��ا يتعلق بوضع
وخصوصا على الصعيد اللوائي والقطري.
مخططات التطوير
ً

▪

▪

▪

اإلطار الجماهيري (الديمقراطي)
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إحدى طرق المش��اركة التي تش��كلت في السنوات األخيرة هي
مش��اركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات ووضع السياس��ات
خاصة على الصعيد المحلي ،بكلمات أخرى مش��اركة جماهيرية
بهدف التأثير على مؤسس��ات الحكم وتطوير آفاق التواصل مع
متخ��ذي القرار ،مع إعطاء إمكانية النق��اش العلني بهدف عرض
وجه��ات النظر والمصال��ح وكذلك المش��اركة الفعالة في اتخاذ
القرارات .إن احدى المش��اكل الرئيس��ية التي يعاني منها الحكم
المحل��ي العربي اليوم نابعة من أن رؤس��اء الس��لطات المحليه
العربي��ة يج��دون أنفس��هم ممثلي��ن لتطلعات فئ��ة معينة من
المواطنين والتي هي في األساس من مقربي رئيس السلطة وفي
معظم السلطات المحلية العربية ال يوجد نظام يمكن من خالله
فحص تطلعات واحتياجات المواطنين أو طرح رؤية مس��تقبلية
مشتركة للسلطة وللمواطنين.

مسارات لتقوية العمل الجماهيري داخل السلطة
المحلية

من أج��ل الوصول إلى تقوية التعاون بين المواطنين والس��لطة
المحلي��ة بكل م��ا يتعلق بالعمل البلدي فإنن��ا نقترح عدة طرق
قابلة للتنفيذ:
▪ ▪الشفافية ،وتطوير المسؤولية الجماهيرية ،وخلق مواطنة
واعي��ة تكفل للمواطن ح ًقا أساس�� ًيا ف��ي الحصول على
معلوم��ات تتعلق بعمل المؤسس��ات العامة .هذا الحق
ينطبق ً
أيضا على الس��لطات المحلية ،هذه الميزة تعتبر
ضعيفة جدًا داخل الحكم المحلي العربي على الرغم من

▪

▪

▪

▪

أنها تشكل حجر األساس في عمل المؤسسات العامة.
▪إحدى الوس��ائل الهامة التي س��اهمت في الس��نوات
األخيرة في تطوير قضية الش��فافية داخل الس��لطات
المحلية مرتبط بتطور شبكة المعلوماتية والتي حولت
الحكم المحلي إلى حكم يتميز بش��فافية أكبر ويسهل
الوصول إليه .ولكن الس��ؤال ال��ذي يطرح هنا هو كم
عدد الس��لطات المحلي��ة العربية الت��ي تملك موق ًعا
إلكترون ًيا فعاالً؟
▪إن واقع المجتمع العرب��ي كمجتمع ديمقراطي يحتم
عليه مواجه��ة العديد من القضايا المعقدة الش��ائكة
والمصيري��ة ،وعل��ى المجتمع تش��جيع إج��راء فحص
مسبق للقضايا المختلفة قبل اتخاذ القرارات بخصوص
هذه القضايا وتش��جيع المواطنين على المشاركة في
اتخاذ القرارات.
▪االنتق��ال إل��ى مرحلة الش��راكة الكاملة بين الس��لطة
والمواط��ن بكل ما يتعلق باتخاذ الق��رارات أو مرافقة
ومراقبة النش��اطات والمشاريع التي تبادر لها السلطة
المحلية باعتبار المواطن شري ًكا شرع ًيا.
▪زي��ادة الوعي الجماهيري ح��ول قضية تفضيل الصالح
العام عل��ى الصالح الخاص .في حال عملت الس��لطة
المحلي��ة العربية على خدمة جمي��ع مواطنيها وليس
فقط إعطاء الخدم��ة لمجموعات تعتبر مق َّربة لرئيس
الس��لطة أو ألصحاب القرار داخل هذه السلطة .ومن
شأن هذا أن يرفع درجة مصداقية السلطة المحلية وما
تقوم به من أعمال في نظر موطنيها.
▪المش��اركة الفعال��ة من قبل جيل الش��باب في العمل
البلدي .هذا االس��تثمار في جيل الشباب والذي يعتبر
اليوم هامش�� ًيا جدًا من ش��أنه إبراز قيادات مستقبلية
مس��ئولة وتتمتع بدرج��ة من الكف��اءة إلدارة وتنظيم
األمور والقضايا المس��تقبلية .بواس��طة هؤالء الشباب
يمكن دعم وتعزيز الديمقراطية المحلية.
▪المشاركة الفعالة من قبل جمهور النساء يعتبر مفتاح
تطور ها ًما وقاعدة أساس��ية في كل م��ا يتعلق بالنمو
االجتماع��ي ،االقتصادي والسياس��ي .يجب التطلع إلى
المرأة كش��خصية مبدعة لها القدرة على العطاء ودعم
مس��يرة التط��ور المدن��ي .والتمثيل النس��ائي داخل
المجالس البلدية اليوم شبه معدوم.
▪يج��ب العمل على إقام��ة لجان أحياء ف��ي المجاالت
المختلف��ة داخل الس��لطة المحلي��ة وكذلك مجموعة
عمل تهتم بالتخطي��ط والتطوير المدني والتي تهدف
الى تحسين مستوى الخدمات داخل البلدة.
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تلخيص

بحسب المعطيات التي تم عرضها واعتمادًا على معرفتي القوية
والمعمقة لواقع هذه الس��لطات ،من خالل األبحاث التي قمت
بها في الماضي وبسبب كوني عملت وما زلت أعمل في الحكم
المحلي العربي؛ يمكنني القول إن األوضاع ال تبشر خي ًرا.
إن األوض��اع الصعبة الت��ي يعاني منها الحك��م المحلي العربي
تتطلب منا جمي ًعا ،قيادات محلية ،ومؤسس��ات الحكم المختلفة
التكاتف به��دف إنقاذ الحكم المحلي العربي في أس��رع وقت
ممكن وعدم الس��ماح باالنهيار التام لهذا الحكم .فبدل أن يكون
مص��در راحة للمواطنين أصبح عبئًا على المجتمع على عكس ما
يتوقع منه.
إن الوس��ائل التي عرضتها للخروج بالحك��م المحلي العربي من
مأزقه تعتبر حلوال معقولة يمكن إن تتحقق مستقبال وهذا األمر
مرتبط بمدى قدرة كل س��لطة وسلطة على المبادرة للخروج من
مأزقها.
وبما أن قس�� ًما رئيس�� ًيا من مس��ار التغيير يعتبر تحوال من دافع
الرغب��ة في التغيير ،فأعتقد أن المن��اخ االجتماعي في المجتمع
العربي يلعب دو ًرا رئيس ًيا في انتظار التغيير والتجدّد على الرغم
من المشاكل المعقدة التي يعاني منها المجتمع العربي .من هنا
يجب تش��جيع األف��كار الجديدة والبناءة لتطوير برنامج ش��امل
للمجتم��ع العربي من خ�لال الوصول أوال لج��ودة حياة أفضل،
رفاهي��ة ،تعليم ،ج��وده بيئة لذالك فإن تده��ور الحكم المحلي

يبرعلا يلحملا مكحلا

العربي ال بد أن يجلب معه تدهو ًرا في كل الجوانب ،هذا الوضع
يتطلب بذل طاقات واس��تثمار من قبل القي��ادة المحلية والتي
يج��ب أن تأخ��ذ عل��ى عاتقها المس��ؤولية في إح��داث التغيير
المطلوب عن طريق اتباع أس��اليب إداري��ة أكثر نجاعة وفاعلية
داخ��ل الحكم المحل��ي ً
وأيضا العمل على إح��داث تحوالت في
مس��ارات العم��ل ،كذلك فان الت��زام الجمهور نحو الس��لطة قد
يش��جع عل��ى حصول تغيير في ق��درة الس��لطات المحلية على
تحس��ين واقعها وش��فاء هذه الس��لطات من الناحي��ة اإلدارية
واالقتصادي��ة .على ضوء واقع الحكم المحلي العربي اليوم يجب
بلورة خطة عمل تعتمد على األطر األربعة سالفة الذكر.
ان القدرة على اس��تقرار وبقاء الحكم المحل��ي العربي تتم من
خالل بل��ورة إطار الحك��م المحلي بصورة تعتم��د على التغيير
اإلصالح��ي لألط��ر التالي��ة :اإلط��ار اإلداري التنظيم��ي ،اإلط��ار
االقتصادي ،إطار الحكم المركزي وكذلك المجتمع المدني .هذه
األطر م ًعا م��ع كل االقتراحات والحلول الت��ي أقترحها يمكن أن
تش��كل خطة إصالح ش��املة للحكم المحلي العربي وجعل هذا
الحكم أكثر صالحية وذا طاقات وقدرات عالية تمكنه من التعامل
ومواجه��ة صعوبات وتحدي��ات القرن الحادي والعش��رين .هذا
التحول يجب أن يتم بصورة إيجابية مع وجود نظام عمل مواطني
جدي��د وهكذا يمكنن��ا أن نصل إلى نموذج حك��م محلي عربي
ناجح بما يتالءم مع تطلعاتنا نحو هذا الحكم.
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