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 المقدمة
حتين أصتدر  الدولتة العثمانيتة فتي أواختر  ،يعود تاري  اإلدارة المحليتة فتي فلستطين إلتى الع تد العثمتاني

يعتبتر األستا   وهتو متا وما تبعه من تعتديال  الحقتة، ،4711 قانون البلديا  لعامالقرن التاسع دشر 
وقتتد استتتمر تطبيتت  هتتذا القتتانون  .القتتانوني لتنظتتيم وتشتتنيل ودمتتل ال يئتتا  المحليتتة فتتي الع تتد العثمتتاني

لستتتنة ( 4)  االنتتتتداب قتتتانون البلتتتديا  رقتتتم حيتتتث أصتتتدر  ستتتلطا ؛حتتتتى االنتتتتداب البريطتتتاني لفلستتتطين
 .4117ذ  استمر العمل اموجبه حتى االحتال  اإلسرائيلي لاالبية أرض فلسطين في دام ال 4191

حساستتتية فتتتي تتتتاري  فلستتتطين  األكثتتتر هتتتي الفتتتترة ،وحتتتتى اليتتتوم 4117دتتتام  الممتتتتدة بتتتين وتعتبتتتر الفتتتترة
ا  العديتتد متتن التحتتوال  التتتي متتري  ب تتا ال يئتت و لتتن نتيعتتة ؛فيمتتا يتعلتت  بنظتتام اإلدارة المحليتتة الحتتديث

  .المحلية خال  تلن الفترة
 ُضتمتتوقتد  .إسرائيل ااسم الضتفة الاربيتة وقطتاع  تزة تحتل ماي العزآن اللذان لم سم 4117فبعد دام 

  . زة تحت اإلدارة المصرية ضع قطاعووُ  ،4120أريحا دام  فة الاربية إلى األردن اعد مفتمرالض
ن اإلجتتراءا  لتثبيتتت دمليتتة الضتتم ولتحقيتت  دمليتتة قامتتت المملكتتة األردنيتتة ال اشتتمية اات تتا  معمودتتة متت

وإجتتراء انت ااتتا  برلمانيتتة  ،وتتان متتن أهم تتا حتتل البرلمتتان التتذ  وتتان قائمتتا  آنتتذا  ،الوحتتدة بتتين الضتتفتين
للبلتتتديا  طبتت  فتتتي  اإصتتدار قتتانون  4122ومتتا قامتتت دتتتام  .جديتتدة شتتار  في تتتا ستتنان الضتتفة الاربيتتتة

 .تمييزدون  –الشرقية والاربية–ضفتي المملكة 
و لتتن ب تتدن  ؛وتتإقليم منفصتتل دتتن الستتيادة المصتتريةفقتتد تعاملتتت معتته اإلدارة المصتترية  ،أمتتا قطتتاع  تتزة

ولتتذلن أاقتتت اإلدارة المصتترية دلتتى  .الحفتتاع دليتته ومتتا هتتو إلتتى أن يتتتم إيعتتاد حتتل للقضتتية الفلستتطينية
يفختتذ دلتتى اإلدارة ومتتا  .أيتتة تعتتديال  جوهريتتة دليتته ستتار  المفعتتو  دون  4191ديا  لعتتام قتتانون البلتت

حتتين جمتتد   ،4191المصتترية فتتي هتتذا المعتتا  أن تتا ألاتتت اإليعابيتتة الوحيتتدة فتتي قتتانون البلتتديا  لعتتام 
ونتيعة لذلن ظلتت بلتديا  قطتاع  تزة  .المادة التي تددو إلى إجراء انت ااا  بلدية مرة ول أربع سنوا 

عتتر أ  انت ااتتا  طيلتتة فتتترة فلتتم ت ؛4191وحتتتى دتتام  4117محرومتتة متتن انت تتاب معالستت ا منتتذ دتتام 
األمتتر التتذ  أدطتتى لستتلطا  االحتتتال  حعتتة اعتتدم إجتتراء هتتذ  االنت ااتتا   ،اإلدارة المصتترية لقطتتاع  تتزة

  .في القطاع طيلة فترة االحتال  أيضا  
قامت سلطا   ،وقيام إسرائيل ااحتال  الضفة الاربية وقطاع  زة وضم مدينة القد  ،4191وبعد دام 

فتي المدينتة للقتانون  وافتة وأخضعت الدوائر ،ئيلي احل المعلس البلد  في مدينة القد االحتال  اإلسرا
ومتتتا قامتتتت اات تتتا  معمودتتتة متتتن اإلجتتتراءا  أد  إلتتتى تاييتتتر جتتتذر  فتتتي دمتتتل  .والقضتتتاء اإلستتترائيليين
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وقتد تمثتل الاطتاء القتانوني ل تذ  اإلجتراءا  امعمودتة  .ال يئا  المحليتة فتي الضتفة الاربيتة وقطتاع  تزة
األوامتتر والقتترارا  العستتنرية التتتتي تناولتتت تعتتديل الكثيتتر متتن المتتتواد التتتي تضتتمن ا قتتانون البلتتتديا   متتن

وافتة اموجبته الستلطا  ُأحيلتت التذ   4191لعتام ( 411)مر العستنر  رقتم وان من أهم ا األ ،األردني
الحتتتاكم إلتتتى متتتن يعينتتته  ،4122اموجتتت  قتتتانون البلتتتديا  األردنتتتي لستتتنة  ،الم ولتتتة للمتصتتترن والتتتوزير

لتتوقتتتتتد  .العستتتتنر  العتتتتام اإلستتتتترائيلي ل تتتتذ  الم متتتتة هتتتتذ  الستتتتتلطا  ل دمتتتتة األهتتتتدان والسياستتتتتة  استتتتُتا 
حيث حاولت ستلطا  االحتتال  اإلسترائيلي إقحتام البلتديا  الفلستطينية  ؛اإلسرائيلية في المناط  المحتلة

إال أن البلتتتتديا   ،يتتتتةفتتتتي الضتتتتفة الاربيتتتتة والقطتتتتاع فتتتتي أمتتتتور سياستتتتية خارجتتتتة دتتتتن مستتتتفوليات ا القانون
ممتتا دفتتع االستتلطا  اإلستترائيلية إلتتى ات تتا  إجتتراءا  قاستتية احتت   ،الفلستتطينية رفضتتت االستتتعااة لتتذلن

 .رؤساء وأدضاء المعالس البلدية والقروية في األراضي المحتلة
ألهتتدان  4115كمتتا قامتتت الستتلطا  اإلستترائيلية اتتإجراء انت ااتتا  بلديتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة فتتي دتتام 

وليس ر بة من ا في تطبي  القانون المحلتي وإتاحتة الفرصتة للفلستطينيين فتي ممارستة  ،سرائيلية خاصةإ
آملتة  4119ومتا أدتاد  هتذ  الستلطا  إجتراء االنت ااتا  البلديتة مترة أختر  فتي دتام  ،ح  من حقتوق م

دنه في دام  دل نأُ الذ  مع ا في مشروع اإلدارة المدنية  اأن تفرز هذ  االنت ااا  معالس بلدية تتعاون 
المتمثلتتة فتتي  ،تستتوية سياستتية لألراضتتي الفلستتطينيةيعتتاد إوالتتذ  وانتتت تستتعى متتن خاللتته إلتتى  ،4112

لذلن دملت دلى أن تقوم تلن البلديا  بتشتنيل قيتادة بديلتة دتن منظمتة التحريتر  .الحنم الذاتي اإلدار  
ر هتتتتذ  التستتتتوية وفتتتت  التصتتتتور الفلستتتتطينية تكتتتتون قتتتتادرة دلتتتتى التفتتتتاوض والحتتتتوار المباشتتتتر مع تتتتا لتقريتتتت

  .اإلسرائيلي
وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أصدر المعلس  ،4119أيلو   49وبعد توقيع اتفاقية أوسلو في 

هو القانون رقم  :األو  ،التشريعي الفلسطيني قانونين منفصلين ا صوص ال يئا  المحلية الفلسطينية
 4111لسنة ( 4)هو القانون رقم  :والثاني ،المحلية اشأن انت اب معالس ال يئا  4119لسنة ( 2)

صدور القانون األساسي  صدور هذين القانونين أدق وقد  .اشأن ال يئا  المحلية الفلسطينية
 5009الفلسطيني المعدي  لسنة  وقد صدر هذا القانون األساسي. و لن الدتبارا  سياسية، الفلسطيني

تنظم "؛ حيث نصت دلى أن منه( 72)حلية اموج  المادة ني دلى األسا  الدستور  لل يئا  المو 
محلية تتمتع االش صية االدتبارية، وينون لكل من ا معلس منت   دارية إ البالد اقانون في وحدا 

المحلية دارة اإل ويحدد القانون اختصاصا  وحدا  .انت ااا مباشرا دلى الوجه المبين في القانون 
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خطط التنمية وتنفيذها، وما يحدد القانون دداد إ سلطة المروزية ودورها في ومواردها المالية ودالقت ا اال
 ".أوجه الرقااة دلى تلن الوحدا  ونشاطات ا الم تلفة

إ   ؛يشتنل تطتتورا  م متا  فتتي تتاري  الشتتع  الفلستطيني وتتتاري  ال يئتا  المحليتتة الفلستتطينية األمتترهتذا ن إ
 هل تتب  ية نااعتتة متتن المعتمتتع الفلستتطيني ومنت بتتة متتن ق  ستتلطة تشتتريعر في تتا ُتصتتد   هتتي المتترة األولتتى التتتي

وبالتتتتالي ل تتتا حتتت  إصتتتدار مثتتتل هتتتذ  القتتتوانين اادتبارهتتتا الممثتتتل الدستتتتور  للشتتتع   ،القتتتوانين المحليتتتة
 .الفلسطيني

اادتبار  يحتل أهمية قصو  في المعتمع الفلسطيني ولم يستون حقه  ،موضوع هذ  الدراسةتبرز أهمية 
حيتتتث تروتتتز  دراستتتا  البتتتاحثين دلتتتى  ،أستتتوة االموضتتتودا  الفلستتتطينية األختتتر   فتتتي البحتتتث والدراستتتة

أمتتتا الدراستتتا  التتتتي اقتربتتتت متتتن مثتتتل هتتتذا الموضتتتوع فقتتتد وانتتتت متتتوجزة  .العانتتت  السياستتتي والتتتتاري ي
التتي حتد  متن فعاليتة تطتور  ،المحليتةدارة اإلاالعوامل التي أثر  دلتى ستير نظتام  ن  ع  تُ ولم  ،وم تصرة
ضافة إلى أن ا لم تعالج اشنل مباشر موضوع ال يئا  المحلية في الوقت الحالي وفي ظل ااإل .نظام ا

الستيما وأن المعتمتع الفلستطيني يمتر حاليتا  فتي مرحلتة بنتاء الدولتة ومفسستات ا  ،سلطة وطنيتة فلستطينية
 .الحنومية والمحلية

حليتتتة فتتتي ظتتتل اإلدارا  القتتتوانين المنظمتتتة لل يئتتتا  الم استكشتتتان متتتد  تطتتتور ت تتتدن هتتتذ  الدراستتتة إلتتتى
يتتتة متطلبتتتا  ومتتتا هتتتي انعناستتتا   لتتتن دلتتتى ال يئتتتا  المحليتتتة ودورهتتتا فتتتي تلب ،المتعاقبتتتة فتتتي فلستتتطين

واألستلوب  ،األسلوب الذ  اتبعته اإلدارة المصترية فتي قطتاع  تزةكما تسعى لبيان  .المعتمع الفلسطيني
وإلتى أ  متد  ستاهمت  ل يئتا  المحليتة،بيتة فيمتا يتعلت  ااالذ  اتبعته الحنومة األردنية في الضتفة الار 

أيضتتا  ؟فتتي تطتتور نظتتام اإلدارة المحليتتة التشتتريعا  التتتي طبقت تتا الحنومتتة األردنيتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة
ئتا  الطريقة التي سلكت ا سلطا  االحتال  اإلسرائيلي فيما يتعل  اال يتسعى هذ  الدراسة للتعرن دلى 
قت سلطا  االحتال  دلى المعالس البلدية والقروية دون  يرها ولما ا أا المحلية في األراضي المحتلة،

 ؟تتتأثير  لتتن دلتتى ال يئتتا  المحليتتة متتد هتو ومتتا  ؟ة والالمروزيتتة الستتااقة لالحتتتال متن اإلدارا  المروزيتت
ومتتا هتتي  إقامتتة الستلطة الوطنيتتة الفلستطينيةالوضتع الحتتالي لمعتالس ال يئتتا  المحليتتة اعتد وأخيترا دراستتة 

وإلتتتتتى أ  متتتتتد  يمنتتتتتن للقتتتتتوانين المتعلقتتتتتة  ؟ستتتتتلطة المروزيتتتتتة وال يئتتتتتا  المحليتتتتتةبتتتتتين الطبيعتتتتتة العالقتتتتتة 
أن تصتت  فتتي إطتتار استتتقاللية دور  ،ااالنت ااتتا  المحليتتة وتنظتتيم معتتالس ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية

  ؟في المعتمع الفلسطيني  وتعزيز  هذ  ال يئا 
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د مميتزا  دراستة التطتور القتانوني لل يئتا  قامت الدراستة دلتى المتن ج الوصتفي التذ  يستادد دلتى تحديت
متن ختال  تعميتع المعلومتا  فتي  ؛ال يئتا المحلية في فلسطين، وفي تحديتد اإلطتار العتام لطبيعتة هتذ  

خصائص ا وجزيئات ا وتصنيف هذ  المعلوما  للوصو  إلى الحقائ  الدقيقة دتن الظترون القائمتة ومتا 
 ج التتتتاري ي، للتتتمنن متتتن جمتتع المعلومتتتا  المرتبطتتتة المتتنقامتتت الدراستتتة دلتتتى كتتتذلن . هتتي فتتتي الواقتتع

من أجل استحضار الواقع القانوني ل ذ  ال يئتا  ختال  وتل حقبتة تعاقبتت  ؛اال يئا  المحلية الفلسطينية
محاولتة الف تم الصتحيو للظترون والتطتورا  التتي رافقتت  أن كمتا. 4117دلى حنم فلستطين منتذ العتام 

، فرضتتت 4119حتتتى إقامتتة الستتلطة الفلستتطينية دتتام  4117ام ال يئتتا  المحليتتة فتتي فلستتطين منتتذ دتت
تحليلتتتي ب تتتدن القتتتدرة دلتتتى قتتتراءة النصتتتوص القانونيتتتة التتتتي تناولتتتت تنظتتتيم ال يئتتتا  المتتتن ج الاستتتت دام 

لتمنتتين الباحتتث متتن الوصتتو  إلتتى ف تتم دقيتت  لمتتد  التطتتور  ؛وتفستتيرها  تتاالمحليتتة فتتي فلستتطين وتحليل
 .وحتى اليوم 4117سطين في ظل القوانين المتعاقبة منذ دام القانوني لل يئا  المحلية في فل

العوانتتت  النظريتتتة واإلداريتتتة العامتتتة  و الفصتتتل األ يتنتتتاو  :فصتتتو  أربعتتتةدراستتتة فتتتي ستتتيتم تنتتتاو  هتتتذ  ال
ل يئا  المحلية في الضفة الاربية وقطاع  زة في ا دلى دراسة فيما يقوم الفصل الثاني ،لإلدارة المحلية
ل يئتا  المحليتة فتي الضتفة الاربيتة وقطتاع ل فيتعترض، أما الفصتل الثالتث 4191-4117الفترة ما بين 

ال يئتتا  المحليتتتة فتتي فلستتتطين فتتي ظتتتل الفصتتل الرااتتتع تنتتتاو  يائيلي، وأخيتترا  تتزة تحتتتت االحتتتال  االستتتر 
 .السلطة الوطنية الفلسطينية
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 الولالفصل 
 الجوانب النظرية واإلدارية العامة لإلدارة المحلية

دندما تكونت الحنوما  المحلية وف  مف وم  ،ود فكرة ال يئا  المحلية إلى مف وم تأصيلي قديمتع
محلي يتعلى في القر  والمدن التي داشت في ا المعتمعا  السياسية األولى في معظم أنحاء العالم 

 ،والعمادا  والتي وانت تت ذ شنل العائلة والقبيلة والعمادة ووانت تتمثل في زدماء ورؤساء القبائل
وبالتالي  .وفي معالس دشائرية وقبلية وجمادية تمار  صالحيات ا في مساحا   ا  طااع محلي

 .يمنن أن نستنتج أن ال يئا  المحلية أقدم في نشأت ا من الدولة االمف وم الحديث
ن إطار أخذ  الدولة تنتقل م ،ومع التطور السياسي والحضار  وظ ور المعتمعا  السياسية واإلقليمية
وذلن اتسع نطاق النشاطا   ،المدينة والقرية إلى إطار اإلقليم الذ  يشمل العديد من المدن والقر  

والم ام التي تمارس ا الدولة فبعد أن وانت تقتصر دلى الدفاع ال ارجي واألمن الداخلي وإقامة العد  
األمر الذ  دفع االدولة  امتد ليشمل نشاطا  اقتصادية وثقافية واجتمادية وصحية، وجمع الضرائ 

و لن بتبني نظام  (1)،إلى توزيع االختصاصا  وادتماد نظام الالمروزية اإلدارية في تنظيم ا اإلدار  
الحنم المحلي أو نظام اإلدارة المحلية لتحقي  العودة في أداء المراف  العامة المحلية وإتاحة الفرصة 

يترت  دليه العديد من المزايا السياسية واالقتصادية  األمر الذ  ،للمشاروة الشعبية في العمل العام
  .واالجتمادية

أن نظام اإلدارة المحلية او الحنم المحلي هو وسيلة الدولة المعاصرة لمعالعة المشنال  التي ويبدو 
والوسيلة الضرورية لتحقي  التنمية  ،تعاني من ا في تنفيذ خطط ا وسياست ا في م تلف المعاال 

  .كافة المعتمعا  المتقدمة والنامية الشاملة في
معظم دو  العالم دلى الني في دساتيرها دلى األخذ بنظام الحنم المحلي أو نظام  حرصتلذلن 

  .نظرا ألهميته وجعله يستند دلى أسس دستورية متينة ،اإلدارة المحلية
 :  المباحث الثالثة التاليةفإننا سنتناو  هذا الموضوع التم يد  الشمولي من خال ،وبناء دلى ما تقدم

 ،الثالث؛ اختصاصا  ال يئا  المحلية ومواردها، الثاني؛ مف وم ال يئا  المحلية وتشنيل ا ،األو 
 . الرقااة دلى ال يئا  المحلية

 المبحث الول

                                                 

 .50، (5000ن، .د: القد ) الحنم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينيةددنان دمرو،  (1)
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 مفهوم الهيئات المحلية وتشكيلها

ع االش صية المعنوية واالستقال  إن نظام اإلدارة المحلية يرتكز دلى وجود وحدا  إدارية إقليمية تتمت
األمر الذ  ينفل ل ا ممارسة اختصاصات ا وصالحيات ا من خال  هيئا  محلية  ،المالي واإلدار  

وما ينفل ل ا ممارسة هذ  االختصاصا  احرية واستقال   ،تتشنل وف  ما يني دليه قانون دولة ما
والرقااة  ،نون فيما يتعل  ااإلجراءا  الوصائيةمع مراداة ما يني دليه القا ،دن أج زة الدولة المروزية

 .واإلشران دلى أدما  وأدضاء ال يئا  المحلية
من ا ما يتعل  امف وم ال يئا  المحلية ومقومات ا، ومن ا ما  ،وي تلف الفقه والتشريع حو  ددة أمور

 ،حيث دددهمأو من  ،يتعل  بتشنيل هذ  ال يئا  من حيث أسلوب اختيار أدضاء المعالس المحلية
  .ومدة دضويت م ،والشروت التي يع  أن تتوافر في م

تشنيل  ،الثاني؛ مف وم ال يئا  المحلية ،األو  : لن في المطلبين التاليين سيعالج ،وتوضيحا لما تقدم
 .ال يئا  المحلية

 
 مفهوم الهيئات المحلية :المطلب الول

ولكي نكون أمام هيئة محلية ال بد من توافر  ، ا أوال  لبيان مف وم ال يئا  المحلية ال بد من التعريف ب
  :وسنبين  لن في الفردين التاليين ،ددة دناصر هي امثااة المقوما  ل ا 

 تعريف الهيئات المحلية :الفرع الول
حلي في نطاق وحدة الحنم الم" :اأن ا 4111لسنة ( 4)درن قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم 

إال أننا نعد من خال  هذ   ،تعدد  التعريفا  الفق ية لل يئا  المحليةوقد  (2)."معين جارافي وإدار  
فقد درف ا  ،التعريفا  أن ا تحتو  دلى نفس المضمون وال يناد ينون هنا  فرق يذور فيما بين ا

حيث  ،تنظيما  إدارية تمار  اختصاص ا دلى أسا  إقليمى محلي" :الدوتور نوان ونعان اأن ا
وبالنسبة  ،هذا التنظيم في شفون إقليم من أقاليم الدولة ودلى مستو  مصالحه المحلية يت صي
  (3)."يرتبطون ب ذا اإلقليمذين لافراد لمعودة األ

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 4)المادة  :انظر (2)
 .419 ،(4119العامعة األردنية، : دمان) ، الكتاب األو القانون اإلدار  األردنينوان ونعان،  (3)
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ش ي معنو  دام يمار  اختصاصا  وصالحيا  في " :درف ا الدوتور ددنان دمرو اأن اكما 
هيئا  يتحدد اختصاص ا " :درف ا آخر اأن او  (4)".محدد تحت وصاية السلطة المروزية نطاق جارافي

حدد اختصاص ا بنطاق جارافي العامة التي يتاص المعنوية أو هي األش  ،بنطاق إقليمي محدد
هيئة تتمتع االش صية المعنوية تتولى إدارة شفون الوحدة المحلية وف   :اأن ا ويمنن تعريف ا (5)."محدد

  .ة المروزيةاختصاصا  محددة قانونا  وتحت إشران السلط
 

 مقومات الهيئات المحلية :الفرع الثاني

 :يمنن أن تتكون ال يئا  المحلية من المقوما  التالية

 :مجموعة من السكان ذات مصالح محلية -أوال
من أهم دناصر وجود ال يئة المحلية  ،إن وجود معمودة من السنان تربط م مصالو محلية متميزة

خال  االرتبات بين هذ  المصالو وهذ  المعمودة من السنان أو هذا وهذا ما يميزها دن  يرها من 
ب ع إ  ،التعمع السناني وما ي تلف نوع ال يئة  ،حاجا  هذا التعمع من خال  تحقي  هذ  المصالو ُتش 

فكلما زاد ددد سنان هذا التعمع ولما انتقلت ال يئة المحلية  ،المحلية ااختالن ددد التعمع السناني
  (6).لى آخر من مستويا  ال يئا  المحليةمن مستو  إ

فالتعمع السناني يعتبر في الاال  المعيار المميز لل يئا  المحلية دن اعض ا البعض سواء من 
إ  قد نعد أحيانا اعض  ،وإن وان  لن ال يعتبر معيارا  مطلقا   ،ناحية قانونية أو من ناحية واقعية
  .التطبيقا  الشا ة دن هذا المعيار

د لر م من أن تعداد التعمع السناني يعد من أهم العوامل التيوبا دت دلى أساس ا  مستويا  ال يئا   ُتح 
والمروز المالي  ،تحديد مستو  ال يئا  المحليةب  ا  دالقةإال أن هنا  دوامل أخر   ،المحلية

وبالتالي فإن  ،تع ب اواالقتصاد  للتعمع السناني وموقعه العارافي والسياسي والقدرا  الذاتية التي يتم
 .تحديد مسمى ال يئة المحلية يتم بناء  دلى أسا  م تلط يستند إلى ددة دوامل وليس إلى دامل واحد

                                                 

 .44 الحنم المحلي،دمرو،  (4)
 .59، (4171دالم الكت  للنشر، : القاهرة)، العزء األو  القانون اإلدار  ا الشافعي أبو را ،  (5)
 .49، الحنم المحليدمرو،  (6)
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أن ول تعمع سناني يتطل  معمودة من ال دما  واالحتياجا  ال اصة اه التي  ،ومما ال شن فيه
االطريقة التي يني دلي ا  تارون ُي ذين لا ،وي و  ممثلي هذا التعمع السناني ،يعترن ب ا المشرع

 .صالحية تلبية هذ  االحتياجا  وال دما  ،القانون 

 :النطاق الجغرافي -ثانيا
إال أن  ،إن وجود معمودة من السنان وإن وان يشنل دنصرا  م ما  من دناصر تكوين ال يئة المحلية

اق جارافي محدد يميزهم دن  لن وحد  ال ينفي لتكوين ا وإنما ال بد من تواجد هفالء السنان في نط
وبالتالي ال يتصور وجود معمودة من السنان أو تعمع  ، يرهم احيث يمنن التعرن دلي م من خالله

لذلن فإن هذ  البقعة أو النطاق  ،سناني دون وجود نطاق جارافي أو اقعة جارافية تعمع بين أفراد 
 يشترت في النطاق العارافي مساحة وال ،العارافي يشنل الرويزة األساسية لوجود أ  تعمع سناني
دلى أن ال ينون دلى درجة من الصار  ،معينة وي يطل  دليه مسمى هيئة محلية أو وحدة محلية

  .أسر أو دائال  عاضاحيث ال يأو  سو  
بل يمنن  ،فإ ا وانت الوحدة العارافية صايرة جدا  فذلن يعني أن ا ليست احاجة إلى معلس محلي

 ،ومن العدير االذور (7).ن ال يئا  المعاورة التي توفر ل ا المراف  وال دما  المحليةإلحاق ا اايرها م
فالمساحة التي يشال ا المعلس البلد   ،أن مساحة البقعة العارافية تلع  دورا  في تحديد مسمى ال يئة

 ا لعنة وهذ  األخيرة أكبر من المساحة التي تشال ،أكبر من المساحة التي يشال ا المعلس القرو  
 .التطوير

فقية األبتنظيم دملية التوسع  العديد من الدو ونظرا  للتزايد المستمر في ددد السنان قام المشرع في 
و لن ب دن  .في الوحدة المحلية وبيان الشروت الواج  توافرها في العمران الذ  يقام دلى اإلقليم

رافية من خال  ج از تنظيم وبناء محلي يقوم تنظيم استعما  واستاال  النطاق العارافي أو البقعة العا
بتحديد المناط  التي يعوز في ا االمتداد األفقي وأنواع المنشآ  وارتفاد ا وهياكل ا وارتدادها وتحديد 

وهذا وله ب دن إيعاد تكامل بين أقاليم  ،المناط  الم صصة لالستاال  الزرادي والصنادي و ير  لن
 .نا  أزمة في ظل التزايد المستمر في ددد السنانوي ال تكون ه ،الدولة الواحدة

 :االعتراف القانوني -ثالثا  
هو صدور قرار من الع ة الم تصة اقيام ال يئة المحلية أو تايير  ،إن المقصود ااالدتران القانوني

وير  جان  من الفقه اأن القرار اإلدار  الذ  يصدر دن الع ة الم تصة والذ  تعلن من  ،مستواها
                                                 

 .17، (4112ن، .د: القاهرة)، العزء األو  القانون اإلدار  ا أبو دمارة،  (7)
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ويدلل هذا العان  دلى أن اجتماع معمودة من  ،ه قيام ال يئة المحلية هو قرار إدار  واشفخالل
األفراد أو األموا  لتحقي   رض محدد ينون لدي م إرادة مشتروة ومستقلة تظ ر من خال  ات ا هم 

تية وينشأ دن هذ  اإلرادة العمادية ش ي قانوني له مصالحه الذا ،لممثلين من بين م ل ذا التعمع
ودندما يمنو القانون هذا التعمع الش صية المعنوية ف و ال ي ل  هذا  ،وإرادته المستقلة دن إرادة أفراد 

  (8).التعمع وإنما ينشف دن وجود  فحس 
فإن القرار اإلدار  الصادر اقيام ال يئة المحلية ال يعتبر دنصرا  من دناصر ال يئة  ،واستنادا  لذلن

من السنان دلى نطاق جارافي محدد ينون سااقا  دلى صدور القرار  فوجود معمودة ،المحلية
وإنما من خال  هذا القرار  ،وبالتالي فينون القرار واشفا  دن ال يئة المحلية ال منشئا  ل ا ،اإلدار  

  .يعترن االش صية المعنوية لل يئة المحلية
احيث ال ينون قبل  ،ن هو قرار منشئمن الفقه اأن القرار اإلدار  الصادر ب ذا الشأخر آوير  جان  

وإنما يتحق  هذا الوجود اعد صدور قرار من الع ة  ،صدور هذا القرار أ  وجود قانوني لل يئة المحلية
ويدلل هذا العان  دلى أنه ال  ،الم تصة اأحداث ال يئة المحلية واالدتران ل ا االش صية المعنوية

فالدولة هي  ،اقرار من السلطة الم تصة قانونا  بذلن يعوز ل ذ  الش صية أن تتمتع اأ  وجود إال
وهي التي ل ا ح  سحب ا في أ   ،التي تمنو معمودة من األفراد أو األموا  الش صية المعنوية

  (9).وقت
ال يئا  المحلية ي ضع للسلطة التقديرية لإلدارة، وبالتالي حداث إألن  ،الرأ  الثاني ويمنن هنا ترجيو
زمة اإصدار قرار إدار  اأحداث ال يئة المحلية حتى لو توافر  الشروت الالزمة فاإلدارة  ير مل

فإن هذا القرار  ،ودليه فإنه دندما تصدر الع ة الم تصة قرارا  إداريا  اأحداث ال يئة المحلية ،ألحداث ا
  .ينون قرارا  منشئا  ل ا

 تشكيل الهيئات المحلية :المطلب الثاني

د وحدا  محلية مستقلة تمار  اختصاصا  محددة يتطل  منه أيضا أن إن ادتران المشرع بوجو 
إال أن تشنيل هذ   ،يع د اممارسة هذ  االختصاصا  إلى هيئا  محلية تنبث  دن السنان المحليين

وما  ،ال يئا  يثير جدال  فق يا  واختالفا في نظم اإلدارة المحلية حو  أسلوب تشنيل ال يئا  المحلية

                                                 

 . 15 ،المرجع الساب  (8)
 .49، الحنم المحليدمرو، : أيضا. 410، القانون اإلدار  أبو را ،  (9)
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 ،ت اورئاس   الشروت الواج  توافرها في المرشحين لعضوية معالس ال يئا  المحليةيثور ال الن حو 
  .وحو  ددد أدضاء هذ  المعالس ومدة العضوية وتعديدها

  :هذا المطل  إلى الفروع الثالثة اآلتية ُقسمفإننا  ،وبناء دلى ما تقدم

 يب اختيار أعضاء الهيئات المحليةأسال :الفرع الول
 ،الن بين فق اء اإلدارة المحلية حو  األسلوب المناس  الختيار أدضاء المعالس المحليةلقد ثار ال 

ف نا  من ير  أن استقال  المعالس المحلية دن السلطة المروزية في مباشرة اختصاصات ا المحددة 
يقا  لفكرة قانونا  ال يتم إال من خال  االنت اب المباشر من قبل المواطنين ألدضاء المعالس المحلية تطب
أن خر اآلالديمقراطية التي تشنل األسا  الذ  يقوم دليه نظام اإلدارة المحلية، في حين ير  البعض 

أسلوب االنت اب يفد  إلى وصو  أدضاء ال تتوافر لدي م الكفاءة الالزمة للقيام االم ام المووولة إلي م 
المناس  في اختيار أدضاء المعالس  ولذلن ير  هفالء أن األسلوب ،في تسيير شفون الوحدة المحلية

فيما يلي و  .وهنا  من ددا إلى األخذ اأسلوب يعمع ما بين االنت اب والتعيين ،المحلية هو التعيين
 :درض لألسالي  الثالثة دلى النحو اآلتي

 :أسلوب االنتخاب -أوال
ئيس المعلس المحلي من المعلوم أن أسلوب االنت اب يعني أن يقوم سنان الوحدة المحلية اانت اب ر 

سواء اشنل مستقل أو ضمن  ،يرشحون أنفس م لعضوية المعلسذين لامن ضمن األش اص  ئهوأدضا
وما تلعأ الدو  التي تسنن ا أقليا  معينة إلى منو هذ  االقليا  نسبة  ،قائمة أحد التعمعا  السياسية

  (10).معينة من مقادد المعالس المحلية لتمثيل ا
االنت اب المباشر اأن انت اب األدضاء من قبل السنان مباشرة يععل المعلس وير  أنصار أسلوب 

وما أن دملية إدادة االنت اب بين فترة وأخر   ،أكثر قربا  للسنان وأكثر معرفة اأمورهم واحتياجات م
تععل أدضاء المعلس المحلي أكثر حرصا  دلى تلبية احتياجا  سنان الوحدة المحلية، ر بة من م في 

ال نعرن بلدا  ديمقراطيا  ": وما يفيد  لن الدوتور سليمان الطماو  اقوله (11)،ة انت اب م مرة أخر  إداد
  (12)".يشنل المعالس المحلية ااير طري  االنت اب

  :أسلوب التعيين -ثانيا
                                                 

 . 71، (5000ن، .د: دمان) 9، تأسس وتطبيقا : اإلدارة المحلية ،فار أبو أيمن العاني ومحمود  (10)
 .99، (4179ن، .د: اإلمارا  العربية المتحدة) األسس والتطبيقا : الحنم المحلي واإلدارة المحليةفوز  العنش،  (11)
 .91، (4175دار الفكر العربي، : القاهرة) دراسة مقارنة: الوجيز في القانون اإلدار  سليمان الطماو ،  (12)
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وينفي الفقه المفيد ألسلوب  تقوم السلطة المروزية بتعيين المعلس المحلي من خال  هذا األسلوب،
حيث يشترت الدوتور ا ففاد  ،يين وجود أية رااطة بين استقال  ال يئا  المحلية وأسلوب االنت ابالتع

 (13):هما ،م نا شرطين لتحقي  استقال  الش ي الالمروز  
  .أن ينون للش ي الالمروز  دور رئيسي وجوهر  في إدارة المراف  العامة  -4
 .نوحة ل م اموج  القانون أن ينون لممثلي الش ي الالمروز  سلطة  اتية مم  -5

 ،ويفيد الدوتور ففاد العطار أسلوب التعيين وينفي ادتبار االنت اب رونا  من أروان الالمروزية اإلدارية
وير  أن الفقه يمزج بين ال دن الذ  يرمي إليه نظام الالمروزية وهو استقال  الوحدا  الالمروزية في 

ويورد الحعج التالية لتدديم  ،ءم وتحقي  هذا ال دنوبين الوسيلة التي تتال ،مباشرة اختصاصات ا
  (14):رأيه
وأن تشنيل ال يئا  الالمروزية المرفقية  ،أن الالمروزية اإلدارية قد تكون إقليمية وقد تكون مرفقية -4

ودليه فالقو  اضرورة االنت اب لقيام الالمروزية اإلقليمية يفد  إلى استبعاد الالمروزية  ،يتم االتعيين
 .قيةالمرف
  .استقال  القضاء ينف  وهذا لم  ،أن السلطة التنفيذية تقوم بتعيين أدضاء السلطة القضائية -5
أن األخذ اأسلوب االنت اب يتطل  توافر درجة من الودي لد  أبناء الوحدة المحلية وددم  لن  -9

 .يفد  إلى سوء االختيار
عليقه دلى أن ال دن الذ  ففي معرض ت ،وقد تصد  أنصار أسلوب االنت اب لتفنيد هذ  الحعج

أن  لن  ،يسعى إليه النظام الالمروز  هو استقال  ال يئا  المحلية ير  الدوتور دلي خطار شطناو  
ال دن الذ  يسعى النظام الالمروز  إلى تحقيقه ي تلف احس  صورة النظام الالمروز ، فالالمروزية 

المحلية وهذا ال يمنن تصور  ااير أسلوب  اإلقليمية ت دن إلى تطبي  الديمقراطية دلى صعيد الوحدة
حيث يتولى أبناء الوحدة المحلية إدارة شفون م من خال  ممثلين ي تارون م اطري  االنت اب  ،االنت اب

وبالتالي يشنل االنت اب في هذ  الحالة رونا  من أروان  ،إلدارة هذ  الشفون نيااة دن م ولحساب م
  (15).ة األكثر نعاحا  لتحقي  الديمقراطية المحليةوهو الوسيل ،الالمروزية اإلقليمية

 ،كما ير  مفيدو االنت اب اأن قيا  الالمروزية المصلحية دلى الالمروزية اإلقليمية ليس صحيحا  
بينما تقوم الثانية دلى أسا  استقال  أبناء الوحدة المحلية  ،فاألولى تقوم دلى أسا  الت صي الفني

                                                 

 .511، ص(4117دار المعارن، : القاهرة)سياسة اإلصالح اإلدار  وتطبيقات ا ا م نا،  (13)
 .492، (4115، دار الن ضة العربية: القاهرة) مبادئ القانون اإلدار  ففاد العطار،  (14)
 .909، (4111المروز العربي لل دما  الطالبية، : دمان)، الكتاب األو  مبادئ القانون اإلدار  األردنيدلي شطناو ،  (15)



18 

 

وفيما يتعل  اضرورة توافر  (16)، لن إال اإدما  مبدأ االنت اب المباشرفي إدارة أمورهم وال يتحق  
فير  أنصار أسلوب االنت اب أنه ال يوجد معيار لقيا   ،درجة من الودي لد  سنان الوحدة المحلية

مد  الودي الفكر  والثقافي الذ  يفهل الش ي لممارسة حقه االنت ابي، وأن هذا الح  ينشأ ااض 
التعليم الذ  يتمتع اه الش ي طالما أن هذا الش ي يساهم في العملية االنت ابية  النظر دن مستو  

 (17)،ف و أقدر دلى المساهمة ب ا دلى المستو  المحلي ،دلى مستو  رئيس الدولة والمعلس النيابي
ير  مفيدو  ،وردا  دلى أن تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية ال يحو  دون استقال  القضاة

ت اب أن الفرق واضو بين األدضاء االمعالس المحلية ووضع القضاة من حيث طبيعة ول من ما االن
من نه أوما  ،وأن مسالة استقال  القضاة هي مسألة نسبية ،وأن المقارنة ليست صحيحة تهووظيف

أما استقال  المعالس  ،المالحظ دمليا أن م معرضون للعز  ولكن وف  شروت وضمانا  خاصة
 و تأكيد دلى السيادة الشعبية والقدرة دلى التعبير دن المصالو المحلية في الوحدا  المحلية ف
  (18).المحلية

وير  أنصار التعيين أن االنت اب يفد  إلى وصو  أدضاء ال تتوافر لدي م ال برا  الفنية واإلدارية 
ن اأنه يمنن تعويض إال أن أنصار االنت اب يردون دلى  ل ،المطلوبة لتسيير شفون الوحدة المحلية

النقي في ال برا  الفنية واإلدارية التي تحتاج إلي ا المعالس المحلية اعدة طرق واالستعانة اال براء 
وما أن تحديد المشرع لعدد من الشروت التي يع  توافرها في دضو  (19).وتشنيل اللعان االستشارية

 .ع تمتع العضو بدرجة دلمية معينةوأن يشترت المشر  ،المعلس المحلي يقلل من حدة هذ  المسألة
ن السلطُة ُتعي ي  أن –وبح –فالفقه المفيد ألسلوب االنت اب يرفض  ،وب صوص رئيس المعلس المحلي
احيث  ،و لن لتعزيز الديمقراطية ولضمان استقال  ال يئا  المحلية المروزيُة رئيس  المعلس المحلي،

ية دلى دنس الرئيس المعين حيث ينون والؤ  ينون والء الرئيس المنت   لمعتمع الوحدة المحل
  (20).للسلطة المروزية

وت تلف نظم اإلدارة المحلية ااختالن الدو  في أسلوب انت اب رئيس المعلس المحلي دلى النحو 
 :اآلتي

                                                 

 .91، الوجيز في القانون اإلدار  الطماو ،  (16)
 .14، (4111دار المعارن، : القاهرة) نظم الحنم واإلدارة المحليةأحمد رشيد،  (17)
 .15( 4177ن، .د: دمان) 5، تدراسة مقارنة: تشنيل المعالس المحلية وأثر  دلى وفايت ازدبي، خالد ال (18)
 . 457، (4171دار الن ضة العربية، : القاهرة) اتعاها  معاصرة في نظام الحنم المحليصبحي محرم وفتو هللا ال طي ،  (19)
 .11، تشنيل المعالس المحليةالزدبي، ( 20)
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من قبل سنان الوحدة المحلية اانت اب رئيس المعلس المحلي ن و المنت بأن يقوم أدضاء المعلس  -4
  .من بين م

وفي هذ  الحالة  ،مباشرة ئهوأدضاوم سنان الوحدة المحلية اانت اب رئيس المعلس المحلي أن يق -5
 .لرئاسة المعلسن و ومرشحلعضوية المعلس ن و مرشحينون هنا  

دلى أن تسند الرئاسة للمرشو الذ  يحصل  ،أن يقوم السنان المحليون اانت اب أدضاء المعلس -9
  (21).قدر من األصوا كبر أدلى 

هنا بتفضيل األسلوب الثاني وونه يتيو الفرصة للسنان المحليين اانت اب رئيس المعلس  حثير  الباو 
  .ألن  لن يفد  إلى تفعيل مشاروة سنان الوحدة المحلية في الشفون المحلية ،المحلي مباشرة

  :المزدوجسلوب لا -ثالثا
ء المعلس المحلي مباشرة دن يقوم وفقا  ل ذا األسلوب سنان الوحدة المحلية اانت اب ددد من أدضا

وتقوم السلطة المروزية بتعيين ددد من األدضاء بناء  دلى تنسي  ممثلي ا في  ،طري  االنت اب
و لن ب دن تطعيم المعلس انفاءا   ،دلى أن تكون األكثرية لألدضاء المنت بين ،الوحدا  المحلية

  (22).دن طري  أش اص مفهلين ل ذ  الااية
لتشنيل المعالس المحلية ال يفد  دائما  إلى وسيلة اصفته سلوب أن االنت اب وير  أنصار هذا األ

ومن هنا ال بد من تدخل السلطة المروزية  ،توفير الكفاءا  الفنية الالزمة ألج زة اإلدارة المحلية
وتدخل الدولة هنا ينون مساويا  لتدخل ا في إنشاء ال يئا   ،لمساددة المواطنين في تدبير شفون م

  (23).محلية وتحديد اختصاصات ا وإجراء الرقااة دلى أش اص ا وأدمال اال
وير  الدوتور دبد المعطي العسان ضرورة األخذ ااألسلوب المتنوع الذ  يقوم دلى تصنيف الوحدا  

فيتبع أسلوب  ،المحلية إلى ددة درجا  تبعا  لدرجة الرقي الحضار  الذ  تتمتع اه الوحدة المحلية
بين  ُيعم ع بينما ،الوحدا  المحلية الراقية ويتبع أسلوب التعيين في الوحدا   ير الراقيةاالنت اب في 

   (24).االنت اب والتعيين في الوحدا  المحلية متوسطة الرقي
دلم يضع معيارا  إن هذا الرأ  دت دلى أساسه درجة الرقي التي تتمتع ب ا الوحدا  المحلية إضافة  لُتح 

يمنو سنان الوحدة المحلية التي تتمتع االرقي  إ  ؛المساواة بين الوحدا  المحليةلذلن ف و ي ل امبدأ 
                                                 

 .419، (4114ن، .د: ال ليل) 4114-4720: ارة المحلية في فلسطيناإلدددنان دمرو،  (21)
 .91، تشنيل المعالس المحليةانظر الزدبي،  (22)
 .491، (4179ن، .د: بيرو ) دراسة مقارنة: اإلدارة المحلية وتطبيقات ا في الدو  العربيةانظر حسن دواضة،  (23)
 .94، (4171المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : دمان) ات ا دلى المستو  المحليمحددا  دملية التنظيم وتكييفدبد المعطي العسان،  (24)
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بينما يحرم سنان  ،الحضار  ح  التعبير دن آرائ م واختيار ممثلي م من أدضاء المعلس المحلي
تعا  الدو  اونر  تعا   لن أن  ،الوحدة المحلية التي ال تتمتع االرقي الحضار  من ممارسة هذا الح 

عربية في الوقت الحاضر نحو تطبي  النظم والمبادئ الديمقراطية وازدياد الودي العلمي والثقافي ال
من خال  االنتشار المتزايد للمفسسا   ،واالجتمادي واالقتصاد  والقانوني لد  المعتمعا  العربية

وونه وافة لي أدضاء المعلس المحو يستددي األخذ اأسلوب االنت اب المباشر لرئيس  ،التعليمية في ا
والمتمثل بتطبي  الديمقراطية في  ،األسلوب األفضل لتحقي  ال دن من وجود نظام اإلدارة المحلية

  .المعتمع المحلي
 

 نظام العضوية للهيئات المحلية :الفرع الثاني
 ،يتكون من م المعلس المحليالذين ت تلف نظم اإلدارة المحلية ااختالن الدو  حو  ددد األدضاء 

وهذا ما نعرضه  ،المنافآ  المالية لألدضاءو  ،والشروت الواج  توافرها في العضو ،العضوية ومدة
 :دلى النحو اآلتي

    :عدد أعضاء المجلس المحلي -أوال
حيث ال يوجد معيار  ،ي تلف ددد األدضاء في المعلس المحلي من وحدة محلية إلى وحدة أخر  

دثابت  دت ال أنه من المالحظ اأنه توجد هنا  دالقة وثيقة بين ددد إ .دلى أساسه ددد األدضاء ُيح 
فكلما ازداد ددد سنان الوحدة المحلية ولما  ،أدضاء المعلس المحلي وبين ددد سنان الوحدة المحلية

وخاصة إ ا وان األسلوب المتبع في اختيار أدضاء المعلس المحلي  ،ازداد ددد أدضاء المعلس
مع  ،حدة المحلية نسبة معينة من مقادد المعلس المحلي لتمثيل مالموجودة في الو قليا  لأليعطي 

 .اإلشارة إلى أن  لن ال يعتبر قاددة دامة
 ،بتمثيل م تلف اآلراء واالتعاها دضاء األويتميز المعلس المحلي الذ  يتكون من ددد وبير من 

العدد الكبير  ا المحلي ومن مميزا   لن أيضا  أن المعلس  ،في الوحدة المحليةقليا  األومن ضمن ا 
إ  يمنن لكل دضو االتصا  اعدد من األش اص في  ،من األدضاء ينون أكثر اتصاال االمواطنين

إال أنه يعاب دلى هذا االتعا  أن وبر حعم المعلس المحلي يحد من فعالية مناقشاته  ،وحدته المحلية
المعلس المحلي إلى لعان منبثقة دن  وينقل الع ء األكبر من أدما  ،اتقريري اج از اصفته ومداوالته 

  (25).المعلس المحلي
                                                 

 .19، الحنم المحلي واإلدارة المحليةالعنش،  (25)
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فذلن يفد  إلى تحديد المناقشة في جلسا   ،أما دندما ينون ددد أدضاء المعلس المحلي قليال  
المعلس احيث ينون القرار الصادر دن ا قويا  ألنه يصدر اعد أن تكون المناقشة وصلت إلى نقطة 

حعم المعلس المحلي يقترن اضآلة حعم المعارضة وهذا وله يتالئم فضال  دن أن صار  ،ن اية مقبولة
  (26).مع الفعالية اإلدارية للمعالس المحلية

فإنه يمنن لكل دولة أن تتبع األسلوب الذ   ،وإزاء ددم وجود معيار ثابت لتحديد ددد أدضاء المعلس
حلية هو إتاحة الفرصة لسنان ولكن من المالحظ أن أهم أهدان نظام اإلدارة الم .يتناس  مع ظروف ا

وبالتالي  ،الوحدة المحلية في المشاروة في إدارة شفون م المحلية من خال  ممثلين ي تارون م لذلن
يع  أن ينون ددد هفالء الممثلين متناسبا  مع ددد سنان الوحدة المحلية، ألن االدتبارا  الديمقراطية 

فالقرار الصادر  ،وحتى مع زيادة ددد األدضاء ،يةهي األسا  الذ  يقوم دليه نظام اإلدارة المحل
وأما المعارضون لصدور القرار فيبقى  ،يبقى قويا  طالما أنه يصدر دن أ لبية أدضاء المعلس المحلي

  .ل م دور الرقااة لضمان ددم صدور  في  ير الصالو العام

 :مدد العضوية -ثانيا
فقد  ه  أنصار  ،جدال  بين الفق اء ت ادضويو  ليةالمعالس المح مدة رئاسة لقد أثار موضوع تحديد 

ألن  لن يفد  إلى مشاروة السنان في  ،االدتبارا  السياسية إلى ضرورة أن تكون المدة قصيرة
ويمنن للسنان في حا  وون مدة العضوية قصيرة تايير األدضاء الذين  ،النشات المحلي اشنل فعا 

وما تفد   ،ازدياد هذا الفشل وللحيلولة دون االستمرار اه يفشلون في تلبية آمال م واحتياجات م قبل
 ،االنت ااا  في ول فترة قصيرة إلى وجود حاجز أمام الفساد والرشوة وانتشارهما في الوحدة المحلية

وما يسادد قصر مدة العضوية دلى تعديد  (27)،و لن لوجود رقااة شعبية دلى أدما  المعلس
من ثم يزيد من حيوية النشات السياسي في إطار الوحدة المحلية و  ،األدضاء في المعالس المحلية

   (28).ويحو  دون احتكار مقادد المعلس المحلي من قبل اعض األش اص
فقد  ه  إلى أن االدتبارا  اإلدارية والفنية تتطل  اأن تكون مدة دضوية  ،أما الفري  اآلخر من الفقه
األدضاء الذين توافر  لدي م ال برا  الالزمة لتسيير  و لن للمحافظة دلى ،المعالس المحلية طويلة

شفون الوحدة المحلية وإتاحة الفرصة ل م لتقرير سياسة دمل المعلس المحلي و لن امنح م الوقت 

                                                 

 .92، محددا  دملية التنظيمالعسان،  (26)
 .11، الحنم المحلي واإلدارة المحليةالعنش،  (27)
 .  400، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  (28)
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فضال  دن أن دضوية المعالس المحلية لفترة طويلة يوفر العديد من  ،نمائيةاإلالكافي لتنفيذ المشاريع 
ااإلضافة إلى  ،راء انت ااا  محلية جديدة في حا  وون مدة العضوية قصيرةالنفقا  التي يتطلب ا إج

أن ان ما  هذ  المعالس في اإلدداد لالنت ااا  وما يتطلبه  لن من ج د ووقت يفد  إلى تعطيل 
  (29).أدما  المعالس اشنل واضو

  :تجديد العضوية -ثالثا
ن بين أنصار االدتبارا  الفنية وأنصار لقد وان موضوع تعديد دضوية المعالس المحلية محل خال

العضوية االنسبة  تعديد تعيزاالر م من أن معظم النظم المحلية المعاصرة  ،االدتبارا  السياسية
  .ألدضاء ال يئا  المحلية

ويددو أنصار االدتبارا  الفنية إلى تعديد مدة العضوية في المعالس المحلية لدورة جديدة استنادا  إلى 
ااإلضافة إلى أن  ،ررا  التي ادتمدوا دلي ا فيما يتعل  اضرورة أن تكون هذ  المدة طويلةنفس المب

ددم السماح بتعديد العضوية يترت  دليه م اطر دديدة تتمثل في انحران سلطا  الرئيس واألدضاء 
والعمل دلى تحقيق ا قبل انت اء مدة  ،وتالي  مصالح م الش صية دلى المصلحة العامة

  (30).دضويت م
وير  أنصار االدتبارا  السياسية أن تعديد مدة الرئاسة والعضوية في المعالس المحلية يسادد دلى 

والمصالو العامة وضاع األوما يدفع م إلى تطويع  ،استفادة األدضاء من مراكزهم العشائرية والحزبية
ة اعدم تعديد مدة الرئاسة لذلن فقد طال  أنصار االدتبارا  السياسي ،لصالح م في االنت ااا  المقبلة
  (31).والعضوية في المعالس المحلية

  :شروط العضوية -رابعا
ال توجد هنا  أ  مشنلة حو  الشروت الشنلية التي ينباي أن تتوافر لد  المرشحين لعضوية ال يئا  

 ،والسلو وحسن السيرة  ،والسن القانونية ،وشرت العنسية واإلقامة ضمن حدود الوحدة المحلية ،المحلية
 ،إال أن ال الن يدور حو  توافر شرت الكفاءة العلمية بدرجة معينة ،والتسعيل في العدو  االنت ابي

  .أو االنتماء إلى أحد األحزاب السياسية

                                                 

المنظمتتة العربيتتة : دمتتان) دراستتة تحليليتتة: تنظتتيم اإلدارة المحليتتة فتتي المملكتتة األردنيتتة ال اشتتميةلمعطتتي العستتان ونتتادر أبتتو شتتي ة،  دبتتد ا (29)
 .97، (4172للعلوم اإلدارية، 

 .97، محددا  دملية التنظيمدسان، : ، أيضا19، نظم الحنم واإلدارة المحليةرشيد،  :انظر (30)
 .499، المحلية في فلسطين اإلدارةدمرو،  :انظر( 31)
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وقد ثار ال الن بين أنصار االدتبارا  السياسية الذين يرون أن شرت الكفاءة العلمية سيحو  دون 
وبالتالي تصبو دضوية ال يئا  المحلية حنرا  دلى فئة ال براء  ،شعبيددالة وديمقراطية التمثيل ال

وبين أنصار االدتبارا  الفنية الذين يرون ضرورة توافر شرت الكفاءة العلمية لد   (32)،والمتعلمين
وب اصة اعد أن أصبحت معظم شفون الوحدة المحلية تدار دلى أسس  ،أدضاء ال يئا  المحلية

  (33).فنية
 ،دتبارا  الفنية يرفضون الشرت السياسي ويلحيون دلى ضرورة توافر شرت الكفاءة العلميةفأنصار اال

لتزويد المعالس المحلية االكفاءا  وال برا  الالزمة لتسيير شفون الوحدة المحلية، بينما يرفض أنصار 
هي  ،معينة ألنه يععل دضوية المعالس محصورة دلى فئة ،االدتبارا  السياسية شرت الكفاءة العلمية

 .فئة ال براء والمتعلمين
أنه ليس من الضرور  توافر ير  الباحث  ،وبالر م من أهمية الودي السياسي ،وبناء  دلى ما سب 

ألن الودي السياسي مسألة فردية وليس من الضرور   ،الشرت السياسي لد  دضو ال يئة المحلية
ن ال يعني االضرورة تمتع هذا الش ي فانتماء الش ي لحزب معي ،ربط ا ااالنتماء لحزب معين

بل دلى العنس فقد يتوافر الودي السياسي لد  الش ي المستقل الذ  ال ينتمي  ،االودي السياسي
فضال  دن أن تقرير الشرت السياسي يحو  دون إتاحة الفرصة لعميع أفراد  ،إلى أ  حزب سياسي

ة إلى أن اشترات انتماء العضو لحزب ااإلضاف .المعتمع في المساهمة في تسيير الشفون المحلية
سيععل من العضو ممثال  ل ذا الحزب داخل المعلس المحلي يعمل لحساب هذا الحزب وينفذ  ،معين
 .وأفكار   ءآرا

ددم الترويز دلى هذا الشرت إلى الحد الذ  يععل  ير  الباحث ،أما فيما يتعل  اشرت الكفاءة العلمية
وإنما يمنن االكتفاء بدرجة دلمية معينة  ،دلى فئة ال براء والمتعلميندضوية ال يئا  المحلية مقتصرة 

ويمنن االستعانة بلعان استشارية لتعويض  ،تمنن م من القراءة والكتااة والحرص دلى المصلحة العامة
  .النقي في ال برا  الفنية والعلمية

 :المالية لألعضاء المكافآت -خامسا  

                                                 

 .14،تنظيم اإلدارة المحليةالعسان وأبو شي ة،  :انظر (32)
 .440، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  :انظر (33)
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لقاء ما يبذلونه من  ،لية حو  منو أدضاء المعالس المحلية مقااال  ماليا  لقد اختلف فق اء اإلدارة المح
ج د خال  أدائ م للم ام والواجبا  الملقاة دلى داتق م اموج  رئاست م أو دضويت م في المعالس 

  (34):ويتعه  البية الفقه نحو األخذ امبدأ معانية العضوية لألسباب اآلتية .المحلية
  فنية وخبرا  معينة لد  دضو ال يئة المحلية وإ ا أد  االنت ااا  إلى ال يشترت توافر مفهال  -4

وال  ،وصو  أدضاء تتوافر لدي م خبرا  فنية وإدارية، فاألصل أن التمثيل الشعبي هو دمل معاني
ينون مقابل منافع مادية دلى شنل رات  أو أجر وحتى ال تصبو الااية من دضوية المعالس المحلية 

 .الرات  هو الحصو  دلى
  .صعوبة تقدير األجر المناس  للعضوية  -5
يترت  دليه نفقا  وبيرة تشنل دبئا  ماديا  دلى دات   المالية لألدضاء المنافآ أن تقرير   -9

  .الوحدا  المحلية، وب اصة في الدو  النامية
بدأ وير  اأن التطورا  التي رافقت الدولة تتطل  العدو  دن م ،ويرفض اعض الفقه هذ  األسباب

كفاءا      و وحاجت ا إلى توافر أش اص  ،نظرا  لتعقد وظائف اإلدارة في الدولة ،المعانية
وهفالء تكون لدي م في الاال  أدمال م التي ال تتيو ل م وقتا  للمشاروة في أدما   ،وت صصا 

ب م دن ااإلضافة إلى أن مبدأ المعانية يفد  إلى إهما  األدضاء لواجبات م و يا ،المعالس المحلية
  .اجتمادا  المعلس ولعانه

وقد نتج دن  لن إمنانية دفع منافآ  لألدضاء لتشعيع م دلى المساهمة واالشترا  في أدما  
إال أنه ال توجد قاددة دامة لذلن فكل دولة ت تلف دن األخر  في معالعة هذا  ،المعالس المحلية

وهنا  دو  أخر   ،وية اأن ا خدمة دامةف نا  دو  ال تدفع أية منافآ  للعضو وتعتبر العض ،األمر
وهنا  دو  ال تدفع  ،هوتكاليف تدفع مبالغ رمزية لألدضاء لقاء هذ  ال دمة إضافة إلى أجور السفر

    (35).منافآ  سنوية ألدضاء المعالس المحلية
 

 اللجان المحلية ونظام العاملين في الهيئات المحلية :الفرع الثالث
المتعلقة وافة ئا  المحلية الذ  يفد  بدور  إلى صعوبة مناقشة التفاصيل إن ددم تفرغ أدضاء ال ي

ااإلضافة إلى النقي في ال برا  اإلدارية والفنية لد   ،ااالختصاصا  المحلية داخل جلسا  المعلس

                                                 

 .19، تنظيم اإلدارة المحليةالعسان وأبو شي ة،  :انظر (34)
 .75، الحنم المحلي واإلدارة المحليةالعنش،  (35)
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وضرورة ات ا   ،وطبيعة دمل المعالس المحلية التي تتطل  رسم السياسا  ووضع ال طط ،األدضاء
ول  لن دفع بنظم اإلدارة المحلية إلى تشنيل لعان محلية يت صي  ،أسس دلمية وفنيةالقرارا  وف  

ثم ترفع توصيات ا إلى المعلس لتسادد  دلى ات ا  القرار السليم ب ذا  ،كل من ا في معا  معين
 ،فإن دور أدضاء المعلس المحلي يقتصر دلى رسم السياسا  المحلية ،ووما  ورنا .ال صوص
  .بينما يقوم بتنفيذ هذ  القرارا  العاملون في الوحدا  المحلية ،ا  المتعلقة االشفون المحليةوات ا  القرار 

 :لعان المعالس المحلية والعاملين في هذ  المعالس دلى النحو اآلتيالباحث تناو  يو 

 :لجان المجالس المحلية -أوال  
أو يعينون من قبل  ،المعلس المحلي ددة أفراد يعر  اختيارهم من قبل أدضاء" :ُتعرن اللعنة اأن ا

و لن ألداء م مة محددة من خال  إصدار قرارا  ن ائية  ،رئيس المعلس طبقا  الختصاص م الوظيفي
  (36)."اميةأو استشارية تعر  في جلسا  نظ

بينما تسمو دو  أخر  اانضمام  ،وتتكون اللعان من أدضاء المعلس المحلي في اعض الدو 
  .علس إلى اللعنة لالستفادة من خبرات م ووفاءات مأش اص من خارج الم

ف نا  من ير  اأن اللعنة محدودة األدضاء أكثر قدرة دلى الوصو   ،وفيما يتعل  اعدد أدضاء اللعنة
وهنا  من ير  اأن اللعنة التي تتكون من ددد وبير من األدضاء  ،إلى النتائج خال  الوقت المناس 
من المشاروة الشعبية وما تس م في دراسة الموضودا  اشنل أفضل  هي األفضل ألن ا تحق  مزيدا  

  .من خال  تعدد اآلراء واألفكار التي تطرح في سبيل  لن
 ،كما ت تلف التشريعا  ا صوص ددد اللعان وفيما إ ا وان المعلس ملزما  اعدد محدد من اللعان

ومن ا  ،ن فردية ولما لزم األمرفمن ا من يفرض دلى المعلس تشنيل لعان دائمة ويسمو بتشنيل لعا
  (37).الذ  يرا  مناسبا  دضاء األوبعدد  ،من يسمو للمعلس بتشنيل أ  ددد من اللعان

  :تتمثل فيما يلي ،ويحق  األخذ اأسلوب اللعان العديد من المزايا والفوائد
 تقوم اللعنة بدراسة المشنال  اشنل تفصيلي ومن ثم درض ا دلى المعلس انامل أدضائه  -4

وهذا يفد  إلى الحفاع دلى وقت المعلس ومناقشاته للسياسة العامة للوحدة  ،الت ا  القرار اشأن ا
  (38).وبالتالي ات ا  قرار أفضل ا صوص المسألة المعروضة دليه ،المحلية

                                                 

 .44، (4175المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : دمان) لمعلس البلد لعان ادبد القادر الشي لي،  (36)
 .451، اإلدارة المحليةالعاني،  :انظر (37)
 .79، الحنم المحلي واإلدارة المحليةالعنش،  (38)
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إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا المطروحة احرية أكبر مما لو قام المعلس المحلي امناقشت ا   -5
  (39).وهذا يعود إلى العو  ير الرسمي الذ  تعمل اه اللعان ،انامل أدضائه

يتمنن المعلس من خال  اللعان من االستفادة من جميع ال برا  والكفاءا  الفنية واإلدارية في   -9
 .الوحدة المحلية

إن مشاروة أدضاء المعلس المحلي في اللعان يفد  إلى اكتساب م ال برا  وتمنين م من   -1
  .وهذا يزيد من فعالية مشاروت م في العمل وتحمل م للمسفولية ،معينةالت صي في معاال  

يضمن تشنيل اللعان أن تنا  جميع الموضودا  المحلية حق ا في العناية والبحث قبل درض ا   -2
  (40).األمر الذ  يسادد دلى الحد من ات ا  القرارا  السريعة التي تصدر دون دراسة ،دلى المعلس

األحوا   ل  أ وتتمنن اللعنة في  ،وة في السلطة وتمثيل المصالو الم تلفةتحق  اللعان المشار   -9
  (41).من ات ا  القرارا  اشنل أفضل

 
  (42):يمنن إيضاح أهم ا فيما يلي ،ويمنن تقسيم اللعان إلى ددة أنواع

ولعان  ،إلى لعان يلتزم المعلس المحلي بتشنيل ا اموج  القانون  ،من حيث حتمية تشنيل ا  -4
  .ة يتر  للمعلس حرية اختيارهااختياري

تنشأ  :ولعان مفقتة ،واجبات اداء أوهي التي تستمر في  :إلى لعان دائمة ،من حيث ديمومت ا  -5
 .م مة محددة وتنت ي اانت اء هذ  الم مةنعاز إل
ُل اوهي التي  :إلى لعان أصلية ،من حيث أصالت ا  -9 ني وهي  :ولعان فردية ،المعلس المحلي ُيش 

  .حد  اللعان األصلية بتشنيل ا لدراسة اعض المشاكل التي تعترض اللعنة األصليةالتي تقوم إ
التي يشرن دلي ا وافة إلى لعان يشمل دمل ا الوحدة المحلية  ،من حيث نطاق اختصاص ا  -1

ولعان يقتصر دمل ا دلى منطقة محدودة من الوحدة المحلية التي يتولى إدارت ا  ،المعلس المحلي
  .المعلس

                                                 

 .11، (4119ن، .د: دمان) اإلدارة المحلية في فلسطين والعالم العربي، وحسين األدرج وهشام جبرفوز  العنش  (39)
 .414، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  (40)
 .410، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  (41)
 .452، اإلدارة المحليةالعاني،  ؛415، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  ؛71، الحنم المحلي واإلدارة المحليةالعنش،  :انظر (42)
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إلى لعان تقريرية تصدر قرارا  ن ائية وملزمة وتعتبر  ،ث طبيعة القرارا  التي تصدر دن امن حي  -2
ولعان استشارية م مت ا تقديم التوصيا  في الموضودا  التي يطل  من ا  ،نافذة فور إصدارها

  .وقد يأخذ المعلس ب ذ  التوصيا  وقد ال يأخذ ،المعلس دراست ا
ولعان تشمل إضافة إلى  ،ون من أدضاء المعلس المحلي فقطإلى لعان تتك ،من حيث أدضائ ا  -9

من الموظفين في المعلس أو من سنان الوحدة  ن ينونو أدضاء م تصين قد  ،أدضاء المعلس المحلي
  .المحلية

  :نظام العاملين في المجالس المحلية -ثانيا  
 ،ال دما  للسنان المحليينتحتاج نظم اإلدارة المحلية وهي تسعى لتحقي  أهداف ا المتمثلة بتوفير 

ووذلن ت فيف الع ء دن واهل السلطة  ،والعمل دلى إشباع حاجات م وإيعاد الحلو  لمشنالت م
إلى دما  وموظفين  ،وتدديم المفاهيم الديمقراطية من خال  تفعيل دملية المشاروة الشعبية ،المروزية

  .تتوافر لدي م ال برا  والكفاءا  الفنية واإلدارية
  :تتل ي فيما يلي ،لف نظم العاملين في المعالس المحلية ااختالن الدو  حيث يوجد ثالثة نظموت ت

 :النظام المستقل في كل وحدة محلية -0
ينظم قوادد اختيارهم وتعيين م  ،أن موظفي ول وحدة محلية ي ضعون لنظام خاص ب م ،ويقصد بذلن

الء الموظف للمعلس المحلي من خال  ددم ويتميز هذا النظام اأنه يضمن و  ،وترقيت م وتأديب م
ويعاب دلى هذا النظام اأنه يمنن الوحدا   ،السماح للموظف ااالنتقا  من وحدة محلية إلى أخر  

نظرا  للشروت المتميزة التي توفرها للموظفين و لن دلى حساب  ،الانية من استقطاب الكفاءا  اإلدارية
 ،عض الوحدا  المحلية دن وضع نظام سليم للعاملين في اوما قد تععز ا ،الوحدا  المحلية الفقيرة

  (43).مما ينعنس سلبا  دلى دمل هذ  الوحدا 
 :حد للموظفين في الهيئات المحليةالنظام المو  -5

 ،ويعني  لن أن جميع موظفي ال يئا  المحلية داخل الدولة الواحدة ي ضعون لنظام وظيفي واحد
وظيفي لعميع المواطنين المحليين دلى مستو  الدولة، و لن دلى ويسادد هذا النظام دلى وجود تدرج 
وما يسادد الوحدا  الصايرة والفقيرة دلى توظيف ما تحتاجه من  ،أسا  الكفاءة والعدارة واالستحقاق

ويمنن من خالله نقل الموظف من سلطة محلية إلى أخر  دون اإلضرار احقوقه المنتسبة  ،كفاءا 
إال أنه يعاب دلى هذا النظام اأنه ال يمنن  ،ة والمحاااة في التعيين والترقيةويقلل من حدة المحسوبي

                                                 

 .49، (4110ظمة العربية للعلوم اإلدارية، المن: القاهرة) نظام العاملين في الحنم المحليصبحي محرم،  (43)
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من جذب الكفاءا  الالزمة للعمل في الوحدا  المحلية اسب  ددم وجود فرص للترقية والوصو  إلى 
إضافة لذلن فإن وجود موظفين من خارج الوحدة المحلية يقلل من معرفت م  ،المناص  العليا في الدولة

وبالتالي يفثر دلى دالقت م اسنان الوحدة  ، اوظروف نال  الوحدة المحلية التي يعملون ب اامش
  (44).المحلية وأدضاء المعلس المحلي

 :هيئات المحلية والحكومة المركزيةالنظام المتكامل لموظفي ال -3
لة لقانون الحنومة المروزية في الدو  ووموظفال يئا  المحلية  وموظفوبموج  هذا النظام ي ضع 

ويسمو هذا النظام اانتقا  الموظف المحلي من وحدة محلية إلى أخر  أو إلى إدارة  ،الوظيفة العامة
ولكن يعاب دلى هذا النظام أنه يحق  مروزية اإلدارة ويضعف من استقال  ال يئا   ،مروزية وبالعنس

  (45).وحدة المحليةألن والء الموظف المحلي سينون أكبر للسلطة المروزية منه لل ،المحلية
ومن أهم القوادد العامة التي ي ضع ل ا الموظف المحلي والتي تضمن ددم تعارض مصالحه 

وددم العمع  ،ددم العمع بين دضوية المعلس المحلي والوظيفة المحلية ،الش صية مع واجباته العامة
 لن حتى ال ينون و  ،بين الوظيفة المحلية والعضوية في إحد  اللعان التااعة للمعلس المحلي

  (46).األدضاء في وضع ياري م في توزيع الوظائف المحلية فيما بين م
 ،كما تتف  معظم نظم اإلدارة المحلية حو  الشروت العامة التي يع  أن تتوافر في الموظفين المحليين

لشرن أن ال ينون محنوما  دليه في جناية أو جنحة م لة ل ،حسن السيرة والسلو  ،السن ،كالعنسية
وهنا   ،والمفهل العلمي المطلوب ،اجتياز االمتحان المقرر لشال الوظيفة المحلية ،واآلداب العامة

نظم تعطي األولوية في شال الوظائف المحلية ألبناء الوحدة المحلية ب دن ضمان استقرارهم في 
وهذا  ،الوحدة المحلية األمر الذ  يشنل لدي م حافزا  لتطوير ،مناطق م وإحاطت م اشفون الوحدة المحلية

   .ينسعم مع أهدان نظام اإلدارة المحلية ويععل تنفيذ القرارا  من اختصاص أبناء الوحدة المحلية
 المبحث الثاني

 اختصاصات الهيئات المحلية ومواردها

وبالتالي ددم  ،إلى اتساع وظائف الدولةوافة وتدخل ا في المعاال   ،لقد أد  تطور الدولة الحديثة
ااإلضافة إلى ر بة الدولة الحديثة في تطبي  نظم  ،انية ن وض ا ااألدباء المترتبة دلي ا وحدهاإمن

                                                 

 .412، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر (44)
 .444-440، اإلدارة المحليةالعاني،  :انظر( 45)
 .422، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  (46)
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المواطنين في إدارة شفون م المحلية اأنفس م من خال  االشترا  في المعالس شرا  إو  ،الديمقراطية
ير من األمر الذ  ترت  دليه أن ت لت الدولة دن الكث ،المحلية التي تتولى اإلشران دلي ا
 .اختصاصات ا إلى المعالس المحلية

 ،هاودوائر  ويقوم نظام اإلدارة المحلية دلى أسا  توزيع الوظيفة اإلدارية بين أج زة السلطة المروزية
وهذ   ،وبين ال يئا  المحلية التي تستقل امباشرة االختصاصا  الممنوحة ل ا اموج  القانون 

وما تتفاو  هذ   ،  النظام السياسي واإلدار  للدولةاالختصاصا  تتفاو  من دولة إلى أخر  احس
  (47).االختصاصا  في الدولة  ات ا من وقت آلخر حس  تطور نظام ا السياسي واإلدار  

 ،وإ ا وان استقال  ال يئا  المحلية يتوقف دلى مد  االختصاصا  الممنوحة ل ا اموج  القانون 
اج إلى موارد مالية وافية لممارسة هذ  فإن ا تحت ،وحريت ا في مباشرة هذ  االختصاصا 

ااإلضافة إلى  ،إ  بدون هذ  الموارد تبقى اختصاصا  ال يئا  المحلية دديمة العدو   ،االختصاصا 
  .يع  أن ينون مصدر هذ  الموارد منسعما  مع متطلبا  االستقال  المحلينه أ

؛ اختصاصا  ال يئا  المحلية ،األو  :هذا المبحث إلى المطلبين التاليين ُقسم ،وبناء دلى ما تقدم
 .الموارد المالية لل يئا  المحلية ،الثاني

 

 اختصاصات الهيئات المحلية :المطلب الول

إن مسألة تحديد االختصاصا  التي تباشرها ال يئا  المحلية من المسائل التي ي تم ب ا نظام اإلدارة 
 .ستقال  ال يئا  المحليةاادتبارها إحد  األسس التي يرتكز دلي ا ا ،المحلية

والمشرع يحدث ال يئا  المحلية لتحقي  أ راض معينة، وبالتالي ف ي مقيدة ااالختصاصا  الممنوحة 
وفي نطاق اختصاص ا اإلقليمي أو ما يعرن امبدأ االختصاص المحلي والذ  ال  ،ل ا اموج  القانون 

 ا اإلقليمي تحت طائلة اطالن هذ  يعيز لل يئة المحلية القيام اأية أدما  خارج نطاق اختصاص
  (48).األدما 

أال وهي التمييز بين االختصاصا   ،ويثير موضوع االختصاص مسألة دلى درجة وبيرة من األهمية
الوطنية أو القومية والتي ال تتناز  دن ا الدولة لل يئا  المحلية، وبين االختصاصا  التي يمنن 

  .تصنيف ا دلى أن ا اختصاصا  محلية
                                                 

 .11، نظم الحنم واإلدارة المحليةرشيد،  (47)
 .415تشنيل المعالس المحلية، الزدبي،  (48)
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تتشع  اختصاصا  ال يئا  المحلية من م ام اإلشران والتنفيذ وفرض الضرائ  المحلية، إضافة و 
وقد تكون اختصاصات ا التقريرية إما محددة دلى  ،إلى م ام الت طيط والتنظيم ورسم السياسا  المحلية

بة دلى أن ال تصل هذ  االختصاصا  في جميع األحوا  إلى مرت ،سبيل الحصر أو دامة وشاملة
  (49).التشريع الذ  يمارسه البرلمان

  : ذا الموضوع من خال  الفردين التاليينل يعرض الباحث ،وفي ضوء ما تقدم

 طبيعة االختصاصات المحلية  :الفرع الول
يتمثل الواقع في أنه ال يوجد هنا  فرق بين االختصاصا  المحلية واالختصاصا  القومية، وب اصة 

وإن وان  ،يئا  المحلية اختصاصا  واسعة تشمل ول ما يتعل  االوحدة المحليةدندما يمنو المشرع ال 
  (50).يبدو للوهلة األولى وجود فارق بين ما

ويتوقف مد  االختصاصا  المحلية دلى اختالن الظرون السياسية واالقتصادية واالجتمادية 
االختصاصا  المحلية وبالتالي ال يوجد معيار ثابت للفصل بين  ،ال اصة انل دولة دلى حدة

ول ذا نعد أن هنا  الكثير من المراف  التي تتمتع اأهمية قومية ومحلية في  .واالختصاصا  القومية
إ  يتمتع هذا  (51)،وما هو الشأن االنسبة لمرف  الدفاع في الوحدا  المحلية الحدودية ،نفس الوقت

نظرا  ألهميته االنسبة للوحدة المحلية  ولكن ،المرف  اأهمية قومية وهو من اختصاص الحنومة المروزية
فيدخل في اختصاصا  المعلس المحلي ل ذ  الوحدة اادتبار  يمثل أهمية محلية  ،الواقعة دلى الحدود

    .في الوقت نفسه
 

 أساليب تحديد االختصاصات المحلية :الفرع الثاني
ف نا  دو  تقوم بتحديدها  ،ي تلف األسلوب المتبع في تحديد االختصاصا  المحلية ااختالن الدو 

  .ودو  أخر  تقوم بتحديدها دلى سبيل الحصر ،اصفة دامة
  :تحديد االختصاصات المحلية بصفة عامة -أوال  
 ،اموج  هذا األسلوب ال يئا  المحلية جميع االختصاصا  المتعلقة اشفون الوحدا  المحلية ُتمن و

  .الطااع المروز   ويتر  للحنومة المروزية ممارسة االختصاصا   ا 

                                                 

 .72، اإلدارة المحلية وتطبيقات ا في الدولة العربيةدواضة،  (49)
 .20، محددا  دملية التنظيمالعسان،  (50)
 .912، (4111دار الفكر العربي، : القاهرة) دراسة مقارنة: المرف  المحليمنير شلبي،  (51)
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ويتر  ل ا  ،وهذا األسلوب يحق  هامشا  من الحرية لحروة ال يئا  المحلية ويوسع من اختصاصات ا
دلى أن يتم  لن تحت رقااة  ،ح  تحديد النشاطا  المحلية التي تدخل في اختصاص ول من ا

 ،ال يئا  المحليةويعاب دلى هذا األسلوب أنه ال يحق  الوضوح في اختصاصا   ،السلطة المروزية
إ  ليس من الس ل الفصل الدقي  بين االختصاصا   ا  الطااع المحلي واالختصاصا   ا  الطااع 

  (52).المروز  

  :تحديد االختصاصات المحلية على سبيل الحصر -ثانيا  
ويتم  لن دن طري  الني في القانون دلى المسائل التي تدخل في اختصاص ال يئا  المحلية 

وطبقا  لذلن ال يعوز لل يئة المحلية ممارسة أية اختصاصا   ير تلن التي منح ا  ،دةاصورة محد
ويتميز هذا األسلوب في وضوح االختصاصا  الممنوحة لل يئا   ،إياها القانون وإال وان دمل ا ااطال  

  .يقيد حرية ال يئا  المحلية طالما أن ا ال تستطيع تعاوز هذ  االختصاصا نه أإال  ،المحلية
إ   ،مع جان  من الفقه األسلوب العام الذ  يتعل  بتحديد اختصاصا  ال يئا  المحلية الباحث ويفيد

دون التقيد بنصوص تحد   موحاجاتيمنن ل ا أن تتدخل في أ  وقت إلشباع ر با  السنان المحليين 
لى دنس د ،وخاصة دندما تكون هنا  مراف   ا  طبيعة م مة للسنان المحليين ،من اختصاصات ا

إ  ال يمنن ل ذ  ال يئا  أن  ،األسلوب الذ  يحدد اختصاصا  المعالس المحلية دلى سبيل الحصر
  (53).تتدخل لتنفيذ هذ  االحتياجا  ألن ا ال تدخل في المعا  الذ  حدد  ل ا القانون 

 
 الموارد المالية للهيئات المحلية :المطلب الثاني

وبالتالي تبقى اختصاصا  ال يئا  المحلية دون  ،إدار  يعتبر الما  العص  الرئيسي لكل نشات 
ااإلضافة إلى أنه من  ،جدو  دون تقرير الموارد المالية التي تتطلب ا مباشرة هذ  االختصاصا 

وما  ،الضرور  أن ينون هنا  تواف  وانسعام بين ما تقرر  القوانين من اختصاصا  لل يئا  المحلية
 دن تمتع هذ  ال يئا  االش صية المعنوية حيث يتطل   لن فضال ،توفر  ل ا من موارد مالية

ومن هنا تظ ر أهمية تقرير موارد  .إضافة إلى االستقال  اإلدار   ،االدتران ل ا ااالستقال  المالي
وأن تكون هذ  الموارد  اتية ألن ادتماد ال يئا  المحلية دلى الحنومة  ،مالية خاصة االوحدا  المحلية

دلى األموا  الالزمة لتاطية نفقا  االحتياجا  المحلية ي ل امبدأ استقال  وحرية  المروزية للحصو 
                                                 

 .12، تنظيم اإلدارة المحليةالعسان وأبو شي ة،  (52)
 .412-411، لمحليةتشنيل المعالس االزدبي،  (53)
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وما يحو  دون  .ألنه ي ضع أدمال ا للرقااة الشديدة من قبل الحنومة المروزية ،ال يئا  المحلية
محلية وما أنه ال بد أن تمنو المعالس ال ،الذ  يسعى نظام اإلدارة المحلية إلى تحقيق اهدان األتحقي  

  .سلطة واسعة في تقريرها وجبايت ا وصرف ا و لن لتحقي  استقال  ال يئا  المحلية
  :الفردين اآلتيين يعرض ل ما ،وتقسم الموارد المالية لل يئا  المحلية إلى قسمين رئيسيين

 الموارد المحلية الذاتية  :الفرع الول
والضرائ  المحلية والرسوم المحلية واألرباح  ،ةوتشمل األموا  التي ينون مصدرها سنان الوحدة المحلي

  :ونعرض لذلن دلى النحو اآلتي ،الناتعة دن تشايل واستثمار المراف  المحلية

  :الضرائب المحلية -أوال
وما تعتبر مصدرا  ضروريا  لإلنفاق  ،من الموارد المالية لل يئا  المحليةتشنل الضرائ  موردا  م ما  

وتتميز الضرائ  اادتبارها موردا  ماليا  لل يئا  المحلية دن  يرها  .المروزيةدلى نشاطا  الحنومة 
من الموارد األخر  اطبيعت ا الملزمة، إ  يلزم المنلف بدفع ا سواء حصل دلى منفعة مباشرة من 

  (54).ال دما  التي تنف  دلي ا هذ  الضريبة أم ال
وهي التي تفرض دلى معا  واحد دون  ،(دةمحد)يث دددها إلى ضريبة موحدة وتقسم الضرائ  من ح

 ،أما من حيث الوداء .ي تفرض دلى أنواع ومعاال  متعددةوهي الت ،وإلى ضرائ  متعددة ، ير 
وهي الضريبة الوحيدة التي تفرض دلى  ،فتنقسم إلى ضرائ  تفرض دلى األش اص وضريبة الرؤو 

أو ضرائ  تفرض دلى  ،لمحليةوتفرض دلى األش اص البالاين في نطاق الوحدة ا ،األش اص
وقد تكون  ،وقد تكون الضريبة مباشرة وضريبة الدخل ،األموا  وضريبة المباني واألراضي واألرباح

  (55). ير مباشرة والضرائ  التي تفرض دلى االست ال  وضريبة المبيعا 
ال دما  الصحية و ،ال دما  التي يتطلب ا المعتمع المحلي ىالمحلية دل لضرائ ا ُتنف   وال بد أن

وهو تحقي  المنفعة العامة  ،الن  لن يحق  ال دن من فرض هذ  الضرائ  ،والتعليمية والثقافية و يرها
 .دون أن ينون دفع ا نظير مقابل معين ،المحلية

  :الرسوم المحلية -ثانيا  
ل دما  التي وتتعمع الرسوم المحلية من المبالغ التي تحصل ا المعالس المحلية من المنتفعين من ا

ورسوم رخي البناء وممارسة الم ن والحرن والصنادا  واألسواق  ،تقدم ا لسنان الوحدة المحلية
                                                 

 .50-41، (4172المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : دمان) دراسة مقارنة: التمويل المحلي للوحدا  اإلدارية المحليةخالد الزدبي،  (54)
 .554، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  (55)



33 

 

ورسوم است دام  ،ورسوم المزايدا  والمناقصا  ورسوم المعار   ،العمومية والمتنزها  والحدائ  العامة
 ،د المالية لل يئا  المحليةوتشنل موردا  هاما  من الموار  ،الطرقا  والعسور في اعض الدو  و يرها

ف ي تقل في الدو  الانية  ،وت تلف نسبة هذ  الرسوم من دولة ألخر  احس  حاجة ال يئا  المحلية
  (56).وتزداد في الدو  الفقيرة

الضريبة المحلية يلتزم المنلف بدفع ا امعرد  ني إوت تلف الرسوم دن الضرائ  المحلية من حيث 
دفع ا يعود االمنفعة العامة دلى  ني إإ   ،مباشرة مقابل دفع ا أم ال سواء حصل دلى منفعة ،فرض ا

أما الرسوم المحلية فيتم دفع ا من قبل الش ي الذ  يريد الحصو  دلى  ،سنان الوحدة المحلية
 .أو من قبل المنتفع مباشرة من هذ  ال دمة ،ال دمة التي تقدم ا ال يئا  المحلية

 :هاواستثمار  لعامةت تشغيل المرافق اإيرادا -ثالثا
أو استثمارها او إدارت ا مباشرة  ،وتشمل دوائد إيعارا  المراف  العامة التي تملك ا الوحدا  المحلية

وتأجير المحال  في  ،وبد  توصيل الك رباء والميا  للمناز  ،مقابل مبالغ تعود دلى المعالس المحلية
المدن وفي األماكن السياحية و يرها من ودائدا  أماكن وقون السيارا  داخل  ،األسواق العامة

ويالحظ أن حصيلة هذ  العائدا  محدودة وال تكفي لسد حاجا  الوحدة المحلية  ،المشاريع التعارية
  .خاصة في الوحدا  المحلية محدودة السنان

من وبالتالي وان ال بد  ،وال الصة أن الموارد المحلية امعمل ا ال تكفي لسد حاجا  الوحدة المحلية
 .توافر موارد مالية أخر  لل يئا  المحلية تتمثل في الموارد ال ارجية

          
 الموارد الخارجية :الفرع الثاني

تلعأ ال يئا  المحلية التي تعاني من نقي في مواردها المالية الذاتية إلى تعويض هذا النقي من 
والقروض والتبردا   ،ددا  الحنوميةتتمثل في اإلدانا  والمسا ،خال  موارد  ير  اتية أو خارجية

  :لذلن دلى النحو اآلتيالدراسة عرض تو  ،وال با  التي يتقدم ب ا سنان الوحدة المحلية

 :المساعدات واإلعانات الحكومية -أوال  
تقوم الدولة االمساهمة في نفقا  الوحدا  المحلية التي تعاني من نقي في مواردها  ،وفي هذا المعا 

دن الدولة من خال   لن إلى رفع مستو  ال دما  المحلية في هذ  الوحدا ، وتحقي  وت  ،الذاتية
 .النمو الحضار  وإزالة الفوارق الطبقية في المعتمع

                                                 

 .552، اإلدارة المحلية وتطبيقات ا في الدو  العربيةدواضة،  (56)
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ويسادد دلى تنفيذ  ،وير  جان  من الفقه أن هذا المصدر يفد  إلى استقرار الموازنا  المحلية وثبات ا
في حين ير  جان  آخر من هذا الفقه اأن هذا  ،ليم الم تلفةالمشرودا  التنموية والمتطورة في األقا

ألن المساددا  الحنومية تفرض دلى ال يئا   ،المصدر يسل  المعالس المحلية حريت ا واستقالل ا
المحلية ال ضوع إلى رقااة السلطة المروزية دند إنفاق هذ  المساددا ، والرقااة المالية والحسابية 

  (57).ن المحاسبة والتفتيش الماليوالمتمثلة برقااة ديوا
وش  الطرق الرئيسية وتعبيدها وتمويل  ،هذ  الموارد في الاال  دلى المشرودا  المنلفة وُتنف  

وإقامة المفسسا  التعليمية والصحية و يرها من المشرودا  التي تتميز  ،مشاريع الميا  والك رباء
 .االطااع المحلي والقومي في نفس الوقت

  :لقروضا -ثانيا
تلعأ ال يئا  المحلية التي تعاني من نقي في مواردها المالية إلى تعويض  لن من خال  القروض 

والتي تععز  ،خارجية أو داخلية و لن لتمويل المشرودا  اإلنشائية الض مةتكون التي قد  ،أيضا  
القتراض الحصو  دلى ويتطل  لعوء ال يئة المحلية إلى أسلوب ا ،موازنة الوحدة المحلية دن تاطيت ا

للحفاع دلى سمعة الوحدة المحلية من خال   ،موافقة مسبقة من المشرع أو السلطة المروزية دلى  لن
  (58).بيان مد  قدرة الوحدة المحلية دلى سداد هذ  القروض وفوائدها في المواديد المحددة

في وافة ن الوحدة المحلية هذ  القروض دلى مشرودا  منتعة يعم نفع ا دلى سنا ُتنف   ويشترت أن
 ما  دلى المشرودا  االستثمارية التي تتطل  رأ    البا  هذ  القروض  وُتنف   ،الحاضر والمستقبل

التي يمتد نفع ا إلى األجيا  القادمة أيضا   ،وإقامة المدار  والعامعا  والمنشآ  الصنادية ،ما  ض 
  .وال يقتصر دلى العيل الحالي

 :رعاتالهبات والتب -ثالثا
مساهمة من م في إنعاز  ،وتتعل  ااألموا  التي يتبرع ب ا سنان الوحدة المحلية للمعالس المحلية

وذلن قد تكون دن طري  هبة يقدم ا أحد المواطنين من  و  أصحاب رؤو   .ال دما  المحلية
ه في حا  ددم أو دلى شنل وصية يترو ا أحد المواطنين اعد وفات ،األموا  المقيمين في ال ارج مثال  

  .وجود ورثة له

                                                 

 .59، التمويل المحلي للوحدا  اإلدارية المحلية لزدبي،ا :انظر (57)
 .559، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  (58)
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وفي هذ  الحالة  ،كذلن قد ينون مصدرها ج ا  خارجية مثل المنظما  الدولية والعمعيا  األجنبية
  .يلزم لقبول ا من قبل المعلس المحلي مصادقة السلطة المروزية دلى  لن في أ ل  األحيان

م إال بنسبة قليلة في تاطية نفقا  وبالر م من أن هذا المورد ال ارجي لل يئا  المحلية ال يساه
إال أنه يعتبر مساهمة صادقة تعبر دن نعاح المشاروة الشعبية  ،الوحدا  المحلية لعدم اتسامه االثبا 

       .في إنعاح أدما  هذ  الوحدا  المحلية والمساهمة في تاطية نفقات ا
 

 المبحث الثالث
 الرقابة على الهيئات المحلية

هو تطبي   ،أن ال دن األساسي الذ  يسعى نظام اإلدارة المحلية إلى تحقيقهى إلفيما سب   أشير
المبادئ الديمقراطية من خال  اشترا  سنان الوحدة المحلية في إدارة شفون م المحلية دن طري  

وتقوم اإشباع  ،يشنلون هيئا  محلية يعترن ل ا القانون االش صية المعنوية ،ممثيلن ي تارون م لذلن
ونتيعة لذلن ينشأ هنا  دالقة  .  المحلية إلى جان  الدولة التي تقوم اإشباع الحاجا  القوميةالحاجا

تتمثل هذ  العالقة في ممارسة السلطة المروزية مقدارا  من  ،بين السلطة المروزية وال يئا  المحلية
 ،ائدة في الدولةالرقااة دلى أدضاء ورؤساء وأدما  ال يئا  المحلية اموج  القوانين واألنظمة الس

  .وهي ما يطل  دليه االرقااة اإلدارية
نعد اأن االستقال  الذ  تتمتع اه ال يئا  المحلية والذ  ينون مصدر  المشرع هو  ،وفي إطار ما تقدم

وتحت إشران ورقااة السلطة المروزية، دلى أن  ،استقال  نسبي تمارسه هذ  ال يئا  في حدود القانون 
ما دامت ُتمار  هذ   ،ل قيدا  دلى حرية ال يئا  المحلية في ممارسة نشاطات اهذ  الرقااة ال تشن

والرقااة  ،أخر  من الرقااة داأنوا وما أن هنا   (59)،الرقااة من قبل السلطة المروزية في حدود القانون 
 .ا  إضافة إلى الرقااة البرلمانية أيض ،التي تمارس ا السلطة القضائية دلى أدما  المعالس المحلية

 .وتحق  هذ  الرقااة العديد من األهدان التي تنت ي بدورها إلى تحقي  الصالو العام المحلي والقومي
تعريف  ،األو  :الرقااة دلى ال يئا  المحلية في المطلبين التاليين ستتناو  الدراسة ،وبناء دلى ما تقدم

   .أنواع الرقااة ،الثاني؛ الرقااة وأهداف ا
 

                                                 

 .411، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  (59)
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 (60)ريف الرقابة وأهدافهاتع :المطلب الول

يستعمل جان  من الفقه اصطالح الوصاية للداللة دلى الرقااة التي تمارس ا السلطا  المروزية أو 
بينما ير   ،الالمروزية دلى ال يئا  المحلية التي تتمتع االش صية المعنوية واالستقال  المالي واإلدار  

ألن اعض نظم  ،صر دلى الوصاية اإلداريةجان  آخر من هذا الفقه اأن اصطالح الوصاية يقت
ول ذا يفضل  ،اإلدارة المحلية تستند في ممارسة هذ  الرقااة إلى القضاء والبرلمان والتنظيما  السياسية

ونحن نتف  مع العان  الاال  من الفقه اأن مصطلو الوصاية  .هذا العان  است دام مصطلو الرقااة
ومف وم  ،يثير  من إشنالية ال لط بين مف وم الوصاية اإلدارية ير سليم من الناحية القانونية لما 

الارض من الوصاية اإلدارية هو تحقي  أهدان م تلفة تماما  دن ن إإ   ،الوصاية في القانون ال اص
والمتمثلة في حماية مصالو الش ي  ،تلن التي تسعى إلى تحقيق ا الوصاية في القانون ال اص

تناو  تعريف الرقااة وأهداف ا في الفردين سيم  ،وفي إطار ما تقدم (61).القاصر وناقي األهلية
  :التاليين

 تعريف الرقابة  :الفرع الول
وبالنظر إلى هذ  التعريفا  نعد أن ا تتضمن فكرة واحدة  ،لقد تعدد  التعريفا  الفق ية للرقااة اإلدارية

أو  ،والمتمثلة في السلطة المروزيةوهي بيان مد  طبيعة العالقة بين الع ة التي تمار  الرقااة 
وبين الع ة ال اضعة للرقااة والمتمثلة في  ،السلطة الالمروزية التي ل ا ح  ممارسة هذ  الرقااة أيضا  

 .ال يئا  المحلية
سلطة رقابية يمارس ا ش ي " :يعرن الدوتور دلي خطار شطناو  الرقااة اأن ا ،وفي ضوء ما تقدم

دلى أدما  وأدضاء ش ي المروز  ب دن تحقي  المصلحة العامة،  معنو  مروز  أو ال مروز  
 ،ل ذا تتمثل الع ة اإلدارية التي تمار  الوصاية اإلدارية في ج ة تااعة للتنظيم المروز  أو الالمروز  

  (62)."للتنظيم الالمروز  اإلدار  ن ياعتتاوهنذا قد تكون الع ة التي تمار  الرقااة والع ة محل الرقااة 
معمودة السلطا  المحددة قانونا  ل يئا  دليا برلمانية وقضائية " :رف ا الدوتور ا رمضان اأن اويع

ااإلضافة إلى معمودة من السلطا   ير المحددة قانونا  تمارس ا العماهير والتنظيما   ،وإدارية

                                                 

متا  لتالفي ما يثير  مصطلو الوصتاية متن خلتط بتين الوصتاية اإلداريتة التتي تمارست ا الستلطة المروزيتة دلتى أد ،"الرقااة"مصطلو  سيست دم (60)
 . التي يحنم ا القانون المدنيا الوصي دلى الش ي ناقي األهلية الوصاية التي يمارس ة و وأدضاء المعالس المحلي

 .559، (5005دار وائل للنشر والتوزيع، : دمان) اإلدارة المحليةدلي شطناو ،  (61)
 . 559المرجع الساب ،  (62)
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المشرودية  مايةالسياسية وأج زة اإلدالم دلى أش اص وأدما  ال يئا  الالمروزية اإلقليمية اقصد ح
  (63)."ومراداة الصالو العام
أن المعالس المحلية وإن وانت تتمتع بدرجة من االستقال  المالي الباحث عد ي ،وتأسيسا دلى ما تقدم

وإنما هو مقيد ا ضوع ال يئا  المحلية لرقااة السلطة  ،إال أن هذا االستقال  ليس مطلقا   ،واإلدار  
لكن االمقابل يع  أن ال تصل هذ  الرقااة و  .تحقي  المصلحة العامةالمروزية أو الالمروزية ب دن 

بل ال بد أن تمار  هذ  الرقااة في حدود  ،من الشدة إلى درجة حرمان المعالس المحلية من استقالل ا
 .ألن األصل هو استقال  ال يئا  المحلية واالستثناء هو الرقااة دلي ا ،القانون 

 
 ة على الهيئات المحليةأهداف الرقاب :الفرع الثاني

  :تسعى الرقااة دلى ال يئا  المحلية إلى تحقي  األهدان اآلتية
ال سيما في الدو  التي تضم أقليا   ،وددم تعرض ا للتفكن ،الحفاع دلى وحدة الدولة السياسية :أوال

لذا  ،األمااالنفصا  دن الدولة قليا  األفرض الرقااة يحو  دون مطالبة هذ  ن إإ   ،درقية م تلفة
نالحظ أن الدو  النامية تفرض رقااة مشددة في مثل هذ  األحوا  حتى تضمن وحدة إقليم ا الحتوائ ا 

  (64).أجناسا  م تلفة بين حدودها
للحيلولة دون تعاوز  ،احترام مبدأ المشرودية وسيادة القانون والحفاع دلى المصلحة العامة :ثانيا  

لمعالس المحلية اإصدار األنظمة إ  تقوم ا (65)،دة ل ا قانونا  ال يئا  المحلية لالختصاصا  المحد
بد أن تكون صادرة اموج  االختصاصا  الموولة إلي ا وددم تعارض ا مع القوانين والتعليما  وال

  .واألنظمة المعمو  ب ا دلى المستو  القومي
ودلى م تلف مستويا   ،ضمان ممارسة ال يئا  المحلية ألدمال ا بدرجة معينة من الكفاءة :ثالثا  

  (66).الوحدا  المحلية في نطاق الدولة
و لن دندما ال  ،حماية سنان الوحدة المحلية من تعسف السلطا  المحلية دلى المستو  المحلي :رااعا  

وما تحو  الرقااة دون تفشي  ،تقوم ال يئا  المحلية اإدارة شفون الوحدا  المحلية دلى أحسن وجه
وما تحو  دون قيام  ،ددم الموضودية في أدما  وقرارا  المعالس المحليةالمحسوبية والواسطة و 

                                                 

 .92-91، (4119طروحة دوتوراة في القانون، جامعة دين شمس، أ" )الوصاية دلى ال يئا  المحلية"ا رمضان،  (63)
 .491، الحنم المحلي واإلدارة المحليةالعنش،   (64)
 .557اإلدارة المحلية، شطناو ،  :أشار إلى  لن (65)
 .417، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  (66)
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ال يئا  المحلية بتنفيذ المشرودا  ااهظة التكاليف دون مبرر ودون دراسة وافية ل ذ  المشرودا  من 
  (67).كافة النواحي األخر  و الناحية االقتصادية 

ي واإلدار  ف ي تملن صالحية إبرام العقود اما أن ال يئا  المحلية تتمتع ااالستقال  المال :خامسا  
وتترت  نتيعة إبرام هذ  العقود التزاما  دلى دات  ال يئا  المحلية تعا   ،اإلدارية والمدنية مع الاير

فمن خال  الرقااة تملن السلطا  التي تمار  الرقااة إلزام المعالس المحلية دلى الوفاء ب ذ   ،الاير
  (68).للحيلولة دون اإلضرار امصالو الاير ،في حالة إخالل ا بذلنااللتزاما  وتنفيذ دقودها 

ي دن المشرع من  ،فإن الرقااة دلى ال يئا  المحلية تشنل رونا  من أروان الالمروزية اإلدارية ،وب ذا
خالله إلى الحفاع دلى وحدة الدولة السياسية واإلدارية والمالية وضمان نعاح ال طط التنموية المروزية 

للوصل إلى  ،و لن االتنسي  اإلدار  والمالي واالقتصاد  بين الدولة وال يئا  المحلية في ا ،محليةوال
         .تحقي  المصلحة العمادية الكبر  العامة وتفضيل ا دلى معرد المصلحة المحلية

 
 أنواع الرقابة على الهيئات المحلية :المطلب الثاني

  :في الفردين التاليين  اتناول ييقتضمما  ،الدولة دلى ال يئا  المحليةتتعدد أنواع الرقااة التي تمارس ا 

 

 الرقابة البرلمانية والقضائية  :الفرع الول
 :(التشريعية)الرقابة البرلمانية  -أوال  

ويقصد ب ا الرقااة التي يمارس ا البرلمان دلى أدما  ال يئا   ،ويطل  دلي ا الرقااة السياسية أيضا  
  .المحلية

وفي هذا المعا  يمار  البرلمان هذ  الرقااة اادتبار  األداة المعبرة دن إرادة األمة والم و  االتصرن 
وما يعتبر الع ة الطبيعية الم ولة اممارسة هذ  الرقااة احنم وظيفته السياسية وبادتبار   ،في أموال ا

سة هذ  الرقااة دلى ال يئا  وبالتالي ي تي هذا البرلمان اممار  ،أحد السلطا  الثالث في الدولة
وت ضع  ،المحلية ب دن التأكد من أن ا تمار  اختصاصات ا ضمن النطاق الذ  حدد  القانون 

                                                 

 .557اإلدارة المحلية، شطناو ، : أشار إلى  لن (67)
 .551، المرجع الساب  (68)
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المعالس المحلية لرقااة البرلمان اادتبارها جزءا  من السلطة التنفيذية ومسفولة دن إدارة معمودة من 
  (69).المراف  المحلية

  :المعالس المحلية اما يلي وتتعلى مظاهر رقااة البرلمان دلى
مناقشة الشفون المحلية اشنل دام أو اشنل خاص ومناقشة اختصاصا  ال يئا   -4

وتفد  هذ   ،المحلية وزيادت ا وإنقاص ا ويتم  لن اطل  من النواب أو تحت تأثير الرأ  العام
افة إلى إض ،الرقااة إلى توجيه المعالس المحلية نحو األسلوب السليم لممارسة اختصاصات ا

   (70).تحفيز سلطة الرقااة اإلدارية إلى ممارست ا اشنل فعيا 
دن  المسفو حو  دمل ال يئا  المحلية إ  يعتبر ول وزير   اواستعوابسفا  الحنومة  -5

وبالتالي يسأ  الوزير الم تي ااإلدارة المحلية دن المشاكل المتعلقة االنظام  ،أدما  وزارته
  .الثقة من الحنومة اسب  موقف ا من نظام اإلدارة المحلية المحلي وقد يصل األمر إلى سح 

تشنيل لعان مفقتة لبحث مواضيع معينة ورفع التوصيا  المتعلقة ب ا إلى المعلس  -9
  (71).ليت ذ القرار واإلجراء المناس  اشأن ا

و لن  ،مراقبة مد  اإلدانا  والمساددا  التي تقدم ا الحنومة إلى المعالس المحلية -1
 .مناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولةمن خال  

 

 :الرقابة القضائية -ثانيا  
وتعد هذ  الرقااة أفضل  ،وهي الرقااة التي تمارس ا السلطة القضائية دلى أدما  المعالس المحلية

نظرا  لما يتمتع اه القضاة من دقلية قانونية ووون م  ،أنواع الرقااة من حيث توفير الضمانا  لألفراد
  (72).أ  دن جميع المفثرا  السياسيةامن

في حين  ،وتمار  هذ  الرقااة من قبل القضاء اإلدار  في الدو  التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج
القرارا  الصادرة ن إوحيث  ،تمار  من قبل القضاء العاد  في الدو  التي تأخذ بنظام القضاء الموحد

القضاء اإلدار  يمار  رقابته دلى مشرودية هذ  دن المعالس المحلية هي قرارا  إدارية فإن 
 ،ودلى  لن يعتبر مبدأ المشرودية هو أسا  الرقااة القضائية .القرارا  وله إلااء  ير المشروع من ا

                                                 

 .912، المرف  المحليشلبي،  (69)
 .524، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  (70)
 .504، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  (71)
 .919، المرف  المحليشلبي،  (72)
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االفصل في المنازدا  التي  -وفي اعض الحاال –ااإلضافة إلى أن هذا القضاء قد ي تي أيضا  
وأيضا  في المنازدا  التي قد تثور  ،األش اص العامة وال اصةتنشأ بين ال يئا  المحلية و يرها من 

  (73).بين المعالس المحلية وبين العاملين في ا
 

 الرقابة اإلدارية :الفرع الثاني
 ئ اوأدضاالرقااة التي تمارس ا السلطة المروزية دلى أدما  المعالس المحلية  ،يقصد االرقااة اإلدارية

ووما أن االستقال  الذ  تتمتع اه ال يئا  المحلية هو استقال  نسبي  ،دليةوهي أكثر أنواع الرقااا  فا
فإن هذ  الرقااة التي تمارس ا  ،وليس استقالال  مطلقا  إ  ت ضع ال يئا  المحلية للرقااة اإلدارية

ألن ا تمار  ضمن  ،بل هي مقيدة ،الحنومة المروزية دلى المعالس المحلية ليست مطلقة أيضا  
  .ذ  يني دليه المشرع في الدولةاإلطار ال

  :وللرقااة اإلدارية ددة صور تتعلى فيما يلي

 :الرقابة على الشخاص -أوال  
سواء دلى المعالس المحلية  ات ا  ،وهي الرقااة التي تمارس ا السلطة المروزية دلى ال يئا  المحلية

  .ئ اوأدضا أو دلى رؤساء المعالس المحلية
فتتمثل هذ  الرقااة في ح  السلطة المروزية في حل المعلس  ،اة دلى المعلس  اتهوفيما يتعل  االرقا

المحلي أو إيقافه ونظرا  ل طورة هذا اإلجراء وما يترت  دليه من نتائج وبيرة والمسا  ااستقال  
يحرص المشرع دلى إحاطة هذا اإلجراء اضمانا  تكفل ددم تعسف السلطة  ،ال يئا  المحلية
وأن يشترت مثال  أن يعرض قرار حل المعلس المحلي دلى البرلمان للتصويت  ،ات ا  المروزية في 

  (74).دليه
فتملن السلطة المروزية تعيين رؤساء  ،أما فيما يتعل  االرقااة دلى رؤساء وأدضاء المعالس المحلية

تي تأخذ اأسلوب أما في الدو  ال ،وأدضاء المعالس المحلية و لن في الدو  التي تأخذ اأسلوب التعيين
 .االنت اب فيبقى للسلطة المروزية ح  رقااة رؤساء وأدضاء المعالس المحلية

                                                 

 .595، اإلدارة المحليةشطناو ،  (73)
 .502-501تشنيل المعالس المحلية، الزدبي،  (74)
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وإ  وانت السلطة المروزية تملن سلطة ممارسة الرقااة اإلدارية دلى المعالس المحلية ودلى رؤساء 
السلطة  إال أن مثل هذ  السلطة ليست مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة تمارس ا ،وأدضاء هذ  المعالس

 .المروزية في حدود القانون 
 

  :الرقابة على العمال -ثانيا  
لقد  ورنا سااقا  أن المعالس المحلية تمار  نشاطات ا واختصاصات ا اموج  القوانين واألنظمة 

وبالتالي يع  أال تتعاوز االختصاصا  المحددة ل ا اموج  هذ   المعمو  ب ا في هذا ال صوص،
لن تفرض السلطة المروزية رقابت ا دلى اإلجراءا  والقرارا  الصادرة دن ال يئا  ولتحقي    .القوانين

  .المحلية للتأكد من أن ا صادرة ضمن القوانين واألنظمة
تستطيع السلطة المروزية إلااء أو سح  القرارا  واإلجراءا  الصادرة دن المعالس  ،ونتيعة لذلن

وذلن تع  مراداة حصو  المعالس المحلية  .تصاصات االمحلية والتي تعاوز  في ات ا ها حدود اخ
أو التصدي  دلى هذا التصرن اعد  .دلى الموافقة المسبقة من الحنومة المروزية للقيام بتصرن معين

إ  تستطيع السلطة  ،ةااإلضافة إلى الحلو  القانوني ،الذ  قد ينون صريحا  وقد ينون ضمنيا   ،إجرائه
ألدما  التي تمتنع المعالس المحلية دن القيام ب ا أو التي ال تقوم ب ا دلى المروزية بوساطته القيام اا

  (75).و لن وفقا  للتنظيم الذ  يصفه المشرع في هذا ال صوص ،أحسن وجه
 

 :الرقابة على الموال -ثالثا
 ،نا وتت ذ ددة أش ،صور الرقااة اإلدارية تأثيرا  دلى المعالس المحليةكثر أوتعتبر هذ  الرقااة من 
  (76):يمنن إجمال ا فيما يلي

  :الحنوميةدانا  واإلالرقااة دلى المساددا   -4
تقوم الحنومة المروزية بتقديم المساددا  واإلدانا  إلى المعالس المحلية التي تعاني من النقي في 

حلية ودن طري  هذ  المساددا  تمار  السلطة المروزية الرقااة دلى المعالس الم ،مواردها المالية
ويتعين دلى المعالس  ،من خال  وضع أسس ومعايير معينة لل دما  التي تقدم ا هذ  المعالس

وبالتالي تمار   ،المحلية التي تر   االحصو  دلى هذ  المساددا  التقييد ب ذ  األسس والمعايير
                                                 

-519اإلدارة المحليتة، شتطناو ،  ؛501-509، تشتنيل المعتالس المحليتةالزدبتي،   ؛425، واإلدارة المحلية الحنم المحليالعنش،  :انظر (75)
511. 

 .509-502، تشنيل المعالس المحليةالزدبي،  ؛424-420، الحنم المحلي واإلدارة المحليةالعنش، ( 76)
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ا  اااللتزام السلطة المروزية رقااة  ير مباشرة دلى المعالس المحلية نتيعة ربط تقديم تلن المسادد
 .ب ذ  األسس والمعايير

 
  :التصدي  دلى القروض -5

 ،تمنو نظم اإلدارة المحلية للمعالس المحلية سلطة الحصو  دلى القروض لتمويل مشرودات ا اإلنمائية
ونظرا  ألن الحنومة المروزية تكون وفيال  لل يئا  المحلية للحصو   ،كمشاريع اإلسنان وإقامة المدار 

 ،القروض فإن ال يئا  المحلية ملزمة االحصو  دلى موافقة مسبقة من السلطة المروزيةدلى هذ  
ااإلضافة إلى التأكد من  ،للتحق  من قدرة ال يئة المحلية دلى سداد قيمة القرض والفوائد المترتبة دليه

  .لتلبية احتياجا  الوحدة المحلية –الذ  يموت  من حصيلة القرض–مد  ضرورة المشروع 
 
  :التصدي  دلى الموازنة المحلية -9

ومن  ،ت ضع موازنة ال يئا  المحلية إلى تصدي  الحنومة المروزية في اعض نظم اإلدارة المحلية
وتنسي  هذا النشات  ،خال   لن تمار  السلطة المروزية رقااة فعالة دلى أوجه نشات ال يئا  المحلية

  .مع األهدان العامة للدولة
  :ليالتفتيش الما -1

وبالتالي تمار  السلطة المروزية رقابت ا دلى  ،تعتبر األموا  ال اصة اال يئا  المحلية أمواال دامة
وديوان المحاسبة الذ  يقوم اإرسا  مفتشين  ،هذ  األموا  دن طري  إحد  المفسسا  الحنومية

 .للتأكد من سالمت ا وصحة إنفاق ا ،لتدقي  حسااا  ال يئا  المحلية
من قبل سلطا  المروزية أيضا  و لن في الدو  ُتمار   ن اإلشارة هنا إلى أن الرقااة اإلدارية وال بد م

وفي هذا ال صوص تكون الع ة التي تمار  الرقااة، والع ة ال اضعة للرقااة  ،المتقدمة ديمقراطيا  
 ا دلى أدما  و لن دندما تقوم معالس محلية منت بة امباشرة رقابت ،تنتميان إلى النظام الالمروز  

  (77).وأدضاء معالس محلية أدنى مستو  من ا
وأخيرا  يتأثر مد  الرقااة المفروضة دلى المعالس المحلية االنظام السياسي لكل دولة وبالظرون 

وما يتأثر مد  الرقااة أيضا  ااألسلوب  ،االقتصادية واإلدارية التي تحيط بنظام اإلدارة المحلية في ا
ففي الدو  التي تتبع أسلوب االنت اب المباشر في اختيار وافة  .ل يئا  المحليةالمتبع في تنظيم ا

                                                 

 .591، اإلدارة المحليةشطناو ،  (77)
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نعد أن الرقااة تكون دلى درجة من الشدة احيث تفوق الرقااة في  ،رؤساء وأدضاء المعالس المحلية
 ، إ  تععل السلطة المروزية(األسلوب المزدوج)الدو  التي تأخذ اأسلوب العمع بين االنت اب والتعيين 

األمر الذ  ينفل  ،في هذ  الدو  من األدضاء المعنيين من قبل ا مراقبين ل ا داخل المعالس المحلية
نودا  من الرقااة للسلطة المروزية دلى أدما  وأدضاء ال يئا  المحلية، بينما ال تتوافر في اعض 

المروزية رقااة ربما  ول ذا تفرض السلطة ،الدو  التي تأخذ اأسلوب االنت اب المباشر مثل هذ  األمور
                  . اوأدمال تكون أكثر شدة دلى أدضاء ال يئا  المحلية في ا
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 الثانيالفصل 
 الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 (0491-0491)في الفترة ما بين 

، تبقى من 4117دام اعد انت اء االنتداب البريطاني وقيام االحتال  اإلسرائيلي لاالبية أرض فلسطين 
وقد  .لم تكن إسرائيل قد احتلت ما اعدن يلذلافلسطين ما سمي اعد  لن االضفة الاربية وقطاع  زة 

في حين وضع قطاع  زة تحت  ،4120الضفة الاربية إلى األردن اعد مفتمر أريحا دام  ُضمتت
 .اإلدارة المصرية

ة معه دلى أنه منطقة مستقلة دن السيادة فقد تعاملت اإلدارة المصري ،وفيما يتعل  اقطاع  زة
لي إلى أن  ،المصرية انطالقا  من سياست ا القاضية االحفاع دلى القطاع وما هو  ،الفلسطينيةلقضية ا ُتح 

دون تعديال  جوهرية  4191لسنة ( 4)لذا أاقت ومنذ البداية العمل اقانون البلديا  االنتدابي رقم 
 .دليه

صرية أن ا أوقفت العمل االمادة التي تددو إلى إجراء انت ااا  بلدية مرة ول وما يفخذ دلى اإلدارة الم
وهنذا اقيت بلديا  قطاع  زة دون انت ااا  لمعالس ا  ،4191أربع سنوا  من قانون البلديا  لعام 

الذ  سار دلى نفس النمط اعدم إجراء  ،4191منذ  لن الحين حتى االحتال  اإلسرائيلي دام 
 .فيما يتعل  االمعالس القرويةمر األووذلن  (78)،ة في القطاع اعد االحتال انت ااا  بلدي

حيث قامت الحنومة األردنية اات ا  العديد  ،وقد وان األمر م تلفا  تماما  فيما يتعل  االضفة الاربية
 ،والاربيةمن االجراءا  والتدابير اإلدارية والقانونية لتوحيد النظم الم تلفة في ضفتي المملكة الشرقية 

الحنومة األردنية دلى قانون البلديا  االنتدابي البريطاني سار  المفعو  حتى دام اقت أحيث 
و  أوالذ  أجريت اموجبه  ،وهو تاري  صدور القانون المعد  لقانون البلديا  االنتدابي ،4124

ر  الحنومة وبقي العمل ب ذا القانون المعد  حتى أصد ،انت ااا  بلدية في ظل الحنم االردني
  .ليطب  في ضفتي المملكة ،4122هو قانون البلديا  لعام  ،أو  قانون بلديا  أردني شاملردنية األ

ال يئا  المحلية في قطاع  األو ، :سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين ،وبناء  دلى ما تقدم
 .ضفة الاربية في ظل الحنم األردنيال يئا  المحلية في ال ،الثاني؛  زة في ظل اإلدارة المصرية

  
                                                 

فسسا  الحنم المحلي بتين الحنتم التذاتي واالحتتال  وحت  تقريتر المصتير متن الع تد العثمتاني إلتى االنتفاضتة الفسطينيون وممحمود النمورة، ( 78)
 .41، (4111المنتبة الوطنية، : ال ليل) 4711-4111
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 المبحث الول

 (79)الهيئات المحلية في قطاع غزة في ظل اإلدارة المصرية

وادتبر منطقة  ،تحت السيطرة المصرية 4191وحتى دام  4117لقد وضع قطاع  زة منذ دام 
ن أإال  ،كافة اةوبالر م من أن هذ  السيطرة امتد  لتشمل نواحي الحي .خاضعة لرقااة القوا  المصرية

 ،السياسة المصرية لم تعتبر قطاع  زة جزءا  من سيادت ا وإنما تم التعامل معه من منطل  الوصاية
لذلن أاقت اإلدارة المصرية دلى القوانين الفلسطينية الصادرة اموج  مرسوم دستور فلسطين لعام 

  .4154عام وقانون المعالس القروية ل ،4191ومن ا قانون البلديا  لعام  ،4155
وقد تولى مباشرة االختصاصا  القانونية واإلدارية التي وان يتمتع ب ا المندوب السامي البريطاني 

 وقامت الحنومة المصرية اإصدار القانون األساسي لقطاع  ،الحاكم العسنر  المصر  
معلس  وقد ني القانون دلى تشنيل ،4127الذ  بدأ  بتطبيقه في العام  (80)،4122 زة في العام 

ومن صالحياته ادتماد ميزانية المعالس  ،م مته رسم السياسا  العامة ،تنفيذ  برئاسة الحاكم العام
ويتشنل هذا المعلس برئاسة  ،وتعيين وحل هذ  المعالس واقرار انت ااا  جديدة ،البلدية والقروية

دائرة الشفون البلدية ودضوية رؤساء ثمانية دوائر حنومية من بين ا  ،الحاكم العام المصر  ونائبه
  (81).والقروية

 ،ووان من أهم ال طوا  التي ات ذت ا الحنومة المصرية في معا  اإلدارة المحلية في قطاع  زة
والذ  يمثل ال طوة االولى نحو انت اء الحنم العسنر  للقطاع واستبداله اإدارة  ،4195إدالن دستور 

  .لحين صدور الدستور الدائم لفلسطين وقد ربطت اإلدارة المصرية صالحيته ،مدنية فيه

                                                 

التتي وانتت ، تحتدد  خريطتة منطقتة  تزة 51/5/4111اعد التوقيع دلى اتفاقية ال دنة بين الوفتدين المصتر  واإلسترائيلي فتي رود  بتتاري  ( 79)
فقتد بتدأ  اموجت   ،أمتا تستميته اقطتاع  تزة. تعرن ااسم لواء  تزة وأصتبحت تعترن ااستم المنطقتة ال اضتعة لرقااتة القتوا  المصترية فتي فلستطين

: ينالتقسيما  اإلدارية والحنم المحلتي فتي فلستط"جما  البااا،  :انظر. 4121قرار صادر دن رئيس العم ورية المصرية في أوائل وانون الثاني 
 .40، (4119) (52)ددد  ،سلسلة دراسا  وتقارير، "قراءة في التاري 

لم ياير هذا القانون من واقع األمر في قطاع  زة إال في اعض األمور الشنلية، حيث أطل  دلتى المنطقتة استم قطتاع  تزة ألو  مترة ونتي ( 80)
، ومتا نتي دلتى أن يستتمر العمتل اموجت  مرستوم دستتور فلستطين 4117أيتار  42القانون دلى أن يستمر العمل االقوانين التي وانت نافتذة فتي 

وقتتانون المعتتالس  4191لستتنة ( 4)وبتتذلن يستتتمر العمتتل اقتتانون البلتتديا  االنتتتدابي رقتتم  ،4155الصتتادر دتتن ستتلطا  االنتتتداب البريطتتاني لستتنة 
إدارة أمتتور القطتتاع، ومتتن هنتتا يمنتتن القتتو  أن المرحلتتة وبالتتتالي لتتم يعتتط  هتتذا القتتانون للستتنان أيتتة مشتتاروة فتتي . 4154لستتنة ( 10)القرويتتة رقتتم 
لتتم يشتتنل نقطتتة فاصتتلة  4122متتن فتتترة اإلدارة المصتترية لقطتتاع  تتزة هتتي مرحلتتة واحتتدة، وأن القتتانون االساستتي لعتتام  4195-4117الممتتتدة متتن 

: 4191-4117قطتتاع  تتزة ن أبتتو النمتتل،  حستتي :انظتتر. ألنتته لتتم يحتتتو  دلتتى أيتتة مضتتامين تكفتتل الهتتالي القطتتاع الحتت  فتتي إدارة شتتفون م المحليتتة
 . 419، (4111مروز األاحاث الفلسطيني، : بيرو ) تطورا  اقتصادية وسياسية واجتمادية ودسنرية

 .29، (4119مروز البحوث والدراسا  الفلسطينية، : نابلس) أ  نوع من السلطة المحلية نريد؟ دراسة الحالة الفلسطينيةدلي العرباو ، ( 81)
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تشنيل  ،األو  :معالعة هذا الموضوع من خال  المطال  الثالثة التالية تتمس ،وفي ضوء ما تقدم
 ،الثالث؛ أنشطة المعالس البلدية والقروية والعوامل المفثرة دلي ا ،اني؛ الثالمعالس البلدية والقروية

  .الرقااة دلى المعالس البلدية والقروية
 

 تشكيل المجالس البلدية والقروية :المطلب الول
لم ينن في القطاع من مفسسا  حنم محلي  ،4117دندما بدأ  اإلدارة المصرية لقطاع  زة دام 

اللتان اقيتا لوحدهما حتى االحتال  اإلسرائيلي دام  ،هما بلدية  زة وبلدية خان يونس ،سو  بلديتين
  .معلس قرو  واحد في دير البلو ووان يوجد في القطاع أيضا   ،4191

سار  المفعو  الذ   4191وبالر م من أن اإلدارة المصرية أاقت دلى قانون البلديا  االنتدابي لعام 
 (82)،العمل اموج  هذ  المادةوقفت أإال أن ا  ،كان يني دلى اتباع أسلوب االنت اب للمعالس البلدية

معلس دضاء أ فترة اإلدارة المصرية لقطاع  زة، وقد وان  وبالتالي لم تعر أية انت ااا  بلدية طيلة
وقد أصدر الحاكم العام قرارا   ،بلدية  زة اما في م رؤساء البلدية يعينون من قبل الحاكم اإلدار  العام

في دام خر آوما أصدر قرارا   ،4124احل المعلس القائم وتعيين لعنة بلدية تقوم مقامه في العام 
لمعلس بلدية خان ضافيين إعلس بلدية لمدينة  زة ااإلضافة إلى تعيين دضوين بتعيين أو  م 4129
  (83).يونس

فإن اإلدارة المصرية قامت اممارسة الصالحيا  التي وان يمارس ا المندوب السامي  ،وبناء دلى  لن
تعل  ، فيما ي4191من قانون البلديا  لعام ( 94)والتي وانت ممنوحة له اموج  المادة  ،البريطاني

 ،حيث وان يمار  المندوب السامي هذ  الصالحيا  في األحوا   ير العادية ،بتعيين المعالس البلدية
في  ير معا  تطبيق ا وقد أد   لن إلى ددم ( 94)أ  أن اإلدارة المصرية قامت بتطبي  ني المادة 

وما وان أدضاؤها  ،رإ ا وانت هذ  المعالس درضة للحل ااستمرا ،تمتع المعالس البلدية ااالستقرار
األمر الذ  أد  إلى تدني مستو  ال دما  التي تقدم ا هذ  المعالس  ،درضة للعز  ااستمرار أيضا  
 .للسنان وما سنر  فيما اعد

فقد أاقت اإلدارة المصرية دلى قانون المعالس القروية االنتدابي رقم  ،وفيما يتعل  االمعالس القروية
امت اإنشاء معالس قروية لثماني قر  من أصل ثالث دشرة قرية في إال أن ا ق ،4154لسنة ( 10)

                                                 

 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 1)المادة  :انظر( 82)
 . 9، (4119)، 9، ددد 9معلد  ،معلة شفون تنموية، "اإلدارة المحلية في األرض المحتلة"أسامة ش وان، ( 83)
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تسعة معالس قروية، أما ما تبقى من  4191القطاع ليصبو ددد هذ  المعالس في القطاع حتى دام 
قر  القطاع فقد وان الم اتير يتولون إدارة شفون ا اموج  االختصاصا  والسلطا  الممنوحة ل م من 

  (84).قيام بذلنقبل السلطة المروزية لل
لالهتمام فيما يتعل  اال يئا  المحلية خال  فترة اإلدارة ن رين مثييأمر وتعدر اإلشارة إلى أن هنا  

أن اإلدارة المصرية أاقت دلى المفسسا  المحلية التي وانت موجودة  :أول ما ،المصرية لقطاع  زة
دلى تطوير هذ  المفسسا  ُيعم ل   لم إ ،قبل تولي ا إدارة القطاع وهي بلدتي  زة وخان يونس وما هي

ااإلضافة إلى ددم إنشاء معالس بلدية جديدة خال   ،بل استمر العمل بنمط النشات الروتيني للبلديتين
سلوب ألاتباع اإلدارة المصرية  :وثاني ما ،فترة إدارت ا للقطاع التي استمر  لعقدين من الزمن تقريبا  

وقد وان  (85)،إجراء انت ااا  بلدية في القطاع طوا  هذ  الفترةالتعيين في المعالس البلدية وددم 
 ،المفسسا  المحلية في القطاع من محتواها وبعدها السياسي المحليفراغ إال دن من وراء  لن هو 

ل توبالتالي  معالس  ُتديرهاهذ  المفسسا  المتمثلة ببلديتي  زة وخان يونس من سلطا  محلية  ُحوي 
إلى سلطا  محلية تكون امتدادا  للسطلة المروزية والمتمثلة ااإلدارة  ،ل السنانبلدية منت بة من قب

  .المصرية
فسنقوم توضيو  لن من  ،أما فيما يتعل  بنظام الترشيو واالنت اب لعضوية المعالس البلدية والقروية

 :خال  الفردين التاليين
 

 لدية     نظام الترشيح واالنتخاب لعضوية المجالس الب :الفرع الول
دلى شروت االنت اب وشروت الترشيو وحعم العضوية وطري   4191ني قانون البلديا  لعام 

القانون قد أفرد نصوصا  للمعالس البلدية العربية ت تلف دن النصوص ن أونشير هنا إلى  ،االنت ااا 
 : لن دلى النحو اآلتي يتم توضيوو  ،المتعلقة االمعالس البلدية الي ودية

  :فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية المجالس البلدية -أوال  
دلى أن ال يح  أل  ش ي أن يشال دضوية المعلس ( 44/4)فقد ني القانون اموج  المادة 

أو وان موظفا  لد  إحد  الدوائر الحنومية  ،البلد  إ ا وان محنوما  دليه ااإلفال  ولم يسترد ادتبار 
ووذلن ول من لم يدرج اسمه في سعل الناخبين في  ،أو المحلية ويتقاضى راتبا  اموج   لن البلديةو أ

                                                 

 .9المرجع الساب ، ( 84)
 .29، أ  نوع من السلطة المحلية نريد؟العرباو ، ( 85)
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دلي ا في الذيل الرااع من  ُنيت ااإلضافة إلى شروت أخر   ،منطقته أو ال يح  له أن يدرج اسمه فيه
 ،داما   90وأن ال يقل دمر  دن  ،وهي أن ينون للمرشو محل إقامة في منطقة البلدية ، ا  القانون 

 ،نين اثنيجني وأن ينون قد دفع ضرائ  بلدية مستحقة دليه دن ملن واقع في منطقة البلدية اقيمة 
وأن ال ينون أميا ،  ،و لن دن السنة التي دين في ا الحاكم العام تاري  البدء في إدداد سعل الناخبين

 ،4152ة الفلسطينية لسنة وأخيرا  أن ينون المرشو للعضوية فلسطيني العنسية اموج  قانون العنسي
 4أو أن يقدم دليال  دلى أنه قدم طلبا  للحصو  دلى العنسية الفلسطينية امقتضى هذا القانون قبل 

  (86).وأن طلبه لم يرفض 4199أيلو  
أو نائ  الرئيس أو العضو دضويته في المعلس البلد  إ ا تاي  دن حضور  المعلس ويفقد رئيس

إال إ ا وان تايبه  ،ودندئذ يعتبر مروز  شا را   ،لمدة ثالثة أش ر متتاليةجلسا  المعلس االدتيادية 
ويح  لكل دضو فقد دضويته ل ذا السب  أن  ،اسب  المرض أو اعد الحصو  دلى إ ن من المعلس

يوما  من تاري  فقدان العضوية ويعتبر القرار الذ  يصدر   41يستأنف إلى المندوب السامي في ظرن 
  (87).اشأنه ن ائيا   المندوب السامي
دلى أنه إ ا توفي أحد األدضاء أو  ،4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 17)وقد نصت المادة 

انت ااا  فردية  ُتعر   ،فقد مفهال  العضوية أو استقا  أو انفصل دن دضويته أل  سب  آخر
وتستمر دضوية العضو  ،نالمروز الشا ر و لن في التاري  الذ  يعينه المندوب السامي لذل ءلمل

   .العديد طيلة المدة المتبقية لدورة المعلس البلد 
  :فيما يتعلق بشروط االنتخاب -ثانيا  

دلى أن ينون الناخ  مسعال  في سعل  4191فقد نصت المادة السااعة من قانون البلديا  لعام 
لمبينة في الذيل الثاني من هذا تتوافر في الناخبين المفهال  ان أوما اشترطت هذ  المادة  ،الناخبين
  (88):وهي دلى النحو اآلتي ،القانون 

ويشتمل  لتن وتل شت ي حصتل دلتى  ،أن ينون الناخ  متمتعا  االعنسية الفلسطينية -4
أو قتدم طلبتا  للحصتو   ،4152العنسية الفلسطينية امقتضتى قتانون العنستية الفلستطينية لستنة 

 .وأن طلبه لم يرفض 4199أيلو   4دلي ا قبل 
                                                 

، المتعلتت  اتالمفهال  التتي يشتتترت توافرهتا فتي المرشتتحين 4191لستنة ( 4)ااتع متن قتتانون البلتديا  رقتم متن التتذيل الر  (5، 4)انظتر المتادتين ( 86)
 .  لعضوية المعالس البلدية العربية

 .  4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 11)المادة ( 87)
والمتعلقتين اتالمفهال  التتي يشتترت توافرهتا فتي النتاخبين  ،4191لستنة ( 4)من الذيل الثاني متن قتانون البلتديا  رقتم ( 5، 4)المادتين  انظر( 88)

 .لعضوية المعالس البلدية العربية
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 .القانونيةهلية لألولم ينن فاقدا   ،داما  ن يوالعشر أن ينون قد أتم الواحدة  -5
المحتاكم حتد  إأن ال ينون قد صدر ضد  حنما االحبس متدة ستنة أو أكثتر متن قبتل  -9

  .الفلسطينية
أن ينون قد دفع ضرائ  مستحقة دليه دن ملتن واقتع فتي منطقتة البلديتة اقيمتة جنيته  -1

  .الحاكم تاري  البدء في إدداد سعل الناخبين واحد دن السنة التي دين في ا
  .أن ال ينون قد أدرج اسمه في سعل الناخبين لد  هيئة بلدية أخر   -2

ونشير إلى أن القانون أجاز للمندوب السامي ولثلثي أدضاء المعلس البلد  امقتضى الفقرة الثانية من 
 .تعديال  دلى شروت االنت اب والترشيوجراء إ( 44)المادة 
أن هذ  الشروت ت تلف دن شروت االنت ااا  والترشيو فيما يتعل  االمعالس  ،العدير االذور ومن

داما   54البالاين من العمر ناث واإلللذوور  ،4191إ  أجاز قانون البلديا  لعام  ،البلدية الي ودية
فقط فيما  في حين أجاز  لن للذوور (89)،داما  ح  الترشيو 52والبالاين من العمر  ،ح  االنت اب

ووانت ت دن سلطا  االنتداب البريطاني من وراء  لن إرساء األسس  ،يتعل  االمعالس البلدية العربية
الديمقراطية وسط السنان الي ود مما يسمو ل م في المستقبل بناء الوطن القومي دلى أسس ديمقراطية 

ع العربي مفتقدا  لألسا  المعتماقاء إدلى خالن الحا  في المعالس العربية و لن ب دن  ،سليمة
 .الديمقراطي

  :حجم العضوية -ثالثا  
ويتراوح دددهم  ،ددد أدضاء المعلس البلد  4191لقد حدد  المادة الثامنة من قانون البلديا  لعام 

في حين يتراوح ما بين دشرة أدضاء إلى اثني  ،في المعالس العربية ما بين ستة إلى سبعة أدضاء
بينما يصل ددد األدضاء في المعالس الي ودية إلى خمسة  ،س الم تلطةدشر دضوا  في المعال

  (90).دشر دضوا  
 

  :طريقة االنتخاب والترشيح -رابعا  
محيث  ،اإلدارية ا صوص  لنجراءا  اإلني قانون البلديا  دلى معمودة من  منطقة البلدية  ُتق ست

السامي الذ  يحدد ددد المناط  إلى ددة مناط  انت ابية وينون  لن ضمن صالحيا  المندوب 
                                                 

المتعلتت  اتتالمفهال  التتتي يشتتترت توافرهتتا فتتي النتتاخبين والمرشتتحين ، 4191لستتنة ( 4)ون البلتتديا  رقتتم التتذيل الثالتتث وال تتامس متتن قتتان انظتتر( 89)
 .لعضوية المعالس البلدية الي ودية

 .97، اإلدارة المحلية في فلسطينرو، دم :انظر( 90)
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وقد استال  ،يمثلون ول منطقة في المعلس البلد  من خال  إصدار أمر بذلنالذين دضاء األوددد 
فقد قسم منطقة  ،في البلديا  الم تلطة عاواس التمثيالمندوب السامي هذ  الصالحيا  ليمنو الي ود 

كي يضمن اشترا  أدضاء ي ود في معالس م منطقة ل ةي دشر تبلدية القد  دلى سبيل المثا  إلى اثن
 هوتنقيحوذلن ني القانون دلى تعيين لعان انت ابية يع د إلي ا م مة تنظيم سعل الناخبين  ،البلدية

ودلى اللعان االنت ابية حا  االنت اء من  ،ويقوم بتعيين هذ  اللعان حاكم اللواء ،وإدداد  وفقا  للقانون 
 ،نشر  في دائرة البلدية وفي القرب من أماكن العبادة واألماكن العامةإدداد سعل الناخبين أن تقوم ب

ووذلن لكل ش ي  ،ويعوز لكل ش ي لم يدرج اسمه في السعل ويددي بوجوب إدراج اسمه فيه
يوما  من تاري  نشر  41االدتراض أمام اللعنة خال   ،يعترض دلى إدراج اسم ش ي آخر فيه

وتصدر قرارها الذ  ينون قااال  لالستئنان أمام المحنمة  وتنظر اللعنة في االدتراض ،السعل
ويوقع رئيس اللعنة دلى ول صفحة  ،أيام من تاري  صدور القرار وإال ادتبر ن ائيا   1المروزية خال  

ثم  ،لالنت ااا  رامأمو من صفحا  السعل، وما يعين حاكم اللواء لكل منطقة انت ابية أو لعدد من ا 
  (91).تاري ا  إلجراء االنت ااا  يعلن في الوقائع الفلسطينية يعين المندوب السامي

إلى تطبي  النظام  4191من قانون البلديا  لعام ( 50)وفيما يتعل  اطريقة الترشيو فقد أشار  المادة 
وبالرجوع إلى هذا النظام نعد أنه  ،المثبت في الذيل السااع من هذا القانون فيما يتعل  اعملية الترشيو

لى أن يتقدم ول مرشو اأوراق ترشيحه إلى مأمور االنت اب في الوقت والمنان المحددين يني د
مدرجة أسماؤهم في سعل الناخبين في منطقة قل األوأن تكون موقعة من ستة أش اص دلى  ،لذلن

 ،من هذا القانون و  األوأن تكون أوراق الترشيو معدة وفقا  للنمو ج المحدد في الملح   ،البلدية نفس ا
يستردها في حالة فوز  أو في حالة وفاته أو انسحااه   اجني 52قوم ول مرشو بدفع تأمينا  اقيمة ثم ي

وإ ا انت ى المودد المحدد للترشيو ولم يزد ددد المرشحين دن العدد  ،قبل مودد إجراء االنت ااا 
زاد دن  لن فتحدد  أما إ ا ،المحدد لعضوية المعلس يعلن مأمور االنت اب فوز المرشحين االتزوية

وما يقوم  ،اللعنة االنت ابية يوما  لالقتراع ومراكز االقتراع وتعلن دن أسماء المرشحين لعضوية المعلس
ويتسلم الرئيس صنادي  االقتراع  ،مأمور االنت اب بتعيين رئيس لكل مروز انت ابي ومساددين له

وف  الصياة التي يواف  دلي ا المندوب من أوراق االنت اب  فياوا داوددونس تين من سعل الناخبين 

                                                 

 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 41إلى  45)المواد  انظر( 91)
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سادا   أربعولرئيس المروز االنت ابي اعد موافقة المأمور تمديد فترة االقتراع لمدة ال تتعاوز  ،السامي
  (92).و له تمديدها أكثر من  لن اعد موافقة المأمور وحاكم اللواء

ثم اإلدالن دن المرشحين الفائزين تبدأ دملية فرز االصوا  ومن  ،وفور االنت اء من دملية االقتراع
ويقوم مأمور االنت اب بتبليغ حاكم اللواء اأسماء الفائزين خطيا  الت ا  اإلجراءا  الالزمة لنشر 

دملية االنت اب لم تتم وفقا  للقانون  أنويح  للمندوب السامي إ ا رأ   ،أسمائ م في الوقائع الفلسطينية
ويح  لكل ش ي االدتراض دلى  (93)راء االنت ااا  من جديدأن يقرر فس  ا ويحدد موددا  آخر إلج

اعد الحصو  دلى موافقة  -سواء فيما يتعل  االمعلس البلد  وامال  أو أحد أدضائه-نتائج االنت ااا  
وقد  (94)،يوما  من تاري  نشر نتيعة االنت ااا  و لن أمام المحنمة المروزية 42حاكم اللواء خال  

والعقوبا   (95)التي تعتبر جرائم انت ابية وال دما  والمصروفا   ير المشرودةفعا  األحدد القانون 
 ( 96).فرض دلى مرتكبي هذ  العرائمالتي تُ 

 ،وال بد من اإلشارة إلى أن طريقة الترشيو في المعالس العربية ت تلف دن ا في المعالس الي ودية
 وُتعم عالحزبية والتمثيل النسبي  دلى أسا  القوائمخيرة ألاحيث تعر  دملية الترشيو في هذ  

وهنذا نالحظ أن سلطا  االنتداب البريطاني وانت ت دن إلى إرساء  (97)،األحزاب في وتل انت ابية
في حين أرست قوادد  ،قوادد االنت اب في المعالس البلدية الي ودية دلى أسا  سياسي وحزبي

خال  حرمان العرب من االنضمام  االنت اب دلى أسا  ش صي ودشائر  في المعالس العربية من
وبناء المفسسا  السياسية  هوتشتيتو لن ب دن تفتيت المعتمع الفلسطيني  ،إلى األحزاب السياسية

 .ومفسسا  الحنم المحلي وسط التعمعا  الي ودية
ين م ؛ فإني المندوب السامي البريطاني يقوم بتعي(نوااه)أما فيما يتعل  برئيس المعلس البلد  ونائبه أو 

من ( 40)من المادة ( 5)وبموج  الفقرة  ،من قانون البلديا ( 20،24)استنادا  إلى المواد  أو إقالت م
  .سنوا  تبدأ من تاري  إتمام انت ااا  المعلس البلد ( 2)القانون تكون مدة دورة المعلس هي 

السامي مقدار  و لن من  الرات  الذ  يقرر المندوب( نوااه)ويتقاضى رئيس المعلس البلد  ونائبه أو 
وفي حا  وفاة رئيس المعلس وهو في منصبه يعوز لمعلس البلدية أن يقرر دفع  ،صندوق البلدية

                                                 

 .، المتعل  بنظام الترشيو واالنت اب في دضوية المعالس البلدية العربية4191لسنة ( 4)الذيل السااع من قانون البلديا  رقم  انظر( 92)
 .10، سطيناإلدارة المحلية في فلدمرو،  (93)
 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 91-92)المواد  انظر( 94)
 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 51-54)المواد  انظر( 95)
 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 91-95)المواد  انظر( 96)
 .عل  بنظام الترشيو واالنت اب في دضوية المعالس البلدية الي ودية، المت4191لسنة ( 4)انظر الذيل الثامن من قانون البلديا  رقم ( 97)
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شريطة موافقة المندوب  ،و لن من صندوق البلدية ىالمتوفمنافأة أل  فرد من أفراد دائلة الرئيس 
   (98).السامي دلى  لن

ى الشروت الواج  توافرها في ول من المرشو والناخ  التعديال  دلاعض وقد أدخل المشرع المصر  
فقد اشترت إضافة إلى الشروت المنصوص دلي ا في قانون البلديا  لعام  ،لعضوية المعلس البلد 

المستحقة دليه للبلدية دن السنوا   قد سدد جميع الضرائ أن ينون ول من المرشو والناخ   ،4191
صلي وما اعد أن وان الني األ م البدء في إدداد سعل الناخبينالسااقة للتاري  الذ  دين فيه الحاك

أشرنا سااقا  ينتفي اأن يثبت ول من الناخ  والمرشو أنه قد دفع الضريبة المستحقة دليه دن مدة سنة 
وقد أراد المشرع المصر  من  لن تمنين  (99)،سااقة ال تقل دن جني ين للمرشو وجنيه واحد للناخ 

إال أن هذ  التعديال  لم تكتس  أية أهمية ألن المشرع  ،الضرائ  المستحقة ل االبلديا  من تحصيل 
 .المصر  أوقف العمل االنصوص المتعلقة ااالنت ااا  وانت ج أسلوب التعيين خال  تلن الفترة

ومن العدير االذور أن الحاكم اإلدار  المصر  أصدر العديد من القرارا  المتعلقة احل المعالس 
في ا وقد حصلت مدينة  زة دلى النصي    موتعييندضاء األودز   ،تشنيل معالس جديدةالبلدية و 

السنانية التي تتمتع ب ا وبادتبارها مروزا  رئيسيا  سياسيا  همية لألاألكبر من هذ  القرارا  نظرا  
  .واقتصاديا  واجتماديا  

د االنتداب البريطاني االعمل فقد استمر معلس ا المشنل أواخر د  ،وفيما يتعل  ببلدية خان يونس
من ستة أدضاء إلى ه ئأدضاإ  أصدر الحاكم اإلدار  المصر  قرارا  بزيادة  ،4129حتى أوائل دام 

وما صدر أمر احل المعلس البلد  وتعيين  ،4129آ ار  2ثمانية وتعيين نائ  للرئيس و لن في 
تشرين وقد صدر أمر جديد في  ،4121لعنة من رئيس وثالثة أدضاء اعد االنسحاب اإلسرائيلي دام 

رئيس المعلس  ُأقيل 4127وفي آ ار  ،بتعيين معلس جديد من رئيس ونائ  وستة أدضاء 4121 أو 
  (100).4191للقطاع دام سرائيلي اإلآخر منانه واستمر هذا المعلس اأدماله حتى االحتال   ُديي نو 
 

 القروية نظام الترشيح واالنتخاب لعضوية المجالس  :الفرع الثاني

                                                 

 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 29)المادة ( 98)
( 4)متتن التتذيل الرااتتع متتن قتتانون البلتتديا  رقتتم ( 5)متتن ( ج)الفقتترة : متتن التتذيل الثتتاني، ووتتذلن( 5)متتن المتتادة ( د)يتعلتت  هتتذا التعتتديل اتتالفقرة ( 99)

 .4191لسنة 
 .445، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 100)
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وبموج  هذا  ،4154لسنة ( 10)لقد أصدر  سلطا  االنتداب البريطاني قانون المعالس القروية رقم 
القانون يعوز للمندوب السامي بناء  دلى توصية حاكم اللواء أن يصدر مرسوما  يع د اموجبه إدارة أية 

لوقائع الفلسطينية ويتضمن دلى أن ينشر هذا المرسوم في ا ،قرية أو ددد من القر  إلى معلس محلي
وما يعوز للمندوب السامي اموج  مرسوم مماثل  ،تشنيل المعلس المحلي ووظائفه واختصاصاته

 ،مدينةية أوبناء  دلى توصية حاكم اللواء أن يعلن دن إحداث معلس قرو  في أ  حي من أحياء 
ريطة موافقة المعلس البلد  و لن ش ،يمتاز هذا الحي ااحتياجاته ال اصة دن سائر المنطقة البلدية

دلى أن تبقى سلطا  المعلس البلد  تشمل  ،للمنطقة وأن يحدد المرسوم طبيعة العالقة بين المعلسين
وتر  تنظيم  ،العامةسس األقد وضع  4154امعنى أن قانون المعالس القروية لعام  (101)، لن الحي

ا إلى مراسيم خاصة انل معلس دلى أحنام العضوية في هذ  المعالس واختصاصات ا والرقااة دلي 
  .حدة

ووان من الواضو أن سلطا  االنتداب البريطاني ت دن من وراء  لن منو المستوطنا  الي ودية في 
هذ  المعالس وتحديدا  اختصاصات ا يتم  حداثإإ  جعلت  ،القر  وأحياء المدن استقالال  ماليا  وإداريا  

األمر الذ  يعطي  ،المندوب السامي والحاكم اإلدار   اموج  مراسيم يتوقف إصدارها دلى ر بة
للمندوب السامي سلطة إفراد نصوص خاصة االمعالس الي ودية ت تلف دن تلن المتعلقة االمعالس 

  .العربية
ئإ   ،وقد اتضو  لن من خال  التطبي  بلغ  وقد ،4154 حزيران 4أو  معلس محلي ي ود  في  ُأنش 

 حوي الااإلضافة إلى معلسين  ،معلسا   99دية حتى ن اية االنتداب البريطاني ددد المعالس القروية الي و 
  (102).في حين لم يتعاوز ددد المعالس القروية العربية أحد دشر معلسا   ،إلى بلديا 

فإننا نر  ددم وجود  ،وبالرجوع إلى نصوص المراسيم المحدثة للمعالس القروية العربية والي ودية
مراسيم المحدثة للمعالس العربية فيما بين ا ووذلن الحا  االنسبة للمراسيم اختالن بين نصوص ال
حيث ال يتعد  هذا االختالن ددد األدضاء في ول معلس ومنو اعض  ،المحدثة للمعالس الي ودية
بينما يبدو االختالن شاسعا  بين المراسيم المحدثة للمعالس العربية وتلن  ،االختصاصا  اإلضافية

في ا دضاء األعالس الي ودية ال سيما فيما يتعل  بتشنيل هذ  المعالس وددد المحدثة للم
إ  نعد أن المراسيم المحدثة للمعالس الي ودية حرصت دلى توسيع  .واختصاصات ا ومواردها المالية

                                                 

 .71المرجع الساب ، ( 101)
 .451-459، (4171هيئة الموسودة الفلسطينية، : دمش ) العزء األو : الموسودة الفلسطينية، وآخرون أحمد المردشلي  :انظر( 102)
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وقد قصد  حنومة االنتداب من  ،العضوية وال يئة االنت ابية وإجراء االنت ااا  دلى أسا  حزبي
ناء ددائم الوطن الي ود  دلى أسس ديمقراطية وتمنين الي ود من تسيير شفون الحنم في وراء  لن ب

في حين نعد أن نصوص المراسيم المحدثة للمعالس العربية قصر  ح  االنت اب  ،فلسطين اعد  لن
وما حرصت دلى إاقاء دضوية  ،دلى الذوور ضمن إطار العشائرية الذ  ال تحنمه أ  قاددة قانونية

لس العربية حنرا  دلى أصحاب األمال  والمصالو و لن اقصد إاقاء السنان العرب في حالة من المعا
  (103).الت لف السياسي واالجتمادي ال يسمو ل م بتسيير شفون االدهم

في حين  ،فقد منحت مراسيم المعالس الي ودية هذ  المعالس اختصاصا  دامة ،ووذلن الحا 
ويتضو من خال   لن  ،ة اختصاصا  محددة دلى سبيل الحصراقتصر  دلى منو المعالس العربي

مد  االستقال  المحلي الذ  وانت تتمتع اه المعالس الي ودية من خال  منح ا اختصاصا  دامة 
في الوقت الذ  اقتصر  اختصاصا  المعالس العربية دلى معا   ،تشمل ول ما يتعل  اشفون القرية

  .ال دما  المحلية فقط
فقد دمد  حنومة االنتداب إلى منو المعالس الي ودية استقالال  ماليا  من  ،ارد الماليةوب صوص المو 

إ  أجاز  ل ذ  المعالس فرض الضرائ  والرسوم دلى األموا   ،خال  وفرة مواردها المالية الذاتية
ة بينما اقتصر  موارد المعالس العربي ،واالش اص التي وصل دددها إلى دشرة ما بين ضريبة ورسم

  (104).دلى اعض الضرائ  التي ال يمنن من خالل ا توفير األموا  الالزمة لتسيير الشفون المحلية
إلى تفوق في درجة الديمقراطية لد  المعالس الي ودية دنه لد  المعالس  ،وقد أد  ول ما سب 

مستو   يدنوتدرجة الالمروزية اإلدارية في المعالس العربية ضعان إمر الذ  أد  إلى األ. العربية
  .ال دما  التي تقدم ا هذ  المعالس للسنان

المتعلقة بتشنيل المعالس القروية في حنام األوقد أدخل المشرع المصر  اعض التعديال  دلى 
حيث أدطى للحاكم اإلدار  العام سلطة تعيين اعض األدضاء من األش اص المقيمين في  ،القطاع

وما أجاز له تعيين أحد موظفي الحنومة رئيسا   ،وا  القرية أو تعيين أحد موظفي الحنومة دض
  (105).للمعلس

                                                 

 .11-14، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 103)
 .19-12المرجع الساب ، ( 104)
 .401المرجع الساب ، ( 105)
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وبذلن ينون المشرع المصر  قد اتبع أسلوب التعيين فيما يتعل  بتشنيل المعالس القروية بدال  من 
ويعد  لن إجراء  وصائيا   ،أسلوب االنت اب إ  د د برئاسة هذ  المعالس إلى القائمقام اإلدار  اعد  لن

 . التي يقوم دلي ا نظام اإلدارة المحليةهدان األالذ  ي الف مر األلمعالس دلى هذ  ا
وال بد من اإلشارة إلى أن الحاكم اإلدار  العام المصر  أصدر العديد من األوامر التي تقضي بتعيين 

 وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من ،القائمقام اإلدار  في ول من  زة وخان يونس رؤساء للمعالس القروية
صدر  أوامر احل جميع المعالس القروية وتشنيل معالس جديدة منان ا برئاسة  ،4121القطاع دام 

  (106).القائمقام اإلدار  
أن اإلدارة المصرية اتبعت أسلوب التعيين في تشنيل المعالس البلدية  ،ونستنتج من خال  ما سب 

شنيل المعالس من خال  العديد ومن ج ة أخر  دملت دلى ددم االستقرار في ت ،والقروية من ج ة
وما جعلت من سلطة  ،من قرارا  الحل والتشنيل ل ذ  المعالس وقرارا  العز  والتعيين ألدضائ ا

فضال  دن العوامل السياسية واالقتصادية التي وانت  ،الرقااة دلى هذ  المعالس وأدضائ ا رقااة مطلقة
 دما  التي تقدم ا المعالس البلدية والقروية ول  لن ساهم في تدني مستو  ال ،نذا آتسود القطاع 

 .لسنان القطاع وما سنر  فيما اعد
 

 المجالس البلدية والقروية والعوامل المؤثرة عليها اختصاصات :المطلب الثاني
والعوامل المفثرة  في ظل اإلدارة المصرية المعالس البلدية والقروية اختصاصا قبل الحديث دن 

( 4)اختصاصا  المعالس البلدية اموج  قانون البلديا  االنتدابي رقم  سنوضو ااختصار ،دلي ا
فقد أشرنا سااقا  إلى أن قانون ا االنتدابي  ،أما فيما يتعل  ااختصاصا  المعالس القروية ،4191لسنة 
العامة وتر  تحديد االختصاصا  إلى المراسيم المحدثة سس األقد وضع  4154لسنة ( 10)رقم 

 .ة ليحدد مرسوم ول معلس اختصاصا   لن المعلسللمعالس القروي
إال أنه حددها دلى سبيل  ،وقد منو قانون البلديا  اختصاصا  وسلطا  واسعة للمعلس البلد 

وتقسم االختصاصا   ،لرقااة شديدة تمار  من قبل المندوب السامي وحاكم اللواءخضع ا أو الحصر 
  :إلى قسمين
 (107):وتشمل ،االختصاصا  المالية -القسم األو 

                                                 

 . 401المرجع الساب ، ( 106)
 .19المرجع الساب ، ( 107)
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حيث يقوم رئيس البلدية بتنظيم ميزانية المعلس وفقا  للقانون ثم يرفع ا  :الميزانيةقرار إ -4
دلى أن يتم  لن قبل  ،ومن ثم رفع ا إلى حاكم اللواء لتصديق اقراراها إو إلى المعلس لتدقيق ا 

د الميزانية وقد منو القانون للمندوب السامي سلطة تعديل بنو  ،من نيسان من ول سنةو  األ
زيادة أو نقصانا  ااإلضافة إلى سلطة تايير أحنام نظام الميزانية وإضافة أحنام جديدة 

  (108).إلي ا
وقد ني القانون دلى ددم جواز صرن أ  مبلغ  :التصرن اأمال  البلدية وأموال ا -5

صدور أو في حالة  ،من صندوق البلدية إال إ ا وان مقررا  في ميزانية المعلس للسنة العارية
وما أخضع القانون التصرن  ،قرار من المعلس بذلن دلى أن يواف  حاكم اللواء دلى  لن

  (109). ير المنقولة لموافقة ثلثي األدضاء وموافقة حاكم اللواءموا  ااأل
للمعلس البلد  وبعد ( 74-70) دحيث أجاز القانون اموج  الموا :دقد القروض -9

ومن هنا فقد أجاز  ،بلدية واستثمارها في أحد المصارنأموا  اليداع إموافقة المندوب السامي 
القانون للمعلس االقتراض من هذا المصرن أ  مبلغ مالي دلى أن ال يزيد دن ما نسبته 

المعلس البلد  المتوقع الحصو  دلي ا خال  المدة التي شملت ا الميزانية يرادا  إمن % 2
مر أض من أية ج ة اخر  فيتطل  صدور أما االقترا ،وأن ينون هذا االقتراض لفترة مفقتة

وقد استال المندوب السامي هذ  السلطة االسماح  ،بذلن من المندوب السامي البريطاني
الذ  مر األللمعالس الي ودية للحصو  دلى قروض وبيرة إلنشاء العديد من المراف  المحلية، 

  .أد  إلى تنمية المعالس البلدية الي ودية
لرئيس ( 71 ،79)لقد أسند قانون البلديا  اموج  المواد  :  إدداد التقرير السنو  -1

ثم رفعه إلى المعلس لدراسته وتدقيقه  ،دن أدما  المعلس البلد  مفصل   ر  تقريالبلدية إدداد 
ثم يقوم رئيس البلدية اعد إقرار التقرير بنشر   ،إلى حاكم اللواءُيرف ع ثم  ،وتعديله إ ا لزم األمر

 .الع العم ور دليه ة منه في دائرة البلدية لااية اطي في أ  جريدة وتحفظ نس
حيث تقوم المعالس البلدية افرض الضرائ   :تقرير الضرائ  والعوائد والرسوم البلدية -2

ويح  للمعلس فرض  ،والرسوم ضمن منطقة البلدية اعد الحصو  دلى موافقة حاكم اللواء
اد  في ددم دفع ا يح  للمعلس وفي حالة التم ، راما  دلى المت لفين دن دفع الضرائ 

                                                 

 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 70إلى  19)المواد  انظر( 108)
 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 91إلى  91)المواد  انظر( 109)
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البلد  اعد موافقة حاكم اللواء الحعز دلى أموا   لن الش ي المنقولة وبيع ا أو الحعز 
وما يح  للمعلس أن يقرر زيادة في مقدار الضريبة اعد  ،دلى راتبه إن وان موظفا  حنوميا  

  (110).موافقة حاكم اللواء
 

  :لوتشم ،االختصاصا  اإلدارية -القسم الثاني
وقد فرق قانون البلديا  بين نودين من الموظفين  :تعيين الموظفين والمست دمين لد  البلدية - أ
يتنون وهفالء  ،وطبي  الصحة ،والمحاس  ،وسنرتير البلدية ،الرت  العليا ون  و و الموظف :وهم  ُيع 

د المعلس رواتب م  اموافقة حاكم اللواء اموج  أمر صادر دنه  دي  أما  ،م اللواء أيضا  اموافقة حاكوُيح 
يي ُن م ااقي الموظفين وما يح  للمعلس دز  الموظفين دلى أن يواف  حاكم اللواء  ،المعلس البلد  فُيع 

وقد أجاز القانون للمعلس أن يضع نظاما  لتنظيم سير العمل في البلدية شريطة موافقة حاكم  ،دلى  لن
  (111).اللواء دلى  لن

أن يتم ( 11-15)وقد اشترت قانون البلديا  في المواد  :ا دقد المقاوال  وإجراء المناقص - ب
آالن  خمسةوفي المناقصا  التي تزيد دن  ، لن في حدود المبلغ الذ  يعينه حاكم اللواء لذلن 
أما إ ا زاد  دن  لن فيع  درض ا دلى  ،جنيه فيع  درض ا دلى حاكم اللواء إلقرارها 
  .المندوب السامي 
وقد حدد القانون هذ  المراف  دلى سبيل الحصر ومنو للمندوب  :حليةتسيير المراف  الم -ج
وف  تعليما  حاكم دارت ا إوأوج  دلى المعلس البلد   ،نقاص اإالسامي صالحية زيادت ا أو  

  (112):وتشمل هذ  المراف  ،اللواء وبموج  أحنام الميزانية التي تمت المصادقة دلي ا
 .دمومية في ا معار  وتسميت ا ومد نارت ا إو ت طيط الشوارع وتعبيدها  -4
اآليلة بنية األوهدم  ،وتبليط الساحا  ،مراقبة إنشاء المباني العامة وترميم ا وإنشاء اآلاار -5

  .مرخصةالللسقوت و ير 
  .مد شبنة المعار  العمومية والمحافظة دلي ا وتنظيم شروت استعمال ا -9
  .المحافظة دلى موارد الميا  وتنظيم توزيع ا -1

                                                 

 .4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم  ( 441،  444 ، 401،  409،  402،  401،  405،  404)المواد  انظر( 110)
 .12-11، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 111)
 .19المرجع الساب ، ( 112)
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وتنظيم  ،ومراقبة األسعار ،والرقااة الصحية دلى الموارد الاذائية ،العموميةسواق األتنظيم  -2
 .مواديد فتو وإ الق المتاجر والمالهي والمطادم و يرها

  .اإلشران دلى دمل المسال  و او المواشي -9
 .مراقبة أدما  المسارح ودور السينما والفنادق والمالهي العامة -1
  .  السباحة وصيانت ا وتنظيف اإنشاء الحماما  العامة وبر  -7
 .وإنشاء مالجئ للفقراء والععزة ،إنشاء الحدائ  العامة -1
  .وتنظيم ممارسة الم ن والحرن والصنادا  ال طرة ،إنشاء منات  العمل والتشايل -40
  .تنظيم المقابر -44
  .المحافظة دلى الصحة العامة والسننية العامة والنظافة -45
  .سامي أن ا لتحقي  المنفعة العامةإقامة أية مشاريع ير  المندوب ال -49
أجاز القانون للمعلس البلد  وضع أية أنظمة تمننه من القيام االم ام  :وضع أنظمة البلدية -د
ال حنام األ دلى أن هذ   ،حناماألوله أن يقرر فرض  راما  دلى من ي الف هذ   ،المووولة إليه 

  (113).طينية وموافقة المندوب السامي دلي اتصبو سارية المفعو  إال اعد نشرها االوقائع الفلس
 

أن االختصاصا  والسلطا  الممنوحة للمعالس البلدية المالية من ا  ،يتبين من خال  ما سب 
حيث ال يتمنن المعلس البلد  من ممارست ا إال اعد الحصو   ،ت ضع لسلطة رقااة شديدة ،واإلدارية

  .من قبل حاكم اللواء أو من قبل المندوب السامي إما ،دلى إ ن مسب  أو اقتران ا امصادقة الحقة
المعالس البلدية والقروية في قطاع  زة في ظل اإلدارة  اختصاصا  سيتم تناو  ،تقدم اعد ول ما

  :و لن في الفردين التاليين ،نشطةاألالمصرية والعوامل المفثرة دلى هذ  
 

 المجالس البلدية والقروية  اختصاصات :الفرع االول
دلى سبيل  4191فيما سب  إلى أن اختصاصا  المعالس البلدية قد حددها قانون البلديا  لعام  أشير

وقد  ،هذ  المعالس للتوسع في مشرودات ا وأدمال امام أ    دائوبالر م من  لن لم ينن هنا   ،الحصر
شرع ومنو الم ،من ناحية  اوتنودساددها دلى  لن وثرة االختصاصا  الممنوحة اموج  القانون 

إال أن ممارسة هذ  االختصاصا   ،المصر  اختصاصا  إضافية ل ذ  المعالس من ناحية أخر  

                                                 

 . 4191لسنة ( 4)من قانون البلديا  رقم ( 11)المادة  انظر( 113)
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ووجود دناصر  ،توافر الموارد المالية الالزمة لمباشرت ا -ااإلضافة إلى الني دلي ا قانونا   -يتطل  
س في مباشرة والت فيف من حدة الرقااة دلى هذ  المعال ،تتوافر لدي م الكفاءا  الفنية واإلدارية

 ،الفرصة لمشاروة السنان في إدارة الشفون المحليةتاحة إفضال  دن العامل األهم وهو  ،اختصاصات ا
وضاع األوما أن سوء  ،وقد دانت المعالس البلدية والقروية في قطاع  زة من ددم توافر هذ  العوامل

للسنان، وتتمثل هذ  ال دما  االقتصادية ساهم في تدني مستو  ال دما  التي تقدم ا هذ  المعالس 
  :فيما يلي

خطوت الك رباء الموجودة آنذا  اسب  حرب دام  ُدمي ر  حيث  :تزويد السنان االك رباء  -4
ودلى أثر  لن قام اعض السنان اشراء مولدا  لتزويد منازل م االك رباء حتى قامت  ،4117

ا  شبنة ضاط من فضة اقيت واستعم 4120بلدية مدينة  زة اإنشاء شروة و رباء  زة في دام 
ودلى أثر  لن  (114)،واستطادت تزويد معظم مناز  مدينة  زة االك رباء ،سالمة اعد الحرب

أصدر الحاكم اإلدار  المصر  قرارا  اادتبار أمر تزويد السنان االك رباء من م ام بلدية  زة 
خر  األلت المعالس وقد حاو  (115)،4121وادتبار  أحد المراف  العامة و لن في تشرين الثاني 

 ،العمل دلى نمط ما قامت اه بلدية  زة إال أن الظرون التي أشرنا إلي ا سااقا  حالت دون  لن
إال لبلدية خان يونس القيام بذلن اعد صدور قرار دن الحاكم اإلدار  المصر   يتسنت ولم 

  (116).ا صوص  لن
ى بلديتي  زة وخان يونس ومعلس أيضا  وان القيام بذلن مقتصرا  دل :تزويد السنان االماء  -5

 .إنشاءا  تتعل  ب ذا المرف   ألأما ما تبقى من المعالس فقد اقيت تفتقر  ،قرو  جباليا
حيث وانت المعالس البلدية والقروية تقوم بوضع األنظمة  :والتعليما نظمة األإصدار   -9

ة إلى األنظمة التي تتعل  ااإلضاف ،والتعليما  المتعلقة اإدارة شفون المعارن وتنظيم العمل في ا
  .بتسيير دمل الموظفين في المنطقة

لقد ساد  حالة الفوضى وانعدام األمن في  :هوتنظيم إنشاء العمل في األسواق العمومية  -1
األمر الذ  انعنس سلبا  دلى نشات البلديا  والمعالس  ،4117قطاع  زة في أدقاب حرب 

الرسوم والضرائ  ولذلن أقدمت هذ  البلديا  دلى  القروية نتيعة حرمان هذ  المعالس من تقاضي

                                                 

 .441، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 114)
 .42/1/4120، بتاري  19طينية، العدد ، الوقائع الفس(921)األمر رقم  انظر( 115)
 .49/2/4199، بتاري  541، الوقائع الفلسطينية، العدد (44)األمر رقم  انظر( 116)
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وقد تمننت هذ  المعالس من إنشاء المزيد من  ،العموميةسواق األإصدار أنظمة تتعل  بتسيير 
  (117).اعد موافقة اإلدارة المصريةسواق األ
 

 المجالس البلدية والقروية  اختصاصاتالعوامل المؤثرة على  :الفرع الثاني
حلية خال  فترة اإلدارة المصرية لقطاع  زة من العديد من المعوقا  اإلدارية دانت ال يئا  الم

التي حالت بين ا وبين القيام االم ام المووولة إلي ا اموج  القوانين النافذة آنذا ، وسنعرض  ،والمالية
 :ل ذ  المعوقا  دلى النحو اآلتي

  :المعوقات اإلدارية -أوال  
من األرة المصرية تروز فترة إدارت ا لقطاع  زة دلى الحفاع دلى أن هدن اإلدا ، ورنا فيما سب 

وفرض النظام والعودة إلى الحياة الطبيعية من خال  إدادة المعالس البلدية والقروية إلى مزوالة 
وبعد صدور القانون  ،وإدادة تسيير أدما  الدوائر الحنومية التي وانت قائمة فترة االنتداب ،أدمال ا

م ت ،دملت اإلدارة المصرية دلى تطوير الدوائر الحنومية ،4122ع  زة دام االساسي لقطا  وُنظي 
دلى ن ياإلداريالسلطة التنفيذية لتتكون من الحاكم اإلدار  العام ونائبه ومن المعلس التنفيذ  والحنام 

 (118):النحو التالي
اقرار صادر  ع يتنويُ  ،الحاكم اإلدار  العام الذ  يعتبر رأ  السلطة التنفيذية في القطاع  -4

دن رئيس العم ورية ويترأ  المعلس التنفيذ  والمعلس التشريعي ويمار  جميع السلطا  
ويعمل دلى تنفيذ سياسة  ،واالختصاصا  التي وان يتمتع ب ا المندوب السامي البريطاني

الحنومة المصرية في القطاع وصالحياته تشبه إلى حد وبير صالحيا  المحافظين في 
في  ،مع اختالن وحيد يتمثل في أن المحافظ يتبع الحنومة مباشرة ،ظا  المصريةالمحاف

أما نائ  الحاكم العام فيمار  الصالحيا   (119)،حين يتبع الحاكم العام وزارة الحربية
يتنه الممنوحة للحاكم العام في حا   يااه    .وزير الحربية المصر  وُيع 

م ودضوية مدير  معمودة من الدوائر الحنومية ويترأسه الحاكم العا :المعلس التنفيذ   -5
ويعين مدير  هذ  الدوائر من الفلسطينيين الذين  ،من بين م دائرة الشفون البلدية والقروية

ذتتوافر لدي م ال برة والكفاءة العالية اقرار صادر دن وزير الحربية  القرارا  اأ لبية  وُتتت  
                                                 

 .442المرجع الساب ، ( 117)
 .405المرجع الساب ، ( 118)
 .470، 4191-4117قطاع  زة أبو النمل، ( 119)
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ويشترت لكي  ،ينون للرئيس الصو  الراجووفي حا  تساو  األصوا   ،أصوا  الحاضرين
 ،ينون اجتماع المعلس قانونيا  حضور ما ال يقل دن خمسة أدضاء ااإلضافة إلى الرئيس

  :، وهيساسياألويمار  المعلس التنفيذ  الصالحيا  الممنوحة له اموج  القانون 
  .وضع اللوائو واألنظمة الضرورية لتنفيذ القوانين - أ
  .مة وتعيين الموظفينتحديد الوظائف العا  - ب
الملزمة قانونا  للمحافظة دلى األمن والنظام العام في وامر واألإصدار القرارا   -ج
دلى أن تكون هذ  األوامر والقرارا  منسعمة مع القانون  ،األحوا   ير العادية 
  (120).األساسي و ير م الفة له 
يي ُن م الحاكم اإلدار  العام :الحنام اإلداريون   -9 ويتولون  يينالمصر من بين الضبات  وُيع 

ااإلضافة إلى اإلشران  ،م مة مساددة الحاكم العام ول من م في المنطقة ال اضعة إلشرافه
وقد وان يوجد في قطاع  زة خال  فترة  ،دلى المعالس البلدية والقروية القائمة في مناطق م

  (121).وخان يونس ورفو موزدين في  زة ودير البلون ييإدار اإلدارة المصرية أربعة حنام 
الدوائر والمراكز الم مة في القطاع من خال  وافة ويتبين مما سب  سيطرة اإلدارة المصرية دلى 

 ،وجودها المنثف في التشنيلة السااقة للسلطة التنفيذية ودورها في اختيار أدضاء المعالس البلدية
وقد وان من المفترض أن تقوم اإلدارة  ،حيث لم تعر أ  انت ااا  طيلة فترة اإلدارة المصرية للقطاع

المصرية اإشرا  الفلسطينيين في تشنيلة السلطة التنفيذية دلى أسا  أن إدارت ا للقطاع تقوم دلى أنه 
 ،حل داد  للقضية الفلسطينيةيعاد إوأن ا وانت ت دن للحفاع دليه حتى  ،إقليم منفصل دن سيادت ا

ار  من مبدأ االستمرار في تطبي  القوانين السارية والمحافظة ولتحقي   لن تم االنطالق في الحنم اإلد
إال أن ما حصل  ،دلى البنى اإلدارية المحدودة القائمة وخاصة فيما يتعل  امفسسا  الحنم المحلي

كان العنس فلم تشر  اإلدارة المصرية من الفلسطينيين إال من وانت تراهم قادرين دلى تنفيذ سياسة 
األمر الذ  انعنس سلبا  دلى  ،قاضية اضمان الوالء للنظام السياسي المصر  الحنومة المصرية ال

  .ال دما  التي تقدم ا المعالس البلدية والقروية وأد  إلى تدني مستواها
  :المعوقات المالية -ثانيا  

                                                 

 .490، الموسودة الفلسطينيةالمردشلي وآخرون، ( 120)
 .409، اإلدارة المحلية في فلسطينرو، دم :انظر( 121)
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 نتيعة زيادة ددد السنان وقلة الموارد الطبيعية ،لقد وان قطاع  زة يعاني من أوضاع اقتصادية سيئة
حيث فقد القطاع معظم موارد   ،4117اعد حرب  ا  سوءوقد ازداد  هذ  األوضاع  4117قبل دام 

الطبيعية وفقد  الاالبية العظمى من سنان القطاع ألدمال ا وموارد دخل ا فضال  دن هعرة ما يقارب 
معتمع  ،وقد نتج دن  لن وجود معتمعين داخل القطاع ،ربع مليون فلسطيني إلى القطاع اعد الحرب

ونتيعة للظرون السياسية التي وان يعيش ا الالجئون خاصة  ،صلييناألالالجئين ومعتمع السنان 
ان فض  ،إضافة إلى حالة الفوضى وانعدام األمن التي وانت سائدة ،وسنان القطاع دامة آنذا 

الة وتدني األمر الذ  ساهم في انتشار الفقر وزيادة حعم البط ،مستو  إقامة المشاريع االقتصادية
  (122).االقتصادية لد  السنانوضاع األ

إلى تحسين  تسع  االقتصادية للسنان ولم حوا  ااأل ن  ع  تُ فإن اإلدارة المصرية لم  ،ومن ناحية أخر  
وقد وان لذلن وله االغ األثر دلى أنشطة المعالس البلدية والقروية حيث أد   .في القطاعوضاع األ

           .ذ  المعالس دن مباشرة اختصاصات اضعف الموارد المالية إلى دعز ه

 
 الرقابة على المجالس البلدية والقروية :المطلب الثالث

وقد ني هذا القانون دلى  ،4122قامت اإلدارة المصرية اإدداد القانون األساسي لقطاع  زة في دام 
مديرية  :حنومية هيدوائر  نيثماإنشاء معلس تنفيذ  برئاسة الحاكم العام المصر  ودضوية رؤساء 

مديرية الشفون االجتمادية ، مديرية المالية واالقتصاد، مديرية الداخلية واألمن العام، الشفون القانونية
، مديرية الشفون العدلية، مديرية األشاا  العمومية والمواصال ، مديرية التربية والتعليم، والالجئين

  (123).مديرية الشفون البلدية والقروية
 ،دائرة الشفون البلدية والقروية التي ني القانون  اته دلى إنشائ ا ،ن بين هذ  الدوائرونالحظ م
ئ توبالفعل  ومنو القانون للمعلس التنفيذ  سلطة إقرار ميزانية  4121هذ  الدائرة في دام  ُأنش 

هذ  وحل هذ  المعالس وإقرار إجراء االنت ااا  في شأن ا أو تعيين  ،المعالس البلدية والقروية
  (124).المعالس ولعان ا

                                                 

 .92-19 ،4191-4117قطاع  زة أبو النمل،  :انظر( 122)
 .409، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 123)
 .29، أ  نوع من السلطة المحلية نريد؟العرباو ، ( 124)
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لدائرة الشفون البلدية والقروية سلطة مباشرة  4122لقطاع  زة لعام ساسي األوقد أدطى القانون 
  (125):االختصاصا  التالية

وضع ال طط والسياسا  العامة ألنشطة المعالس البلدية والقروية والرقااة دلى مباشرة   -4
المعالس البلدية والقروية الختصاصات ا الممنوحة ااإلضافة إلى رقااة ممارسة  ،نشطةاألهذ  

واإلشران دلى تنفيذها للمشاريع  ا  النفع العام والمدرجة في  ،ل ا اموج  القانون 
فضال  دن  ،وادتماد الميزانيا  المالية السنوية ااإليرادا  والنفقا  اعد مراجعت ا ،الميزانيا 

الس البلدية والقروية ووضع التقارير الالزمة المعدما  أ سلطة التفتيش المالي واإلدار  دلى 
 .وتبليا ا للمعالس للعمل دلى تنفيذها

الالزمة جراءا  اإلال اصة بتشنيل المعالس البلدية والقروية ووضع وافة ات ا  التدابير   -5
وتقسيم ول منطقة إلى ددة دوائر انت ابية وإدداد دضاء األوتحديد ددد  ،لعملية االنت ااا 

و تشنيل لعان انت ابية لإلشران  ،اء المرشحين وإدداد جداو  اأسماء الناخبينقوائم اأسم
ااإلضافة إلى بيان ويفية تكوين اللعان  ،دلى دملية االنت اب وتحديد مودد إجراء االنت ااا 

  .البلدية والقروية وبيان اختصاصا  هذ  اللعان
طة اقتراح مشرودا  القوانين دائرة الشفون البلدية والقروية سلساسي األمنو القانون   -9
 .والتعليما  الضرورية للقيام االم ام المووولة إلي ا اموج  القانون نظمة واأل
واإلشران  ،مباشرة من الناحية الفنية واإلدارية (126)الرقااة دلى أدما  القائمقام اإلدار    -1

 .رهاالقروية أو  يو أالصالحيا  الممنوحة له سواء في الشفون البلدية وافة دلى 
وات ا  القرار  ،دراسة الرسوم والضرائ  التي تقوم المعالس البلدية والقروية افرض ا  -2

 .أو تعديل ا أو وقف سريان ا ا ئلااإاشأن ا سواء االمصادقة دلي ا أو 
وقد اقيت دائرة الشفون البلدية والقروية تتولى اإلشران دلى المعالس البلدية والقروية حتى االحتال  

وتولي الحاكم العسنر  اإلسرائيلي مباشرة االختصاصا  التي وان يتولى  ،4191دام  اإلسرائيلي
  .مباشرت ا الحنم العام المصر  

                                                 

 .441-449، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 125)
لتدائرة الشتفون البلديتة والقرويتة إدارة القائمقتام اإلدار  فتي حتدود متا يتعلت  ااختصاصتات ا التتي تشتمل  4122أخضع القانون األساسي لعتام ( 126)

المرجتتع  :انظتتر. المعتتالس البلديتتة والقرويتتة ودائتترة الزرادتتة واألحتتراا والبيطتترة واألستتما ، ومتتا أخضتتع ل تتا إدارة التنظتتيم والمستتاحة وإدارة الك ربتتاء
 .449الساب ، 
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الذ  تضمن معمودة من االصالحا  اإلدارية  (127)،4195وقد أصدر  اإلدارة المصرية دستور دام 
بد من اإلشارة أخيرا  إلى أن وال ،المشاروة في دملية صنع القرارمنانية إلومنو العم ور فرصا  أكبر 

وان له أكبر األثر  ،4117نزوح ما يقارب دلى ربع مليون الجئ إلى قطاع  زة دلى أثر حرب دام 
إال  ،دلى نشات المعالس البلدية والقروية إ  قامت هذ  المعالس بتقديم المساددا  إلى هفالء النازحين

 دما  ال ترقى إلى مستو  ال دما  المقدمة إلى أن الموارد المحدودة لتلن المعالس جعلت من تلن ال
 .السنان المحليين

وأن  ،أن اإلدارة المحلية في القطاع اقيت م ملة طيلة فترة اإلدارة المصرية ،الحظ من خال  ما تقدميو 
ويعود  ،الظرون السياسية واالقتصادية حالت دون أداء المعالس المحلية للم ام المووولة إلي ا قانونا  

لى أن هدن اإلدارة المصرية وان يتعه نحو الحفاع دلى األمن وضمان الوالء للنظام المصر   لن إ
وضاع األفلم تعمل دلى تنمية  ،من قبل السنان وأهملت االمقابل احتياجا  السنان ومعانات م

دليه  مما ترت  ،االقتصادية ولم تساهم في ميزانية المعالس البلدية والقروية إال في نطاق محدود جدا  
إلى المستو  الذ  وصلت إليه المعالس في الضفة  ا ئارتقاتدني مستو  ال دما  المحلية وددم 

الاربية، فضال  دن انت اج اإلدارة المصرية ألسلوب التعيين لعضوية هذ  المعالس وددم تطبي  الن ج 
جعل ا ت ضع اس ولة الديمقراطي أضعف من البنية السياسية واالقتصادية واالجتمادية ل ذ  المعالس و 

و لن دلى خالن ما وان دليه الحا  في المعالس البلدية  ،لسياسة السلطا  اإلسرائيلية اعد االحتال 
 .        والقروية في الضفة الاربية وما سنر  فيما اعد

 المبحث الثاني
 في ظل الحكم الردني  الهيئات المحلية في الضفة الغربية

دن وحدة الضفة أُدل ن  يطاني دلى فلسطين واإلدالن دن قيام دولة إسرائيل، اعد انت اء االنتداب البر 
ولكي تأخذ الوحدة الطااع الدستور  أدلن الملن  ،4120الاربية والضفة الشرقية في مفتمر أريحا دام 

                                                 

، وأهتم متا جتاء اته الدستتور هتو إنشتاء ستلطة 4122ليحتل محتل القتانون األساستي لعتام  4195متة المصترية اإصتدار  فتي آ ار قامت الحنو ( 127)
جديتتدة فتتي قطتتاع  تتزة إلتتى جانتت  الستتلطة التنفيذيتتة الممثلتتة االحتتاكم العتتام المصتتر  والمعلتتس التنفيتتذ ، فقتتد نتتي دلتتى تشتتنيل المعلتتس التشتتريعي 

وبالتتتالي أصتتبحت الستتلطة التشتتريعية تتشتتنل اشتتروت . نين وإقرارهتتا ثتتم رفع تتا للحتتاكم اإلدار  العتتام لاايتتة إصتتدارهاوحتتدد صتتالحياته امناقشتتة القتتوا
جديتتدة اموجتت  هتتذا الدستتتور اعتتد أن وانتتت تتشتتنل اموجتت  القتتانون االساستتي برئاستتة الحتتاكم اإلدار  العتتام ودضتتوية رئتتيس بلديتتة  تتزة وثالثتتة متتن 

اثنتين متن أدضتائ ا، وقتد اقتي المعلتس التشتريعي دون فادليتة ختال   لتن ألن الحتاكم العتام وتان يستيطر دلتى أدضائ ا ورئيس بلدية خان يونس و 
، تتتاري  صتتدور هتتذا الدستتتور 4195-4117ونشتتير هنتتا إلتتى أن قطتتاع  تتزة اقتتي محنومتتا  طيلتتة أربعتتة دشتتر دامتتا  منتتذ . دمليتتة اختيتتار األدضتتاء

قطتاع  تزة أبتو النمتل،   :انظتر. بريطتاني التذ  وتان مرفوضتا  متن قبتل الشتع  الفلستطينيالصادر دن سلطا  االنتتداب ال 4155اموج  دستور 
4117-4191 ،419    . 
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وقد أيد البرلمان وحدة  ،حل البرلمان وقرر إجراء انت ااا  برلمانية في الضفتينو  األدبد هللا 
 .تين في أو  اجتماع لهالضف

لتحقي  الوحدة اشنل تام، ولكن ا جراءا  واإلوقد بدأ  الحنومة األردنية اات ا  سلسلة من التدابير 
الذ  استمر تطبيقه حتى العام  (128)،4191دلى قانون البلديا  االنتدابي لعام مر األفي بداية اقت أ

لعام ( 12)بلديا  االنتدابي وهو القانون رقم دندما أصدر  قانونا  أردنيا  معدال  لقانون ال 4124
  .4124الذ  أجريت في ظله أو  انت ااا  بلدية دامة في العام  ،4124

اإلطار القانوني الذ  يمنن من خالله معرفة طبيعة دمل  4125لعام ردني األويعتبر الدستور 
( 454)هذا الدستور في المتادة وقد ني  ،السلطتين المروزية والمحلية في المملكة األردنية ال اشمية

  ."ية أو محلية وفقا  لقوانين خاصةالشفون البلدية والمعالس المحلية تديرها معالس بلد"دلى أن 
حتى دام  يا  سار المعد  لقانون البلديا  االنتدابي  4124لسنة ( 12)قانون رقم  ظلي ونتيعة لذلن فقد 

وقد  ،4121لسنة ( 41)الوحدة وهو القانون رقتم أو  قانون بلديا  أردني في  ُأصد رحيث  ؛4121
والفلسطينية السااقة المتعلقة االبلديا  ردنية واألالعثمانية نظمة واألهذا القانون جميع القوانين لاى أ

وقد صدر في  ا  العام قانون آخر أنات بوزير الداخلية سلطة إنشاء  ،والمعالس المحلية في المملكة
 4121قانون البلديا  لسنة  ظلي وقد  ،4121لسنة ( 2)إدارة القر  رقم معالس قروية وهو قانون 
لسنة ( 51)حيث أصدر المشرع األردني قانون البلديا  األردني رقم  ،4122سار  المفعو  حتى دام 

امثااة اإلطار القانوني  4121لسنة ( 2)الذ  يعتبر ااإلضافة إلى قانون إدارة القر  رقم  ،4122
  (129).لدية والقرويةلعمل المعا  الب
الدستور حنام ألنالحظ أن اإلدارة المحلية في الضفة الاربية قد تميز  ا ضود ا  ،وبناء  دلى  لن

األردني والقوانين األردنية التي استمر تطبيق ا مع جميع التعديال  التي ورد  دلي ا حتى االحتال  
ولكن مضافا  إلي ا  4191عد دام ووذلن استمر تطبي  هذ  القوانين ا ،4191اإلسرائيلي دام 

 4119أيلو    49في  "أوسلو"وبعد توقيع اتفاقية  .التعديال  التي أحدث ا القائد العسنر  اإلسرائيلي
صدر مرسوم رئاسي بتطبي  القوانين التي وانت سارية المفعو  قبل  ،وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية

                                                 

وبالتتالي ينطبت  دلي تا متا ينطبت  دلتى . 4124-4117ومن هنا اقيت البلتديا  فتي الضتفة الاربيتة دلتى وضتع ا الستاب  ختال  الفتترة متن ( 128)
 . ل  ب ذ  الفترة إلى المبحث األو  من هذا الفصلالبلديا  في قطاع  زة، لذلن نحيل فيما يتع

لستتنة ( 2)وقتتانون إدارة القتتر  رقتتم  4122لستتنة ( 51)دراستتة جميتتع العنتتاوين المتفردتتة دتتن هتتذا المبحتتث اموجتت  قتتانون البلتتديا  رقتتم  ستتتتم( 129)
فتي تنظتيم دمتتل المعتالس البلديتة والقرويتتة  ، الدتبارهتا األستا  والمرجتع المعتمتتد4191متع التعتديال  وافتة التتتي ورد  دلي تا حتتى دتتام  4121

، 4124في الضفة الاربية خال  فترة الحنتم األردنتي الالحقتة لصتدور هتذين القتانونين، و لتن اعتد إدطتاء لمحتة متوجزة دتن قتانوني البلتديا  لعتام 
 .4121ودام 
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 ،ردنية في الضفة الاربية دون التعديال  اإلسرائيلية دلي اوبذلن أديد تطبي  القوانين األ ،4191دام 
 45بتاري   ،4111لسنة ( 4)واستمر تطبيق ا حتى إصدار قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقتم 

 .4111 تشرين األو 
تشنيل  ،األو  :دراسة هذا الموضوع من خال  المطال  الثالثة التاليةستتم  ،ما سب  إلىواستنادا  

الرقااة  ،الثالث؛ اختصاصا  المعالس البلدية والقروية ومواردها ،الثاني؛ معالس البلدية والقرويةال
 .اإلدارية دلى المعالس البلدية والقروية

 
 تشكيل المجالس البلدية والقروية :المطلب الول

وان  ،فيفةدلى تعديال  ط 4124لسنة ( 12)اقتصر القانون المعد  لقانون البلديا  االنتدابي رقم 
اشارا  جديدة تتناس  والوضع  4191من أهم ا استبدا  الشارا  الواردة في قانون البلديا  لعام 

اشارا  حنومة المملكة  ،ثم استبدا  شارا  حنومة االنتداب والمندوب السامي وحاكم اللواء ،العديد
وما أحدث هذا القانون  .اليوالمتصرن دلى التو  (130)األردنية ال اشمية ومعلس الوزراء ووزير الداخلية
ضريبة األمال  وفرض ضرائ  أو رسوم لاى أإ   ،تاييرا  في الشروت الضريبية لالنت اب والترشيو

بلدية جعل قيمت ا السنوية نصف دينار فيما يتعل  ااالنت اب ودينار واحد فيما يتعل  االترشيو 
االنسبة ن يجني اقيمة  4191ام اعد أن وانت تدفع اموج  قانون البلديا  لع (131)،لالنت ااا 
وقد أجريت في  (132).وجنيه واحد االنسبة للناخ  دن ملن أل  من ما يقع في منطقة البلدية ،للمرشو

هم أ ويعد  لن  ،ردنياألظل هذا القانون أو  انت ااا  بلدية دامة في الضفة الاربية في ظل الحنم 
  .حدث في ظل هذا القانون 
فقد ألاى جميع القوانين السااقة  ،4121لسنة ( 41)لبلديا  األردني رقم أما فيما يتعل  اقانون ا

 يا  نود ما  حدثت تقدأوتضمن هذا القانون العديد من التاييرا  التي  ،المتعلقة االمعالس البلدية والقروية
اب وأهم هذ  التاييرا  أنه خفض السن القانوني لالنت  ،تمثل في إدطاء االستقاللية للمعالس المحلية

وما  ،داما  ن يودشر فأصبو ثمانية دشر داما  وما خفض السن القانوني للترشيو الذ  أصبو خمسة 
                                                 

تتت وزارة الداخليتتة للشتتفون البلديتتة والقرويتتة التتتي حيتتث  ،4192ُرب ط تتت البلتتديا  اعتتد صتتدور قتتانون البلتتديا  بتتوزارة الداخليتتة حتتتى دتتام ( 130) س  ُأسي 
وستنقوم ااستت دام مصتطلو التوزير للداللتة دلتى المصتطلحا  التثالث وتتل  4119أصتبحت تستمى وزارة الشتفون البلديتة والقرويتة والبيئيتة منتذ دتام 

 .من م في فترته
 .21، (4114) 555-554، ددد معلة شفون فلسطينية، "4191البلديا  الفلسطينية من النشأة حتى دام "دلي العرباو ، ( 131)
لستتنة ( 4)متن التتذيل الرااتع متتن قتانون البلتتديا  رقتم ( 5)متن المتتادة ( ج)والفقترة  ،متتن التذيل الثتتاني( 5)متتن المتادة ( د)الفقترة  راجتع فتي  لتتن( 132)

4191. 
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وبنفس الطريقة يتم انت اب  ،رئيس المعلس المنت بين البلد  أدضاء المعلس     نت  ي   ني دلى أن
 للمعالس البلدية تعيين لعان دامة أو خاصة دون  4121وما أجاز قانون دام  نائ  الرئيس،

وبذلن  .خالفا  لما وان دليه الحا  في ظل القانون الساب  (133)،الحصو  دلى موافقة السلطة المروزية
تكون الحنومة األردنية قد منحت للبلديا  فرصة هامة لتتحو  إلى هيئا  محلية  ا  صالحية أفضل 

  .مما وان دليه الوضع الساب 
لمروزية اختصاصا  واسعة في العديد من األمور وأهم ما يفخذ دلى هذا القانون أنه أدطى للسلطة ا

فلوزير الداخلية اختصاص إحداث  ،فقد منو لوزير الداخلية اختصاصا  واسعة وشبه مطلقة ،ال امة
أية هيئة بلدية وتايير حدود المناط  البلدية وتقرير ددد أدضاء المعلس البلد  شريطة لااء إو 

وللوزير أيضا  تعيين مودد  ، يقل دن سبعة أدضاءالحصو  دلى موافقة معلس الوزراء دلى أن ال
الذين يمثلون دضاء األاالنت ااا  البلدية وتقسيم المنطقة البلدية إلى ددة مناط  انت ابية وتحديد ددد 

وما  (134)،وباإلضافة إلى تحديد طرق الترشيو واالنت اب اموج  أنظمة يصدرها لذلن ،كل منطقة
ومن  ،هاوتايير  لمتصرن اللواء صالحية تعيين اللعان االنت ابية( 49)أدطى القانون اموج  المادة 

في  4121مظاهر سيطرة السلطة المروزية دلى المعالس البلدية أيضا  ت ويل قانون البلديا  لعام 
نائبه لوزير قالة إفي حين خو  اختصاص  ،معلس الوزراء سلطة إقالة رئيس البلدية( 17 ،11)المواد 
  .الداخلية
أموا  البلدية في المصارن يداع إليتعل  ااألمور المالية للمعالس البلدية فقد اشترت القانون  وفيما

دمليا  البيع أو الرهن أو التأجير ألمال  البلدية لمدة جراء إووذلن موافقته دلى  ،موافقة التصرن
مقررا  في  وما حظر دلى المعلس البلد  صرن أ  مبلغ مالي إال إ ا وان ،تزيد دن ثالثة أدوام

حصو  المعلس البلد  دلى موافقة وزير الداخلية فيما يتعل  ااستثمار أموا  وج  أوما  ،الميزانية
نات أوما  ،وما منو وزير الداخلية اختصاص التعديل في بنود مشروع ميزانية المعالس البلدية ،البلدية

وحدد هذا القانون قيمة  ،صرنم مة نقل مبالغ مالية من بند إلى آخر في الميزانية اموافقة المت
وفي حا  وانت  ،المقاوال  التي يستطيع رئيس المعلس البلد  إبرام ا امبلغ مائة دينار فقط في السنة

أما  ،قيمة هذ  المقاوال  تزيد دن  لن دون أن تتعاوز ال مسة آالن دينار فيشترت موافقة المتصرن
  (135).رإ ا زاد  دن  لن فقد اشترت القانون موافقة الوزي

                                                 

 .4121لسنة ( 41)من قانون البلديا  رقم ( 402، 27، 17، 11)المواد  انظر( 133)
 .4121لسنة ( 41)من قانون البلديا  رقم ( 50، 45، 7، 2، 9)المواد  انظر (134)
 .94-90، "4191البلديا  الفلسطينية من النشأة حتى "العرباو ،  :انظر( 135)
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فقد اقتصر  هذ  االختصاصا  في ظل  ،أما فيما يتعل  ااالختصاصا  الممنوحة للمعالس المحلية
وما فرض القانون دلى رئيس البلدية رفع  (136)،دلى القيام بوظائف تنفيذية خدماتية 4121قانون دام 

د موافقة معلس وما منو الحنومة ممثلة بوزير الداخلية اع ،تقرير فصلي االحسااا  إلى المتصرن
األنظمة لتنظيم الشفون المالية للمعالس ومراجعة دفاتر حسااا  هذ  المعالس في صدار إالوزراء ح  

وبذلن  ،وما أدطى القانون لمعلس الوزراء سلطة توزيع دوائد الضرائ  بين البلديا  (137).أ  وقت
ل متفاوتة وخاضعة لتقدير ينون القانون قد جعل حصي البلديا  من العوائد الضريبية  ير ثابتة ب

  .السلطة المروزية
البلديا  من أن تلع  دورا  مفثرا  في  ،4121وقد منعت المروزية الشديدة في ظل قانون البلديا  لعام 

 ،الحياة المحلية والسياسية دلى صعيد المملكة اشنل دام ودلى صعيد الضفة الاربية اشنل خاص
  .بلديا  الوظيفي بنشاطا  خدماتية أساسية فحس الذ  ترت  دليه انحصار دور المر األ

 يتم، س4121، وقانون دام 4124وبعد هذا العرض الموجز ألهم ما جاء في قانون البلديا  لعام 
من خال   ،4122لسنة ( 51)بيان ويفية تشنيل المعالس البلدية والقروية في ظل قانون البلديا  رقم 

 :الفروع الثالثة التالية
 

 أسلوب اختيار أعضاء المجالس البلدية والقروية  :ولال الفرع 
أخذ ردني األيتضو لنا أن المشرع  ،4122لسنة ( 51)من خال  مراجعة نصوص قانون البلديا  رقم 

 ،ااألسلوب المزدوج والذ  يعمع بين االنت اب والتعيين فيما يتعل  ااختيار أدضاء المعالس البلدية
ددد  ُي تارسلوب األوبموج  هذا  .4121لسنة ( 2)ن إدارة القر  رقم ووذلن الحا  فيما يتعل  اقانو 

ددد أخر من االدضاء من قبل  ُيع يتنو  من االدضاء اطري  االنت اب من قبل السنان المحليين
ويتضو أن االختالن في  لن يتعل   ،المنت بيندضاء  لبية لألاألالسلطة المروزية دلى أن تكون 

يينون يُ الذين دضاء األاعدد  وما يتعل  االختالن  ،في ول من المعالس البلدية والمعالس القرويةع 
  .االسلطة التي ي ول ا القانون القيام االتعيين

تبيان ويفية تنظيم المشرع لطريقة اختيار أدضاء المعالس البلدية والقروية يتم س ،وبناء  دلى ما تقدم
 :دلى النحو اآلتي

                                                 

زيتت، ة بير ة ماجستتير فتي القتانون، جامعتأطروحت" )دراسة مقارنة: العالقة بين السلطة المروزية وهيئا  السلطة المحلية"دبد الناصر مني، ( 136)
 .10(  .د
 .90، "4191البدليا  الفلسطينية من النشأة حتى "، العرباو   :انظر( 137)
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   :البلدية اختيار أعضاء المجالس -أوال  

يتولى إدارة " :دلى أن ،4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 9)من المادة ( 5)نصت الفقرة 
ستنتج يو  (138)."أو يعينون حس  أحنام هذا القانون  ة ينت   أدضاء  انت ااا  مباشرا  البلدية معلس بلدي

سنان المحليين مباشرة، وما من قبل ال ُينت  بون من هذا الني أن أدضاء المعلس البلد  الباحث 
يتنون  من ( 51)وقد أجاز المشرع األردني في المادة  ،من قبل السلطة المروزية وفقا  ألحنام القانون  ُيع 

في ول معلس بلد  اعد موافقة معلس الوزراء دلى ضافيين إنفس القانون للوزير أن يعين دضوين 
  .بون  المنت دضاءاأل ا وينون ل ذين العضوين الحقوق التي يتمتع ب (139)، لن

ولعل تبرير  لن يعود إلى أن قصد المشرع قد اتعه إلى إدخا  دناصر وففة إداريا  إلى المعالس 
ومن  ،المنت بين ومساددت م دلى تسيير الشفون المحليةدضاء األالبلدية لتعويض النقي في وفاءا  

  (140).تلف العشائر في الوحدة المحليةج ة أخر  تحقي  التمثيل الكلي لم تلف االحزاب السياسية وم 
صيل األهذا األسلوب ال ينسعم مع مقتضيا  نظام اإلدارة المحلية ويتنافى مع ال دن  ومع  لن فإني 

وهو أن يتولى سنان الوحدة المحلية إدارة شفون م اأنفس م من خال  ممثلين  ،من نظام اإلدارة المحلية
اطري  االنت اب المباشر من قبل وافة أدضاء المعلس البلد   رُي تاوهذا يستلزم أن  ،ي تارون م لذلن
وبذلن ينون المشرع قد أدطى للسلطة المروزية صالحية التدخل في ترويبة المعالس  ،السنان المحليين

  .البلدية مباشرة وهذا يتنافى مع المبادئ واالدتبارا  الديمقراطية
وخاصة أن سلطا  االحتال  اإلسرائيلي لم  ،4191م وقد استمر هذا الوضع في الضفة الاربية اعد دا

وفيما ددا  لن فقد اتبعت أسلوب  ،4119والعام  4115انت ااا  بلدية إال مرتين في العام جراء إاتقم 
فقد  ،ردنألاأما في  .المعالس البلدية في الضفة الاربية طوا  فترة االحتال دضاء ألالتعيين الكلي 
لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 9)من المادة ( 5)ني الفقرة لااء إاال  تعديردني األأحدث المشرع 

 (141).فقرة جديدةوأضيفت  ،4122
                                                 

متا دتتدا أمانتتة العاصتتمة التتتي يتتدير أدمال تتا معلتتس ُينت تت  نصتتف أدضتتائه انت ااتتا مباشتترا  ويعتتين النصتتف اآلختتر اقتترار متتن معلتتس التتوزراء ( 138)
متن العريتدة الرستمية بتتاري   4191، والمنشتور فتي العتدد 4190لستنة ( 9)  القتانون رقتم هنذا ددلت هذ  الفقترة اموجت. بناء  دلى تنسي  الوزير

49/4/4190. 
، اعتد 5/4/4190من العريتدة الرستمية بتتاري   4192، والمنشور في العدد 4121لسنة ( 22)هنذا ددلت هذ  المادة اموج  القانون رقم ( 139)

 .اء دلى  لنأن وان الني الساب  ال يشترت موافقة معلس الوزر 
 .411، اإلدارة المحليةشطناو ،  :انظر( 140)
، والمنشتور فتي 4171لستنة ( 4)، والمعدلتة اموجت  القتانون رقتم4122لستنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 9)من المادة ( 5)الفقرة  انظر( 141)

 .5، 4/4/4171من العريدة الرسمية بتاري   9112العدد 
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 ،(5)إ  اقتصر دلى إدادة صيا ة ني الفقرة  ،أن هذا التعديل لم ياير من جوهر األمر ير  الباحث
الوزير بتعين أدضاء وأاقى المشرع دلى اختصاص  ،من القانون األصلي( 1)وضم إلي ا ني المادة 

   .إضافيين في المعلس البلد 
يتن ،أما فيما يتعل  برئيس المعلس البلد  من قانون البلديا  من بين أدضاء ( 91)اموج  المادة  فُيع 

المعلس المنت بين والمعينين اقرار صادر دن معلس الوزراء بناء  دلى تنسي  الوزير وتستمر مدة 
قالة إوما منو المشرع معلس الوزراء صالحية  (142)،مدة دورة المعلس رئاسته للمعلس البلد  طوا 

  (143).رئيس المعلس البلد  اعد تنسي  الوزير في حا  رأ  أن مصلحة البلدية تتطل   لن
رئيس  يتم انت اب أن  لن يتنافى مع مقتضيا  االستقال  المحلي التي تتطل  أنالباحث ر  يو 

و لن  ؛في أقل الفروض ة المحلية أو من قبل أدضاء المعلسمن قبل سنان الوحد المعلس مباشرة
 ،والمعتمع المحلي لتحقي  المصلحة العامة المحليةه ئوأدضالتحقي  االنسعام بين رئيس المعلس 

ولكن يرد دلى  لن أنه يمنن  ،ولعل المشرع قد قصد من  لن ضمان الكفاءة في رئيس المعلس البلد 
روت معينة يع  توافرها في رئيس المعلس والكفاءة العملية تالفي  لن من خال  الني دلى ش

 .وال برة العلمية
من قانون ( 92)أدضاء المعلس استنادا  إلى المادة فينت به  ،أما ا صوص نائ  رئيس المعلس

مع صو  مرجو للرئيس في حا  دضاء األويتم االنت اب االحصو  دلى أصوا  أكثرية  ،البلديا 
نتيعة االنت اب إلى المتصرن والوزير من قبل رئيس المعلس وتنشر النتيعة  لتغوُتب  صوا  األتساو  

  .في العريدة الرسمية
  .تياآلاالنت اب والترشيو لعضوية المعلس البلد  دلى النحو جراءا  إوقد نظم المشرع األردني 

اخ  لعضوية المعلس االنت اب فقد اشترت المشرع األردني أن يتوافر لد  النجراءا  إاففيما يتعل  
 :البلد  الشروت التالية

 .أن ينون اردنيا   ورا  ال يقل دمر  دن واحد ودشرين داما   -4
دشر ش را  السااقة لتاري  البدء في  يثناالأن ينون مقيما  ضمن منطقة البلدية خال   -5

  .إدداد العدو  االنت ابي

                                                 

متن العريتدة الرستمية بتتاري   9094، والمنشتور فتي العتدد 4175لستنة ( 55)مادة اموج  القانون المفقت رقتم دد  المشرع األردني هذ  ال( 142)
، دلتى "دلى أن ال يعين أ  شت ي رئيستا  للمعلتس البلتد  ألكثتر متن دورتتين متتتاليتين"اأن أضان للفقرة االولى دبارة . 179، ص4/1/4175

 .4191تمر تطبي  الني القديم اعد دام خالن ما هو الحا  في الضفة الاربية حيث اس
 .420، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 143)
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  .ن السنة السااقةأن ينون قد سدد ضرائ  ورسوم بلدية ال تقل دن دينار واحد د -9
 .أن ال ينون فاقدا  لقوا  العقلية أو محعورا  دليه -1

    (144).ويفقد الش ي حقه في االنت اب إ ا فقد إحد  هذ  المفهال  قبل إجراء دملية االنت ااا 
إال  ،وقد ادتبر المشرع األردني اموج  المادة التاسعة من القانون منطقة البلدية دائرة انت ابية واحدة

أجاز للوزير أن يقرر تقسيم هذ  المنطقة إلى ددة دوائر انت ابية ويحدد ددد األدضاء المطلوب أنه 
 .انت اب م في ول دائرة من ا دلى أن ينشر القرار في العريدة الرسمية

فقد ني المشرع األردني دلى أن يشرع الوزير قبل انت اء دورة  ،وب صوص إدداد العداو  االنت ابية
فيعين في ول منطقة  ،الالزمة النت اب المعلس العديدجراءا  اإلثالثة أش ر اات ا  المعلس احوالي 

بلدية رئيسا  لالنت اب ويتوج  دلى رئيس االنت اب أن يقوم بتعيين لعنة لعميع المنطقة البلدية أو 
 أل  دائرة أو أكثر منونة من ثالثة أدضاء دلى األقل ويعين أحد أدضائ ا أو أحد موظفي الحنومة

وتنات ب ا م مة إدداد جدو  الناخبين إن لم ينن  ،وما يعين أحد موظفي البلدية واتبا  ل ا .رئيسا  ل ا
ودلى اللعنة اعد االنت اء من إدداد جدو  الناخبين أن  ،معدا  من قبل أو تنقيحه إ ا وان معدا  سااقا  

إلشارة إلى أنه يح  لرئيس مع ا ،تقوم ااإلدالن دنه في دار البلدية أو في إحد  الصحف المحلية
أو يستبد  رئيس ا أو  ،االنت اب أن يوقف اللعنة دن دمل ا أو يقيل ا ويعين لعنة أخر  بدال  من ا

 (145).لة إلي اوالسالمة في إنعاز الم ام الموو اعض أدضائ ا اايرهم إ ا رأ  أن  لن يحق  السردة
إجراء انت اب أدضاء المعلس من صندوق كما ني المشرع دلى تدفع جميع النفقا  الالزمة إلتمام 

  .البلدية
االدتراض  ،خال  سبعة أيام من تاري  نشر جدو  الناخبين ،وقد أجاز المشرع األردني أل  ش ي

و لن وف  نمو ج معد  ،دلى ما ورد فيه اموج  وتاب خطي يقدمه إلى رئيس لعنة تسعيل الناخبين
ظر اللعنة في االدتراض وتصدر قرارها خال  أسبوع وتن .لذلن ويعين شنله وصياته من قبل الوزير

وما يمنن أن تصدر  . لن احضور المعترض والمعترض دليهو  ،من تاري  انت اء مدة االدتراض
وتت ذ اللعنة قرارات ا ا صوص االدتراضا  اأكثرية األصوا  مع صو   ،اللعنة قرارها ااياب ما

حا  موافقة اللعنة دلى تسعيل اسم ش ي في  وفي .صوا األمرجو لرئيس اللعنة في حا  تساو  
جدو  الناخبين نتيعة ادتراضه يح  أل  ناخ  آخر االدتراض دلى  لن خال  ثماني وأربعين سادة 

                                                 

 .  4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 45)المادة  انظر( 144)
 .419-412، اإلدارة المحليةشطناو ،  :انظر( 145)
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 ،من انت اء مدة النظر في االدتراضا  دلى أن ينون اسم الناخ  المعترض قد ورد في  لن العدو 
  .ويعد  العدو  تبعا  للقرار الصادر دن اللعنة

المشرع للمعترض والمعترض دليه استئنان القرار الصادر دن اللعنة أمام محنمة البداية جاز أكما 
ويتم اعد  لن تبليغ المستأنف دليه بنس ة من  ،الم تصة منانيا  خال  أسبوع من تاري  صدور القرار

ويصدر  ،لعنة بذلنوما يبلغ رئيس ال ،الئحة االستئنان خال  ثالثة أيام من تاري  تقديم االستئنان
رئيس المحنمة حنمه خال  أسبوع من تاري  التبليغ اعد النظر ااالستئنان مرافعة وينون قرار رئيس 

وبعد  لن يوقع رئيس  ،العدو  وفقا  لقرار رئيس المحنمة االبتدائية وُيع دت  ،المحنمة ب ذا الشأن قطعيا  
  (146).نت ابي ويصبو ن ائيا  لعنة تسعيل الناخبين دلى ول صفحة من صفحا  السعل اال

فيحدد الوزير مدة للترشيو ومودد لالقتراع  ،الترشيو لعضوية المعالس البلديةجراءا  إافيما يتعل  ما أ
وتبلغ هذ  المواديد للمتصرن الذ  يقوم اإدالن هذ  المواديد في دار البلدية أو في أ  منان آخر 

ثم يقوم  ،ء مدة الترشيو ا مسة أيام دلى األقلو لن قبل بد ،دلي اطالع االيمنن العم ور من 
المرشو بتقديم ورقة ترشيحه إلى رئيس االنت اب خال  مدة الترشيو التي يحددها الوزير ووف  النمو ج 

يرف  بورقة الترشيو وصال  يفيد أنه دفع قيمة ن أوما يتعين دلى المرشو  ،المعين من قبل الوزير أيضا  
ويعوز للمرشو أن ينسح  من الترشيو  (147)،دنانير إلى محاس  البلديةالتأمينا  ومقدارها دشرة 

و لن استنادا   ،انتاب خطي يقدمه لرئيس االنت اب دلى أن يتم  لن قبل اليوم المحدد لعملية االقتراع
   .من قانون البلديا ( 41 ،49)للموارد 

ح  ول ش ي أدرج اسمه دلى  4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 47)وقد نصت المادة 
  :أن ينت   دضوا  في معلس البلدية إ ا توافر  لديه المفهال  التالية ،في جدو  الناخبين

  .ودشرين سنة شمسية ا  خمسأن ينون قد بلغ من العمر  -4
  .أن ال ينون أميا   -5
ما لم  ،أن ال ينون موظفا  أو مست دما  في الحنومة أو البلدية أو وويال  دن البلدية -9

  .أيام قبل اليوم المحدد للترشيو 40استقالته خال   يقدم
  .أن ال ينون محنوما دليه اعنحة م لة االشرن أو اعناية -1
 .أن ال ينون مفلسا  احتياليا   -2

                                                 

 .424، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر، ووذلن 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 42،  41،  49)المواد  انظر( 146)
ل ت هذ  المادة اموج  القانون المفقت رقم ( 147)  .دينارا   20حيث أصبحت قيمة التأمينا  اموجب ا  ،4175لسنة ( 55)ُددي 
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  .أن ال ينون دضوا  في معلس بلدية أخر  أو مرشحا  في دائرة انت ابية أخر   -9
من قانون البلديا  ( 41)المنصوص دلي ا في المادة جراءا  ااإلأن ينون قد قام  -1
    .4122لسنة ( 51) رقم
فيما يتعل  االشرت الثالث والذ  يحتاج إلى إدادة نظر لعدة أسباب  ،مع جان  من الفقه يتف  الباحثو 

 ،فمن الممنن أن ال يتنعو المرشتو فتي انت ااتا  المعلتس البلتد  ؛أهم ا ددم ضمان نتيعة االنت ااا 
وهتتذا يتتفد  إلتتى أن يحعتتم الموظفتتون العموميتتون دتتن الترشتتيو  ،وبتتذلن ينتتون أيضتتا  قتتد خستتر وظيفتتته

وحتتى لتو  (148)،ومن ثم ددم االستفادة من خبترات م فتي إدارة الشتفون المحليتة ،لعضوية المعلس البلد 
خاصة وأن المشترع  ،ف و يحتاج إلى ممارسة الوظيفة لكس  رزقه ،نعو المرشو في االنت ااا  البلدية

 .ضوية في المعالس البلديةأخذ امعانية العردني األ
فقتتد دتتد  ردن األأمتتا فتتي  ،4191ولتتم يطتترأ أ  تعتتديل دلتتى هتتذ  الشتتروت فتتي الضتتفة الاربيتتة اعتتد دتتام 

حيتث ألاتى الفقترة الثانيتة من تا التتي تتني  ؛4175لستنة ( 55)المشرع هذ  المادة اموجت  القتانون رقتم 
ومتتتا أضتتتان ، "يحستتتن القتتتراءة والكتااتتتة أن"وأضتتتان بتتتدال  من تتتا دبتتتارة  ،دلتتتى أن ال ينتتتون المرشتتتو أميتتتا  

أن ينون المرشو قد سدد ما دليه من رسوم وضترائ  ودوائتد مستتحقة للبلديتة "المشرع شرطا  آخر وهو 
  (149)."ةوأن ينون ساكنا  ضمن حدود البلدي

 .كذلن لم يشترت القانون السار  المفعو  في الضتفة الاربيتة شتروطا  خاصتة ينباتي توافرهتا فتي الترئيس
( 41)فقتترة جديتتدة للمتتادة  4175لستتنة ( 55)فقتتد أضتتان المشتترع اموجتت  القتتانون رقتتم  ،فتتي األردن أمتتا

 ،نصت دلى أن تحدد المفهال  التي يع  توافرها فيمن يعين رئيسا  للبلدية اموج  نظام يصتدر لتذلن
  .4175هذا النظام في العام ُأصدر وبالفعل 

وأن يقسم دلى  ،للعمل العامن االالزمتالمقدرة وال برة لد  الرئيس توافر توقد اشترت هذا النظام أن 
وأن  ،لنظام الدولة ونظام الحنومة وأن ال يعمع بين رئاسة المعلس ودضوية معلس األمةخالص اإل

 (150).ال يعمع بين رئاسة المعلس وأ  وظيفة دامة أو خاصة
مطلوب انت اب م، يعلن الدضاء األوفي حا  انت اء مدة الترشيو ولم يزد ددد المرشحين دن ددد 

االتزوية ويرسل قائمة اأسمائ م إلى الوزير وتنشر النتيعة االعريدة ين حالمرشرئيس االنت اب فوز 
أما إ ا زاد ددد المرشحين دن العدد المطلوب يقوم رئيس االنت اب بتعيين مراكز االنت اب  .الرسمية

                                                 

 .470، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 148)
 .4175لسنة ( 55)انظر القانون المفقت رقم ( 149)
 .490، ة المحلية في فلسطيناإلدار دمرو، ( 150)
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ء أيضا  في العريدة الرسمية قبل ثالثة أيام وتعلن األسما ،ويعلن في ول مروز قائمة اأسماء المرشحين
 40ويحدد سادة بداية ون اية االقتراع دلى أن ال تقل مدة االقتراع دن  ،دلى األقل من مودد االقتراع

إ ا رأ  ضرورة ضافية إسادا   1ولرئيس االنت اب أن يمدد وقت االقتراع لمدة ال تتعاوز  ،سادا 
ب بتعيين لعنة اقتراع لكل مروز تتكون من أحد موظفي الحنومة ثم يقوم رئيس االنت ا ،تستددي  لن

رئيسا  ل ا ويع د إلي ا م مة اإلشران دلى دملية دضاء األوثالثة ناخبين دلى األقل ويعين أحد 
 ،ويستطيع أ  مرشو االدتراض دلى تعيين رئيس لعنة االقتراع ويطل  استبداله ،االقتراع وإدارت ا

  (151).ي قبو  الطل  أو رفضه وينون قرار  ب ذا الشأن قطعيا  ولرئيس االنت اب الح  ف
من ( 59)المنصوص دلي ا في المادة جراءا  اإلوتعر  اعد  لن دملية االقتراع اصورة سرية وف  

ودند انت اء الوقت المحدد لالقتراع يال  رئيس لعنة االقتراع الصنادي  وي تم ا ويقوم االتوقيع  .القانون 
 ،ثم يسلم ا إلى رئيس االنت اب مع ضبط يقوم بتنظيمه وأدضاء اللعنةوافة ء اللعنة أدضاو دلي ا هو 

حيث يبين في الضبط ددد الناخبين المسعلين في العدو  وددد الذين اشترووا في دملية االنت اب مع 
  (152).دولعتأثناء دملية االقتراع وويف  ارُتك ب تاإلشارة إلى أ  م الفة 

من القانون دلى أن يعين رئيس االنت ااا  لعنة منونة من ثالثة ( 52 ،51)وقد نصت المواد 
وإحصاء ددد االصوا  التي  ،صوا األويع د إلي ا م مة فرز  ،أحدهم رئيسا   ،أدضاء دلى األقل
في العمل يسلم ا رئيس االنت اب مانة األوبعد أن تقسم اللعنة يمينا  دلنيا  دلى  ،نال ا ول مرشو
أن جراءا  اإلودلى اللعنة أن تتبع  ،من صنادي  االقتراع للبدء االم ام المووولة إلي اصندوقا  أو أكثر 

 .خال  أدائ ا لم ام ا 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 51)المنصوص دلي ا في المادة 
لوزير وبعد االنت اء من دملية الفرز يعلن رئيس االنت اب أسماء الذين فازوا اعضوية المعلس ويبلغ ا

التي نال ا ول صوا  األبذلن مع تقرير يتضمن ددد الناخبين الذين شارووا اعملية االقتراع وددد 
وتنشر النتائج في العريدة الرسمية ويبلغ  ،همال اإ وددد أوراق االقتراع التي أهملت وسب   ،مرشو

  (153).الوزير الفائزين اانت اب م أدضاء في المعلس البلد 
ألردني لكل ناخ  الطعن في صحة انت اب أ  دضو من أدضاء المعلس خال  وقد أجاز المشرع ا

و لن لد  محنمة البداية التي تقع  ،من تاري  نشر نتيعة االنت اب في العريدة الرسميةسبودين أ
دضوية  ير  أو إدادة فرز األصوا  ثبا  إو والمطالبة اإاطا  دضويته  ،البلدية ضمن اختصاص ا

                                                 

 .4122لسنة (  51)من قانون البلديا  رقم ( 55،  54، 50)المواد  انظر( 151)
 .424 اإلدارة المحلية في فلسطين،دمرو،  :انظر( 152)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البدليا  رقم ( 52)المادة  انظر( 153)
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ويح  لكل ناخ  أيضا  المطالبة افس  االنت اب وله أو اعضه إ ا  ،المحنمة لذلنمن قبل لعنة تعين ا 
 (154).كان هنا  م الفة ألحنام القانون ووان من شأن هذ  الم الفة أن تفثر في نتيعة هذ  االنت ااا 

ترتبة من قانون البلديا  العرائم االنت ابية والعقوبا  الم( 57،51)وقد حدد المشرع األردني في المواد 
   .دلي ا

إلى أن هذ  األحنام اقيت سارية المفعو  في الضفة الاربية اعد دام  من العدير امنان اإلشارةوأخيرا ، 
اما في  لن الشروت التي يع  توافرها في الناخ  لعضوية المعلس  ،دون أ  تعديال  4191
وحضارية فيما يتعل  اشروت فقد حدث تطور تشريعي م م ويشنل نقلة نودية  ،ردناألأما في  .البلد 
وما  ،4175لسنة ( 55)المرأة ح  االنت اب اموج  القانون رقم ردني األحين منو المشرع  ،الناخ 

وبالقابل أصدر  السلطا  اإلسرائيلية قرارا  دسنريا   (155)،خفض سن االنت اب إلى تسعة دشر داما  
  (156).يقضي االسماح لإلناث االمشاروة في االنت ااا 

 
 :اختيار أعضاء المجالس القروية -ا  ثاني

دلى أن أدضاء المعلس  4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 2)من المادة ( 4)نصت الفقرة 
ينت بون من االش اص المقيمين دادة في منطقة القرية وبالطريقة التي يقررها متصرن اللواء "القرو  

من خالله  ُي تار الذ  ،االنت ابسلوب أالمشرع  هذ  المادة لم يبينطار إوفي  ،"من وقت آلخر
فيما إ ا وان انت ااا مباشرا  أو  ير مباشر بل منو متصرن اللواء سلطة  ،أدضاء المعالس القروية

مما يتنافى مع االدتبارا  الديمقراطية التي تفترض أن يحدد المشرع طريقة  ،تحديد هذا األسلوب
بل وأكثر  ،يع المعالس القروية فيما يتعل  االقوادد االنت ابيةاالنت اب لكي يضمن المساواة بين جم

  .من  لن فقد أجاز القانون للمتصرن تايير أسلوب االنت اب من وقت آلخر
 ،و لن اصراحة النيسلوبين األوال بد من اإلشارة إلى أنه وإن وان من ح  المتصرن أن ي تار أحد 

فليس من المنط  السليم أن يقوم  ،ديمقراطية دند القيام بذلنينباي دليه مراداة االدتبارا  النه أإال 
سنان الوحدة المحلية اانت اب األدضاء مباشرة خال  فترة معينة ثم اعد  لن يقوم المتصرن بتايير 

حيث ير  الدوتور دلي  ،ويتم اختيار األدضاء اطري  االنت اب  ير المباشر ،طريقة االنت اب

                                                 

 . 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 94)المادة  نظرا( 154)
 .4175لسنة ( 55)القانون المفقت رقم  انظر( 155)
أشتتتار إلتتتى  لتتتن، دمتتترو، . 22، ص91، معمودتتتة األوامتتتر والتعليمتتتا  العستتتنرية، العتتتدد 4112لعتتتام ( 951)األمتتتر العستتتنر  رقتتتم  انظتتتر( 156)

 .421، اإلدارة المحلية في فلسطين
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فالدو  المعاصرة تأخذ أوال  ااالنت اب  ،ديمقراطيا  ال يمنن قبوله وتبرير  أن  لن يعد تراجعا  "شطناو  
  (157)."وتتقدم ب ا درجة الودي السياسي  ير المباشر ثم ااالنت اب المباشر دندما ترتفع

 ،بتحديد المفهال  التتي يعت  توافرهتا فتي المرشتو لعضتوية المعلتس القترو  ردني ألاوقد اكتفى المشرع 
معمودتة متن الشتروت التتي ينباتي  4121لستنة ( 2)متن قتانون إدارة القتر  رقتم ( 2)مادة حيث أور  ال

ن يودشتر أن ينتون قتد أتتم إحتد   -5؛ العنستيةردنتي أأن ينتون  -4 :وهتي وتاآلتي ،توافرها في المرشو
  .أن يواف  متصرن اللواء دلى ترشيحه-1؛ أن ينون مقيما  في منطقة القرية -9؛ داما  من دمر 

أختر  يمنتن است الصتت ا  طاشتترو إال أن هنتا   ،(2)د  هتذ  الشتتروت اصتراحة فتي نتتي المتادة وقتد ور 
أن ينتون الئقتا  متن الناحيتة الصتحية ، و أن ال ينون قد أدين احنم جزائتي :وهي ،ضمنيا  من  ا  الني

  (158).وقادرا  دلى القيام االواجبا  المووولة إليه احنم منصبه
ترت موافقة متصرن اللواء دلى الشت ي المرشتو لعضتوية المعلتس هنا أن المشرع اشالباحث الحظ يو 

وال يمنتن  ،وأن مثل هذا الشرت يتنافى مع االدتبارا  الديمقراطية ومتطلبا  االستقال  المحلي ،القرو  
تفسير هذا الشرت إال دلى أسا  سيطرة السلطة المروزية دلى المعالس القروية وخاصة أن المشرع لم 

فلتتم يتتتو للشتت ي التتذ  لتتم يوافتت  المتصتترن دلتتى ترشتتيحه أ   ،صتترن هتتذ  اتتأ  قيتتديقيتتد صتتالحية المت
  .طري  للطعن في قرار الرفض

لم يلزم المشرع متصرن اللواء وفقا  للقوادد العامة بتسبي  قرار  الصادر برفض ترشيو  ،لذلنضافة إو 
ء تسبي  قرارات ا حتى ووان يفترض من المشرع أن يلزم اإلدارة ممثلة امتصرن اللوا ،أحد االش اص

وبالتالي يشنل هذا الشرت انت اكا  لح   ،يتمنن القضاء اإلدار  من مراقبة مشرودية هذ  القرارا 
 (159).الترشيو الذ  هو ح  دستور  ال يعوز المسا  اه

بل تعاوز  لن ومنو المتصرن سلطة تعيين ددد من  ،ولم يقف المشرع األردني دند هذا الحد
وبذلن ينون المشرع قد منو  ،خاصة أو طائفة خاصة في القرية( حارة)  محلة ممثلين ألدضاء األ

ونر  هنا أن موقف المشرع منتقد  ،السلطة المروزية سلطة التدخل في ترويبة المعالس القروية أيضا  
وإن وان قد قصد تحقي  التمثيل الكلي لسنان القرية لذا  االدتبارا  التي أشرنا إلي ا دند الحديث 

  .اختيار أدضاء المعالس البلديةدن 

                                                 

 .491، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 157)
 .4121لسنة ( 2)نون إدارة القر  رقم من قا( 2)المادة  انظر( 158)
 .491، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 159)
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فقد منو المشرع لمتصرن اللواء سلطة تعيين م من ضمن  ،وفيما يتعل  برئيس المعلس القرو  ونائبه
 ،ادضاء المعلس القرو  وما يعوز له تاييرهم من حين آلخر إ ا رأ  أن مصلحة القرية تتطل   لن

  .من القانون ( 2)و لن اموج  المادة 
من قانون إدارة القر  بتعيين ( 55)فيقوم متصرن اللواء استنادا  للمادة  ،تار القريةأما ا صوص م 

من بين م وف  التعليما  التي يضع ا المتصرن اموافقة  وُينت    ،ددد من الم اتير اموافقة الوزير
لى أن د ،سنة ةدشر  الثمانيتتعاوز أدمارهم  الذينالوزير من قبل الذوور المقيمين دادة في القرية 

من القانون وهي أن ينون قد ( 51)تتوافر لد  الم تار الشروت التي ني دلي ا المشرع في المادة 
وأن ال  ،وأن ينون من سنان القرية ومن المقيمين في ا إقامة دائمة ،من دمر ن يوالعشر  واحدةالبلغ 

ر إ ا ما توافر أحد ويتمتع المتصرن اسلطة دز  الم تا ،ينون قد أدين اعرائم جنائية أو أخالقية
  .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 52)المنصوص دلي ا في المادة سباب األ

ااستثناء التعديل الذ  أدطى  4191السااقة في الضفة الاربية اعد دام حنام األوقد استمر تطبي  
العسنر  رقم مر ألاللمسفو  سلطة تعيين الم تار أو الم اتير بدال  من انت اب م و لن اموج  

ة يي أدن إجراء سرائيلية اإلمع اإلشارة إلى امتناع السلطا   ،4191 تشرين الثاني 47بتاري  ( 419)
 (160)،التعيينسلوب ألواتباد ا  4112انت ااا  قروية اعد انت اء دورة المعالس القروية المنت بة دام 

 .فيما اعد وهو ما ستتم مالحظته
الذ  قصر  4114لسنة ( 7)حتى صدور القانون رقم حنام األتطبي   ا   فقد استمر ،ردناألأما في 

 ،المنت بين والمعينين وألاى دضوية الم تار للمعلس البلد دضاء األدضوية المعلس القرو  دلى 
لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 2)من المادة ( 5)اعد أن وان يعتبر دضوا  اموج  الفقرة 

4121.(161)  
حيث  ،في منو السلطا  للمتصرنفرت أاأن المشرع األردني قد الباحث ر  ي ،  ول ما تقدمومن خال

جعل بيد  سلطة تحديد طريقة االنت ااا  وسلطة تعيين ددد من األدضاء وتعيين الرئيس ونائبه 
مما يترت  دلى  لن درقلة  ،األمر الذ  يتنافى مع متطلبا  االستقال  المحلي ،وسلطة دزل م أيضا  

إ  وان ينباي دلى المشرع أن يني دلى ان يتم اختيار  ؛ير دمل المعالس القروية إلى حد وبيرس

                                                 

دمتترو،  :أشتتار إلتتى  لتتن. 929، ص(1)، العتتدد ، معمودتتة األوامتتر والتعليمتتا  العستتنرية4191لعتتام ( 419)األمتتر العستتنر  رقتتم  انظتتر( 160)
 .429 اإلدارة المحلية في فلسطين،

 .514، 4/9/4114من العريدة الرسمية بتاري   5572، والمنشور في العدد 4114لسنة ( 7)ددلت هذ  المادة اموج  القانون رقم ( 161)
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وأن ينظم دملية  ،اما في  لن الرئيس اطري  االنت اب المباشروافة أدضاء المعلس القرو  
  .االنت ااا  بنفسه اما في  لن الشروت الواج  توافرها في الناخبين

 
 ية في المجالس البلدية والقروية نظام العضو  :الفرع الثاني

هو ما لقد فرق المشرع األردني بين المعالس البلدية والمعالس القروية فيما يتعل  بنظام العضوية، و 
  :دلى النحو اآلتيسيتم التعرض له 

  :نظام العضوية في المجالس البلدية -أوال  
  :ددد األدضاء في المعلس البلد  -أ

من قانون البلديا  رقم ( 1)ي حعم العضوية في المعلس البلد  في المادة لقد نظم المشرع األردن
حين وضع حدا  أدنى وحدا  أقصى لعدد األدضاء يتراوح ما بين سبعة أدضاء  ،4122لسنة ( 51)

وما  .بناء دلى تنسي  متصرن اللواءدضاء األوتر  للوزير سلطة تقدير ددد  ،دشر دضوا   يواثن
  (162).هذا العدد من وقت آلخر اشرت أن ال يتم  لن أثناء انعقاد دورة المعلس منو الوزير سلطة تايير

دأن المشرع لم يضع معيارا  الباحث الحظ ي ،ومن هنا دي تحديد ددد أدضاء المعلس ساسه أدلى  ُيح 
وهذا قد يفد  إلى زيادة ددد أدضاء اعض  ،البلد  بل تر   لن للوزير اعد تنسي  المتصرن

  .دنس  لن تماما  مر األفي حين يتطل  واقع  ،ة دلى معالس أخر  المعالس البلدي
أن ال دن من نظام اإلدارة المحلية هو أن يتولى سنان الوحدة المحلية  من المعلومف ،وإضافة لذلن

وبالتالي يع  أن ينون ددد هفالء الممثلين  ،إدارة شفون م اأنفس م من خال  ممثلين ي تارون م لذلن
فكلما ازداد ددد سنان الوحدة البلدية ازداد ددد أدضاء  ،سنان الوحدة المحليةيتناس  مع ددد 
الذ  يسادد المعلس دلى تسيير شفون الوحدة البلدية وتلبية احتياجا  مر األ ،المعلس البلد 

  .سنان ا
  :فقدان العضوية -ب

اال  فقتدان الترئيس حت ،4122لستنة ( 51)متن قتانون البلتديا  رقتم ( 91)من المادة ( 4)نظمت الفقرة 
  :وهي دلى النحو اآلتي ،والعضو لعضويته من المعالس البلدية

  .إ ا تاي  دن حضور ثالث جلسا  متتالية بدون دذر مشروع -4

                                                 

، وأاقتتتى دلتتتى (9)متتتن المتتتادة ( 5)إلتتتى الفقتتترة ( 1)، حيتتتث ضتتتم المشتتترع المتتتادة 4171لستتتنة ( 4)دتتتدلت هتتتذ  المتتتادة اموجتتت  القتتتانون رقتتتم ( 162)
 . صالحيته فيما يتعل  بتايير ددد األدضاء من وقت آلخرصالحية الوزير بتقرير ددد أدضاء المعلس البلد ، إال أنه ألاى 
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أو اشتتتر  حقتتا  متنازدتتا   ،إ ا دمتتل فتتي قضتتية ضتتد المعلتتس اصتتفته محاميتتا  أو خبيتترا   -5
  .دليه مع المعلس أو تملن  لن الح  اأ  طريقة أخر  

قد اتفاقا  مع المعلس أو أصبو  ا منفعة اموج  أ  اتفاق مع المعلتس ااستتثناء إ ا د -9
دلتتى أن ال ينتتون متتديرا  ل تتذ   ،العقتتود والمنتتافع الناجمتتة دتتن وونتته دضتتوا  فتتي شتتروة مستتاهمة

  .معلس اإلدارة في ا أو موظفا  أو محاميا  دن ادضاء أ حد أالشروة أو 
رع توافرهتتا فتتي المرشتتو لعضتتوية المعلتتس إ ا فقتتد إحتتد  المتتفهال  التتتي يتطلتت  المشتت -1

  .من القانون ( 47)البلد  والواردة في المادة 
  .أن هذ  المفهال  يع  أن تتوافر لد  العضو طيلة دورة المعلس البلد خيرة األونستنتج من الحالة 
  متن قتانون البلتديا  للشت ي التذ  فقتد دضتويته نتيعتة تحقت( 91)متن المتادة ( 5)وقد أجتاز  الفقترة 

أن يتقتتتدم اطلتتت  إلتتتى معلتتتس التتتوزراء ختتتال   ،متتتن  ا  المتتتادة( 4)إحتتتد  الحتتتاال  التتتواردة فتتتي الفقتتترة 
وينتتون قتترار معلتتس التتوزراء ب تتذا  ،أستتبودين متتن تتتاري  فقدانتته العضتتوية طالبتتا  اإلاقتتاء دلتتى دضتتويته

عتتل المشتترع وحستتنا  ف ،سعلتتالم ولتتم يمتتنو المشتترع هتتذا الحتت  للتترئيس التتذ  فقتتد مروتتز  فتتي ،الشتتأن قطعيتتا  
    .وإن ونا نر  أيضا  اعدم جواز إدادة العضوية لمن فقدها نتيعة تحق  إحد  حاال  فقدان ا

ودندها دلى رئيس المعلس أن يقوم اإاالغ المتصرن  ،ويضان إلى  لن سقوت العضوية اسب  الوفاة
ستتتقالة ويتتتم  لتتن وتتذلن تستتقط العضتتوية استتب  اال ،وينشتتر خبتتر الوفتتاة االعريتتدة الرستتمية ،والتتوزير بتتذلن

اموجتتت  وتتتتاب يقدمتتته التتترئيس أو نائبتتته أو العضتتتو إلتتتى المعلتتتس وتعتبتتتر االستتتتقالة ن ائيتتتة متتتن تتتتاري  
  .تسعيل ا في وتاب البلدية دلى أن يبلغ المتصرن والوزير بذلن

متتن هتتذ  المتتادة اموجتت  ( 4)متتن الفقتترة ( أ)وقتتد دتتد  المشتترع األردنتتي الحالتتة االولتتى التتواردة فتتي البنتتد 
أو دن ربتع دتدد العلستا  الستنوية المعقتودة  "حيث أضان ل ا دبارة  ،4175لسنة ( 55)قانون رقم ال

  .هذا التعديل في الضفة الاربية يسر  ولم  (163)،"في سنة واحدة
كمتتا دتتد  القائتتد العستتنر  اإلستترائيلي متتن أحنتتام االستتتقالة فتتي الضتتفة الاربيتتة حيتتث اشتتترت مصتتادقة 

  .و لن ليمنع االستقالة العمادية ألدضاء المعالس البلدية (164)،تبر ن ائيةالمسفو  دلى االستقالة لتع

                                                 

 .4175لسنة ( 55)القانون المفقت رقم  انظر( 163)
دمتتترو،  :ى  لتتتنأشتتتار إلتت. 999، (47)، معمودتتة األوامتتتر والتعليمتتتا  العستتنرية، العتتتدد 4191لعتتتام ( 945)األمتتتر العنستتر  رقتتتم  انظتتر( 164)

 .492اإلدارة المحلية في فلسطين، 
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العضتتتو إلحتتتد  العتتترائم و أوهتتتي ارتكتتتاب التتترئيس  ،وهنتتتا  حالتتتة أختتتر  متتتن حتتتاال  فقتتتدان العضتتتوية
فتتتإ ا صتتتدر حنتتتم  ،4122لستتتنة ( 51)متتتن قتتتانون البلتتتديا  رقتتتم ( 57)المنصتتتوص دلي تتتا فتتتي المتتتادة 

  (165).والعضو دضويته في المعلس البلد  ،قطعية يفقد الرئيس رئاستهااإلدانة واكتس  الدرجة ال
ضتتتاء داألالمروتتتز الشتتتا ر استتتب  فقتتتدان أحتتتد  ءلمتتتلولتتتم يتتتني المشتتترع دلتتتى إجتتتراء انت ااتتتا  جزئيتتتة 

لعضويته في المعلس البلد  أو اسب  الوفاة أو االستقالة أو إاطا  دضويته احنتم قضتائي، وبموجت  
المرشو الذ  نا  أكثر االصوا  من ل حصي ،4122لسنة ( 51)لديا  رقم من قانون الب( 91)المادة 

 ،الذين لم يفوزوا اعضوية المعلس شريطة أن ينون ال يزا  محتفظا  امفهال  العضوية وإال فالذ  يليه
المروتتز الشتتا ر وتنت تتي دضتتويته  ءلمتتليقتتوم التتوزير بتعيتتين أحتتد النتتاخبين  ،وإ ا لتتم يتتتوافر مرشتتو و تتذا

  .ورة المعلس البلد اانت اء د
 
  :مدة دورة المعلس البلد  وتعديدها -جت

 ،مدة دورة المعلس البلد  اأربع سنوا  تبدأ من تاري  انت اء دورة المعلس الساب ردني األحدد المشرع 
كمتا أجتاز المشترع حتل المعلتس البلتد  قبتل انت تاء دورتته اموجت  قترار يصتدر دتن معلتس التوزراء اعتتد 

تتيتنشتتريطة أن  ،ال ي ضتتع قتترار الحتتل أل  طريتت  متتن طتترق الطعتتنو  ،تنستتي  التتوزير مودتتد إلجتتراء   ُيع 
وفي حا  ددم إجراء هذ  االنت ااا  في المودد المحدد أو خال  سنة متن تتاري  حتل  ،انت ااا  جديدة

  (166).حتى ينت   المعلس العديددماله أ المعلس يستمر المعلس القديم في ممارسة 
أ  قيد ا صوص تعديد رئاسة ودضوية المعلس  ،4122لسنة ( 51)ديا  رقم ولم يتضمن قانون البل

األمتتر التتذ  أد  إلتتى احتكتتار دضتتوية المعلتتس البلتتد  متتن قبتتل أشتت اص  ،البلتتد  لعتتدة دورا  متتاليتتة
وقتتد ترتتت  دلتتى  لتتن ظ تتور النزدتتة العشتتائرية داختتل  ،معينتتين متتن دتتائال  معينتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة

وقد تدار  المشرع األردنتي  لتن  ،مشاروة السنان المحليين في الشفون البلديةالمعالس البلدية وضعف 
حتين حتدد متدة رئاستة المعلتس البلتد   4175لسنة ( 55)اموج  القانون رقم ( 91)ودد  ني المادة 

ولتم يطترأ أ  تعتديل دلتى هتذا التني فتي الضتفة الاربيتة نتيعتة امتنتاع الستلطا   ،في دورتتين متتتاليتين
تتتتاري  انت تتتاء دورة المعلتتتس البلتتتد  التتتذ  تتتتم  ،4170ة دتتتن إجتتتراء انت ااتتتا  بلديتتتة منتتتذ دتتتام اإلستتترائيلي

  (167).4119انت ااه في االنت ااا  البلدية التي أجرت ا السلطا  اإلسرائيلية دام 
                                                 

 .411، اإلدارة المحليةطناو ، ش :انظر( 165)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 7، 2)المواد  انظر( 166)
 .491، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 167)
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  :  المالية لألدضاءالمنافآ -د
د  الدضتتاء المعتتتالس فلتتم يقتترر أ  مقابتتل متتا ،أختتذ المشتترع األردنتتي امبتتدأ المعانيتتة فتتي هتتتذا المعتتا 

متن قتانون البلتديا  رئتيس المعلتس تقاضتي ( 91)حيتث منحتت المتادة  ،البلدية ااستتثناء رئتيس المعلتس
الرواتتت  والعتتالوا  والنفقتتا  الستتفرية التتتي يقررهتتا معلتتس التتوزراء اعتتد توصتتيا  التتوزير وحستت  واردا  

اتتاختالن ختتر  ألي تلتتف متتن بلديتتة  وبالتتتالي نستتتنتج أن مرتتت  رئتتيس البلديتتة ،البلديتتة الستتنوية العاديتتة
أمتتا نائتت  رئتتيس المعلتتس فيتقاضتتى ختتال  مزاولتتته لم تتام التترئيس نصتتف مرتتت  رئتتيس  ،واردا  البلديتتة

   .من قانون البلديا ( 92)المعلس والعالوا  الم صصة له و لن اموج  المادة 
أمتا  ،ة الوطنيتة الفلستطينيةالستلطقامتة إفي بلتديا  الضتفة الاربيتة حتتى حنام األوقد استمر العمل ب ذ  

متن قتانون ( 92)حيتث أضتان المشترع فقترة جديتدة للمتادة حنتام األفي األردن فقد طرأ تعتديل دلتى هتذ  
البلتتتديا  قتتترر اموجب تتتا أن يتتتدفع لنائتتت  التتترئيس فتتتي حتتتا  تايتتت  التتترئيس لمتتتدة تزيتتتد دتتتن أستتتبوع استتتب  

ومتا دتد  المشترع  (168).ن تتاري  تايبتهمنافأة تعتاد  نصتف راتت  الترئيس ادتبتارا  مت ،اإلجازةو أالمرض 
حيتتث قترر متتنو نائت  التترئيس فتي حتتا   ،4175لستنة ( 55)هتذ  الفقترة متترة أختر  اموجتت  القتانون رقتتم 

منافتأة تعتاد   ،تاي  الرئيس أكثر من أسبوع استب  المترض أو اإلجتازة أو الستفر لم متة ختارج المملكتة
  (169).دن وامل فترة الاياب رات  الرئيس والعالوا  الم صصة له ونفقاته السفرية

  الماليتة االمنافتآيتعلت  فيمتا دضتاء واألوير  جان  من الفقه اأنه ال يوجتد مبترر للتمييتز بتين الترئيس 
ونحن نتف  هنا مع جان  آخر من الفقته  (170)،وافة دضاءلأل  هذ  المنافآمنو وأنه يع   ،لألدضاء

لمزاولة م ام العضوية وما هو الحتا  االنستبة اء دضاأل تفرغفيما لو  ،الذ  ير  اأنه يمنن تطبي   لن
  (171).أما في حا  ددم تفر  م فينفي أن تصرن ل م منافآ  مالية وبد  للسفر واالنتقا  ،للرئيس

 
         :نظام العضوية في المجالس القروية -ثانيا  

  :ددد االدضاء في المعلس القرو   -أ
أن دور  ،4121لستتتنة ( 2)قتتتانون إدارة القتتتر  رقتتتم متتتن ( 2)متتتن المتتتادة ( 4)يتضتتتو متتتن نتتتي الفقتتترة 

دنتى األقتد اقتصتر أيضتا  دلتى تحديتد الحتد  ،المعلتس القترو  دضتاء أ فيمتا يتعلت  اعتدد  ،المشرع األردني

                                                 

 .4009، 4/9/4115من العريدة الرسمية بتاري   5990، والمنشور في العدد 4115لسنة ( 91)تقرر  لن اموج  القانون رقم ( 168)
 .4175لسنة ( 55)القانون المفقت رقم  ظران( 169)
 .11، تنظيم اإلدارة المحليةالعسان، ( 170)
 .497، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 171)



82 

 

تاروتا  لمتصترن  ،الذ  يتراوح ما بتين ثالثتة أدضتاء واثنتي دشتر دضتوا   األدضاء،والحد األقصى لعدد 
  .وتايير  من وقت آلخردضاء األد اللواء السلطة المطلقة في تحديد دد

حعتتم العضتتوية فتتي ل هأن المشتترع األردنتتي ستتار دلتتى نحتتو متتا ستتار دليتته دنتتد تنظيمتتالباحتتث الحتتظ يو 
د فلم يضع معيارا   ؛المعالس البلدية  الباحتث ر  يتو  .دلى أساسه ددد أدضاء المعلس القرو  أيضتا  ُيحدي

يقتوم بتحديتد دتدد ن أيتد أو شترت قتد يتفد  إلتى إزاء  لن أن منو المتصرن هذ  السلطة المطلقتة دون ق
ودليه نحتفظ هنا ااالنتقادا  التي أبديناها  ،اإلدارة المحليةهدان أ وهذا يتنافى مع  ،وفقا  ل وا  دضاء األ

  .دند الحديث دن ددد أدضاء المعلس البلد 
 :فقدان العضوية -ب

ال  التتي نتتي دلي تا المشترع فتتي يفقتد دضتو المعلتتس القترو  دضتويته فتتي حالتة فقدانته إلحتتد  المتفه
وقتتد أضتان الحتاكم العستتنر  اإلسترائيلي حالتة أختر  وهتتي  يتاب العضتو دتتن  ،متن القتانون ( 2)المتادة 

 ،أن هتذا التعتديلالباحتث ر  يو  .(172)جلسا  المعلس العادية بدون مسوغ قانوني ثالث جلسا  متتالية
يحضتتتر دضتتتو المعلتتتس القتتترو  جميتتتع  نأوإن وانتتتت تتطلبتتته مقتضتتتيا  اإلدارة المحليتتتة التتتتي تفتتتترض 

متتن األفضتتل أن يتتتولى المعلتتس نتته أإال  ،اشتتفون الوحتتدة المحليتتةطتتالع اجلستتا  المعلتتس لينتتون دلتتى 
القرو  نفسه تحديد حاال  إن اء العضوية بدال  من هتذ  الوصتاية المفروضتة متن قبتل الحتاكم العستنر  

  .اإلسرائيلي
فإ ا وان العضو  ،المروز الشا ر احس  طريقة االختيار ُيمألوفي حا  فقدان أحد االدضاء لعضويته 

الذ  فقد دضويته معينا  يعين المتصرن دضوا  جديدا  منانه وإ ا وان العضو منت با  فيعين المتصرن 
  (173).الش ي الذ  نا  أكثر األصوا  اعد  شريطة أن ينون ال يزا  محتفظا  اشروت العضوية

  :دهامدة دورة المعلس القرو  وتعدي -ج
تشتنيل المعلتس متن دتادة إ ويتم اعد  لتن  ،مدة دورة المعلس القرو  بثالث سنوا ردني األحدد المشرع 

متتن الباحتتث ستتتنتج يو  .4121لستتنة ( 2)متتن قتتانون إدارة القتتر  رقتتم ( 1)و لتتن اموجتت  المتتادة  ،جديتتد
د أ  قيتد يحتو  ددم وجود ما يمنتع متن تعديتد العضتوية فتي المعلتس القترو  لعتدم إيترا( 1)ني المادة 
  .دون  لن

 
                                                 

اإلدارة دمترو،  :أشتار إلتى  لتن. 402، 11ة، العدد ، معمودة األوامر والتعليما  العسنري4174لعام (  152)األمر العسنر  رقم  انظر( 172)
 .492، سطينالمحلية في فل

 .410، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 173)



83 

 

  :المعلس القرو   المنافآ  المالية ألدضاء -د
المعتالس القرويتة أيضتا  ااستتثناء دضتاء ألأن المشرع األردني لم يقترر أ  مقابتل متاد  الباحث الحظ ي

حيتتث يتقاضتتى الرواتتت  والرستتوم  أشتتير ستتالفا؛م تتتار القريتتة التتذ  يعتتد دضتتوا  فتتي المعلتتس القتترو  ومتتا 
إضتافة إلتى الرستوم التتي يتقاضتاها اموجت  التشتريعا   ،ها الوزير اموج  نظام يصتدر  لتذلنالتي يحدد

  (174).األخر  دن المعامال  التي يعري ا ويوقع ا
ويتقاضى مقااال  ماديا   ،4191وقد اقي الم تار دضوا  في المعلس القرو  في الضفة الاربية اعد دام 

رة هذ  الم ام اعد االحتال  اإلسترائيلي للضتفة الاربيتة نتيعتة حيث اتسعت دائ ؛دن الم ام المووولة إليه
ألن هتتتتذ   ،متتتتنو الستتتتلطا  اإلستتتترائيلية اختصاصتتتتا  أوستتتتع للم تتتتتار للقيتتتتام ام تلتتتتف الشتتتتفون القرويتتتتة

لتتتذلن ادتمتتتد  دليتتته فتتتي تستتتيير الشتتتفون  .الستتلطا  لتتتم تعتتتر أ  انت ااتتتا  قرويتتتة طيلتتتة فتتتترة االحتتتال 
ن هذ  السلطا  لم تكن تقبتل أ  معاملتة ألحتد ستنان القريتة متا لتم تكتن إلى أمر األوقد وصل  .القروية

الستتلطة قامتتة إو موقعتتة متتن الم تتتار وقتتد استتتمر هتتذا الوضتتع فتتي الضتتفة الاربيتتة حتتتى ن ايتتة االحتتتال  
  .الوطنية الفلسطينية

ع وخيتترا  فعتل المشتتر  ،4110لعتام ( 7)فقتتد استتمر هتتذا الوضتع حتتتى صتدور قتانون رقتتم  ،أمتا فتي األردن
فلتتم يبتت  دلتتى الم تتتار دضتتوا  فتتي  ؛األردنتتي حيتتث فتترق بتتين وظيفتتة الم تتتار ودضتتوية المعلتتس القتترو  

  (175).وقصر العضوية دلى األدضاء المنت بين واألدضاء المعينين من قبل متصرن اللواء ،المعلس
  :التي تتمثل فيما يلي ،ال بد من إيراد اعض المالحظا  ،وفي ختام هذا الفرع

ألردنتتي قتتد ميتتز متتدة العضتتوية فتتي المعتتالس البلديتتة دن تتا فتتي المعتتالس أن المشتترع ا -4
أن تكتتون متتدة العضتتوية فضتتل األونتتر  دتتدم وجتتود مبتترر ل تتذا المستتت لن ووتتان متتن  ،القرويتتة

األمتتر  ،وبتتذلن تعتتر  االنت ااتتا  فتتي وقتتت واحتتد ،كافتتة واحتتدة فتتي مستتتويا  المعتتالس المحليتتة
وزيتتتة واالتعاهتتتا  السياستتتية و يرهتتتا دنتتتد إجتتتراء التتتذ  يتتتوفر الع تتتد والوقتتتت دلتتتى الستتتلطة المر 

  .انت ااا  بلدية منفصلة دن انت ااا  المعالس القروية
فرق المشرع فيما يتعل  اشرت السن التذ  يعت  تتوافر  فتي الشت ي المرشتو لعضتوية  -5

 54في حتين جعلته  ،داما   52جعله في األولى  إ  ؛المعالس البلدية دنه في المعالس القروية
ر  يتو  ،متن  لتنردنتي األتف م موقف المشرع الباحث ستطيع يوفي الحقيقة ال  .الثانية داما  في

                                                 

 .  4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 90)المادة  انظر( 174)
 .4114لسنة ( 7)القانون رقم  انظر( 175)
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ألن معتد   ؛أنه يفترض أن ينتون العنتس إ ا وتان يعت  أن ينتون هنتا  فترق فتي الستن بين متا
نتيعة ظرون المدينة الم تلفة تمامتا  دتن  ،الودي لد  أبناء المدينة أدلى منه لد  أبناء القرية

ولربمتتا وتتان الستتب  متتن وراء  لتتن أن المشتترع ربتتط ترشتتيو الشتت ي لعضتتوية  .ظتترون القريتتة
  .ودندها فإن شرت السن ينون  ير معتبر ،المعلس القرو  اموافقة المتصرن

لعضتتوية المعلتتس البلتتد  أن يحستتن الشتت ي المرشتتو القتتراءة ردنتتي األاشتتترت المشتترع  -9
         .ما السب  من وراء  لن الباحثيعلم وال  ،والكتااة ولم يشترت  لن لعضوية المعلس القرو  

 
  اللجان المحلية والعاملون في المجالس البلدية والقروية :الفرع الثالث

 :ية والعاملون في المجالس البلديةاللجان المحل -أوال  
للمعلس البلد   ،4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 10)أجاز المشرع األردني اموج  المادة 

وال ينون للقترارا  الصتادرة  ،عان من بين أدضائه لمعالعة أ  أمر من األمور المعروضة دليهتعيين ل
حين أتتاح للمعتالس ردني األوحسنا  فعل المشرع  .دن هذ  اللعان أ  قيمة إال إ ا أقرها المعلس البلد 

ااستتثناء  ،اللعتانالبلدية تعيين هذ  اللعان ا الن المعالس القروية والتي لم يمنح ا سلطة تشنيل هذ  
الحتظ أن المشترع تتتر  للمعتالس البلديتتة ي الباحتتث إال أن ؛فيمتتا اعتد ستتعرض الدراستةلعنتة التحنتيم ومتتا 

   .ولم يلزم ا اإنشاء لعان دائمة ،حرية تقرير إنشاء هذ  اللعان
معظتتم  إ  نالحتتظ أن ،يتتدلنا دلتتى أن المعتتالس البلديتتة قتتد تعتتاوز  أحنتتام القتتانون  الواقتتع العملتتي إال أن

 دادتد ،تضم ااإلضافة إلى دتدد متن أدضتاء المعلتس البلتد ردن واألاللعان المحلية في الضفة الاربية 
وبذلن تكون المعالس البلديتة فتي األردن والضتفة الاربيتة قتد تتداروت هتذا التنقي  ،من موظفي البلديا 

  .محليةفي القانون وأشروت الموظفين من داخل البلديا  أو من خارج ا في اللعان ال
وتتكتتون متتن التترئيس  ،لعنتتة الك ربتتاء -4 :أبرزهتتاومثتتا   لتتن أن بلديتتة ال ليتتل تتتتوافر لتتدي ا تستتع لعتتان 

وتتكتون متن الترئيس  ،لعنة الت طتيط -5؛ ودضوين من المعلس وم ند  من قسم الك رباء في البلدية
بنيتتة واألق واإلنشتتاءا  وثالثتتة أدضتتاء وستتنرتير البلديتتة وأربعتتة م ندستتين يمثلتتون أقستتام الت طتتيط والطتتر 

وتتكتتتون متتتن التتترئيس ودضتتتوين متتتن المعلتتتس البلتتتد  ومتتتدير التربيتتتة  ،لعنتتتة المعتتتارن -9؛ والمستتتاحا 
وتتكتون متن الترئيس وأحتد األدضتاء وأربعتة متوظفين يمثلتون  ،لعنة المشتريا  -1؛ والتعليم في المدينة

 (176).أقسام المحاسبة والمستودع والمشتريا 

                                                 

 .419-415، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظرلمزيد من التفصيل ( 176)
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 ،لعنة المشتتريا  ودراستة العطتاءا  -4 :أبرزهايا  الكبر  في األردن ددة لعان كما تتوافر لد  البلد
لعنتة الت طتيط  -5؛ وتتكون من ثالثتة أدضتاء ومحاست  البلديتة وموظتف آختر ينتداته ديتوان المحاستبة

 -9؛ وتتكون من الرئيس ونائبه ودضوين من المعلس إضافة إلى مدراء ال تدما  فتي البلديتة ،والتنمية
ومدير التنظيم ورئيس قسم االستمال   ،وتتكون من أربعة أدضاء من المعلس البلد  ،ستمال لعنة اال

  (177).في المدينة
( 51)متتن قتتانون البلتتديا  رقتتم ( 19)فقتتد نصتتت المتتادة  ،أمتا فيمتتا يتعلتت  االعتتاملين فتتي المعتتالس البلديتتة

ا وزيتتتتادة أو انقتتتتاص دلتتتتى أن يعتتتتر  تعيتتتتين متتتتوظفي البلديتتتتة وإحتتتتداث الوظتتتتائف والاائ تتتت ،4122لستتتتنة 
وما نصت هذ  المادة دلتى أن يضتع التوزير اعتد  . لن في الميزانية السنوية البلديةثبا  إام صصات ا 

تتتتنظم دمليتتتة تعييتتتن م  ،موافقتتتة معلتتتس التتتوزراء ومصتتتادقة الملتتتن أنظمتتتة لمتتتوظفي البلتتتديا  ومستتتت دمي ا
استتنادا  ل تذ  المتادة صتدر نظتام متوظفي و  ،وترقيت م ودزل م وإجازات م وتأديب م وتبين واجبتات م وحقتوق م

 :الذ  نظم شفون العاملين في ا دلى النحو اآلتي ،4122لسنة ( 4)البلديا  رقم 
  :تعيين الموظفين وترقيت م -أ

وأن يتتتتم التعيتتتين بتتتنفس الراتتتت   ،اشتتتترت المشتتترع قبتتتل إجتتتراء أ  تعيتتتين أن تكتتتون هنتتتا  وظيفتتتة شتتتا رة
المشرع الشروت الواج  توافرها فيمن يتقدم اطل  للحصو  دلتى  وما حدد .الم صي ل ا في الموازنة

وفتتي حتتا  تستتاو  المرشتتحين للوظيفتتة فتتي جميتتع المتتفهال  يعتتوز للمعلتتس أن يعتتر   ،الوظيفتتة البلديتتة
إال أن المشرع أجاز للمعلتس البلتد   ؛مسااقة فيما بين م الختيار أفضل م وأكثرهم لياقة للوظيفة الشا رة

اموج  دقد ودون التقيد االشروت الواردة  ،ا  بمناسظفين م تصين وبالرات  الذ  يرا  أن يقوم بتعيين مو 
وما أجاز المشترع لترئيس المعلتس البلتد  أن يستت دم  .شريطة موافقة الوزير دلى  لن ،في هذا القانون 

زانيتة الرائعة للقيام ااالدما  المطلوبتة وفت  الم صصتا  المقتررة فتي ميجور األدماال  االمياومة ضمن 
  (178).البلدية

وتقدم الطلبا  إلى رئيس المعلس البلتد  التذ  يقتوم بتدور  االبحتث واالستقصتاء للتأكتد متن لياقتة طالت  
ومن ثم يقوم هذا الرئيس اإحالة الطل  إلى المعلس للنظر اه وات ا   ،ومفهالتهخالقه أالوظيفة وحسن 
 :ان هيويقسم نظام الموظفين إلى ثالثة أصن ،قرار  ب ذا الشأن

  .ويعين هفالء اقرار من المعلس وموافقة الوزير :و األالصنف  -4
                                                 

 .909-901، تشنيل المعالس المحليةالزدبي، ( 177)
بتتتاري   الرستميةمتن العريتتدة  4592، والمنشتور فتتي العتدد 4122لستتنة ( 4)متتن نظتام متتوظفي البلتديا  رقتم ( 44، 1، 1، 9)انظتر المتواد ( 178)
9/7/4122 ،142. 
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  .ويعين هفالء اقرار من المعلس وموافقة متصرن اللواء :الصنف الثاني -5
ويضتتتم المتتتوظفين  يتتتر المصتتتنفين ويعتتتين هتتتفالء اقتتترار متتتن التتترئيس  :الصتتتنف الثالتتتث -9

  (179).وموافقة المتصرن
لمتدة ستنة واحتدة فيمتا و و  ألادة ستنتين فيمتا يتعلت  االصتنف وت ضع جميع الوظائف العديدة للتعربة م

يعتتتوز للمعلتتتس أن يقتتترر  ،فتتتإ ا تبتتتين دتتتدم وفتتتاءة الموظتتتف ختتتال  هتتتذ  المتتتدد ،يتعلتتت  االصتتتنف الثتتتاني
االستاناء دن خدما  الموظف اعد موافقة الوزير في حالة وون الموظف من الصنف األو  أو موافقة 

 .الصنف الثانيالمتصرن في حالة وون الموظف من 
فتعر  حس  األقدمية في الدرجة وتحس  األقدمية من تاري  حصو  الموظف  ،وفيما يتعل  االترقيا 
تتتعفتتتإ ا اتحتتتد التتتتاري   ؛دلتتتى درجتتتته الحاليتتتة إلتتتى تتتتاري  الحصتتتو  دلتتتى الدرجتتتة التتتتي قبل تتتا لحستتتاب  ُيرج 

الترقية للموظف  وتمن ،السااقةفي جميع الدرجا  قدمية ألاوفي حا  ددم إمنان تقرير  ،وهنذاقدمية األ
  (180).ودند التساو  في القدم تمنو للموظف األكفأ ،األقدم في ال دمة

 
  :واجبا  الموظفين -ب

الواجبتتتا  التتتتي يعتتت  دلتتتى  4122لستتتنة ( 4)متتتن نظتتتام متتتوظفي البلتتتديا  رقتتتم ( 41)حتتتدد  المتتتادة 
 ،أداء هتذ  الم تام المنوطتة اته ش صتيا  أهم تا أن يقتوم اتو  ،الموظف مرادات ا أثناء مزاولتته لم تام وظيفتته

وأن يتعتتتاون متتتع زمالئتته المتتتوظفين فتتتي أداء الم تتتام  ،وأن ي صتتي وقتتتت العمتتتل ألداء واجبتتا  وظيفتتتته
ومراداة المواديد المعينة للدوام والتصرن اتاحترام وأدب متع  ،العاجلة وأن يقوم بتنفيذ أوامر رؤسائه بدقة
  .رؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه ومع السنان

أن ال  :متتن أهم تتا ،متتن النظتتام دلتتى الموظتتف القيتتام امعمودتتة متتن األدمتتا ( 42)كمتتا حظتتر  المتتادة 
 .وأن ال يفضتتي امعلومتتا  ستترية متعلقتتة بوظيفتتته ،يتتأتي دمتتال  أو يظ تتر امظ تتر ي تتل اشتترن الوظيفتتة

. ستيوددم واالنتماء إلى جمعية سياستية أو حتزب سيا ،ووذلن ددم القيام ااإلضراب أو التحريض دليه
أو قبتو   ،ورقة رسمية أو نزد ا من الملفا  الم تصة  أاأصل الش صي االحتفاع إضافة إلى حظر 

والمقتتاوال  التتتي يووتتل دمتتا  األوتتذلن يحظتتر دليتته االشتتترا  فتتي  .منحتتة أو هديتتة استتب  أدائتته لوظيفتتته
  .إليه م مة تحضيرها أو تنفيذها

                                                 

 .949، تشنيل المعالس المحليةالزدبي، ( 179)
 .4122لسنة ( 4)من نظام موظفي البلديا  رقم ( 49-45)واد الم انظر( 180)
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تمنتى يو  .أن هذا الحظر محتل نظتر ،عل  ااإلضرابإزاء الحظر المت ،مع جان  من الفقهالباحث ر  يو 
ضتتمن النطتتاق التتذ  ال يشتتنل مساستتا  ضتتراب ااإلدلتتى المشتترع أن يستتمو للموظتتف ااالشتتترا  الباحتتث 

أما فيما يتعل  احظر االنتمتاء لحتزب  .وال يشنل ت ديدا  لسير المراف  العامة المحلية ،االمصلحة العامة
هتتذا الحظتتر والستتماح للموظتتف االمشتتاروة فتتي لاتتاء إضتترورة  الباحتتثر  يتتف ،معتتين أو جمعيتتة سياستتية

ب اصة اعد زوا  حظر النشات السياسي العام والعودة إلى الحيتاة و  ،الحياة السياسية اأ  طريقة مناسبة
إ  ال يمنتن دتتز  الموظتف دتن معتمعتته ودتن الظتترون السياستية المحيطتتة  ،4171البرلمانيتة فتي دتتام 

 (181).اه
  :تأدي  الموظف -ج
ففيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ؛ تلف طريقة تأدي  الموظف احس  ما إ ا وان موظفا   ير مصنف أو موظفا  مصنفا  ت 

أجتتاز النظتتام لترئيس المعلتتس البلتتد  االستتتاناء دتتن خدماتتته إ ا اقتنتتع  ،يتعلت  اتتالموظف  يتتر المصتتنف
دون  وما يعز  هتذا الموظتف .و لن اعد موافقة المتصرن ،اعدم وفاءته أو لياقته للقيام اشفون الوظيفة

  (182).حاجة لموافقة المتصرن إ ا أدين اعناية أو جنحة أخالقية
فقتد نتي نظتام متوظفي البلتديا  دلتى أن يقتوم المعلتس البلتد  فتي  ،أما ا صوص الموظتف المصتنف

بتشتتنيل معلتتتس تتتتأديبي يتكتتتون متتتن  ،أو فتتي حتتتا  تقتتتديم شتتتنو  ضتتتد  ،اتتتتهببواجالموظتتتف ختتتال  إحتتا  
وتووتتل ل تتذا المعلتتس م متتة التحقيتت  متتع الموظتتف  ،ي البلديتتةدضتتوين متتن المعلتتس وأحتتد وبتتار متتوظف

وللمعلتتس أيضتتا  أن  .وللمعلتتس التتتأديبي الحتت  فتتي ستتماع الشتت ود حتتو  الشتتنو  المقدمتتة ضتتد الموظتتف
وبعد انت اء المعلس  ،يطل  منه تزويد  اأ  أوراق ينون من شأن ا أن تسادد في الوصو  إلى الحقيقة

تقرير بذلن ورفعه إلى رئيس المعلتس البلتد  التذ  يقتوم بتدور  دداد إ  التحقي  يتوج  دليهجراءا  إمن 
  .ويصدر المعلس البلد  قرار  ببراءة الموظف أو إدانته ،اعمع المعلس للنظر في هذا التقرير

 -5؛ نتذاراإل -4 :إحتد  العقوبتا  التاليتة احت  الموظتف الم تلنتزا  إوفي حا  اإلدانتة يحت  للمعلتس 
لمتدة ال جمتالي اإلمن راتت  الموظتف الشت ر  % 40مبلغ ال يتعاوز  خصم -9؛ يةالزيادة السنو يقان إ

تنزيتل الموظتف درجتة  -2؛ حرمان الموظف من الترقية لمدة سنة -1؛ تقل دن ش ر وال تزيد دن سنة
وموافقتة المتصترن إ ا وتان متن متتوظفي  ،و األواحتدة اعتد موافقتة التوزير إ ا وتان متن متتوظفي الصتنف 

دتتز   -1؛ المحتتدد ضتتمن درجتتته الوظيفيتتةدنتتى األتنزيتتل راتتت  الموظتتف إلتتى الحتتد  -9؛ الصتتنف الثتتاني

                                                 

 .422، تشنيل المعالس المحليةدبي، الز  :انظر( 181)
 .4122لسنة ( 4)من نظام موظفي البلديا  رقم ( 57-59)المواد  :انظر( 182)



88 

 

الموظف اعد موافقة الوزير في حا  وونه من موظفي الصنف االو  وموافقة المتصرن فتي حتا  وونته 
    (183) .من موظفي الصنف الثاني

 
أن ما ارتكبه من م الفا   وقد أجاز النظام للمعلس أيضا  أن يقرر احالة الموظف إلى القضاء إ ا رأ 

الباحتتث ر  يتتو  (184).إال أن النظتتام اشتتترت موافقتتة التتوزير والمتصتترن دلتتى قتترار المعلتتس ،يستتددي  لتتن
أنتته ال ضتترورة ل تتذ  الوصتتاية متتن التتوزير والمتصتترن دلتتى قتترار المعلتتس نتيعتتة لتعلتت  األمتتر فتتي شتتأن  

  .محليي 
 
  :امتيازا  الموظفين -د
أن تا منحتت الموظتف البلتد   ا   ،العالقة من نظام موظفي البلديا  الحظ من خال  النصوص  ا ي

؛ والعتتتتالوا  والنفقتتتتا  الستتتتفريةجتتتتازا  ااإلاالمتيتتتتازا  التتتتتي يتمتتتتتع ب تتتتا الموظتتتتف المروتتتتز  فيمتتتتا يتعلتتتت  
يقتتوم رئتتيس المعلتتس البلتتد  وبعتتد موافقتتة المتصتترن اممارستتة الستتلطا   ،جتتازا اإلففيمتتا يتعلتت  امتتنو 
ويقتوم اعتتد موافقتة التتوزير  ،النستتبة لمتوظفي الصتتنف الثتاني والمتتوظفين  يتر المصتتنفينالم ولتة للتوزراء ا

 .اممارسة صالحيا  رئيس الوزراء ا صوص موظفي الصنف األو 
بينمتا  ،فيمتار  رئتيس المعلتس البلتد  صتالحيا  التوزير ،أما فيما يتعل  امنو العالوا  ونفقتا  الستفر
ويتمتتتع الموظفتتون المصتتنفون  (185)،وزراء ا صتتوص  لتتنيمتتار  المعلتتس البلتتد  صتتالحيا  رئتتيس التت

  (186).اح  التقادد الذ  يتمتع اه الموظف المروز  وف  أحنام قانون التقادد المدني
 

  :اللجان المحلية والعاملون في المجالس القروية -ثانيا  
لتتم  ،عتتالس القرويتتةوفيمتتا يتعلتت  االم ،فتتإن المشتترع األردنتتي ،خالفتتا  لمتتا دليتته الحتتا  فتتي المعتتالس البلديتتة

ااستثناء لعنة التحنيم التي تفصل في المنازدا  التي  ،يني في قانون إدارة القر  دلى تشنيل اللعان

                                                 

 . 4122لسنة ( 4)من نظام موظفي البلديا  رقم ( 41-49)المواد  :انظر تفصيال  ( 183)
 .4122لسنة ( 4)من نظام موظفي البلديا  رقم ( 52-50)المواد  :انظر تفصيال  ( 184)
 .4122لسنة ( 4)من نظام موظفي البلديا  رقم ( 94-51)المواد  نظرا( 185)
 .417، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 186)



89 

 

و لتتتن ضتتتمن  ،تقتتتع بتتتين القتتتر  أو أقستتتام متتتن القتتتر  أو بتتتين ستتتنان قريتتتة واحتتتدة أو ستتتنان قتتتر  م تلفتتتة
    (187).الشروت المنصوص دلي ا في القانون 

يعتتتد تعتتتديا  دلتتتى اختصاصتتتا  متتتر األاتتتأن هتتتذا  ،متتتع جانتتت  متتتن الفقتتتها صتتتوص  لتتتن الباحتتتث ر  يتتتو 
وحيتث يقتترن نفتا  القترار  ،حيث ال تتوافر في التحنيم الضمانا  التي تتتوافر فتي القضتاء (188)؛المحاكم

ف تتذا يزيتتد متتن ستتيطرة الستتلطة المروزيتتة دلتتى  ؛الصتتادر متتن قبتتل لعنتتة التحنتتيم اموافقتتة متصتترن اللتتواء
يضان إلتى متا تقتدم أنته وتان متن الممنتن قبتو   لتن فيمتا لتو اقتترن نفتا  القترار  .دمل المعالس القروية

من  لن أن المشرع ادتبر قترار لعنتة التحنتيم هم واأل ،اموافقة المعلس القرو  المنت   من قبل السنان
أن الحنتم  متن المعلتومبينمتا  ،امثااة الحنم الصادر دن محاكم الصلو إال أنه لتم يعتز االدتتراض دليته

 -الباحتث من وج ة نظر -لصادر من محنمة الصلو أساسا  يعوز استئنافه فليس من المنط  السليم ا
  .أن ينون للقرار قوة الحنم في تنفيذ  وال ينون له  لن في االدتراض دليه

أن دلتتى المشتترع أن يفتترض دلتتى  ،ر  إزاء دتتدم التتني دلتتى تشتتنيل اللعتتان المحليتتةيتت الباحتتث كمتتا أن
والتتي هميتة األتشنيل لعان دائمة فيما يتعل  االمسائل التي يتر  أن تا دلتى درجتة متن  المعالس القروية

وأن يتتتر  للمعتتالس  ،تحتتتاج إلتتى دراستتة ووفتتاءا  ودناصتتر مت صصتتة والمستتائل الماليتتة واالقتصتتادية
وحتتى يمنتع المبالاتة فتي تشتنيل اللعتان  ،متراألالقروية الحريتة فتي تشتنيل لعتان أختر  مفقتتة ولمتا لتزم 

ودن طري  هذ  اللعان يمنن تعتويض التنقي  ،مفقتة يمنن أن يقترن تشنيل ا اموافقة متصرن اللواءال
وفاءا  وخبرا  من خارج المعلس شرا  إفي الكفاءا  الفنية واإلدارية لد  أدضاء المعلس من خال  

  .في هذ  اللعان
متتن ( 40-7) ي اموجتت  المتتوادفقتتد متتنو المشتترع األردنتت ،وفيمتتا يتعلتت  االعتتاملين فتتي المعتتالس القرويتتة

للمعلس القرو  سلطة تعيين العاملين لد  المعلس القرو  من  4121لسنة ( 2)قانون إدارة القر  رقم 
إال أن المشرع اشترت أن يتم  لن وف  التعليمتا   ،كتبة وموظفين ومست دمين و ير  لن ودزل م أيضا  

  .التي يصدرها متصرن اللواء ل ذ  الااية
ن أل ،المعالس القروية لرقااة شديدة متن قبتل متصترن اللتواءخضاع إاأن  لن يفد  إلى حث البار  يو 

وإ ا وتان المتصترن  .المعلس القرو  ملزم ااتباع تعليما  المتصرن دند تعيين أ  ش ي للعمل فيته

                                                 

 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 50-47)المواد  انظر( 187)
 .415، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 188)
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فما هي طبيعة السلطة  ،يتمتع اسلطة شبه مطلقة دلى أدضاء المعلس المنت بين من السنان المحليين
 التي يمارس ا دلى الموظفين؟ 

التعلميتتا  وقتترارا  المتصتترن ودتتدم تنظتتيم  لتتن متتر األالمشتترع هتتذا خضتتاع إفتتإن  ،ومتتن ناحيتتة أختتر  
يتتفد  إلتتى أن ي ضتتع العتتاملون فتتي وتتل معلتتس قتترو  إلتتى نظتتام م تلتتف دتتن  ،اموجتت  نتتي قتتانوني

ر  اتأن يت هفإن ،ردنياألشرع للم  وتقدير  الباحث ومع احترام .و لن ااختالن تعليما  المتصرن ،اآلخر
أن يتنظم أمتر تعيتين العتاملين لتد  المعتالس القرويتة بتني   يهتمنى دليو  ،هذا االتعا   ير سليم قانونيا  

   .مما ي فف من حدة السلطة التي يمارس ا المتصرن دلي ا ،وافة قانوني ت ضع له المعالس القروية

 
 روية ومواردهااختصاصات المجالس البلدية والق :المطلب الثاني
إ ا ما توافر  -يمنن من خالل ا  ،للمعالس البلدية اختصاصا  واسعةردني األلقد منو المشرع 

االر م من أن هذ   ،هاوتطوير تنمية المعتمعا  المحلية  -الموارد المالية الكافية لممارست ا
البلدية اختصاصا  إ  لم يمنو المشرع للمعالس  ؛االختصاصا  تنحصر االعان  ال دماتي والتنفيذ 

وقد حدد المشرع هذ  االختصاصا   .تنموية تسادد دلى تطوير هذ  المعالس إلى المستو  المطلوب
وأوول المشرع اموج  القانون  اته  .4122لسنة ( 51)دلى سبيل الحصر في قانون البلديا  رقم 

  ووذلن الحا  لرئيس المعلس م مة مباشرة اعض االختصاصا  اصورة مستقلة دن المعلس البلد
دلى سبيل الحصر أيضا  في ردني األفقد أوردها المشرع  ،فيما يتعل  ااختصاصا  المعالس القروية

سمو  ،وقد قسم المشرع هذ  االختصاصا  إلى قسمين .4121لسنة ( 2)قانون إدارة القر  رقم 
  القرارا  في القسم امباشرة اعض الم ام والوظائف ومنحه سلطة ات او  األللمعلس القرو  في القسم 

 .المشرع هذ  االختصاصا  لرقااة شديدة دامة وشاملة من قبل المتصرنخضع أوقد  ،الثاني
ال يمنن ل ذ  المعالس تنفيذ الم ام الموولة إلي ا ومباشرة اختصاصات ا دون توافر نه أومن المعلوم 

 خاصا  في قانون البلديا  رقم ولتحقي  هذا االمر أفرد المشرع األردني فصال   ،األموا  الالزمة لذلن
حيث حدد فيه الموارد المالية للمعالس البلدية وبين ويفية  ؛لتنظيم الشفون المالية 4122لسنة ( 51)

سلطة تقدير  4121لسنة ( 2)في حين منو للوزير وبموج  قانون إدارة القر  رقم  ،جبايت ا وصرف ا
إلى أن منو هذا االختصاص لمعلس  ،صدر  لذلنالعوائد المالية للمعالس القروية اموج  نظام ي

 .4119لسنة ( 1)الوزراء اموج  القانون المعد  لقانون إدارة القر  رقم 
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هذا المطل  إلى الفروع  قسم ،الم مة اشيء من التفصيلمور األتناو  هذ  ول ،وفي ضوء ما تقدم
  :الثالثة التالية

 
 اختصاصات المجالس البلدية  :الفرع الول

( 51)المشرع األردني اختصاصا  المعلس البلد  دلى سبيل الحصر في قانون البلديا  رقم  حدد
و لن  ،وما أورد اختصاصا  أخر  يتولى مباشرت ا رئيس المعلس البلد  ،وتعديالته 4122لسنة 

  :وفقا  للتفصيل التالي
  (189):اختصاصات المجلس البلدي -أوال  

قانون البلديا ،الوظائف واالختصاصا  والسلطا  التي يتولى  من( 14)لقد درض المشرع في المادة 
وما خوي  المشرع ل ذا المعلس ح  ممارسة هذ   .مباشرت ا المعلس البلد  داخل حدود منطقة البلدية

وإما اصورة  ير مباشرة وأن يع د  ،إما اصورة مباشرة من خال  موظفيه ومست دميه ،االختصاصا 
أو أن يمنو ب ذ   ،و اعض ا إلى متع دين أو ملتزمين أو مقاولينامباشرة هذ  االختصاصا  أ

االختصاصا  أو ببعض ا امتيازا  ألش اص أو لشروا  دلى أن ال تزيد مدة هذ  االمتيازا  دن 
  .ثالثين داما  شريطة موافقة معلس الوزراء دلى مدة االمتياز وشروطه

ديا  نعد أن هذ  االختصاصا  يمنن من قانون البل( 14)ومن خال  التمعن في ني المادة 
  :إلى ثالثة أقساميف ا نتص
قصد بذلن االختصاصا  التي يتولى المعلس اموجب ا يو  :نشائيةاإلاالختصاصا  التنظيمية أو  -أ

  :وهي ،تنظيم موضوع معين وات ا  قرار اشأنه
وتعديل ا لااؤها إو  ، اويشمل  لن ت طيط البلدة وش  الشوارع والطرق في :ت طيط البلدة والشوارع -4

وتسميت ا وترقيم ا نارت ا إو وإنشاء أرصفت ا وصيانت ا وتنظيف ا  ،وتعبيدها وتحديد درض ا واستقامت ا
  .وتشعيرها وتعميل ا ومنع التعاوز والتعد  دلي ا

يتمتع المعلس البلد  اسلطة منو رخي البناء للسنان ومراقبة إنشاء  :إصدار رخي البناء -5
يتم وف  القوانين المنظمة لذلن وقانون تنظيم المدن والقر  واالبنية لسنة ها ءإنشاتأكد من أن األبنية لل
يتمتع المعلس اسلطة يضا  أو  ،ووذلن ددم االدتداء دلى حقوق الاير حين إنشاء هذ  األبنية ،4199
دلى الناحية  للمحافظةبنية األوتلن اآليلة للسقوت أو الم الفة للقانون وتحديد شنل بنية األهدم 

                                                 

 .4122لسنة ( 51)رقم  من قانون البلديا ( 14)المادة  :انظر تفصيال  ( 189)
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وتحديد مساحة البناء االنسبة للمساحة االجمالية لألرض وموقع البناء إضافة إلى  ،العمالية للبلدة
 .تروي  المصادد الك ربائية وتوفير الشروت الصحية

وتدخل في اختصاصا  المعلس البلد  أيضا  دملية تنظيم وتزويد السنان االميا  وتحديد  :الميا  -9
  .لوث الينابيع واألقنية واالحواض واآلاارأسعارها ومنع ت

المادية ل ذ  البلديا  جعل ا منانيا  اإلإال أن ضعف  ،وقد قامت معظم البلديا  اإصدار أنظمة لذلن
ولذلن اقي ادتماد  ،داجزة دن توفير شبنة ميا  يتم من خالل ا نزويد السنان داخل حدود البلدية

ميا  األمطار والتزود من ميا  ك ،السنان داخل حدود البلدية السنان دلى ميا  يتم من خالل ا تزويد
إال أنه لم  ،بلدية ال ليل التي االر م من أن ا تحو  دلى م زون مائي هام لن ومثا  دلى  .الينابيع

وشبنة ميا  اسيطة نتيعة  ،سعة محدودة   سو  خزان واحد  -في هذ  الحقبة–يتوافر في المدينة 
 .لميا  المدينة في ر  المستوطنا  والمزارع الي وديةرائيلية ساإلاست دام السلطا  

وتحديد  ،االك رباء والااز وافة وي تي المعلس بتزويد سنان منطقة البلدية: الك رباء والااز -1
 .أسعار االست ال  وبدال  االشترا  وتعيين مواصفا  محطا  التوليد والتحويل وشبنة التوزيع

حنومة األردنية وانت دلى وشن ربط الضفة الاربية والضفة الشرقية اشبنة وتشير التقارير إلى أن ال
إال أن االحتال  اإلسرائيلي حا   ،ك رباء واحدة دن طري  إقامة محطة و ربائية دلى ن ر اليرمو 

  (190).دون القيام بذلن
  ال اصة فلم تقم البلديا  اممارسة هذا االختصاص وإنما قامت الشروا ،فيما يتعل  االاازما أ

  .بتوزيعه دلى السنان وف  التسعيرة المحددة من قبل الحنومة
وقد دعز  معظم البلديا   ،وتشمل إنشاء المعار  والمراحيض العامة وإدارت ا ومراقبت ا :المعار   -2

مما دفع االسنان إلى إنشاء  ،الماديةمنانيا  اإلدن إنشاء شبنا  المعار  للسنان اسب  النقي في 
  .وينتج دن ا م اطر صحية وبيرةوبئة األميع التي تتسب  بنشر حفر التع

العامة وتنظيم العمل في ا وتعيين البضائع سواق األي تي المعلس البلد  اإنشاء  :العامةسواق األ -9
وقد قامت معظم البلديا  امزاولة هذا االختصاص  ،التي تباع في ول من ا أو حظر بيع ا خارج ا

 .موارد الماليةالذ  يعود دلي ا اال
خاصة حياء أيتولى المعلس البلد  م مة تنظيم الحرن والصنادا  وتعيين  :الح رن والصنادا  -1

وال يستطيع أ   ،لكل صنف من ا ومراقبة المحال  واألدما  المقلقة للراحة أو المضرة االصحة

                                                 

 .417، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 190)
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المعالس  يتستوفو  ،ش ي مزاولة أ  م نة داخل حدود البلدية ما لم يحصل دلى ترخيي امزاولت ا
  .محددة دن ول حرفة أو م نة تمار  داخل منطقة البلدية ما  رسو البلدية 

  اوتعييني تي المعلس البلد  اإنشاء مواقف مروبا  النقل  :وسائل النقل البر  والبحر   -7
ومراقبة القوارب والبواخر والسفن التي تعمل في الميا   (191)،ومراقبت ا ضمن حدود منطقة البلدية

  .إلقليمية التااعة لمنطقة البلديةا
يتعين دلى المعلس البلد  أن يقوم اات ا  االحتياطا   :المنكوبين اثة إ و االحتيات للفيضانا   -1

وجمع  ،خر  األلمنع أضرار الفيضانا  والسيو  وإ اثة منكوبي هذ  الفيضانا  والزالز  والكوارث 
  .التبردا  وتوزيع ا دلى المنكوبين

وتشمل إنشاء الساحا  والحدائ  والمتنزها  والحماما  ومحال  السباحة في البر   :ها المتنز  -40
  .والبحيرا  ودلى الساحل ومراقبت ا وتنظيم ا

الحرائ  ومراقبة الوقود والموارد المشتعلة طفاء إوتشمل تنظيم خدما   :المطافئ ومنع الحرائ  -44
وقد تمننت معظم البلديا  من توفير  .المطافئ وصيانت اوتنظيم بيع ا وخزن ا وتحديد أسعارها واقتناء 

أما فيما يتعل  بتحديد أسعار الوقود فقد قامت السلطة المروزية  ،المعدا  الالزمة إلطفاء الحرائ 
  .اممارسة هذا االختصاص

ومعاز   لإلسعانومن ا تعيين القااال  وإنشاء محال  للتوليد ومراكز  :المفسسا  الصحية -45
  .ومصحا  ومستشفيا  وصيدليا  و ير  لن من المفسسا  الصحيةصحية 

وتشمل إنشاء المتاحف والمنتبا  العامة والمدار  والنواد   :المفسسا  الثقافية والرياضية -49
إال أن  ،وقد تفاو  نشات البلديا  ا صوص  لن ،الثقافية والرياضية واالجتمادية والموسيقية ومراقبت ا

  .نص  دلى إنشاء المدار  والمنتبا  العامة والنواد  الرياضيةاكثر األاالهتمام 
ومن ا فحي الحيوانا  والدواجن المعدة للذاو وات ا   :معاينة الذاائو وإنشاء المسال  -41

وتعيين مواقع لبيع ا ومراقبة  اح ا وتصريف اقاياها وإنشاء  ،ااألمراضصابت ا إاالحتياطا  لمنع 
واستيفاء رسوم لقاء  ،البلديا  من إنشاء مسال  وتنظيم  او المواشي في ا وقد تمننت معظم ،المسال 

 . لن والتحق  من توافر الشروت الصحية في الذاائو
  .تالف اإو وتشمل تنظيم جمع النفايا  من المناز  والمحال  العامة ونقل ا  :التنظيفا  -42

                                                 

 .507، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 191)
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وتنظيم العنازا   ،قبت ا وتحديد مواصفات اوتعيين مواقع ا ومراها ءلااإها و ءإنشاويشمل  :المقابر -49
  .والمحافظة دلى حرمة المقابر

ومنع وقوع األضرار  ،خطاراألاالحتياطا  الالزمة للوقاية من وافة ات ا   :خطاراألالوقاية من  -41
  .المذوورة في هذ  المادةدما  األالمف ية ااألش اص واألموا  من جراء القيام اأ  دمل من 

  .وتشمل إنشاء منات  االست دام ومراقبت ا وتنظيم ا :االست داممنات   -47
وي تي المعلس البلد  اإنشاء المالجئ لحماية السنان من الاارا  العوية  :الدفاع المدني -41

 .وات ا  أسباب الدفاع المدني
ببيع ويشمل إنشاء المالجئ للععزة ومراقبة جمع التبردا  في األماكن العامة  :منع التسو  -50

 .الشارا  أو  ير  لن من الوسائل
الميزانية السنوية والحساب ال تامي ومال  قرار إوتتضمن  :الميزانية وقطع الحسااا  والمال  -54

ميزانية البلدية ال توضع موضع ن أوال بد من اإلشارة إلى  ،الموظفين قبل إرسال ا إلى مراجع التصدي 
  (192).س البلد  وتصديق ا من الوزيرمن قبل المعلقرارها إالتنفيذ إال اعد 

وتشمل إدارة أمال  البلدية وأموال ا وإقامة األبنية الالزمة من ا وتأجيرها  :التصرن اأموا  البلدية -55
  .هذا القانون وقبو  ال با  والتبردا  والوصاياحنام ألوابتياع  يرها وفقا   ،ورهن ا وبيع ا

البلد  االقيام اأ  أدما  أخر  يقتضي دليه القيام ب ا حيث ي تي المعلس  :خر  األالوظائف  -59
  .امقتضى هذا القانون او أ  تشريع آخر معمو  اه في المملكة

    (193).سبوديةاألتنظيم فتو وإ الق العمل يوم الراحة  -51
 
  :االختصاصا  الرقابية -ب
  .مراقبة الفنادق والبنسيونا  وتنظيم ا وتحديد أسعارها -4
م والمقاهي والنواد  والحانا  والمراقي والمالد  ودور التمثيل والسينما والمالهي مراقبة المطاد -5

 . واستيفاء رسوم دلى بيع تذاكرهاالق ا إ و وتنظيم ا وتحديد مواديد فتح ا خر  األالعامة 
الالزمة لمنع ا والمحافظة دلى اآلداب جراءا  اإلوات ا   الق ا إ و مراقبة دور الددارة والبااء  -9
 .العامةالق خواأل

                                                 

 .541المرجع الساب ، ( 192)
، معمودتتتة األوامتتتر والتعليمتتتا  4191لعتتام ( 994)أضتتان هتتتذا االختصتتتاص الحتتاكم العستتتنر  اإلستتترائيلي اموجتتت  األمتتر العستتتنر  رقتتتم ( 193)

 .504، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :أشار إلى  لن. 991ص، 41ة، العدد العسنري
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جراءا  اإلوال ضروا  و يرها من المواد الاذائية وات ا   هوالفواكسما  واألمراقبة ال بز واللحوم  -1
  .الفاسد من ا وتحديد أسعارها ومنافحة الاالءتالن إو لمنع الاش في ا 

ي  مراقبة المساكن والمحال  االخر  للتحقي  من تصريف نفايت ا وقا ورات ا اصورة منظمة، والتحق -2
ووذلن ات ا   ،الصحية في ا وات ا  التدابير إلاادة البعوض والحشرا  االخر  دوا  األمن نظافة 
  .الالزمة للمحافظة دلى الصحة العامة ومنع تفشي األوبئة بين النا وافة جراءا  واإلاالحتياطا  

 . دما األ للحيلولة دون استمرار هذ جراءا  إمراقبة اليانصي  والقمار وات ا  ما يلزم من  -9
والبسطا  والمظال  وتنظيم حذية األمراقبة البادة المتعولين والمصورين والحمالين وماسحي  -1

  .دمل م
 .واللوحا دالنا  اإلمراقبة   -7
وهدم اآليل للسقوت من ا والمضرة االصحة العامة أو تلن التي تنبعث من ا الروائو بنية األمراقبة  -1

 .ا ل ا أو المسفو  دن اشو أصاحب ا نذار إالكري ة و لن اعد 
  .مراقبة األوزان والمناييل والمقاييس ودما ا -40
  .مراقبة وزن ما يباع االعملة في األسواق العامة خارج الدواكين والمستوددا  -44
  .الضالة من ا للوقاية من أخطارها وترخيص اتالن إو مراقبة الكالب  -45
 .ق لبيع امراقبة الحيوانا  المست دمة في النقل والعر وتنظيم أسوا -49
أو تعميل ا  مراقبة األراضي المنشوفة واإلنشاءا  وأسطحت ا وواج ات ا وتكليف أصحاب ا بتنظيف ا  -41
وتكون  ،أو أن يقوم المعلس البلد  بنفسه بذلن ودلى نفقت م إ ا ت لوا دن  لن األسوار حول ا،قامة إو 

المعلس للقيام بذلن  ير قابلة  بذل ا الش ادة التي يصدرها رئيس المعلس والتي تتضمن النفقا  التي
 .للطعن

 
  :نظمةاألوضع  -ج

من قانون البلديا  ( 14)من المادة ( ب)اموج  الفقرة  -المعلس البلد  ردني األلقد خو  المشرع 
التي تسادد دلى القيام ااالختصاصا  والوظائف نظمة األسلطة وضع  - 4122لسنة ( 51) رقم

و لن اقرار من معلس الوزراء  ،من هذ  المادة( أ)ا والواردة في الفقرة التي يقع دلى داتقه م مة تنفيذه
  .وبعد موافقة الملن دلى  لن
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قبل ممارسة االختصاصا  نظمة األهذ  صدار إومن هنا نعد أنه يتعين دلى المعلس البلد  
بوظيفة  والوظائف المووولة إليه وإال ادتبر القرار الصادر دنه اممارسة اختصاص معين أو القيام

 (194).معينة قرارا  معيبا  لعدم استناد  إلى نظام
للمعلس البلد  أن يصدر اموافقة معلس  -( 14)من المادة ( ج)اموج  الفقرة  -كما أجاز المشرع 

التي تعرض في  هوالفواكالوزراء أنظمة يحدد في ا نسبة الرسوم التي يعوز له استيفاؤها دن ال ضار 
التي يعوز له أن يتقاضاها دن األدما  المووولة إليه والمبينة في المادة  والرسوم ،العامةسواق األ
من  ا  المادة يعوز للمعلس البلد  امقتضى أنظمة يصدرها ( د)وبموج  الفقرة  ،من القانون ( 14)

المتاخمة للطري  المعبد ألو  مرة مال  األاعد موافقة معلس الوزراء وذلن استيفاء رسوم من أصحاب 
وقد  (195).من معموع النفقا % 20ال تزيد دن ن أدلى تلن الطري  دلى مالك م أو  واج ة بنسبة ط

منن الحاكم العسنر  اإلسرائيلي المعلس من استيفاء رسوم دن األرصفة ودن تمديد شبنة المعار  
التي تباع في  هوالفواكوما حدد صالحية المعلس البلد  في فرض الرسوم دلى ال ضار  ،العامة
 (196).ق العامة دون  يرها من البضائعاالسوا

أيضا  اموج  الفقرة  (197)تتمتع المعالس البلدية ام مة استشارية ،وباإلضافة إلى هذ  االختصاصا 
حيث أوج  المشرع دلى الدوائر  ،4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 14)من المادة ( هت)

و لن دندما تتولى الدوائر  ،المتعلقة اشفون ا الحنومية استطالع رأ  معلس البلدية في التشريعا 
من هذ  المادة التي تدخل أصال  في ( أ)الحنومية القيام اأ  دمل من األدما  المذوورة في الفقرة 

 .اختصاصا  المعلس البلد 
اأن  لن يشنل تعديا  دلى  ،(أ)الواردة في الفقرة دما  ااألإزاء قيام الدوائر الحنومية  ير  الباحثو 
ختصاصا  المعالس البلدية والتي ال يعوز التعد  دلي ا إال في حالة امتناع هذ  المعالس دن القيام ا

المشرع لم يبين مد  ن أمع مالحظة  ،وأن يتم  لن وف  الني القانوني الذ  يعيز الحلو  ،ام ام ا
  (198).رأ  المعلس ب ذا ال صوصلزامية إ

                                                 

 .549، اإلدارة المحليةشطناو ،  :انظر( 194)
 .541المرجع الساب ، ( 195)
دمتترو،  :أشتار إلتتى  لتتن. 4951، ص99، العتتدد ، معمودتتة األوامتتر والتعليمتا  العستتنرية4111لعتتام ( 217)األمتتر العستتنر  رقتم  انظتر( 196)

 .501، ي فلسطيناإلدارة المحلية ف
 .547، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 197)
 .501، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 198)
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اموج  القانون المفقت ضافيتين إقانون البلديا  فقرتين  من( 14)وقد أضان المشرع األردني للمادة 
وبعد تنسي  من المتصرن أو ( ح)حيث أجاز للوزير اموج  الفقرة  (199)،4175لسنة ( 55)رقم 

إنشاء معلس خدما  مشتر  لمعمودة متقاربة من المعالس البلدية أو القروية لتقديم خدما   ،المحافظ
س ال دما  المشتر  االش صية المعنوية ويمار  اختصاصا  ويتمتع معل ،مشتروة ل ذ  المعالس

المعلس البلد  أو المعلس القرو  المنصوص دلي ا في القوانين النافذة فيما يتعل  اال دما  
وما يتمتع الوزير اعد تنسي  المحافظ اسلطة ضم أ  بلدية أو  ،والمشاريع المشتروة التي يقوم ب ا

ااإلضافة إلى سلطة حله وتصفية أدماله والتزاماته خراج ا إر  أو معلس قرو  لمعلس ال دما  المشت
  .اموج  تعليما  يصدرها لذلن

لمعلس الوزراء سلطة إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ ( ت)كما منو المشرع األردني اموج  الفقرة 
 :المشار إلي ا سااقا  و لن فيما يتعل  ااألمور التالية( ج)أحنام الفقرة 

  . اوتشايل وظائف معلس ال دما  المشتر  وسلطاته في إدارة المشاريع المشتروة تحديد -4
الممثلين الذين تسمي م المعالس دضاء األدلى أن ال يقل ددد  ئهدضاأ و تعيين رئيس المعلس  -5

  .البلدية والقروية المشتروة والقر  في المعلس دن ثلثي أدضائه
دلى المشاريع المشتروة التي يقوم ب ا المعلس وتحديد ور جواألجمع الضرائ  والرسوم والعوائد  -9

  .طريقة تحصيل ا
  .شفون الموظفين والمست دمين واللوازم -1
  .المساهمة في تمويل معلس ال دما  وإدداد ميزانيته وإقرارها -2
حيث إلى أن هذا التعديل لم يطب  في الضفة الاربية حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية  يشارو 

ني المشرع الفلسطيني دلى تشنيل معالس ال دما  المشتروة اموج  قانون ال يئا  المحلية 
    .4111لسنة ( 4)الفلسطينية رقم 

اأن المشرع قد خوي  هذ  المعالس الباحث عد ي ،وبعد هذا العرض الختصاصا  المعالس البلدية
ال سيما إ ا ما توافر  ل ا الموارد  ،اختصاصا  واسعة يمنن من خالل ا تطوير المعتمعا  المحلية

مع مالحظة أن هذ  االختصاصا  محصورة االعان   ،المالية الكافية لممارسة هذ  االختصاصا 
التنفيذ  وال دماتي وتفتقر إلى العوان  التنموية التي تسادد دلى تطوير هذ  المعالس وتنمية 

 .مواردها

                                                 

 .   4175لسنة ( 55)اموج  القانون رقم  المضافة، 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 14)من المادة ( ، تج)انظر الفقرا  ( 199)
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 :اختصاصات رئيس المجلس البلدي -ثانيا  
دلى أن تنات االرئيس الصالحيا   4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 15)المادة  نصت

 :والمسئوليا  التالية
ويعد جدو  األدما   ي تي الرئيس بددوة المعلس إلى االنعقاد في مواديد يحددها ويعلن دن ا، -4

 .في ا ويرأ  العلسا  ويتولى إدارت ا والمحافظة دلى النظامدضاء لألويبلغ  لن 
دقود البيع والشراء برام إوما يتولى نيااة دن المعلس  ،يقوم الرئيس بتنفيذ قرارا  المعلس البلد  -5

واالقتراض وقبو  التبردا  يعار واإلوالصلو والعطاءا  والتع دا  والمقاوال  وااللتزاما  والرهن 
  .ذهاالالزمة لتنفيجراءا  اإلوال با  وما شااه  لن من المعامال  ويت ذ 

يتولى رئيس المعلس م مة تمثيل المعلس في المفتمرا  واالجتمادا  ولد  الع ا  الرسمية،  -9
ولم يفرض المشرع أ  قيد دلى حضور رئيس المعلس في الضفة القريبة للمفتمرا  واالجتمادا ، أما 

  دلى من نظام رؤساء البلديا  حصو  رئيس المعلس البلد( 9)فقد اشترطت المادة ردن األفي 
  (200).موافقة الوزير المسبقة لذلن

 . يتولى الرئيس جميع م ابرا  البلدية مع الدوائر الحنومية وال يئا  واألفراد في جميع شفون ا -1
ونتيعة لذلن يتولى  ،يقوم االمحافظة دلى حقوق البلدية والدفاع دن مصالح ا االطرق القانونية -2

 . بددو  مرفودة ضد البلدية أو من قبل امر األكم سواء تعل  رئيس المعلس تمثيل البلدية أمام المحا
دلى إنشاء محاكم بلدية وبالتالي ترفع  4122لسنة ( 51)ولم يني قانون البلديا  األردني رقم 

أما في الضفة الاربية فقد أصدر الحاكم العسنر  اإلسرائيلي  ،المحاكم النظاميةمام أالمنازدا  البلدية 
تتولى م مة فض المنازدا  ويعين مقرها  ،كم بلدية في البلديا  التي تتقدم اطل  لذلنأمرا  اإنشاء محا

  (201).من قبل ضااط القيادة للشفون العدلية في قيادة المنطقة
وينون للحنم الصادر دن ا قوة الحنم  ،ويعين قضاة المحاكم البلدية من بين قضاة محاكم الصلو

إال أن الع از اإلدار  في هذ   ،  وقابليته لالستئنانالصادر دن محاكم الصلو من حيث تنفيذ

                                                 

، 4/45/4175متتن العريتتدة الرستتمية بتتتاري   9441، المنشتتور فتتي العتتدد 4175لستتنة ( 12)متتن نظتتام رؤوستتاء البلتتديا  رقتتم ( 9)المتتادة ( 200)
4179. 

اإلدارة دمترو،  :أشتار إلتى  لتن. 94، 91، معمودتة األوامتر والتعليمتا  العستنرية، العتدد 4119لعتام ( 994)األمر العسنر  رقتم  :انظر( 201)
 .501، المحلية في فلسطين
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وت تي البلديا  اعباية  ،رواتب م من صندوق اى موظفيه من قبل البلدية ويتقاض ُيع يتنالمحاكم 
 .الصادرة دن محاكم احنام األالاراما  وتنفيذ 

حرن والصنادا  وت تي هذ  المحاكم االنظر في المنازدا  المتعلقة اقانون البلديا  وقانون ال
وقانون حماية األشعار والماروسا   ،بنيةواألوقانون األوزان والمقاييس وقانون تنظيم المدن والقر  

  (202).وقانون رخي الم ن وقانون حظر ردي المادز
يعتبر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومرجع دوائرها وموظفي ا وينون مسفوال  دن مراقبت ا  -9

  .في ادما  األوضمان حسن سير 
  .يتولى رئيس المعلس البلد  م مة اإلشران دلى إدارة أمال  البلدية وأموال ا ودلى صيانت ا -1
ومن ثم يقوم برفع ا إلى المعلس  ،يقوم اإدداد الميزانية السنوية وبرامج المشاريع المنو  تنفيذها -7

 .البلد  إلقرارها ومن ثم إلى الوزير لتصديق ا
  .ل الواردا  واالمر اصرن النفقا  وإصدار الحواال  وفقا  للموازنةيراق  تحصي -1
اموج  قانون برام ا إدقود المقاوال  التي يعوز للمعلس برام إيعوز لرئيس المعلس البلد   -40

البلديا  أو أ  قانون آخر شريطة أن ال تزيد قيمة المقاولة دن المبلغ الذ  يعينه المتصرن لذلن، 
وما يشترت أن ينت ي أجل المقاولة في احر  ،دينار في السنة مئةفي جميع األحوا  وأن ال يتعاوز 

قيمة المقاولة إلى  4175لسنة ( 55)وقد رفع المشرع في القانون رقم  ،السنة المالية التي دقد  في ا
 .دينار مئتي
تصديق ما اعد ويقوم برفع ما إلى الوزير ل ،إدداد الحساب ال تامي والتقرير السنو  للبلدية -44

 (203).إقرارهما من قبل المعلس البلد 
 ،4191وقد استمر رئيس المعلس البلد  في الضفة الاربية اممارسة هذ  االختصاصا  اعد دام 

الحاكم العسنر  اإلسرائيلي من خال  التعليما  واألوامر حدث ا أااستثناء اعض التعديال  التي 
فقد قام المشرع بتحديد اختصاصا  رئيس المعلس  ،دنأما في األر  .العسنرية التي أصدرها لذلن

يي ُنهحيث منو اعض هذ  االختصاصا  إلى مدير البلدية الذ   ، اوتضييق البلد  الوزير اعد تنسي   ُيع 
 ،4175لسنة ( 55)و لن اموج  القانون رقم  ،من المتصرن والرئيس ونائ  الرئيس ال  ولعنة تضم 

                                                 

 .501المرجع الساب ، ( 202)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 95، 21)انظر المواد ( 203)
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تنات االمدير االختصاصا  والمسفوليا  ن أدلى  (204)،(15)من المادة ( 9)حيث نصت الفقرة 
  :وينون مسفوال  دن ا أمام المعلس ،التالية

 . رئاسة ج از الموظفين في البلدية وينون مسفوال  دن مراقبة وضمان حسن سير األدما  في ا -4
  .رمت ا البلديةتنفيذ قرارا  المعلس البلد  تحت إشران الرئيس ومتااعة تنفيذ العقود التي أب -5
إدداد مشروع جدو  أدما  العلسا  في المعلس وحضور العلسا  والمشاروة في المناقشا  دون  -9

  .أن ينون له ح  التصويت
  .اإلشران دلى صيانة أمال  البلدية وأموال ا والمحافظة دلي ا -1
ال تامي ورفع ا إلى الرئيس إدداد مشروع الميزانية السنوية والتقرير السنو  وربع السنو  والحساب  -2

 .في الوقت المحدد
  .اصرن النفقا  وإصدار الحواال مر واأل ،مراقبة تحصيل واردا  البلدية ومتااعت ا -9
 مئةدقد أ  مقاولة من مقاوال  الشراء أو ال دما  ال اصة االبلدية والتي ال تزيد قيمت ا دتن  -1

 .دينار
رئيس المعلس شريطة أن يتم  لن اقرار صادر دن  ممارسة الصالحيا  المفوضة إليه من -7

    .المعلس وموافقة المتصرن
من قانون البلديا  رقم ( 15)من المادة ( 5)فقد نصت الفقرة  ،وب صوص اختصاصا  نائ  الرئيس

دلى أن يمار  نائ  الرئيس المسفوليا  واالختصاصا  الم ولة للرئيس في  ،4122لسنة ( 51)
ووذلن في حا   ،أو في حا  سفر  في م مة خارج المملكة ،رض أو اإلجازةحا   يااه اسب  الم

 .شاور مروز رئيس المعلس البلد 
 

 اختصاصات المجلس القروية  :الفرع الثاني
تتولى المعالس القروية  –دلى سبيل الحصر–المشرع األردني معمودة من االختصاصا  فرد ألقد 

وما منو  .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 44)و( 1)و لن في المادتين  ،م مة مباشرت ا
درض الختصاصا  وفيما يلي  .األخر  دما  األالمشرع لرئيس المعلس القرو  سلطة مباشرة اعض 

  :المعلس القرو  ورئيس المعلس
  :اختصاصات المجلس القروي  -أوال  

                                                 

 .4175لسنة ( 55)، المعدلة اموج  القانون المفقت رقم 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 15)انظر المادة ( 204)
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م اختصاصا  المعالس القروية إلى الحظ من خال  قانون إدارة القر  اأن المشرع األردني قد قسيُ 
الثاني فيتعل  ااالختصاصا   أما القسم ،يتعل  القسم األو  ااالختصاصا  اإلنشائية ،قسمين
  :وفقا  للتفصيل التالي ،من ما دلى حدة ال  وونتناو   ،التقريرية

صت المادة فقد ن .قصد بذلن سلطة المعلس للقيام ااألدما  واألشاا يو  :االختصاصا  اإلنشائية -أ
دلى سلطة المعلس القرو  للقيام ااألدما   ،4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 1)

  (205):التالي
  .أن يفسس مدار  وحدائ  مدرسية -4
  .أن يفسس مستوصفا  -5
  .أسواقا  دامة وأسواقا  للمزايدة العلنية وينظم ا ئي يأن  -9
 .المسال  وينظم  او الحيوانا  ئي يأن  -1
  .وتحسين انارت ا إو العامة وتبليط ا ماكن واألإنشاء الطرق  أن يتولى -2
  .أن يقوم بت يئة موارد الميا  وتنظيم ا -9
  .أن يقوم اأدما  التحريج وبناء السالسل حو  األراضي -1
  .أن يفرض تنفيذ األشاا  وفقا  ألحنام القوانين النافذة -7
   .أن يعين وتبة المعلس وموظفيه ومست دميه ويقيل م -1
  . ميتحسين مراف  القرية الصحية ونظافت ا وصحة سنان ا وسالمت م ورفاهت -40

منو للمعلس القرو  ن أا ،حناماألدد  الحاكم العسنر  اإلسرائيلي من هذ   4191وبعد دام 
صالحية إصدار نظام يتقاضى اموجبه من أصحاب األراضي المعاورة للشوارع واألرصفة العديدة بد  

   (206).من التكاليف شريطة مصادقة المسفو  دلى هذا النظام% 20دن  اشترا  بنسبة ال تزيد
 
قصد بذلن سلطة المعلس القرو  اات ا  القرارا  المتعلقة بتنفيذ يو  :االختصاصا  التقريرية -ب

والقرارا  المتعلقة أيضا  بتحقي  الاايا   ،من قانون إدارة القر  ( 1)األدما  الواردة في المادة 
  (207):التالية

                                                 

 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 1)المادة  :انظر تفصيال  ( 205)
دمتتترو،  :أشتتتار إلتتتى  لتتتن. 4979، 91ة، العتتتدد ، معمودتتتة األوامتتتر والتعليمتتتا  العستتتنري4111لعتتتام ( 290)ر  رقتتتم األمتتتر العستتتن انظتتتر( 206)

 .545، اإلدارة المحلية في فلسطين
 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 44)المادة  انظر( 207)
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 . خالية من النفايا  والعوائ ها ؤ اقاإو لمحافظة دلى نظافة الشوارع واالماكن العامة ا -4
وإزالة المنارة  ،العمل دلى منع تراكم القا ورا  والنفايا  المضرة االصحة العامة -5

  .الناشئة دن أ  حفرة مرحاض أو مصرن أو معرور أو خالن  لن
والمصارن والمعار  والموارد األخر  فرض تنظيف ينابيع الميا  وأحواض ا وخزانات ا  -9

  .للميا  وصيانت ا ااستمرار ووقايت ا من التلوث
  .اإلشران دلى سعة الطرق وأدما  البناء -1
  .السارية والمعديةمراض األمنع انتشار  -2
  .فرض التبليغ دن المواليد والوفيا  للسلطا  التي قد تسمى ل ذا الارض -9
 .الزراديةوبئة واألرة ومنافحة األمراض الضادشاب تالن األإو حماية الاااا   -1
ات ا  التدابير الالزمة لمنع انعران التربة وتعيين مواديد محددة للحصاد وجني  -7

 . المحصو 
وتنظيم انتقال ا وات ا  االحتياطا  الالزمة   اوسقيتنظيم دملية ردي المواشي  -1

لمراقبة الكالب وات ا  م حنااألووضع  ،للحيلولة دون انتشار أمراض المواشي والطيور والنحل
 .التدابير األخر  ضد داء الكل 

والمباني والمواقع ر  خاألحماية أمال  الحنومة أو القرية أو األمال  العمومية  -40
  .التاري ية 

  .وصيانت امال  األتنظيم دالما  حدود  -44
اللواء دلى أن ا تفيد صحة  ات ا  أ  قرارا  أخر  اشأن الاايا  التي يواف  متصرن -45
  . ميتالقرية وسالمت م ورفاهنان س

لت المادة  للمعلس القرو  سلطة فرض وتحصيل وقبض الرسوم والضرائ  التي يصرح ( 49)وقد خوي
وما منو المشرع األردني للمعلس القرو   .ب ا متصرن اللواء اما في  لن الضريبة الش صية

فيما يتعل   ،ن يقيمون دادة في القريةصالحية التحنيم في المنازدا  التي تقع بين أ  من الفرقاء الذي
و لن من خال  لعنة يتولى تعيين ا المعلس وتتألف من ثالثة أدضاء دلى  ،اأ  مسألة من المسائل

إحالة النزاع  يصبو من اإلمنانوقد أورد المشرع معمودة من الشروت ال بد من توافرها حتى  ،األقل
 :وهي ،إلى التحنيم
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أو تنتمي إلى صنف  ،هذ  المسائل مالئمة للفصل في ا االتحنيم أندلى أن يواف  متصرن اللواء  -أ
من المسائل التي يواف  متصرن اللواء دلى أن ا مالئمة للفصل في ا االتحنيم اسب  أن هذ  المسائل 

  .قد جر  العادة دلى الفصل في ا االتحنيم
 . الن والموظف اإلدار  بيان خطي االمسائل الم تلف دلي ا موقع من جميع الفرقاء في ال -ب
  .موافقة الفرقاء دلى إحالة النزاع للتحنيم -ج

وقد أبدينا مالحظتنا  ،يقيمون في القرية منموهنا  شرت آخر أشرنا إليه وهو أن ينون أطران النزاع 
لذلن نحتفظ هنا بذا  المالحظا   ،دلى هذ  اللعنة دند الحديث دن اللعان المحلية للمعالس القروية

  .سااقا  بديناها أالتي 
 

  :اختصاصات رئيس المجلس القروي  -ثانيا  
   :وتتمثل هذ  االختصاصا  فيما يلي

 ،رئاسة جلسا  المعلس القرو  ااستثناء تلن العلسا  التي ينون ضمن جدو  األدما  في ا -4
وال بد  (208).فعليه في هذ  الحالة التنحي دن رئاسة العلسة ،احث مسألة  ا  دالقة برئيس المعلس

من اإلشارة إلى أن دلى المعلس القرو  أن يعقد جلسة دادية واحدة دلى األقل في الش ر لمناقشة 
يعوز لرئيس المعلس ولنائبه في حا   يااه أن يددو المعلس لعقد جلسة نه أإال  ،العامةمور األ

إلى جميع فة واوما يتعين دلى الرئيس أو نائبه في حا   يااه ددوة األدضاء  ،خاصة في أ  وقت
  (209).العلسا  التي يعقدها المعلس قبل مودد العلسة بثماني وأربعين سادة دلى األقل

تمثيل القرية في االجتمادا  والمفتمرا  ولد  الع ا  الرسمية وشبه الرسمية اادتبار  ش صا   -5
  (210).معنويا  داما  

احضور دضوين من أدضاء وال يعوز له ختم أ  مستند إال  ،يحتفظ ا تم المعلس القرو   -9
  (211).الحاضرون دلى المستند للداللة دلى حضورهمدضاء األوأن يوقع  ،المعلس دلى األقل

  (212).إقامة الدداو  دلى الذين ي الفون قرارا  المعلس وترفع الدداو  ااسم المعلس القرو   -1
 

                                                 

 . 4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 2)من المادة ( 1)الفقرة ( 208)
 .4219، 49/2/4129من العريدة الرسمية بتاري   4512، المنشور في العدد 4129لسنة ( 4)من نظام إدارة القر  رقم ( 9)المادة ( 209)
 .424، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 210)
 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 9)من المادة ( 9)الفقرة ( 211)
 . 4121لسنة ( 2)ن قانون إدارة القر  رقم م( 44)من المادة ( 1)الفقرة ( 212)
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 البلدية والقروية  جالسمللالموارد المالية  :الفرع الثالث
معالس البلدية والقروية أداء الم ام واالختصاصا  المووولة إلي ا نحو تنمية المعتمع ال يمنن لل
وبالتالي تكون هذ  االختصاصا  دون  ،دون توافر الموارد المالية الالزمة للقيام بذلن  وتطوير المحلي 

موارد المالية للبيان وفيما يلي  .المادية لتنفيذهامنانيا  اإلجدو  إ ا لم تتوافر لد  هذ  المعالس 
 :دلى حدة ، وللمعالس البلدية والقرويةل

  :الموارد المالية للمجالس البلدية -أوال  
وتعرن الضريبة اأن ا فريضة مالية يدفع ا المنلف قانونا  وجبرا  مساهمة منه في  :ئ االضر  -4

يبة من أهم وتعد الضر  (213).األدباء والتكاليف المحلية ودون أن يعود دليه نفع مباشر من دفع ا
، 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 11)الموارد المالية للمعالس البلدية، وقد نصت المادة 

ال اضعة لضريبة راضي واألدلى أن تقوم وزارة المالية ااستيفاء ضريبة لمنفعة البلديا  دن األبنية 
 :وهذ  الضرائ  هي ،األبنية واألراضي داخل منطقة البلديا 

 . السنو  لألبنية اما في  لن الساحا  التي تقوم دلي ا وتحيط ب ايعار اإلن صافي قيمة م% 1 -أ
  .السنو  لألراضي التي لم تنشأ دلي ا أبنيةيعار اإلمن صافي قيمة % 2 -ب
وتعد الرسوم أيضا  من أهم الموارد المالية للمعالس البلدية، وتستوفي المعالس البلدية  :الرسوم -5

 (214):وهذ  الرسوم هي ،ال دما  التي تقدم ا لألفراد الرسوم مقابل
يستوفي ا من  ،خيرةاألمن بد  المزايدة % 9حيث يستوفي المعلس البلد  رسما  بنسبة  :رسم الداللة -أ

  .مشتر  األموا  المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية
من الرسوم التي تستوفي ا % 92نسبته حيث ت صي الحنومة ما  :رسم النقل دلى الطرق  -ب

  .و لن لمنفعة المعالس البلدية ،امقتضى قانون النقل دلى الطرق دن رخي اقتناء المروبا 
من قانون ( 14)من المادة( ج)فقد أجاز  الفقرة: هوالفواكالرسوم المقررة دلى بيع ال ضار  -ج

 ،العامةسواق األالتي تعرض في  هفواكوالي رسوما  دن ال ضار فالبلديا  للمعلس البلد  أن يستو 
 ،دلى أن تعين مقاديرها أو نسب ا اموج  أنظمة تصدر دن المعلس البلد  اعد موافقة معلس الوزراء

                                                 

 .554، اإلدارة المحليةشطناو ،  :انظر( 213)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 20، 17)انظر المواد ( 214)
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من قيمة % 1وحدد مقدار الرسم بنسبة  هوالفواكواستنادا  لذلن صدر نظام أسواق العملة لل ضار 
  (215).المبيع مناصفة بين صاح  المحصو  والمشتر  

إ  تستوفى المعالس البلدية رسوما  دن ول حرفة أو م نة تمار  ضمن  :رسوم الحرن والم ن -د
إال أن  ،وقد حدد  قيمة هذ  الرسوم اقانون الحرن والصنادا  وقانون رخي الم ن ،حدود البلدية

  (216).قيمة الرسم ت تلف حس  درجة الحرفة أو الم نة وتصنيف ا في القانون 
لحساب  ا ئااستيفاوم العمروية دلى المحروقا  والتي تقوم السلطا  العمروية وهنا  أيضا  الرس

 ،المعالس البلدية وبالكيفية التي تستوفي ب ا الرسوم العمروية العادية اموج  قانون العمار  والمنو 
خمسة فلو  دن ؛ فلس دن ول لتر 5.5اما يعاد   ،دشرة فلو  دن ول جالون من البنزين :وهي

؛ فلسا  دن ول لتر من السبيرتو النقين و دشر ؛ فلس دن ول لتر 4.4اما يعاد   ،من الكازكل جالون 
من قيمة البضائع والمواد األخر  ال اضعة % 5؛ دشرة فلو  دن ول لتر من السبيرتو المشرب

  (217).هوالفواكللرسوم العمروية ااستثناء ال ضار 
التي تصدرها نظمة األوتحدد نسبت ا امقتضى  ،ةأن هنا  رسوما  أخر  تستوفي ا المعالس البلدي كما
ووذلن رسوم االشترا  في  ،مثل الرسوم المفروضة دلى الحيوانا  المذبوحة في المسل  البلد  ،لذلن

 ،مرةو  ألاعض ال دما  البلدية مثل خدما  الميا  والك رباء والمعار  التي تستوفى من المشتروين 
 .وفرز األراضيبنية األ لن أيضا  رسوم رخي مثلة أومن 

ويمنن تعريف الارامة اأن ا مبلغ من النقود يدفع وعزاء دلى ارتكاب م الفة الحنام  :الاراما  -9
وتشمل الاراما  التي تقوم اعابيت ا السلطة المروزية دن م الفا  قانون النقل  (218)،القوادد القانونية
ظمة نلألقررها البلديا  دلى الم الفين ووذلن الم الفا  الصحية والم الفا  التي ت ،دلى الطري 

  (219).البلدية
دلى ( 11،20،24)وتوزع حصيلة اإليرادا  التي تقوم اعبايت ا الحنومة المروزية اموج  المواد 

البلديا  وف  النس  التي يحددها معلس الوزراء بناء  دلى تنسي  الوزير مع مراداة االدتبارا  الواردة 
وما أجاز المشرع األردني لمعلس الوزراء  ،4122لسنة ( 51)البلديا  رقم  من قانون ( 25)في المادة 

                                                 

رستتمية متتن العريتتدة ال 4159، المنشتتور فتتي العتتدد 4199لستتنة ( 21)متتن نظتتام أستتواق العملتتة لل ضتتار والفواكتته رقتتم ( 54)انظتتر المتتادة ( 215)
 .4009، 2/9/4199بتاري  

 .552، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 216)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 11)المادة ( 217)
 .559، اإلدارة المحليةشطناو ،  :انظر( 218)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 24)المادة ( 219)



106 

 

بناء  دلى تنسي  الوزير أن ي صي قسما  من حصيلة هذ  اإليرادا  لمعالس ال دما  المشتروة 
   (220).لتمنين ا من القيام امشاريع  ا  أهمية تستلزم المساددة

المستفيدين من مال  األمعالس البلدية من أصحاب وتتعل  االمبالغ التي تستوفي ا ال :العائدا  -1
ويحدد المعلس قيمة هذ  المبالغ بنسبة  ،اعض المشرودا  وتعبيد الطرق وتزفيت ا وإنشاء األرصفة

ووذلن  (221)،من قيمة النفقا % 20دلى تلن الطري  دلى أن ال تزيد دن مالك م أطو  واج ة 
صحاب األراضي المستفيدين من المشاريع البلدية المبالغ التي تستوفي ا المعالس البلدية من أ

  (222).هذ  المبالغ دلى أسا  الفرق بين قيمة األرض قبل وبعد تنفيذ المشروع ُتق دترحيث  ،اإلنشائية
وتشمل المبالغ التي تحصل دلي ا المعالس البلدية  :المعالس البلدية من أمالك ا ال اصةيرادا  إ -2

من قانون البلديا  رقم ( 11)وف  أحنام المادة  ،المنقولة و ير المنقولة مقابل بيع أو تأجير أموال ا
  .ووذلن المبالغ التي تحصل دلي ا البلديا  مقابل تزويد السنان االك رباء والماء ،4122لسنة ( 51)
للمعلس البلد  أن  4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 12)وقد أجاز  المادة  :القروض -9

أمواال  من أ  ج ة اعد موافقة الوزير دلى الع ة التي يفخذ من ا القرض والااية التي سينف  يستقرض 
وتلعأ البلديا   ،دلي ا ومقدار الفائدة وويفية التسديد وأ  شروت أخر  يستلزم ا الحصو  دلى القرض

استلزم  وفي حا  ،نمائيةنشائية واإلاإللالقتراض دادة دندما تكون اصدد تنفيذ اعض المشاريع 
  .يشترت موافقة معلس الوزراء دلى  لن القرض ،الحصو  دلى القرض وفالة الحنومة

حيث تقوم الحنومة المروزية بتقديم مبالغ مالية إلى المعالس  :اإلدانا  والمساددا  الحنومية -1
 ام ا و لن لتمنن ا من مباشرة م ،البلدية دندما تكون هذ  المعالس تعاني من النقي في ميزانيت ا

  .واختصاصات ا
  :الموارد المالية للمجالس القروية -ثانيا  
تمتلن المعالس القروية دادة أموا  منقولة و ير  :المعالس القروية من أمالك ا ال اصةيرادا  إ -4

ونتيعة استثمار هذ  األموا  وإقامة اعض  ،منقولة واألراضي الزرادية والعقارا  واآلال  الزرادية
مالي يشنل مصدرا  م ما من يراد إتحصل المعالس القروية دلى  ،ا أو تأجيرها أو بيع االمشاريع في 

   (223).مصادرها المالية

                                                 

 .  4175لسنة ( 55)، المعدلة اموج  القانون رقم 4122لسنة ( 51)البلديا  رقم من قانون ( 25)المادة  :انظر( 220)
 .559، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 221)
 .551، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 222)
 .425، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 223)
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دلى أن يصدر  ،4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 45)وقد نصت المادة  :العوائد -5
في  لن الضريبة  الوزير أمرا  يقرر اموجبه أصنان العوائد التي يعوز لمعلس القرية فرض ا اما

  (224).الش صية وأن يقرر الحد األدلى لمقادير العوائد المذوورة وطريقة الطعن في مقدارها وفرض ا
للمعلس  4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 41)أجاز المشرع اموج  المادة  :القروض -9

ة يواف  دلي ا متصرن القرو  اعد موافقة متصرن اللواء أن يقترض ماال  من أ  ش ي أل   اي
لوفاء  لن القرض وفائدته، وأن يقترض مينا  تأيرهن لد  الدائن أ  أموا  ت ي المعلس ن أو  ،اللواء

أ  مبلغ أو مبالغ من الما  من أ  مصرن اصورة مفقتة شريطة التقييد االشروت التي يفرض ا 
  .متصرن اللواء لذلن

هو الم تي اإدطاء القروض للمعالس صبو أو  ،4199وقد تأسس صندوق تنمية المدن والقر  سنة 
  .إلى بنن تنمية المدن والقر   4117وقد تحو  هذا الصندوق في دام  ،القروية

افعل  يعاق  ول من خالف ،من قانون إدارة القر  ( 44)من المادة ( 2)امقتضى الفقرة  :الاراما  -1
 ،اارامة مقداره ا خمسة دنانير( 44)أ  قرار صادر امقتضى المادة حنام أأو تر  أ  حنم من 

 .وتدفع هذ  الارامة إلى صندوق القرية لمصلحة المعلس القرو  
يعوز للمعلس القرو  قبو  ال با  والتبردا  والوصايا التي يقدم ا  :التبردا  وال با  والوصايا -2

 ،القروية الملقاة دلى دات  المعالسدباء األمساهمة من م في  ،من من و الماتربسنان القرية أو 
إال أنه يتمتع بدرجة من األهمية ألنه يعبر دن انتماء السنان  ،وبالر م من أن هذا المورد يبقى محدودا  

 .وشعورهم االمسفولية تعا  تطوير وتنمية معتمع م
وهي المبالغ التي تقدم ا الحنومة المروزية إلى المعالس القروية  :والمساددا  الحنوميةدانا  اإل -9

  .نيات ا ومساددات ا في تنفيذ المشاريع التي تنو  القيام ب الددم ميزا
وقد ني دليه المشرع  ،وهنا  مورد أخر من الموارد المالية للمعالس القروية ال بد من اإلشارة إليه

حيث أجاز لمعلس الوزراء اعد تنسي  الوزير  ،4122لسنة ( 51)األردني في قانون البلديا  رقم 
وتدفع  ،لمعالس القر  لتمنين ا من القيام امشاريع  ا  أهمية تستلزم المساددة تقديم مساددا  مالية

هذ  المساددا  من حصيلة الواردا  التي تقوم اعبايت ا الحنومة لمنفعة البلديا  امقتضى المواد 
(11 ،20، 24).(225)  

                                                 

 .ألمر من اختصاص معلس الوزراء، حيث أصبو إصدار  لن ا4119لسنة ( 1)ددلت هذ  المادة اموج  القانون رقم ( 224)
لستتنة ( 55)، وقتتد دتتدلت هتتذ  المتادة اموجتت  القتتانون المفقتتت رقتتم 4122لستتنة ( 51)متتن قتتانون البلتديا  رقتتم ( 25)المتتادة  :انظتر تفصتتيال  ( 225)

 .، حيث أصبو جزءا  من هذ  الواردا  يدفع ومساددة لمعلس ال دما  المشتروة أيضا  4175
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إال أن  ،واسعة الحظ في ختام هذا المطل  أن المشرع األردني قد منو المعالس البلدية اختصاصا يو 
حالت دون مزاولة االختصاصا  المقررة  ،وتحديدا  في الضفة الاربية ،قلة الموارد المالية وضعف ا

ووان  لن نتيعة سوء  .وبالتالي فقد  المعالس البلدية دورها في تنمية وتطوير معتمعات ا ،قانونا  
وخالفا   .المروزية أيضا  دانا  اإلة الظرون االقتصادية السائدة في الضفة الاربية في تلن الفترة وقل

 ،إلى المعالس القروية اختصاصا  ضيقة وقليلة وأخضعت لوصاية مروزية شديدةسند  أفقد  ،لذلن
 .كافة الذ  أد  إلى ت لف هذ  المعالس في المعاال مر األ
 

 الرقابة اإلدارية على المجالس البلدية والقروية :المطلب الثالث
لسنة ( 2)وقانون إدارة القر  رقم  4122لسنة ( 51)اموج  قانون البلديا  رقم ردني األمنو المشرع 

في حين لم تتعد السلطا  التي  ،سلطة الرقااة دلى ال يئا  المحلية ألج زة السلطة التنفيذية 4121
  .دلى هذ  ال يئا  من قبل البرلمان والقضاء األطر العامة فقط ُتمار  

من ج ة إدارية ولم يمنح ا لع ة كثر ألة دلى المعالس البلدية والقروية وقد خو  المشرع سلطة الرقاا
مع مالحظة التفاو  في مد  سلطة الرقااة المقررة دلى المعالس البلدية دن ا في المعالس  ،واحدة
  :في الفروع الثالثة اآلتيةمور األمعالعة هذ  ستتم  ،ولتفصيل  لن ،وبناء  دلى ما تقدم .القروية

 

 رقابة مجلس الوزراء على المجالس البلدية والقروية  :الولالفرع ا
( 2)وقانون إدارة القر  رقم  ،4122لسنة ( 51)ديا  رقم ليمار  معلس الوزراء اموج  قانون الب

  :وفقا  للتفصيل التالي ،سلطة الرقااة دلى المعالس البلدية والقروية ،4121لسنة 
  :س البلديةرقابة مجلس الوزراء على المجال -أوال  
ووذلن تعا   ،لمعلس الوزراء سلطة الرقااة تعا  المعالس البلدية وأدضائ اردني األالمشرع سند ألقد 

  :نر  بيان  لن في النقات اآلتية ،دضائ اأ و ففيما يتعل  االرقااة دلى المعالس البلدية  .أدمال ا
ت اء دورته ويعني  لن وضع ن اية للمعلس البلد  قبل ان :حل المعلس البلد  -4

من قانون البلديا  ( 7)ادة وقد ني المشرع دلى سلطة معلس الوزراء هذ  في الم ،القانونية
 :لحل المعلس البلد  همان يحالتويتضو من الني أن هنا   ،4122لسنة ( 51) رقم
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دلى أن  (226)،حل المعلس البلد  وتعيين لعنة تقوم مقامه لمدة ال تزيد دن سنة :ىولاألالحالة 
وال ينون قرار الحل  ،ن قرار الحل تعيين مودد إلجراء انت ااا  المعلس العديد خال  هذ  المدةيتضم

المعلس العديد خال  هذ  المدة يستمر المعلس  ُينت   وإ ا لم  ،خاضعا  أل  طري  من طرق الطعن
  .المعلس العديد نت   يُ القديم في ممارسة أدماله حتى 
اإدارة البلديا  من خال  لعان معينة في الضفة سرائيلية اإللسلطا  وقد أد  هذا الوضع إلى قيام ا

  (227).4174الاربية اعد حل معظم المعالس البلدية دام 
أجاز المشرع األردني للوزير في حا  نقي ددد أدضاء المعلس البلد  دن النصاب  :الحالة الثانية

أو يعين لعنة تقوم مقام  ،لمراكز الشا رةالقانوني أن يصدر قرارا  اادتبار المعلس منحال  أو يمأل ا
وبالتالي  (228).ويعوز تعديد هذ  المدة في حا  تعذر إجراء االنت ااا  خالل ا ،المعلس للمدة المتبقية

وما  ،تنص  رقااة معلس الوزراء ب ذا ال صوص االموافقة دلى قرار الوزير اادتبار المعلس منحال  
المعلس البلد  ينون اقرار من معلس الوزراء دما  أاللعنة القيام أن تعديد المدة التي تتولى خالل ا ا

    (229).أو أن يقوم معلس الوزراء بتعيين لعنة جديدة وللمدة التي يراها مناسبة ،اعد تنسي  الوزير
استنادا  إلى القاددة العامة التي  ،وقد اشترت المشرع األردني تسبي  قرار الوزير احل المعلس البلد 

وبالتالي استثنى المشرع  ،ن اإلدارة  ير ملزمة بتسبي  قرارات ا إال إ ا ني المشرع دلى  لنتقضي اأ
لذلن فقد ني المشرع دلى إجراء االنت ااا  ضافة إو  (230).قرار حل المعلس البلد  من هذ  القاددة

المعلس  قرار حلحات أإزاء  لن أنه وبالر م من أن المشرع الباحث ر  يو  .العديدة خال  هذ  المدة
وأن يحدد  ،تمنى دلى المشرع أن يحيط  لن امزيد من هذ  الضمانا ي هإال أن ،البلد  ب ذ  الضمانا 

مور األوأن يوول ل ذ  اللعنة م مة تصريف  ،حاال  حل المعلس البلد  دلى سبيل الحصر
ينطو  وأن يمنع حل المعلس مرتين لنفس السب  و لن لل طورة التي  ،المستععلة والضرورية فقط

  .دلي ا مثل هذا اإلجراء
من قانون البلديا  اسلطة تعيين رئيس ( 91)يتمتع معلس الوزراء اموج  المادة  -5

ووذلن تحديد الرات  والعالوا  والنفقا  السفرية التي يتقاضاها  ، تهقالإو  المعلس البلد 

                                                 

 .، برفع ا إلى سنتين4175لسنة ( 55)ذ  المدة اموج  القانون رقم دد  المشرع األردني ه( 226)
 .  510، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 227)
 .111، 9/1/4197من العريدة الرسمية بتاري   5401والمنشور في العدد  4197لسنة ( 20)هنذا ددلت المادة اموج  القانون رقم ( 228)
 .514، اإلدارة المحليةشطناو ، ( 229)
 .519المرجع الساب ، ( 230)
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طري  من   ألو لن بناء دلى تنسي  الوزير وينون قرار  اإقالة الرئيس  ير قابل  ،الرئيس
  .طرق الطعن فيه

لكل معلس بلد  و لن استنادا  ضافيين إالموافقة دلى قرار الوزير بتعيين دضوين  -9
   .من قانون البلديا ( 51)للمادة 

البلدية وقد منو معلس الوزراء اموج  القانون لااء إاالموافقة دلى قرار الوزير  -1
  (231).اعد تنسي  الوزير صالحية إنشاء البلديا  أيضا   ،4175لسنة ( 55)رقم
من قانون البلديا  سلطة إدادة العضوية ( 91)يملن معلس الوزراء اموج  المادة  -2

إلى الش ي الذ  فقد دضويته من المعلس البلد  نتيعة تحق  إحد  الحاال  الواردة في 
  .وينون قرار  في هذا الشأن  ير قابل للطعن ،من القانون ( 91)المادة 

ف و من ناحية يععل المشرع قرار معلس الوزراء  ؛مشرع األردني يبدو معافيا للمنط إن هذا المسلن لل
وهو من ناحية أخر  يمنو لمعلس الوزراء  .اإقالة رئيس المعلس محصنا  من الطعن اه أمام القضاء

سلطة إدادة العضوية ر م فقدان المفهال  التي اشترط ا القانون والتي يع  توافرها في العضو طيلة 
ضرورة السماح لرئيس المعلس االطعن في القرار الصادر الباحث ر  يو  .دة دورة المعلس البلد م
تلبية لمتطلبا  االستقال  المحلي ونظرا  للدور الذ  يقوم اه الرئيس في تسيير شفون المعلس قالته إا

ر  أن أيضا  مفهال  العضوية الباحث ر  يو  ،البلد  وبالتالي ال يعوز  ،لتحقي  المصلحة المحلية ُقري 
الثقة بنظام اإلدارة ضعان إالتناز  دن هذ  المفهال  وإدادة دضوية من فقدها ألن من شأن  لن 

 .المحلية والنظام المحلي
يح  لمعلس الوزراء في حا  شاور منص  أمين العاصمة أن يفوض أحد الوزراء  -9
ولمعلس  ،و لهام ام واختصاصا  أمين العاصمة وتحديد الم صصا  التي تمنلع ضطلي

ولمعلس الوزراء اعد تنسي  الوزير أن يقوم  ،الوزراء سلطة ات ا  القرار اإن اء التفويض
  (232).بتعيين نصف أدضاء معلس أمانة العاصمة

سلطة تحديد  ،4175لسنة ( 55)لمعلس الوزراء اموج  القانون رقم صبو أو  -1
 .  الوزيرالبلديا  التي يع  أن يعين مديرا  لكل من ا و لن اعد تنسي

  :فتتمثل فيما يلي ،أما فيما يتعل  برقااة معلس الوزراء دلى أدما  المعالس البلدية

                                                 

 . 4175لسنة ( 55)المعدلة اموج  القانون رقم  ،4122لسنة ( 51)ون البلديا  رقم من قان( 2)المادة ( 231)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 91، 9)انظر المواد ( 232)
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موافقة معلس الوزراء دلى االمتيازا  التي تمنح ا المعالس البلدية لألش اص أو  -4
دلى أنه ال يعوز أن تتعاوز  ،للشروا  للقيام االوظائف واالختصاصا  والم ام المووولة ل ا

  (233).االمتيازا  ثالثين سنةمدة هذ  
 ،الموافقة دلى األنظمة التي تصدرها المعالس البلدية لتنظيم أدمال ا واختصاصات ا -5

ووذلن الموافقة دلى األنظمة التي تضع ا هذ  المعالس الستيفاء الرسوم مقابل ال دما  التي 
أحنام قانون  ولمعلس الوزراء أيضا  إصدار أنظمة مباشرة لتنفيذ (234)،تقدم ا للمواطنين

وما ال بد من موافقة معلس الوزراء دلى األنظمة التي يضع ا الوزير لتنظيم  (235).البلديا 
واألنظمة ال اصة االلوازم والعطاءا   ،دمل الموظفين والمست دمين لد  المعالس البلدية

  (236).والمقاوال 
وض التي يع  أن يواف  معلس الوزراء دلى القر  ،وفيما يتعل  ااألمور المالية -9

يسعى المعلس البلد  للحصو  دلي ا في حا  وانت معاملة هذ  القروض تستلزم وفالة 
وما يحدد معلس الوزراء النس  التي توزع دلى البلديا  من حصيلة الواردا  التي  ،الحنومة

وله أن يقرر اعد تنسي  الوزير  ،تعبي ا السلطة المروزية و لن بناء  دلى تنسي  الوزير
لغ مستح  للبلدية في حا  تعذر تحصيله اعد مرور ثالث سنوا  دلى شط  أ  مب

وله أيضا  أن يقرر شط  أ  قسم من مبلغ إ ا وان من شأن  لن تحقي  العدالة  ،استحقاقه
وما يقرر معلس الوزراء ويفية فحي حسااا  البلدية سواء من  ،أو تحقي  مصلحة البلدية

ويتمتع معلس الوزراء اسلطة الموافقة  ،محاسبةقبل فاحصي الحسااا  أو من قبل ديوان ال
الوزير ويتضمن وضع الميزانية والحساب ال تامي  ي ضُعهدلى النظام المالي للبلديا  الذ  

  (237).و ير  لن من األمور المالية
 

  :رقابة مجلس الوزراء على المجالس القروية -ثانيا  

                                                 

 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 14)من المادة ( أ)الفقرة ( 233)
 .995-994 تشنيل المعالس المحلية،الزدبي،  :نظرا( 234)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 14)من المادة ( ز)الفقرة ( 235)
 .411، (4179المفسسة العربية للدراسا  والنشر، : دمان) نظرية اإلدارة المحلية والتعربة األردنيةدبد القادر الشي لي، ( 236)
 .  4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم  (94، 21، 25، 12)المواد ( 237)
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دلى سلطة  ،4121لسنة ( 2)دارة القر  رقم من قانون إ( 95)لقد ني المشرع األردني في المادة 
وت دن اصورة  ،معلس الوزراء اإصدار أنظمة ت دن اصورة دامة إلى تنفيذ أحنام قانون إدارة القر  

 :خاصة إلى تنظيم األمور التالية
 .كيفية وشنل اإلجراءا  التي تتبع ا معالس القر   -4
مرجحا  دند تساو  منو رئيس المعلس القرو  أو نائبه في حا   يااه صوتا   -5

  .األصوا 
 .تنظيم حفظ وصيانة السعال  والقيود من قبل المعالس القروية -9
منو معلس الوزراء لمتصرن اللواء صالحية تعيين ويفية جباية العوائد المفروضة  -1

  .امقتضى أحنام قانون إدارة القر  وتقديم حساب ب ذ  العوائد
سلطة تقرير  ،4119لسنة ( 1) لقانون إدارة القر  رقم وقد منو معلس الوزراء اموج  القانون المعد 

 ،أصنان العوائد التي يح  للمعلس القرو  فرض ا وتقرير الحد األدلى لمقاديرها وطرق الطعن في ا
 .اعد أن وان الوزير يتولى مباشرة هذ  السلطة
لسنة ( 51)  رقم من قانون البلديا( 25)من المادة ( 9)ويمار  معلس الوزراء أيضا  اموج  الفقرة 

 ،سلطة ت صيي قسما  من الواردا  التي تعبي ا السلطة المروزية لمصلحة البلديا  ،4122
   .كمساددا  مالية للمعالس القروية و لن اعد تنسي  الوزير

  
 رقابة الوزير المختص على المجالس البلدية والقروية  :الفرع الثاني

ر في المعالس البلدية دن ا في المعالس القروية، و لن دلى ت تلف سلطة الرقااة التي يمارس ا الوزي
 :النحو اآلتي

 :رقابة الوزير على المجالس البلدية -أوال  
وتمثل رقااة الوزير  ،وتعا  أدمال ادضائ ا أ و يتمتع الوزير اسلطة رقابية واسعة تعا  المعالس البلدية 

  :فيما يليدضائ ا أ و دلى المعالس البلدية 
( 51)من قانون البلديا  رقم ( 2)البلدية ألو  مرة اموج  المادة ث حداإتقرير  -0

اعد االطالع دلى تقرير اللعنة المعينة للتحق  من ر با  السنان حو   4122لسنة 
ودند  لن يقوم بتعيين لعنة ورئيسا  ل ا من بين أدضائ ا لتقوم مقام المعلس البلد   ،إنشائ ا
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وللوزير أيضا  سلطة  ،الل ا انت ااا  المعلس العديدلمدة ال تزيد دن سنة واحدة تعر  خ
      (238).إلااء البلدية اعد موافقة معلس الوزراء

وتقرير حله اعد  ،التنسي  لمعلس الوزراء احل المعلس البلد  قبل انت اء دورته -5
  (239).موافقة معلس الوزراء في حا  فقدان النصاب القانوني في دضوية المعلس البلد 

من قانون البلديا  بتحديد ددد أدضاء المعلس ( 1)ر استنادا  للمادة يقوم الوزي -9
البلد  بناء  دلى تنسي  المتصرن دلى أن ال يقل دن سبعة أدضاء وال يزيد دن اثني دشر 

   .وله سلطة تايير هذا العدد دلى أن ال يتم  لن خال  دورة المعلس ،دضوا  
ويعين رئيسا   ،ا  المعلس البلد يعين الوزير مدة الترشيو ويحدد إجراء انت اا -1

  (240).لالنت ااا  في ول منطقة بلدية
 ،تقرير تعيين دضوين إضافيين في ول معلس بلد  اعد موافقة معلس الوزراء -2

وتحديد  ،والتنسي  لمعلس الوزراء بتعيين أحد األدضاء رئيسا  للمعلس والتنسي  اإقالته أيضا  
وللوزير أيضا  سلطة تعيين أحد الناخبين  ،تي يتقاضاهاالروات  والعالوا  والنفقا  السفرية ال

  (241).الشا ر في المعلس ءلملدضوا   -ممن تتوافر لدي م المفهال  التي يشترط ا القانون -
المعدلة اموج  القانون رقم  ،4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 15)وقد أضافت المادة 

د  معلس الوزراء بتحديد البلديا  التي يع  أن يعين للوزير سلطة التنسي  ل ،4175لسنة ( 55)
ودند تحديدها من قبل معلس الوزراء ينون للوزير سلطة تعيين مدير البلدية بناء  دلى  ،مديرا  ل ا

  .تنسي  لعنة منونة من المتصرن ورئيس المعلس البلد  ونائبه
 :لبلد  فتتمثل فيما يليوفيما يتعل  االرقااة التي يمارس ا الوزير دلى أدما  المعلس ا

و أالموافقة دلى قرار المعلس البلد  بتايير حدود البلدية سواء بتوسيع حدودها  -4
( 51)من قانون البلديا  رقم ( 9)و لن اعد تنسي  المتصرن استنادا  إلى المادة  ،تضييق ا
   .4122لسنة 

ووضع  ،ةأنظمة لتنظيم شفون العاملين والمست دمين لد  المعالس البلديقرار إ -5
النظام المالي للمعالس البلدية الذ  يتضمن ويفية القبض والصرن ومسن الدفاتر وقيد 

                                                 

، حيث أصبو إحداث البلدية ألو  مرة من اختصاص معلتس التوزراء اعتد تنستي  4175لسنة ( 55)ددلت هذ  المادة اموج  القانون رقم ( 238)
 .الوزير، وما ددلت المدة التي تتولى خالل ا اللعنة القيام اأدما  المعلس إلى سنتين

 .4122لسنة ( 51)ن قانون البلديا  رقم م( 7)المادة ( 239)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 49، 40)المواد ( 240)
 .990، تشنيل المعالس المحليةالزدبي، ( 241)
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ووضع  ،الماليةمور األالحسااا  ووضع الميزانية السنوية والحساب ال تامي و ير  لن من 
عدلى أن  ،ال اصة االلوازم والعطاءا  والمقاوال  المتعلقة االبلديا نظمة األ هذ   توض 

  (242).جميع ا اموافقة معلس الوزراء األنظمة
دن ت ا يمقالموافقة دلى دقود المقاوال  التي تبرم ا المعالس البلدية والتي تزيد  -9

ووذلن الموافقة دلى قرارا  المعلس المتعلقة ببيع أو رهن أو ايعار  ،خمسة آالن دينار
  (243) . ير المنقولة والمملووة للبلدية لمدة تزيد دن ثالث سنوا موا  األ
يملن الوزير سلطة  ،4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 12)اموج  المادة  -1

من حيث الع ة التي  ،الموافقة دلى القروض التي يسعى المعلس البلد  للحصو  دلي ا
يفخذ من ا القرض والااية التي سينف  من أجل ا ومقدار الفائدة وويفية التسديد وأ  شروت 

  .صو  دلى القرضخاصة قد يستلزم ا الح
التنسي  لمعلس الوزراء االنس  التي توزع دلى البلديا  من حصيلة الواردا  التي  -2

ووذلن التنسي  لمعلس الوزراء اشط  أ  مبلغ مستح  للبلدية إ ا  ،تقوم اعبايت ا الحنومة
تعذر تحصيله اعد مرور ثالث سنوا  دلى استحقاقه أو تبين أن مصلحة البلدية وتحقي  

  (244).ة يقتضيان  لنالعدال
  (245).الموافقة دلى قرار المعلس البلد  بتعيين فئة الموظفين من الصنف األو  -9
المصادقة دلى ميزانيا  المعالس البلدية والموافقة دلى نقل الم صصا  من بند  -1

  (246).والمصادقة دلى الحساب ال تامي للمعالس البلدية ،آلخر
ون البلديا  اسلطة التفتيش دلى البلديا  من قان( 90)يتمتع الوزير اموج  المادة  -7

  .ش صيا  أو بتفويض موظف آخر لذلن
 ،وأدمال ادضائ ا أ و ونالحظ من خال  ما سب  مد  الرقااة التي يباشرها الوزير تعا  المعالس البلدية 

ومن خال  هذ  الرقااة الواسعة يستطيع الوزير التحنم في سير دمل المعالس البلدية ودلى األخي 
 .وهو ما ال يلقى لدينا القبو  واالرتياح ،ما يتعل  االشفون الماليةفي
 

                                                 

 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 21، 27، 19)المواد ( 242)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 11، 15)المواد ( 243)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 21، 25)المواد ( 244)
 .999، تشنيل المعالسالزدبي، ( 245)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 21،  29)المواد ( 246)
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  :رقابة الوزير على المجالس القروية -ثانيا  
اسلطا  رقابية واسعة تعا   4121لسنة ( 2)يتمتع الوزير أيضا  اموج  قانون إدارة القر  رقم 

  :نوردها وما يلي ،المعالس القروية
لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 9)وج  المادة امردني األلقد خوي  المشرع  -4

قسم من ا ألحنام قانون إدارة القر  و أأ  قرية خضاع إ، الوزير الم تي سلطة تقرير 4121
صدار إاواستنادا  لذلن ي تي الوزير  ،وتشنيل معلس قرو  في ا من خال  أمر يصدر  لذلن

إلى  –التي تعود ملكيت ا للدولة–القرية تقضي اإناطة األراضي الواقعة في منطقة ما  ليتع
لااء إمن قانون إدارة القر  سلطة تعديل أو ( 1)وللوزير اموج  المادة  ،المعلس القرو  
ودند  لن يح  له أن يقرر تصفية شفون  ،القانون حنام ألالقرية خضاع إااألمر القاضي 

مشرع جعل النظام ويتبين من خال   لن أن ال ،المعلس القرو  تصفية ولية أو جزئية
  (247).الالمروز  في القرية خاضعا  لمشيئة الوزير وهذا ما يتنافى مع متطلبا  النظام المحلي

سلطة  ،4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 45)يملن الوزير اموج  المادة  -5
ن وأ ،العوائد التي يعوز لمعلس القرية فرض ا اما في  لن الضريبة الش صيةصنان أتقرير 

لمقادير هذ  العوائد وطريقة الطعن في دلى األالذ  يصدر  لذلن الحد مر األيقرر بذا  
  (248).فرض ا ومقدارها

وإقرار النظام الذ   ،موافقة الوزير دلى تعيين المتصرن لعدد م اتير ول قرية -9
ن ويقوم الوزير اموج  نظام يصدر  لذل ،اموجبه م تار القرية ُينت    يضعه المتصرن والذ  

       (249).بتقرير الروات  والرسوم التي يتقاضاها الم اتير
  

   رقابة المتصرف على المجالس البلدية والقروية :الفرع الثالث
لم يمنو المشرع للمتصرن سلطا  رقابية واسعة تعا  المعالس البلدية خالفا  لما دليه الحا  في 

وفيما يلي توضيو  ،ا  األدضاء واألدما للمتصرن سلطا  واسعة تعسند أحيث  ،المعالس القروية
   : لن

                                                 

 .519، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 247)
 .، الذ  منو هذا االختصاص لمعلس الوزراء4119لسنة ( 1)رقم ددلت هذ  المادة اموج  القانون المعد  لقانون إدارة القر  ( 248)
لستتتنة ( 7)ألاتتتى المشتتترع دضتتتوية الم تتتتار للمعلتتتس القتتترو  وقصتتتر العضتتتوية دلتتتى األدضتتتاء المنت بتتتين والمعينتتتين اموجتتت  القتتتانون رقتتتم ( 249)

4114. 
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  :رقابة المتصرف على المجالس البلدية -أوال  
يمنن القو  اأن السلطا  الرقابية التي يتمتع ب ا الحاكم اإلدار  تعا  المعالس البلدية هي سلطا  

   :وتتمثل فيما يلي ،ضعيفة ومحدودة
أو حداث إجل أ ا أكثرية سنان البلدة من إبداء مالحظاته دلى العريضة التي يتقدم ب -4

  (250).ويقوم اإرسا  هذ  العريضة مع مالحظاته دلي ا إلى الوزير ،الااء بلدية في بلدت م

من قانون البلديا  يقوم االتنسي  لد  الوزير بتضيي  أو ( 9،1)اموج  المواد  -5
سي  لد  الوزير ووذلن التن ،توسيع حدود البلدية بناء دلى قرار أكثرية أدضاء المعلس

   .المعلس البلد دضاء أ بتحديد ددد 
الموافقة دلى دقود المقاوال  التي يبرم ا المعلس البلد  والتي ال تزيد قيمت ا دن خمسة  -9

والموافقة أيضا  دلى قرار رئيس المعلس البلد  بتفويض جزء من صالحياته لمدير  ،آالن دينار
  (251).البلدية أو أل  دضو من أدضاء المعلس

مالحظاته حو  التقرير السنو  الذ  يضعه رئيس المعلس والمتعل  ااألدما  بداء إ -1
  (252).هذا التقرير للوزيررسا  إالبلدية و لن قبل  أنعزت االتي 

والمعدلة اموج  القانون  ،4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 15)وبموج  المادة 
نسي  مع رئيس المعلس ونائبه لد  الوزير فيما يقوم المتصرن االت ،4175لسنة ( 55)رقم 

و لن اعد أن يحدد معلس الوزراء البلديا  التي يع  أن يعين  ،يتعل  بتعيين مدير البلدية
  .في ا مديرا  للبلدية

 
  :رقابة المتصرف على المجالس القروية -ثانيا  

ففيما يتعل  برقااة  ،قرويةاسند المشرع األردني للمتصرن سلطا  رقابية واسعة تعا  المعالس ال
من قانون ( 2)خو  المشرع للمتصرن اموج  المادة فقد  ،المتصرن دلى المعالس القروية وأدضائ ا

سلطة تحديد ددد األدضاء المنت بين للمعلس القرو  دلى أن ال  4121لسنة ( 2)إدارة القر  رقم 
هذا العدد من وقت آلخر دون قيد أو وتعديل  ،يقل دن ثالثة أدضاء وال يزيد دن االثني دشر دضوا  

وال بد من موافقته المسبقة دلى المرشو لعضوية المعلس  ،وتحديد طريقة انت اب م ،شرت و لن لمشيئته
                                                 

 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 2)من المادة ( 4)الفقرة ( 250)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 15)من المادة ( 4)من الفقرة (  )بند انظر ال( 251)
 .4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  رقم ( 95)المادة ( 252)
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وله أن ين ي دضوية أ  ش ي إ ا رأ  أن هذا الش ي قد فقد إحد  مفهال  العضوية  ،القرو  
وممثلين أل  دضاء األتعيين ددد من ويملن التصرن أيضا  سلطة  (253)،التي ني دلي ا القانون 
وما يملن سلطة تعيين أحد أدضاء المعلس رئيسا  وأحدهم نائبا  وله أيضا   ،حارة أو طائفة في القرية

  (254).سلطة دزل م إ ا رأ  أن مصلحة القرية تقتضي  لن
لقروية تبقى المشرع الختيار أدضاء المعالس اقرها أاالنت اب التي  أن دملية إزاء  لنالباحث ر  يو 

وذلن اشترت المشرع موافقة المتصرن  ،طالما أن المتصرن هو الذ  يحدد طريقة االنت اب ،قاصرة
من  لن تمتع خطر واأل ،دلى المرشحين لعضوية المعلس ومنحه سلطة تعيين أدضاء آخرين

و في أ  وقت دون أن يمنو هفالء ح  االدتراض أدضاء األالرئيس ودز  قالة إالمتصرن اسلطة 
وبالتالي يتنافى ول  لن مع متطلبا  االستقال  المحلي ومقتضيا  نظام  ،الطعن في قرار المتصرن

  .اإلدارة المحلية
 :فتتمثل فيما يلي ،أما فيما يتعل  برقااة المتصرن دلى أدما  المعالس القروية

الموافقة دلى امتال  المعلس القرو  لالموا   ير المنقولة وبيع ا أو رهن ا أو  -4
  (255).تأجيرها

وضع التعليما  التي يع  دلى المعلس القرو  االلتزام ب ا حين ممارسة الوظائف  -5
والموافقة دلى قرارا  المعلس الصادرة اموج   ،من قانون إدارة القر  ( 1)الواردة في المادة 

  (256).وال يعمل ب ذ  القرارا  إال إ ا اقترنت اموافقته ،من هذا القانون ( 44)المادة 
قرير العوائد التي يعوز لمعلس القرية تحصيل ا اما في  لن الضريبة الش صية، ت -9

يحدد  أ  ش ي من دفع العوائد المفروضة دليه، دفاء إادلى قرار المعلس يضا  أوالموافقة 
المعلس  المتصرن المنان الذ  تودع فيه أموا  المعلس القرو  والمبلغ الذ  يحتفظ اه 

ينلف المعلس  متصرن سلطة التصدي  دلى الميزانية السنوية التي ولل ،للمصروفا  اليومية
الميزانية إال  وبعد المصادقة دلي ا ال يعوز صرن أ  مبلغ خالفا  لنصوص  ،القرو  اإددادها

                                                 

 .511، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 253)
 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 2)انظر المادة ( 254)
 .4121لسنة ( 2)انون إدارة القر  رقم من ق( 9)المادة ( 255)
 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 40) ةادالم( 256)
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صرن أ  مبلغ من  ال يعوز  ،اموافقته، وفي حا  ددم إدداد ميزانية سنوية للمعلس القرو  
  (257).نصندوق القرية إال اموافقة المتصر 

سلطة  يملن المتصرن  4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 49)استنادا  إلى المادة  -1
ويلزم هفالء   ،يتولون م مة تدقي  حسااا  صندوق القريةذين لاتعيين الش ي أو األش اص 

دوق فإ ا تبين له من خال   لن التقرير صرن أ  مبلغ من صن ،بذلن إلى المتصرن تقرير  بتقديم 
أن يأمر المسفولين دن صرن  لن المبلغ برد  إلى صندوق القرية اعد  ،القرية خالفا  لألصو 

وما يحدد المتصرن المنافأة التي تمنو لمدق  الحسااا  من صندوق  ،موافقة الوزير دلى  لن
  .القرية

دلى المعلس القرو  الحصو  دلى موافقة المتصرن قبل اللعوء إلى االقتراض من  -2
  (258).لاير، وما يع  دلى المعلس االلتزام االشروت والقيود التي يتطلب ا المتصرن لذلنا
وال ينون  ،دلى المعلس الحصو  دلى موافقة المتصرن قبل إحالة أ  مسألة إلى التحنيم -9

ن ائيا   القرار الصادر دن اللعنة نافذ المفعو  إال إ ا اقترن اموافقة المتصرن ودند  لن يصبو 
  (259).زما  ومل
من قانون إدارة القر  ي تي المتصرن بتعيين ددد م اتير ول قرية ( 55)اموج  المادة  -1

وللمتصرن   ،اموجب ا م تار القرية و لن اعد موافقة الوزير ُينت    ووضع التعليما  التي 
 ،4114لسنة ( 7)اموج  القانون رقم حنام األوقد دد  المشرع هذ   ،سلطة دز  الم تار أيضا  

  (260).دضوية الم تار للمعلس القرو  لاى أحيث 
التي تمار  هذ  الرقااة لع ا  وافة لمما سب  أن المشرع منو سلطا  رقابية واسعة الباحث ستنتج يو 

الحظ أن المتصرن وإن وان ال يتمتع اسلطا  واسعة يإ   ؛مع تفاو  في الشدة بين ول ج ة وأخر  
إال أن  لن ال يعني تمتع هذ  المعالس احرية وبيرة في ممارسة  ،ةتعا  أدضاء وأدما  المعالس البلدي

وقد مننته هذ  السلطا  من التحنم  ،ألن هذ  السلطا  قد منحت اشنل واسع للوزير ،اختصاصات ا
يضا  فيما يتعل  االمعالس أووذلن الحا   .أشيراسير دمل المعالس البلدية ونشاطات ا وما سب  و 

أن سلطا  الرقااة التي يمارس ا الوزير تعا  المعالس القروية قد تميز  اأن ا  ظوان لوحفإ ا  ،القروية

                                                 

 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 42، 41، 49)المواد  :انظر تفصيال  ( 257)
 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 41)المادة ( 258)
 .520، ية في فلسطيناإلدارة المحلدمرو،   :انظر( 259)
 .4121لسنة ( 2)من قانون إدارة القر  رقم ( 52، 55)المواد ( 260)
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دما  أ و إال أن هذ  السلطا  قد منح ا المشرع للمتصرن لمباشرت ا تعا  أدضاء  ،محدودة وضيقة
مما يمنننا القو  اأن الرقااة التي يباشرها المتصرن دلى المعالس القروية هي  ،المعالس القروية

  .رقااة شاملة
إلى القو  اأنه وبالر م من المالحظا  التي أبديناها دلى  ، ااإلمنان ال لوصفي ختام هذا الفصلو 

أن الفرق يبقى إال  ،4121لسنة ( 2)وقانون إدارة القر  رقم  ،4122لسنة ( 51)قانون البلديا  رقم 
شاسعا  بين األسلوب الذ  اتبعته اإلدارة المصرية في قطاع  زة وبين األسلوب الذ  سلكته الحنومة 

سار  المفعو   4191فقد أاقت اإلدارة المصرية دلى قانون االنتداب لعام  ،األردنية في الضفة الاربية
أن هذا القانون لم يوضع من قبل ومن الواضو  .4191-4117خال  فترة إدارت ا لقطاع  زة من دام 
وقد جاء لي دم سياسة  ،سلطا  االنتداب البريطاني وضعتهوإنما  ،برلمان ليمثل المواطنين الفلسطينيين
فضال  دن أن اإلدارة  ،مصالو السنان المحليين يل ي  وبالتالي لم  ،سلطا  االنتداب وتحقي  مصالح ا

قانون حين أوقفت العمل االنصوص التي تددو إلى الوحيدة في هذا اليعابية لات اإلأالمصرية 
االمر الذ  أد  إلى درقلة سير دمل المعالس المحلية  ،االنت اب الختيار أدضاء المعالس المحلية
  .ودعزها دن تلبية احتياجا  السنان المحليين

 لت ، حُ 4120وبالمقابل، وبعد إدالن الوحدة بين الضفتين الشرقية والاربية في مفتمر أريحا دام 
في ا سنان الضفة الاربية حيث ضم البرلمان  شار انت ااا  جديدة  وأجريت ،البرلمان األردني الساب 

ردني األوصدر  القوانين األردنية المحلية دن البرلمان  ،العديد ممثلين دن سنان الضفة الاربية
تالي جاء  هذ  القوانين لت دم وبال ،اادتبار  الممثل الدستور  لسنان الضفة الشرقية والضفة الاربية

        .مصالو السنان المحليين وتلبية احتياجات م
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  الثالثالفصل 
 الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي

 تعتبر فترة االحتال  اإلسرائيلي للضفة الاربية وقطاع  زة من أخطر المراحل التي مري ب ا نظام اإلدارة
ويعود سب   لن إلى أن السلطا  اإلسرائيلية لم تكن ت دن إلى فرض  ؛المحلية في المناط  المحتلة

بل وانت ت دن إلى تصفية الحنم المحلي ل ل  حالة جديدة تم د لتفريغ  ،السيطرة وال يمنة فحس 
  .األرض من سنان ا

حزيران  57لد  في ا بتاري  فبعد أن قامت إسرائيل اضم مدينة القد ، دملت دلى حل المعلس الب
أما االنسبة  .وأخضعت جميع الدوائر الحنومية في المدينة للقانون والقضاء اإلسرائيليين ،4191دام 

وأخضعت إلدارة دسنرية دلى رأس ا حاكم  ،"منطقة ي ودا والسامرة"فقد أطل  دلي ا  ،للضفة الاربية
وقد انقسم ج از الحنم العسنر  إلى  ،مييندسنر  دام يسادد  سبعة من الحنام العسنريين اإلقلي

م مة واآلخر مدني تنات اه  ،أحدهما دسنر  تكون م مته متااعة القضايا األمنية والعسنرية :قسمين
 (261)،4191التي وانت تمارس ا قبل حزيران  ممارسة صالحيا  دوائر الحنومة األردنية ووزارات ا

  .مع اختالن اعض التفاصيلنفس ال ينلية في قطاع  زة أيضا  وُطبي ق ت 
وقد قامت السلطا  اإلسرائيلية اات ا  معمودة من اإلجراءا  أد  إلى حصو  تاييرا  جذرية في 

وقد تمثل الاطاء القانوني ل ذ  اإلجراءا  اسلسلة  ،دمل المعالس المحلية في الضفة الاربية والقطاع
وقد  ،واد التي تضمن ا قانون البلديا  األردنيمن األوامر العسنرية التي تناولت تعديل الكثير من الم

 ُأحيل تالذ  اموجبه  ،الصادر دن الحاكم العسنر  العام (411)كان من أهم ا األمر العسنر  رقم 
إلى من  ،4122السلطا  الم ولة للمتصرن والمحافظ والوزير اموج  قانون البلديا  األردني لسنة 

  (262). مةيعينه الحاكم العسنر  العام ل ذ  الم
الذ  ادتمد دلى ضااط الداخلية  ،وقد منحت هذ  السلطا  لرئيس دائرة اإلدارة وال دما  اإلسرائيلية

حيث أصبو هذا الضااط هو المسفو  الم يمن االكامل دلى  ،المت صي في الشفون البلدية والقروية
  (263).ال يئا  المحلية في المناط  المحتلة

                                                 

مفسستة الحت ، : رام هللا) 111دراسة تحليلية لألمتر العستنر  رقتم : اإلدارة المدنية في الضفة الاربية المحتلةدطا هللا وتياب ورجا شحادة،  ( 261)
4179 ،1 . 

 .971، 40، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4191م لعا 411األمر العسنر  رقم  انظر( 262)
 .21، أ  نوع من السلطة المحلية نريد ؟العرباو ،  :انظر( 263)
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المحلية االستقاللية الممنوحة ل ا موج  القانون األردني في الضفة ونتيعة لذلن فقد  ال يئا   
وأصبحت تااعة تماما  لتعليما  سلطة الحنم العسنر   ،في القطاع (االنتدابي)والبريطاني  ،الاربية

   .اإلسرائيلي
ووانتتت ستتلطا  االحتتتال  ت تتدن متتن ختتال  األوامتتر العستتنرية إلتتى إحنتتام الرقااتتة دلتتى دمتتل البلتتديا  

وبالتتتالي جعلتتت متتن هتتذ  البلتتديا  معتترد حلقتتا  وصتتل لتنظتتيم  ،الحتتد متتن دورهتتا التطتتوير  والتنظيمتتيو 
وحيتدة قامتت ب تا يعابيتة إولم يسعل في هذا المعا  ستو   (264)،العالقة بين السنان وسلطا  االحتال 

الس البلديتة التي تمثلت االستماح للمترأة االمشتاروة فتي االنت تاب والترشتيو لعضتوية المعت ،هذ  السلطا 
 54والصادر دن الحاكم العسنر  لمنطقة قطاع  زة بتاري   (241)رقم ن ين العسنريياألمر من خال  

 57الصتتادر دتتن الحتتاكم العستتنر  لمنطقتتة الضتتفة الاربيتتة بتتتاري   (951)ورقتتم  ،4112 تشتترين األو 
   (265).4112 كانون األو 

اخليتتتة أمتتترا  دستتتنريا  يقضتتتي بتمديتتتد ستتتلطا  أصتتتدر ضتتتااط شتتتفون الد ،ومنتتتذ األيتتتام األولتتتى لالحتتتتال 
حيث أجريت أو  انت ااا  بلديتة  ؛4115وقد استمر  هذ  المعالس حتى دام  (266)،المعالس المحلية

التتتي جتتاء   ،فلستتطينية فتتي الضتتفة الاربيتتة ر تتم معارضتتة منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية ل تتذ  االنت ااتتا 
الل ا إلى إيعاد طرن تستطيع الحوار معه لتسوية لتحقي  األهدان التي سعت سلطا  االحتال  من خ

 .األوضاع في المناط  المحتلة
وقتتد حاولتتت ستتلطا  االحتتتال  االستتتمرار فتتي سياستتات ا ااتترض تضتتيي  نطتتاق دمتتل المعتتالس المحليتتة 

إال أن األمتر وتان م تلفتا فتي هتذ  االنت ااتا  التتي  ،4119دن طري  إجراء انت ااا  جديدة في دتام 
المددومة من قبل ا  الوطنية  فوز القوائم من خال ،مفيدا  لمنظمة التحرير الفلسطينيةوطنيا  ا  أفرز  تيار 

دندئتذ أدروتت ستلطا  االحتتال  أن  .ااأل لبية العظمى فتي المتدن والبلتدا  الرئيستة فتي الضتفة الاربيتة
أ  تلعت  دورا  سياستيا  إال أن تا بتد ،وبالر م متن وتل المعيقتا  واألوامتر الصتادرة احق تا ،ال يئا  المحلية

األمتتر التتذ  دفتتع االستتلطا  اإلستترائيلية إلتتى حتتل العديتتد متتن المعتتالس المحليتتة وإقالتتة رؤستتائ ا  ،وطنيتتا  
ااإلضافة إلتى ات تا  معمودتة متن اإلجتراءا   (267)،وتعيين لعان أدارها موظفون إسرائيليون  ،وأدضائ ا

                                                 

 . 52، "التقسيما  اإلدارية والحنم المحلي في فلسطين"البااا،  :انظر( 264)
 .19، "العالقة بين السلطة المروزية وهيئا  السلطة المحلية"مني، ( 265)
 .500، 9، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4191لعام  70األمر العسنر  رقم  رانظ( 266)
قتتوق مروتتز رام هللا لدراستتا  ح: رام هللا) الحنتتم المحلتتي نمو جتتا  :  متتدخل إلتتى مف تتوم الحنتتم الصتتالو فتتي فلستتطينا جبريتتل ودمتتر رحتتا ، ( 267)

 .555-554، ص( .اإلنسان، د
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لتتى القتتتل فتتي اعتتض األحيتتان احتت  رؤستتاء التتتي تمثلتتت اتتالعز  واالدتقتتا  واإلاعتتاد وقتتد وصتتل األمتتر إ
  .وأدضاء المعالس المحلية

هتذا الفصتل إلتى المباحتث الثالثتة  ُقستم ،ولتناو  هذا الموضوع اشيء متن التفصتيل ،وبناء  دلى ما تقدم
الرقااتة  ،الثالتث؛ المعالس البلديتة اختصاصا  ،الثاني؛ تشنيل المعالس البلدية والقروية ،األو  :التالية
 .معالس البلدية والقروية وأدمال ادلى ال

 
 المبحث الول

 تشكيل المجالس البلدية والقروية

 ،كتتتان أو  اإلجتتتراءا  التتتتي ات تتتذت ا الستتتلطا  اإلستتترائيلية دقتتت  احتالل تتتا للضتتتفة الاربيتتتة وقطتتتاع  تتتزة
 ،اشأن تمديد سلطا  المعالس المحلية القائمتة 4191آب  5بتاري  ( 70)إصدار األمر العسنر  رقم 

وتتوالى اعتد  لتن إصتدار العديتد  (268).بالتالي إلااء االنت ااا  المحلية التي وانت مقررة في  لن العتامو 
دلتى متا  4179صلت فتي دتام التي و  (269)،من األوامر العسنرية المتعلقة االبلديا  في الضفة الاربية

   (270).القرويةأمرا  دسنريا  صدر  اشأن المعالس  45افة إلى أمرا  دسنريا  ااإلض 19يزيد دن 
وإصتدار األمتر العستنر   ،ونتيعة للظرون المصاحبة لالحتتال  اإلسترائيلي للضتفة الاربيتة وقطتاع  تزة

امتنتع إجتراء االنت ااتا  البلديتة  ،دمال تاأ القاضي ااستمرار المعالس المحلية القائمة في أداء ( 70)رقم 
را  فتتي الضتتفة الاربيتتة التتتي وتتان  وقتتد استتتمر هتتذا الوضتتع حتتتى أقتتدمت  .4191فتتي أيلتتو  هتتا ؤ إجرا مقتتري

 .4119وللمترة الثانيتة دتام  ،4115سلطا  االحتال  دلى إجراء االنت ااتا  البلديتة للمترة األولتى دتام 
فتتي حتتين امتنعتتت دتتن إجتتراء أ  انت ااتتا   ،4112كمتتا أقتتدمت دلتتى إجتتراء انت ااتتا  قرويتتة فتتي دتتام 

  (271).ا في  لن شأن اإلدارة المصرية السااقةبلدية أو قروية في قطاع  زة طيلة فترة االحتال  شأن 
رفضتت ستلطا  االحتتال  اإلسترائيلي  ،إلى سلطة الحنم في إسرائيل "اللينود"وصو  حنومة ثر أودلى 

أستتلوب  عتتتواتب ،إجتتراء انت ااتتا  بلديتتة أو قرويتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة طيلتتة الفتتترة المتبقيتتة متتن االحتتتال 
اتتا  قيتتادة فلستتطينية معارضتتة للسياستتا  اإلستترائيلية دلتتى نحتتو متتا حتتتى ال تفتترز هتتذ  االنت ا ،التعيتتين

                                                 

 .  92، (5000) 1، ددد معلة الحنم المحلي، "ة المحلية والحنم المحلي في فلسطين في د د االحتال  اإلسرائيلياإلدار "ياسر جرادا ، ( 268)
وبالتتالي وانتت هتذ  األوامتر تصتدر االتماثتل دتن  ،أصبحت الضفة الاربية وقطاع  زة خاضعتين معتا  لالحتتال  اإلسترائيلي 4191اعد دام (269)

 . قائد المنطقتين
 .419، اإلدارة المحلية في فلسطين والعالم العربي، درج وجبرالعنش واأل( 270)
 .919، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 271)
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وبذلن تكون الستلطا  اإلسترائيلية قتد اتبعتت  .اعد سيشار إليه فيماوما  4119حدث في انت ااا  دام 
وفتتي  .أستتلوبي االنت تتاب والتعيتتين فتتي تشتتنيل المعتتالس البلديتتة والقرويتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة وقطتتاع  تتزة

 ،ثتتتاني؛ الأستتتلوب االنت تتتاب ،األو  :ختتتال  المطلبتتتين التتتتاليين توضتتتيو  لتتتن متتتن ستتتيتم ،ضتتتوء متتتا تقتتتدم
 .أسلوب التعيين
            

 أسلوب االنتخاب :المطلب الول
وجتتد  الستتلطا  اإلستترائيلية فتتي بدايتتة الستتبعينا  أن المنتتان العتتام فتتي المنتتاط  المحتلتتة يستتمو اتتإجراء 

تقتصتر مستفوليات ا دلتى النتواحي ال دماتيتة  ،دة بلديتة محليتةانت ااا  بلدية يمنن من خالل ا إيعتاد قيتا
ومتتن ناحيتتة أختتر  تكتتون هتتذ  القيتتادة قتتادرة دلتتى التفتتاوض مع تتا وتنفيتتذ  ،دون السياستتية هتتذا متتن ناحيتتة

  .م ططات ا وسياسات ا
ولتحقيتت   لتتتن أصتتتدر  الستتتلطا  اإلستتترائيلية أمتتترا  دستتنريا  يقضتتتي اتتتإجراء انت ااتتتا  بلديتتتة فتتتي الضتتتفة 

التتتي  ،وقتتد دارضتتت منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية هتتذ  االنت ااتتا  فتتي حين تتا (272).4115اربيتتة دتتام ال
العمتل اأستلوب التعيتين لرؤستاء ستتمر افتي حتين  ،أفرز  االفعل رؤساء وأدضاء معالس بلديتة تقليتديين

قطتتاع وأدضتتاء المعتتالس القرويتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة ولرؤستتاء وأدضتتاء المعتتالس البلديتتة والقرويتتة فتتي 
  (273). زة

التتتتي وانتتتت تتوخاهتتتا متتتن إجتتتراء هتتتدان األوقتتتد استتتتمر  ستتتلطا  االحتتتتال  بتتتنفس التتتنمط ولتحقيتتت   ا  
إال أن هتتتتتذ   ،4119حتتتتتين قتتتتترر  إجتتتتتراء انت ااتتتتتا  بلديتتتتتة جديتتتتتدة فتتتتتي دتتتتتام  ،4115انت ااتتتتتا  دتتتتتام 

 وقتتتد أد  ،4115االنت ااتتتا  جتتتاء  فتتتي أجتتتواء وظتتترون م تلفتتتة تمامتتتا  دتتتن ظتتترون انت ااتتتا  دتتتام 
 .إلتى انت تتاب ش صتيا  مفيتدة لمنظمتة التحريتتر الفلستطينية ومددومتة متن قبل تتا 4119انت ااتا  دتام 

  :كل دلى حد  ،4119ودام  4115النت ااا  البلدية لعام ويعرض الفردين التاليين ل
 

 وموقف الطراف المتنازعة 0415االنتخابات البلدية عام  :الفرع الول

                                                 

 .4011، 51، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4114لعام  121األمر العسنر  رقم  انظر( 272)
 . 92، "اإلدارة المحلية والحنم المحلي"جرادا ، ( 273)
ى أن ترويتتز الستتلطا  االحتتتال  انصتت  دلتتى المعتتالس البلديتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة دون قطتتاع  تتزة نظتترا  للثقتتل السياستتي التتذ  إلتتالباحتتث شتتير يو 

 .  تتمتع اه هذ  المعالس
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ااتا  البلديتة فتي المنتاط  المحتلتة متروتزا  بتين العانت  اإلسترائيلي والعانت  لقد وان الصراع اشأن االنت 
حيتتتث اختلتتتف  ؛إال أنتتته ثتتتار ال تتتالن أيضتتتا  بتتتين وتتتل متتتن األردن ومنظمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية ،العربتتتي

الموقتتف األردنتتي دتتن الموقتتف الفلستتطيني فيمتتا يتعلتت  اقتترار الستتلطا  اإلستترائيلية المتعلتت  اتتإجراء هتتذ  
 :وفيما يلي درض ل ذ  المواقف ،ا االنت اا

 :اإلسرائيلي وقفمال -أوال  
التتتي وتتان متتن أهم تتا تمنتتن  ،مطلتتع الستتبعينا  ،دة فتتي الضتتفة الاربيتتة وقطتتاع  تتزةأد  الظتترون الستتائ

إسرائيل من إخماد المقاومة في قطاع  زة وان فاض مستو  العمليا  العسنرية ضدها، إلى أن وجتد  
جتتراء انت ااتتا  بلديتتة داختتل المنتتاط  المحتلتتة إليعتتاد قيتتادة فلستتطينية محليتتة إستترائيل الفرصتتة مناستتبة إل

 (274).حل  سياسي لتستوية األوضتاع فتي المنتاط  المحتلتةيعاد إلتكون قادرة دلى الحوار المباشر مع ا 
 ،قيادة فلسطينية داخل األراضي المحتلة تكون بديال  دن منظمة التحرير الفلسطينيةيعاد إ ،امعنى آخر

 .التعايش السلمي بين العرب والي ود تحت الحنم اإلسرائيليمنانية إثبا  إنفس الوقت وب
حيتتث وتتانوا يرفضتتون أ  محاولتتة سياستتية متتع ستتلطا   ؛الستتنان ل تتذ  االنت ااتتا  البلديتتةييتتد أتولضتتمان 
 أظ تتتر  الستتتلطا  اإلستتترائيلية فتتتي اتتتادئ األمتتتر أن مستتتألة االنت ااتتتا  البلديتتتة تعتتتود لر بتتتة ،االحتتتتال 
وفتت  القتتانون هتتا ءإجراومتتا أن تتا قتترر   .وال توجتتد نيتتة لتتدي ا للتتتدخل فتتي موضتتوع االنت ااتتا  ،المتتواطنين

دلى وجتود نيتة لضتم الضتفة الاربيتة إ ا متا تمتت هتذ  االنت ااتا  اموجت  مر األاألردني حتى ال يفسر 
  .القانون اإلسرائيلي

و دللت حين ا دلى  لن  ، ا أ  طااع سياسيوقد أكد  السلطا  اإلسرائيلية أن هذ  االنت ااا  ليس ل
إال أن تتا أدلنتتت فتتي  ،اتتأن ستتلطا  الحنتتم العستتنر  تعتتارض أ  نشتتات سياستتي داختتل المنتتاط  المحتلتتة

الوقت  اته اأن ا تأمل أن تشنل االنت ااا  البلدية ال طوة األولى في دملية الستماح االنشتات السياستي 
نشات هي إدداد الشع  الفلسطيني ليساهم في إحال  الستالم وأن تكون م مة هذا ال ،في الضفة الاربية

  (275).في المنطقة
فقتتد أيتتد  اعتتض القيتتادا  الفلستتطينية داختتل المنتتاط  المحتلتتة هتتذ  االنت ااتتا  فتتي حتتين  ،ونتيعتتة لتتذلن

إجراء اتت هتتاقرار   تتا مستتتمرة فتتيودلتتى إثتتر  لتتن أدلنتتت الستتلطا  اإلستترائيلية أن .دارضتت ا التتبعض اآلختتر

                                                 

 .   920، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 274)
 .1، (4115) 7، ددد سطينيةمعلة شفون فل، "انت ااا  المعالس البلدية في الضفة الاربية"سعيد حمودة، ( 275)
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 57اتتإجراء االنت ااتتا  فتتي المتتدن الشتتمالية بتتتاري   دستتنر    ر  أمتتتوجتتت  لتتن اإصتتدار قتتد و  ، االنت ااتتا
  (276).4115 أيار 5وأمرا  آخر اإجرائ ا في المدن العنوبية بتاري   ،4115 آ ار
 لتتتن وج تتتت القيتتتادة الفلستتتطينية المحليتتتة المعارضتتتة ل تتتذ  االنت ااتتتا  ددتتتوة إلتتتى المعتتتالس البلديتتتة زاء إو 

وأدلنتتوا دتتدم  ،وقتتد استتتعاب لتتذلن اعتتض رؤستتاء وأدضتتاء المعتتالس البلديتتة ،ذ  االنت ااتتا امقاطعتتة هتت
ممتتتا دفتتتع استتتلطا  االحتتتتال  اإلستتترائيلي للضتتتاط اشتتتتى األستتتالي  إلجتتتراء االنت ااتتتا   ،ترشتتتيو أنفستتت م

  (277):وضمان نعاح ا ومن هذ  األسالي 
تلت مصنع الزيو  واح ،أخذ  السلطا  اإلسرائيلية االضاط دلى سنان مدينة نابلس -4

و لتتن دلتتى  ،وادتقلتتت اعتتض المعارضتتين لالنت ااتتا  ،ومنعتتت نقتتل منتعات تتا إلتتى األردن ،في تتا
لمتا تشتنله ختر  األادتبار أن إجراء االنت ااا  في مدينة نابلس سيمنن من إجرائ ا في المدن 

 .هذ  المدينة من ثقل بين مدن الضفة الاربية
إلتتى اعتتادهم إاالس المعارضتتين وت ديتتدهم قامتتت االضتتاط دلتتى رؤستتاء وأدضتتاء المعتت -5

ومتتا ات متتت الممتنعتتين دتتن ترشتتيو أنفستت م  ،األردن إ ا متتا استتتمروا فتتي معارضتتت م لالنت ااتتا 
  .اأن م يعملون لصالو األردن أو منظمة التحرير وما يترت  دلى  لن من دواق 

الستفر دملت دلى ت ويف السنان وت ديدهم اأن التذ  يقتاطع االنت ااتا  ستيمنع متن  -9
 ،ولتحقي   لن لعأ  إلى ختتم اطاقتا  ال ويتة للمشتاروين فتي االنت ااتا  .وتحديدا  إلى األردن

ممتا خلت   ،ستيتولون إدارة البلتديا  التتي ستتقاطع االنت ااتا ن يإسترائيليأن ضتباطا  دلنت أ كما 
  .حالة من ال ون بين السنان دلى مصالح م الش صية

اتاب الترشتيو قبتل يتوم واحتد متن إجتراء قفتا  إالطا  اإلسرائيلية قامت وال بد من اإلشارة هنا إلى أن الس
التتتي تتتني  ،4122لستتنة ( 51)متتن قتتانون البلتتديا  رقتتم ( 54)االنت ااتتا  م الفتتة بتتذلن أحنتتام المتتادة 

 .أسماء المرشحين لالنت ااا  قبل يوم االقتراع بثالثة أيام دلى األقل ُتعل ندلى أن 
  (278):لكامنة وراء إجراء االنت ااا  فتتمثل فيما يليأما األهدان اإلسرائيلية ا

قيتادا  جديتدة دلتى رأ  البلتديا  فتي الضتفة الاربيتة تكتون قتادرة دلتى التعتاون يعاد إ -4
 .مع الحنم العسنر  اإلسرائيلي في تنفيذ م ططاته وأهدافه في المناط  المحتلة

                                                 

 . 4450-4011، 51، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، العدد 4114لعام  121،  121األمرين العسنريين رقم  انظر( 276)
 . 924، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 277)
 .41، "انت ااا  المعالس البلدية في الضفة الاربية"حمودة، ( 278)
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وت يئتتتة   تتتمدمودالعمتتتل دلتتتى تثبيتتتت األشتتت اص التتتذين بتتترزوا متتتن ختتتال  االنت ااتتتا   -5
 .الظرون إلدطائ م اعد  لن ح  التفاوض ااسم الشع  الفلسطيني

الترويز دلى إجراء االنت ااا  البلدية لالرتكاز دلي ا في الظ ور أمام العالم في وجته  -9
  .ديمقراطي يحنم في مناط  مستقرة ومفيدة لالحتال 

أو أ  ردن األقة مع است دام هذ  الورقة ل دمة الم ططا  اإلسرائيلية في صدد العال -1
  .دولة دربية فيما يتعل  اأ  تسوية يمنن أن تسود المنطقة

إلتتى أنتته وبتتالر م متتن معارضتتة منظمتتة التحريتتر  ،الموقف اإلستترائيلياتت يتعلتت  متتافي باالمنتتان ال لتتوصو 
ت إال أن السلطا  اإلسرائيلية قد تمنن ،وبعض القيادا  الفلسطينية المحلية لموضوع االنت ااا  البلدية

وفتتور  لتتن قامتتت اإضتتفاء الطتتااع السياستتي دلتتى هتتذ  االنت ااتتا  متتن  ،متتن إجرائ تتا فتتي الوقتتت المحتتدد
ختتال  التصتتريحا  التتتي أدلتتى ب تتا المستتفولون اإلستترائيليون واددتتائ م اتتان االنت ااتتا  البلديتتة إنمتتا هتتي 

ن ا احتد  ات تا تعتبتر وأ ،دن التايير الذ  طرأ في العالقا  بين إسرائيل وسنان المناط  المحتلة ر  تعبي
تعاونتتتتا  متتتتع الستتتتلطا  اإلستتتترائيلية ورفضتتتتا  للت ديتتتتدا  ال ارجيتتتتة إشتتتتارة فتتتتي  لتتتتن إلتتتتى منظمتتتتة التحريتتتتر 

قتترار ن أاتتأن الستلطا  اإلستترائيلية فرضتتت إجتراء االنت ااتتا  اتالقوة متتن ختتال  إدالن تا  كمتتا .الفلستطينية
اء المعتتتالس البلديتتتة وت ديتتتدهم ومتتتن ختتتال  الضتتتاط دلتتتى رؤستتتاء وأدضتتت ،االنت ااتتتا  هتتتو قتتترار ن تتتائي

ومتتتتن ختتتتال  الضتتتتاط أيضتتتتا  دلتتتتى الستتتتنان إلجبتتتتارهم دلتتتتى  ،لحمل تتتتم دلتتتتى المشتتتتاروة فتتتتي االنت ااتتتتا 
إضتتافة إلتتى قيام تتا  ،و لتتن اعتتد أن وانتتت أدلنتتت أن إجتتراء االنت ااتتا  يعتتود لر بتتة الستتنان .المشتتاروة

كانت أكد  دلى أن هذ  االنت ااا   نأاإضفاء الطااع السياسي دلى هذ  االنت ااا  اعد إجرائ ا اعد 
وانتت ت تدن متن ختال  االنت ااتا  إلتى تحقيت  أهتدان  أن تا ووتل  لتن يفوتد ،ليس ل تا أ  دور سياستي

سياستتتية ولتتتيس ر بتتتة فتتتي تطبيتتت  القتتتانون المحلتتتي أو ر بتتتة فتتتي إقتتترار التتتنظم الديمقراطيتتتة فتتتي المنتتتاط  
         .المحتلة

 
  :الموقف الردني -ثانيا  

لمملكة األردنية ال اشمية موقفا  معارضا  من االنت ااا  البلدية فتي الضتفة الاربيتة فتور صتدور ات ذ  ا
وقد تمثل هذا الموقف في بداية األمر احملة إدالمية واستعة ضتد  ،األوامر اإلسرائيلية القاضية اإجرائ ا

وزيتر الداخليتة األردنتي ثتر قيتام اثتم تصتعد الموقتف دلتى  ،االنت ااا  قامت ب ا أج زة اإلدتالم األردنيتة
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ثتم تلتتى  لتن صتدور بيتتان دتن اتحتتاد  (279).لشتفون البلتديا  بت ديتتد وتل متن يشتتار  فتي هتتذ  االنت ااتا 
إال أن هتتذا  (280).نقااتتا  العمتتا  نتتدد فيتته ااالنت ااتتا  وادتبرهتتا متتفامرة ضتتد المملكتتة األردنيتتة ال اشتتمية

  (281):و لن للمبررا  التالية ،الموقف سردان ما تحو  ااتعا  تأييد االنت ااا  البلدية
الحظت الحنومة األردنية إصرار السلطا  اإلسترائيلية دلتى إجتراء االنت ااتا  البلديتة  -4

وبالتتتتتالي م متتتتا اشتتتتتد  حملت تتتتا المعارضتتتتة  ،ستتتتااقا   المشتتتتار إلي تتتتالتحقيتتتت  أهتتتتداف ا السياستتتتية 
يتتتتتدها ل تتتتتذ  ومتتتتتن ثتتتتتم تعاملتتتتتت متتتتتع األمتتتتتر الواقتتتتتع بتأي ،لالنت ااتتتتتا  فإن تتتتتا ال تستتتتتتطيع إيقاف تتتتتا

 .االنت ااا 
أدروتتتتت الحنومتتتتة األردنيتتتتة أن معارضتتتتت ا لالنت ااتتتتا  ستتتتتععل متتتتن الصتتتتع  دلي تتتتا  -5

  .التعامل مع القيادا  التي ستفرزها تلن االنت ااا 
أخذ  الحنومة األردنية اعين االدتبار إقدام الستلطا  اإلسترائيلية دلتى تنفيتذ ت ديتدها  -9

 –فتتي حتتا  مقاطعتتة االنت ااتتا   –ؤستتاء البلتتديا  وتعيتتين ضتتبات إستترائيليين لممارستتة م تتام ر 
وقيتتتام هتتتفالء الضتتتبات اتتتالتوقيع دلتتتى المعتتتامال  المعتمتتتدة متتتن قبتتتل الحنومتتتة األردنيتتتة لتستتتيير 

ومتتتن ثتتتم مواج تتتة المشتتتنلة األصتتتع  والمتعلقتتتة اادتمتتتاد تلتتتن  ،شتتتفون ستتتنان المنتتتاط  المحتلتتتة
التذ  دفتع االمملكتة األردنيتة ال اشتمية وهتذا هتو األمتر األكثتر أهميتة  ،التواقيع أم ددم ادتمادهتا
 .إلى تأييد تلن االنت ااا 

 
  :الموقف الفلسطيني -ثالثا  

ئل جاء قرار منظمتة التحريتر الفلستطينية الترافض لالنت ااتا  البلديتة والتدادي إلتى مقاومت تا اشتتى الوستا
يلية قرارهتتتا اتتتإجراء و لتتتن اعتتتد ات تتتا  الستتتلطا  اإلستتترائ ،متتتتأخرا   ،4115 واألستتتالي  المتاحتتتة فتتتي شتتتبات

وقتد جتاء  .وبعد إصدارها لألوامر العستنرية القاضتية بتذلن ،4114 ااا  البلدية في تشرين الثانياالنت 
هذا القرار دون األخذ اعين االدتبار للمشاكل التتي ستتلح  استنان المنتاط  المحتلتة متن جتراء مقاطعتة 

لتي التتي متن شتأن ا أن تستاهم فتي تتوفير ااإلضافة إلتى حرمتان م متن مفسستا  الحنتم المح ،االنت ااا 
  (282).اعض ال دما  وبالتالي الت فيف من حعم المعاناة دن السنان

                                                 

 .40، "انت ااا  المعالس البلدية في الضفة الاربية"حمودة،  :أشار إليه. ردني للشفون البلديةوزير الداخلية األني بيان ( 279)
  .40، "انت ااا  المعالس البلدية في الضفة الاربية"حمودة،  :أشار إليه. اتحاد نقااا  العما  بيان( 280)
 .  922، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 281)
 .929المرجع الساب ،  (282)
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وبتتتالر م متتتن االهتتتدان اإلستتترائيلية الكامنتتتة وراء هتتتذ  االنت ااتتتا  والتتتتي ترمتتتي إلتتتى انتتتتزاع الشتتتردية متتتن 
 حتل  يعتاد إاطلعتا  اإلسترائيلية ومنح ا إلى قيادة محليتة قتادرة دلتى تلبيتة الت ،منظمة التحرير الفلسطينية

إال أنتته وتتان اإمنتتان منظمتتة  ،لتستتوية األوضتتاع فتتي المنتتاط  المحتلتتة متتن ختتال  التعامتتل مع تتا سياستتي  
 ،التحريتتتر تأييتتتد هتتتذ  االنت ااتتتا  متتتن ختتتال  ترشتتتيو اعتتتض األشتتت اص التتتوطنيين والعمتتتل دلتتتى ددم تتتم

ى  تترار متتا حصتتل فتتي انت ااتتا  دتتام وبالتتتالي تستت ير المعتتالس البلديتتة ل دمتتة القضتتية الفلستتطينية دلتت
 .فيما اعد سيالحظوما  4119

وقتتتد وتتتتان نتيعتتتتة الموقتتتتف التتترافض لالنت ااتتتتا  البلديتتتتة متتتتن قبتتتل منظمتتتتة التحريتتتتر أن تمننتتتتت ستتتتلطا  
وبالتتتالي ظ تتر  ،االحتتتال  متتن استتتاال   لتتن الموقتتف لصتتالح ا وإجتتراء االنت ااتتا  فتتي الوقتتت المحتتدد

وأن هنا  إمنانية للتعايش الستلمي  ،اشنل طبيعي في المناط  المحتلةللرأ  العام اأن األوضاع تسير 
ومتا أد   .مع المحتل بتدليل اشتترا  الستنان فتي االنت ااتا  البلديتة ورفضت م لت ديتدا  منظمتة التحريتر

امتنتتتاع األشتتت اص التتتوطنيين دتتتن الترشتتتيو لعضتتتوية المعتتتالس البلديتتتة إلتتتى وصتتتو  أشتتت اص متتتن  و  
ستتطادت الستلطا  اإلسترائيلية تعنيتدهم لتنفيتذ م ططات تا وتحقيت  مصتالح ا المصالو ال اصة التذين ا

إال أنته ور تم  لتن فقتد فشتلت ستلطا  االحتتال  فتي تحقيت  أهتداف ا متن انت ااتا   ،في المناط  المحتلة
التتتتي وتتتان متتتن أهم تتتا حتتترب أكتتتتوبر لعتتتام  ،نتيعتتتة للظتتترون التتتتي ستتتاد  المنطقتتتة آنتتتذا  ،4115دتتتام 

للشتتع  الفلستتطيني اموجتت  قمتتة  دا  ووحيتت يا  شتترد ممتتثال  نظمتتة التحريتتر الفلستتطينية واالدتتتران ام ،4119
، وحصتتتتول ا فتتتتي  ا  العتتتتام دلتتتتى مروتتتتز مراقتتتت  فتتتتي العمعيتتتتة العامتتتتة لألمتتتتم 4111الربتتتات فتتتتي العتتتتام 

 .المتحدة، وأو  حروة تحرر وطني تحظى ب ذا المروز
 

 ف المتنازعة وموقف الطرا 0419االنتخابات البلدية عام  :الفرع الثاني
فقتتتد تباينتتتت المواقتتتف حتتتو  االنت ااتتتا  البلديتتتة لعتتتام  ،4115كمتتتا هتتتو الحتتتا  االنستتتبة لالنت ااتتتا  دتتتام 

  :وفيما يلي درض ل ذ  المواقف ،4119
  :الموقف اإلسرائيلي -أوال  

هتتتو مواصتتتلة تحقيتتت   4119كتتتان التتتدافع اإلستتترائيلي متتتن وراء قتتترار إجتتتراء انت ااتتتا  بلديتتتة فتتتي العتتتام 
ولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلن   .4115دان  ات ا التي وانت تسعى السلطا  اإلسرائيلية إلي ا في انت ااا  دام األه

إال أن األمتر وتان  .4119الطااع السياسي دلى انت ااا  دتام ضفاء إروز  السياسة اإلسرائيلية دلى 
ي وتتان نتيعتة تتتأثر المنطقتة العربيتة امعمودتة متن العوامتل التت ،4115م تلفتا  تمامتا  متن انت ااتا  دتام 
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والتفتتان  ،التتتي أد  إلتتى تاييتتر مواقتتف القيتتادا  البلديتتة التقليديتتة 4119متتن أهم تتا حتترب أكتتتوبر دتتام 
سنان المناط  المحتلتة حتو  منظمتة التحريتر الفلستطينية اعتد أن ظ تر  دلتى الستاحة العربيتة والدوليتة 

  (283).4111في دام اادتبارها الممثل الشردي والوحيد للشع  الفلسطيني و لن اموج  قمة الربات 
دلتتى إيعتتاد قيتتادة محليتتة لتكتتون بتتديال  دتتن منظمتتة ن ين اإلستترائيلييالمستتفولودلتتى أثتتر  لتتن تروتتز اهتمتتام 

الذ  ينبني دلى أهدان سياسية  ،4112من خال  طرح مشروع نظام اإلدارة المدنية في دام  ،التحرير
 ،والمتمثتتتتل اتتتتالحنم اإلدار  التتتتذاتي تستتتعى إلتتتتى تقريتتتتر الحتتتتل اإلستتتترائيلي لألراضتتتي الفلستتتتطينية المحتلتتتتة

ويقضتتي نظتتام اإلدارة المدنيتتة بتوستتيع اختصاصتتا  رؤستتاء اعتتض البلتتديا  الرئيستتة فتتي الضتتفة الاربيتتة 
إلتى أشت اص متن ستنان ن ياإلسترائيليممارستة م تام ضتبات اإلدارة  ُتمتن وإلى درجة حاكم لتواء فتي حتين 

لتم ينتتن موجتتودا  –اقتتع جديتد فتتي المنتاط  المحتلتتة إال أن هتذا المشتتروع قتد اصتتطدم بو  ،المنتاط  المحتلتتة
فضتتال  دتتن نعتتاح منظمتة التحريتتر الفلستتطينية فتي وستت  تأييتتد الستتنان  –4119قبتل حتترب أكتتتوبر دتام 

  (284).ئ اوأدضا ومعظم رؤساء المعالس البلدية
ا  البلديتة إال أن الستلطا  اإلسترائيلية أاقتت دلتى قرارهتا اتإجراء االنت اات ،وبالر م من الظترون الستااقة

وأن  ،مراهنتتة فتتي  لتتن دلتتى فتتوز القيتتادة البلديتتة التقليديتتة امعتتالس البلتتديا  الرئيستتة فتتي الضتتفة الاربيتتة
ومتتتن هنتتتتا قامتتتت الستتتتلطا   ،مفيتتتد  منظمتتتة التحريتتتتر لتتتن يحصتتتتلوا إال دلتتتى نستتتتبة قليلتتتة متتتن المقادتتتتد
يزيد دمر  دن واحتد ودشترين اإلسرائيلية بتعديل قانون البلديا  حيث منحت لكل فرد  ورا  وان أم أنثى 

معتقتتدة  اتتأن اشتتترا  النستتاء فتتي االنت ااتتا   ،دامتتا  حتت  االنت تتاب والترشتتيو لعضتتوية المعتتالس البلديتتة
  (285).البلدية سينون لصالو القيادة البلدية التقليدية

 نيالقاضتي (287)،(911)واألمر رقم  (286)،(957)وفور إدالن السلطا  اإلسرائيلية لألمر العسنر  رقم 
أدلنتت العب تة الوطنيتة الفلستطينية دتن مشتاروت ا فتي هتذ   ،4119اإجراء االنت ااا  البلديتة فتي العتام 

ودلتتى أثتتر  لتتن بتتدأ الوطنيتتون المحليتتون حتتوارا  متتع منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية فتتي محاولتتة  .االنت ااتتا 
منظمتة موقفتا محتددا  متن وقتد انت تى هتذا الحتوار اعتدم ات تا  ال ،إلقناد ا االتراجع دن موقف تا المعتارض

                                                 

دار الشتتتروق للنشتتتر والتوزيتتتع، : دمتتتان)ياستتتين جتتتابر : ، ترجمتتتةبيانتتتا  وحقتتتائ  سياستتتية:  الضتتتفة الاربيتتتة وقطتتتاع  تتتزةميتتترون بنفنستتتتي، ( 283)
4171) ،412 . 

 .927، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 284)
 .22، 91عليما  العسنرية، العدد ، معمودة األوامر والت4112لعام  951األمر العسنر  رقم  انظر( 285)
 .21، 91، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، العدد 4112لعام  957األمر العسنر  رقم  انظر( 286)
 .497، 97، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، العدد 4112لعام  911األمر العسنر  رقم  انظر( 287)
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إال أن تتا قتترر  ددم تتا ضتتمنيا   ،(دنتتد الحتتديث دتتن الموقتتف الفلستتطيني ستتيالحظكمتتا )هتتذ  االنت ااتتا  
  .لمرشحي العب ة الوطنية الفلسطينية

وبتتالر م متتن  لتتن فقتتد أخطتتأ  الستتلطا  اإلستترائيلية فتتي ادتقادهتتا اتتأن االنت ااتتا  ستتتفد  إلتتى وصتتو  
 4119حيتث أستفر  انت ااتا  دتام  (288)؛دلى الحفاع دلى الوضتع القتائم قيادة محلية فلسطينية تعمل

دتتن فتتوز مرشتتحي العب تتة الوطنيتتة الفلستتطينية برئاستتة ودضتتوية معتتالس البلتتديا  الرئيستتية فتتي الضتتفة 
فتي حتين فتاز  القيتادة التقليديتة برئاستة ودضتوية  ،الاربية وبأ لبية المقادد فتي معتالس البلديتة األختر  

  (289).قطمعلسين بلديين ف
التتذ  أوجتتد معضتتلة لستتلطا  متتر األ ،وب تتذا شتتنلت هتتذ  النتيعتتة تفوقتتا   يتتر مستتبوق للتتوطنيين المحليتتين

االحتتال  نتيعتة فتوز مرشتتحي العب تة الوطنيتة الفلستتطينية برئاستة ودضتوية المعتتالس البلديتة فتي المتتدن 
دتبارها تشنل مراكز  لالستتقطاب التي وانت تعتمد دلي ا الدطاء البلديا  في ا دورا  أساسيا  اا ،الرئيسية

 .السياسي في الضفة الاربية
أن نتيعتتة هتتذ  االنت ااتتا  جتتاء  تعبيتترا  دتتن تضتتامن جنبيتتة واألوقتتد ادتبتتر  أج تتزة اإلدتتالم اإلستترائيلية 

 ،وبالتتتتالي تشتتتنل نصتتترا  لمنظمتتتة التحريتتتر ،الستتنان متتتع منظمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية ورفضتتت م لالحتتتتال 
تيتتارا  سياستتية متعاونتتة مع تتا تقتتوم دلتتى يعتتاد إطا  االحتتتال  إلتتى العمتتل دلتتى األمتتر التتذ  دفتتع استتل

و لتتن لمواج تتة  ،"روااتتط القتتر  "ت فأنشتتأ  متتا يستتمى بتت ،أستتا  التمييتتز بتتين ستتنان المتتدن وستتنان القتتر  
إال أن هتتذ  التتروااط فشتتلت فتتي وستت  تأييتتد الستتنان لن ع تتا وسياستتت ا دلتتى  ،التيتتارا  السياستتية الوطنيتتة

وما قامت  (290).من ا قيادة قادرة دلى التفاوض ومنافسة للقو  الوطنية في المناط  المحتلةنحو يععل 

                                                 

 .  14،(4110) 9، ددد معلة الدراسا  الفلسطينية، "ي الضفة الاربيةسياسة األمر الواقع ف"جيفر  أرونسون، ( 288)
 .990، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 289)
، أصتتبحت مستتألة إيعتتاد ممثلتتين دتتن الستتنان قتتادرين دلتتى 4119اعتتد فشتتل الستتلطا  اإلستترائيلية فتتي تحقيتت  أهتتداف ا دقتت  انت ااتتا  دتتام ( 290)

حتتا  االنستتبة للستتلطا  أمتترا  مل ،لتستتوية األوضتتاع فتتي المنتتاط  المحتلتتة والمتمثتتل اتتالحنم التتذاتي ،ستترائيليالتفتتاوض متتع إستترائيل وفتت  التصتتور اإل
يقضتي اإنشتاء جمعيتا  تعاونيتة فتي القتر  ت تدن إلتى  4117تمتوز  50وفي سبيل  لن أصتدر  هتذ  الستلطا  أمترا  دستنريا  بتتاري   .اإلسرائيلية

 -أ: قرويتتة فتتي المنتتاط  المحتلتتة، وقتتد استتت دفت ستتلطا  االحتتتال  متتن إنشتتاء التتروااط القرويتتة متتا يلتتيتوستتيع التعتتاون والعالقتتا  بتتين المعتتالس ال
ربتتط مصتتالو الستتنان اتتالروااط القرويتتة لكستت   -ب؛ نتتم التتذاتي وفتت  التصتتور اإلستترائيليالعمتتل دلتتى إيعتتاد قادتتدة متتن الستتنان تقبتتل امشتتروع الح

قتتدرت ا دلتى خدمتتة نتواة لمفسستتا  الحنتم التتذاتي متن ختال  تقلتتيي نفتو  البلتتديا  والتشتنين فتي م تأييتدهم لمشتروع الحنتتم التذاتي تم يتتدا  الدتبارهتا
 .إحداث انقسام في صفون السنان وإثارة المشاكل فيما بين م -ج؛ السنان المحليين

سعة لم تقتصتر دلتى القتر  بتل امتتد  ولتمنين الروااط القروية من تحقي  األهدان المرسومة ل ا، قامت السلطا  اإلسرائيلية بت ويل ا سلطا  وا
نان إلى المدن أيضا ، ودلى الر م من  لن فشلت الروااط القروية أيضتا  فتي تحقيت  األهتدان المتوختاة من تا لعتدة أستباب وتان متن أهم تا نفتور الست

حتتال ، إضتافة إلتى نشتوب أزمتة من أدضاء هذ  الروااط واإلحعام دن التعامل مع م لما درن دن م من سوء أخالق تم وتعتاون م متع ستلطا  اال
ماليتتة بتتين هتتذ  التتروااط وستتلطا  االحتتتال ، ولعتتل العامتتل األبتترز فتتي فشتتل ا وتتان تتتولي حنومتتة اللينتتود لستتلطة الحنتتم فتتي إستترائيل وتراجع تتا دتتن 
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و لتن للحتد  ؛السلطا  اإلسرائيلية أيضا  امعمودة من اإلجراءا  تعا  رؤساء وأدضتاء المعتالس البلديتة
العبريتتتة  ااإلاعتتتاد واالدتقتتتا  واإلقامتتتةجتتتراءا  اإلوقتتتد تمثلتتتت هتتتذ   ،متتتن نفتتتو هم دلتتتى المستتتتو  المحلتتتي

  .و يرها من العقوبا  العزائية
 

 :الموقف الردني -ثانيا  
نتيعة ما حدث في  ،4119لم تت ذ المملكة األردنية ال اشمية موقفا  معينا  تعا  االنت ااا  البلدية لعام 

 إال أن تتتا اعتتتد انت تتتاء االنت ااتتتا  دملتتتت دلتتتى تشتتتعيع القيتتتادة البلديتتتة العديتتتدة ،4115انت ااتتتا  دتتتام 
 ،وقتد وتان للظترون الستائدة آنتذا  .وإددادها لتكون شرينا  قويا  في أ  تسوية سياسية قادمة ت ااددومس

في قبو  القيادة البلدية العديتدة لل يتار األردنتي التذ  وتان مطروحتا  فتي  دور   ،4175كحرب لبنان دام 
متتون فتتي األردن التتذ  والتتذ  ادتبرتتته حتتال  واقعيتتا  لوجتتود متتا يقتترب متتن مليتتون فلستتطيني يقي ، لتتن الوقتتت

  (291).يعتبر المنفذ الوحيد لسنان المناط  المحتلة إلى العالم العربي
 

  :الموقف الفلسطيني -ثالثا  
إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تت ذ موقفا  محتددا  ا صتوص االنت ااتا  البلديتة دتام  سااقا ريأش

حيتتث وتتان هنتتا  اتعاهتتان  ؛نيتتة الفلستتطينيةاتتالر م متتن تأييتتدها الضتتمني لمرشتتحي العب تتة الوط ،4119
  (292):داخل منظمة التحرير فيما يتعل  اموضوع هذ  االنت ااا  هي واآلتي

ير  اأن ال دن من هذ  االنت ااا  هو تنفيذ الم ططا  اإلسرائيلية والرامية إلتى إيعتاد  :االتعا  األو 
الي  هتتت  هتتتذا االتعتتتا  إلتتتى مقاطعتتتة وبالتتتت ،قيتتتادة فلستتتطينية محليتتتة تكتتتون بتتتديال  دتتتن منظمتتتة التحريتتتر

 .االنت ااا  والعمل دلى إفشال ا
قيتتادة محليتتة يعتتاد إل  تتموددمويتتر  ضتترورة العمتتل دلتتى ترشتتيو األشتت اص التتوطنيين  :االتعتتا  الثتتاني

فلسطينية تحو  دون سيطرة  سلطا  االحتال  دلى المعالس البلديتة واستت دام ا وتأداة لتنفيتذ سياستت ا 

                                                                                                                                                    

فتي قطتاع  تزة لضتعف التدور  مشروع الحنم الذاتي اإلدار  وقرارها االستمرار في ضم المناط  المحتلة، ونشير إلى أن الروااط القرويتة لتم تظ تر
 .السياسي للمعالس البلدية المعينة من قبل سلطا  االحتال 

معلتة شتفون ، "دمليتة االحتتواء السياستي لمتواطني الضتفة والقطتاع المحتلتين"دتواد األستطل،  :انظترولمزيد متن التوستع فتي موضتوع روااتط القتر  
        .   وما اعدها 511، ة في فلسطيناإلدارة المحليدمرو، : أيضاو (. 4171) 411، ددد فلسطينية

 .995، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 291)
 .995المرجع الساب ، ( 292)
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هذا االتعا  إلى إمنانية تحقي   لن وخاصة أن الظترون السياستية التتي تتتم في تا  ويذه  .وم ططات ا
 .4115هذ  االنت ااا  م تلفة تماما  دن الظرون التي وانت سائدة في العام 

تعاملتت منظمتة التحريتر احتذر شتديد متع موضتوع هتذ  االنت ااتا  وب اصتة اعتد فشتل ا فتي منتع  ،ول ذا
  .ر  الصمت لحين ظ ور نتائع ا ومن ثم التصرن دلى أسا   لنحيث قر  ؛4115انت ااا  دام 

ومن هنا وتان القترار للعب تة الوطنيتة الفلستطينية داختل المنتاط  المحتلتة التتي قترر  المشتاروة فتي هتذ  
والتذ  ادتبتر نصتترا  سياستيا  لمنظمتة التحريتتر الفلستطينية فتتي  ،االنت ااتا  محققتة فتتوزا   يتر مستبوق في تتا

أن منظمتة التحريتر رفضتت إدطتتاء القيتادة البلديتة العديتدة دورا  سياستيا  وقترر  التعامتتل  إال ، لتن الوقتت
و لن لتحو  دون قيام قيادة فلسطينية داخل المناط  المحتلة تصبو  ؛مع ا اادتبارها معالس بلدية فقط

ن شتترديت ا متتن دلتتى ادتبتتار أن هتتذ  القيتتادة تستتتمد جانبتتا  وبيتترا  متت-ممتتثال  للشتتع  الفلستتطيني بتتدال  من تتا 
  .االر م من أن ا منبثقة دن انت ااا  حرة وديمقراطية –سلطا  االحتال 

وبالر م من  لن تمننت القيادة البلدية العديدة التي حاز  ثقة السنان من القيام بدور سياسي اادتبارها 
دن قيادة الشتع  فادتبر  نفس ا مسفولة  ،الع ة الوحيدة لتمثيل السنان سياسيا  أمام سلطا  االحتال 

الفلستتطيني داختتل المنتتاط  المحتلتتة وحمايتتته متتن الم ططتتا  والسياستتا  اإلستترائيلية التتتي ت تتدن إلتتى 
األمتتر التتذ  دفتع االستتلطا  اإلسترائيلية إلتتى القضتتاء دلتى نفو هتتا السياستتي  ،تصتفية القضتتية الفلستطينية

 .ا اعدمن خال  العقوبا  العزائية التي ات ذت ا اح  أدضائ ا وما سنر  فيم
فتتإن الستتتلطا  اإلستترائيلية لتتم تتبتتتع  ،4119وانت ااتتا  دتتام  4115وباستتتثناء االنت ااتتا  البلديتتة دتتتام 

أسلوب االنت اب الختيار أدضاء المعالس البلدية والقروية في الضفة الاربية منتذ إن تاء دورة المعتالس 
فتي حتين لتم تتبتع أستلوب  ،نتا حيتث دتدلت دنته إلتى أستلوب التعيتين منتذ مطلتع الثماني ؛البلدية األخيترة

 .تناوله المطل  التالييوهذا ما س ،االنت اب ن ائيا  في قطاع  زة
 أسلوب التعيين :المطلب الثاني

دمتتد  ستتلطا  االحتتتال  إلتتى اتبتتاع أستتلوب التعيتتين فيمتتا  ،4191منتتذ بدايتتة االحتتتال  اإلستترائيلي دتتام 
 ،واستتتمر  ب تتذا األستتلوب طيلتتة فتتترة االحتتتال يتعلتت  بتشتتنيل المعتتالس البلديتتة والقرويتتة فتتي قطتتاع  تتزة 

مما أد  إلى اقاء ال دما  التي تقدم ا هذ  المعتالس دون المستتو  المطلتوب ودعزهتا دتن القيتام اتأ  
 .مشاريع تطويرية أو إنمائية

ااتبتتاع سياستتة  –اعتتد تولي تتا الستتلطة فتتي إستترائيل –فقتتد قامتتت حنومتتة اللينتتود  ،أمتتا فتتي الضتتفة الاربيتتة
وقتترر  العتتدو  دتتن أستتلوب االنت تتاب واتبتتاع أستتلوب التعيتتين الختيتتار  ،تعتتا  المعتتالس البلديتتةددائيتتة 
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وفتي ستبيل  لتن  .4119 أدضاء المعالس البلدية والقروية دند انت تاء دورة المعتالس المنت بتة فتي دتام
أحتتتدهما يقضتتتي ااستتتتمرار المعتتتالس القرويتتتة فتتتي  ،قامتتتت ستتتلطا  االحتتتتال  اإصتتتدار أمتتترين دستتتنريين

في حين يقضي اآلختر ااستتمرار المعتالس البلديتة القائمتة فتي مزاولتة م ام تا لفتترة  (293)،اولة م ام امز 
وفتتي حتتا  فقتتدان النصتتاب القتتانوني يستتتمر المعلتتس امزاولتتة م امتته ب يئتتته الناقصتتة حتتتى  ، يتتر محتتددة

ر    (294).أمر جديد ا صوص  لنُيصد 

بتمديد مزاولة المعالس البلديتة والقرويتة لم ام تا  – قرار سلطا  االحتال ثار  أوبالر م من العد  الذ  
إال أن األمتر  ،بين القيادا  البلدية والقروية وانقسام ا بين مفيتد ومعتارض –ر م انت اء دورت ا القانونية

نظتترا  للم تتاطر المترتبتتة دلتتى  ،كتتان قتتد استتتقر دلتتى استتتمرار المعتتالس البلديتتة والقرويتتة امزاولتتة م ام تتا
والتي تتمثل في تولي ستلطا  االحتتال  الختصاصتا  المعتالس البلديتة والقرويتة ومتا  ،نددم القيام بذل

  (295).ينتج دن  لن من أضرار تلح  اسنان المناط  المحتلة
وإزاء رفض المعالس البلدية والقروية لنظام اإلدارة المدنية التذ  قترر  الستلطا  اإلسترائيلية إحداثته فتي 

قترر  ،طاق اختصاصه المسائل المتعلقتة االمعتالس البلديتة والقرويتةوالذ  يدخل في ن (296)،4174دام 
ومتا قترر حتل دتدد متن المعتالس البلديتة وتعيتين  (297).رئيس اإلدارة المدنية إقالة رؤساء اعض البلديا 

                                                 

 .947، 19، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، العدد (115)األمر العسنر  رقم  انظر( 293)
 .997، 997لعسنرية، العدد ، معمودة األوامر والتعليما  ا(790)األمر العسنر  رقم  انظر( 294)
 .999، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 295)
يي نه القائد العسنر  العام (111)ني األمر العسنر  رقم ( 296) ويلق  برئيس اإلدارة المدنية إلدارة  ،دلى إنشاء إدارة مدنية برئاسة ش ي ُيع 

وقد  .ذ  من الممنن أن ينون إسرائيليا  لم يحدد جنسية رئيس اإلدارة المدنية وال مع اإلشارة إلى أن األمر العسنر   ،الشفون المدنية في المنطقة
تعليم منو األمر العسنر  لرئيس اإلدارة المدنية السلطا  المحددة وافة في األوامر العسنرية المنظمة للشفون المدنية واإلدارة والضرائ  وال

وبالتالي جاء هذا القرار ليفصل القسم العسنر  دن . اء والمحاكم العادية واألحوا  المدنيةوالصحة والبريد والشفون االجتمادية والميا  والك رب
مر القسم المدني في ج از الحنم العسنر  لتكريس الحنم الذاتي واالستمرار في دملية ضم المناط  المحتلة، وما ني القرار دلى ادتبار األوا

االرتقاء ب ا إلى منزلة القانون الصادر دن السلطة صاحبة السيادة وإضفاء صفة الديمومة من التشريع األصلي وهذا يعني  العسنرية جزءا  
ى فترة دلي ا اعد انت اء االحتال  وف  مشروع الحنم الذاتي اإلدار ، وفي  لن م الفة لقوادد القانون الدولي التي تقصر سريان هذ  األوامر دل

  االرتقاء ااألوامر العسنرية إلى مرتبة القانون إلى امتناع محنمة العد  العليا اإلسرائيلية دن االحتال  وتعتبر ال ية اعد انت ائه، وما يفد
 مراقبة مشروديت ا إ  ال يدخل ضمن اختصاص ا مراقبة مشرودية القوانين األساسية، مع اإلشارة إلى أنه سب  لتلن المحنمة قبل صدور األمر

رية دلى ادتبار أن ا ال تعدو أكثر من تشريعا  ثانوية ومفقتة وفقا  ألحنام اتفاقية الها  لعام أن راقبت مشرودية األوامر العسن 111رقم 
لسنة  111، إال أن هذا الوضع سيتاير مع تايير مروز األوامر العسنرية من تشريعا  ثانوية إلى تشريعا  أساسية اموج  األمر رقم 4101
4174. 

، اإلدارة المدنيتتة فتتي الضتتفة الاربيتتة المحتلتتةوتتتاب وشتتحادة،  :، انظتتر 111نيتتة واألمتتر العستتنر  رقتتم لمزيتتد متتن التوستتع فتتي موضتتوع اإلدارة المد
  .وما اعدها 901، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  ؛دهاوما اع 410، الضفة الاربية وقطاع  زةبنفنستي،   ؛40
  ، واللتتذان د تتتز  491-491، 29متتر والتعليمتتتا  العستتنرية، دتتتدد ، معمودتتة األوا4175لعتتتام  11،  110األمتترين العستتتنريين رقتتم  انظتتر( 297)

 . لرفض ما التعاون مع ج از اإلدارة المدنية ،4175شبات  52بتاري   ،ورام هللااموجب ما رئيسا بلديتي نابلس 
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فتي حتين قتام بتعيتين لعتان دربيتة لممارستة اختصاصتتا   ،لعتان ي وديتة لممارستة اختصاصتا  اعضت ا
  (298).البعض اآلخر

المحا  إلي ا – 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  األردني رقم ( 2)من المادة ( 9)وانت الفقرة ولما 
تني دلى أن ال تزيد متدة اللعتان المعينتة لمزاولتة  –من  ا  القانون ( 7)من المادة ( 5)اموج  الفقرة 

من ختال  إصتدار  فقد قامت سلطا  االحتال  بتعديل هذ  المادة ،م ام المعلس البلد  دن سنة واحدة
أمتتر  دستتنر  يمتتنو لتترئيس اإلدارة المدنيتتة ستتلطة تعيتتين هتتذ  اللعتتان لمتتدة  يتتر محتتددة، ااإلضتتافة إلتتى 

  (299).سلطة تايير أدضائ ا حسبما يرا  مناسبا  
وتلتتن  ،وبتتالنظر إلتتى القتترارا  التتتي أصتتدرت ا ستتلطا  االحتتتال  والمتعلقتتة اإقالتتة رؤستتاء اعتتض البلتتديا 

 :ما يلي ااإلمنان استناجفإنه  ،الس البلدية وتعيين لعان ي ودية لمزاولة م ام االمتعلقة احل المع
فإنته يشتتترت إلقالتتة  ،4122لستتنة ( 51)متتن قتانون البلتتديا  األردنتتي رقتم ( 91)استتنادا  إلتتى المتادة  -4

التة في حين استند قترار الستلطا  اإلسترائيلية اإق ،رئيس المعلس البلد  أن تقتضي مصلحة البلدية  لن
وبالتتتالي ينتتون هتتذا القتترار م الفتتا  لقتتانون  ،رؤستتاء اعتتض المعتتالس البلديتتة دلتتى أستتباب أمنيتتة وسياستتية

 .البلديا  األردني
أن ينتون العضتو المعتين  4122لستنة ( 51)من قتانون البلتديا  األردنتي رقتم ( 91)تشترت المادة  -5

  العضتتتوية التتتتي متتتن أهم تتتا تمتعتتته وأن تتتتتوافر فيتتته متتتفهال ،متتتن بتتتين النتتتاخبين المروتتتز الشتتتا ر ءلمتتتل
ومتتتن ثتتتم ال تتتتتوافر هتتتذ  الشتتتروت فتتتي أدضتتتاء اللعتتتان  ،العنستتتية األردنيتتتة وإقامتتتته فتتتي منطقتتتة البلديتتتةا

وبالتتتالي يعتبتتر قتترار تعيتتين لعتتان ي وديتتة لتقتوم مقتتام المعتتالس البلديتتة م الفتتا  لقتتانون البلتتديا   .الي وديتة
  .األردني

اللعان الي ودية في البلديا  الرئيسية فتي المنتاط  المحتلتة اهتمتام  شالت مسألة تعيين ،من ج ة أخر  
وويفية استبدال ا بلعان دربية تكون مقبولة لد  جميتع  ،المسفولين اإلسرائيليين واألردنيين والفلسطينيين

األطران في ضوء إصرار السلطا  اإلسرائيلية دلى اتباع أستلوب التعيتين فتي تشتنيل المعتالس البلديتة 
ووتتذلن إصتترارها دلتتى دتتدم دتتودة  ،رويتتة فتتي المنتتاط  المحتلتتة ودتتدم إجتتراء انت ااتتا  بلديتتة جديتتدةوالق

إلتتى متتا وانتتت متتور األو لتتن حتتتى ال تعتتود  ،المعتتالس البلديتتة التتتي تقتترر حل تتا لمزاولتتة دمل تتا متتن جديتتد
 .4119دليه دق  انت ااا  دام 

                                                 

: أشار إلى  لن. ية ودير دبوانقيلقام رئيس اإلدارة المدنية بتعيين لعان ي ودية لمزاولة م ام هذ  المعالس في ول من دورا وجنين وقل( 298)
 .991، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، 

 .91، 21، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، العدد 4175لعام  4011األمر العسنر  رقم  :انظر( 299)
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من ال ليتل ورام هللا  دربية في بلديا  ول ودلى أثر  لن قامت السلطا  اإلسرائيلية بتعيين ثالث لعان
تدار من قبتل لعتان وافة وبالتالي أصبحت بلديا  الضفة الاربية  (300).4179أيلو   59بتاري   والبيرة

وم ما  .دربية محلية ااستثناء بلدية نابلس التي استمر  في إدارت ا لعنة ي ودية لفترة طويلة من الوقت
لتتديا  فتتي ظتتل اإلدارة العربيتتة فتتي وضتتع أفضتتل انثيتتر دمتتا وانتتت فقتتد أصتتبحت هتتذ  الب ،ينتتن متتن أمتتر

واستتتتتمر  هتتتتذ  اللعتتتتان اتتتتإدارة البلتتتتديا  حتتتتتى قيتتتتام الستتتتلطة الوطنيتتتتة  .دليتتتته فتتتتي ظتتتتل اإلدارة الي وديتتتتة
  .الفلسطينية التي قامت بتعيين لعان جديدة إلدارة شفون هذ  البلديا 

فباإلضتافة إلتى  ،المحتلتة اممارستة دور م تتلط قيتام البلتديا  فتي المنتاط  ،الحظ من خال  متا ستب يو 
قامتتتت اممارستتتة دور سياستتتي اادتبارهتتتا الع تتتة  ،التتتدور اإلدار  التتتذ  وتتتان متتتن المفتتتترض أن تقتتتوم اتتته

وقتد أد  هتذا التدور الم تتلط  ،الوحيدة التي وان اإمنان تا تمثيتل الستنان سياستيا  أمتام ستلطا  االحتتال 
 (301).إلى ضعف مواصفا  أدائ ا الوظيفي

إلى أن إجراء السلطا  اإلسرائيلية لالنت ااا  البلدية  ،إلى القو  من ول ما تقدمالباحث  لي يوهنذا 
لتتم ينتتن ال تتدن منتته تطبيتت  القتتانون المحلتتي وإشتترا   ،4119ودتتام  4115فتتي الضتتفة الاربيتتة فتتي دتتام 

وإنمتتا وانتتت ت تتدن  ،الستتنان فتتي إدارة شتتفون م وإقتترار المبتتادئ والتتنظم الديمقراطيتتة فتتي المنتتاط  المحتلتتة
من وراء  لن إلى تنفيذ م ططات ا وسياسات ا اإيعاد قيادة بلدية محلية تكون بديال  دن منظمتة التحريتر 

 .وفي الوقت  اته تكتون قتادرة دلتى الحتوار والتفتاوض مع تا إليعتاد تستوية سياستية للمنطقتة ،الفلسطينية
وتحديتتتدا  دقتتت   ،ا قتتتد فاقتتتت أرباح تتتاويتتتف أن ستتتلطا  االحتتتتال  دنتتتدما وجتتتد  أن خستتتارت  وحظوقتتتد لتتت

قرر  العدو  دن أسلوب االنت اب ن ائيا  ولعتأ   ،التي ادتبر  فشال  حقيقيا  ل ا 4119انت ااا  دام 
 .إلى أسلوب التعيين لتحقي  مصالح ا وأهداف ا

 
 نيالمبحث الثا

 اختصاصات المجالس البلدية 

، إلى قيام 4119وتحديدا  انت ااا  دام  ،ينا أد  االنت ااا  البلدية التي أجريت في فترة السبع
وما حظيت هذ  المعالس االددم  .ان واحترام م في المناط  المحتلةمعالس بلدية تحظى بتأييد السن

                                                 

منشتتتورا  دار : دمتتتان) دشتتترتقريتتتر األرض المحتلتتتة المقتتتدم إلتتتى المعلتتتس التتتوطني الفلستتتطيني فتتتي دورتتتته الثانيتتتة  تتتاز  الستتتعد ،  :انظتتتر( 300)
 .49، (4171العليل، 

 . 20، (4115) 1، ددد معلة الدراسا  الفلسطينية، "دور البلديا  في فلسطين الدولة"دلي العرباو ، ( 301)
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المالي من قبل اعض الدو  العربية واألجنبية، ووان نتيعة  لن أن قامت المعالس البلدية االسعي نحو 
لقيام بتطوير المشرودا  القائمة وإقامة العديد من المشرودا  تطوير خدمات ا المحلية، فحاولت ا

 . العديدة
إال أن الحديث دن دور المعالس البلدية فيما يتعل  اإقامة المشرودا  وتقديم ال دما  المحلية خال  
فترة االحتال  اإلسرائيلي، ال يمنن أن ينون امعز  دن العديد من االدتبارا  التي أداقت أداء 

البلدية لم ام ا فقد قامت السلطا  اإلسرائيلية بوضع العديد من العقبا  اإلدارية في طري   المعالس
و لن للحيلولة دون نعاح ا في  (302)،هذ  المعالس، فضال  دن العقبا  المالية التي تعاني من ا أصال  

اقاء المراف  إ  و لن من خال ،تحقي  ما تسعى إليه، وبالتالي منع أ  محاولة لتطوير المناط  المحتلة
ومن ثم جاء  السياسة اإلسرائيلية ب ذا ال صوص لتقوم  .في ا خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية األساسية

 . دلى أسا  التحنم االمراف  التي تشرن دلي ا البلديا  ومراف  الك رباء والميا 
تمتع ا ااالستقال   القو  اأن القيود القانونية المفروضة دلى المعالس البلدية وددم ومن هنا يمنن

المالي، فضال  دن المعيقا  اإلدارية التي فرضت ا سلطا  االحتال  دلى أنشطت ا، أد  إلى انحسار 
دور البلديا  في معا  ال دما  األساسية للسنان وتوفير الك رباء والميا  وتعبيد الطرق وبعض 

ة ااإلضافة إلى االختصاصا  قد تولت المعالس البلديو  (303).ال دما  األخر  وما سنر  فيما اعد
القانونية، م مة القيام االعديد من ال دما  والتي فرضت ا طبيعة الظرون التي يعيش ا السنان تحت 

 .االحتال  اإلسرائيلي
القانونية ختصاصا  اال ،األو  :توضيو  لن من خال  المطلبين التاليينسيتم واستنادا  لما تقدم، 

    .لدية الناجمة دن ظرون االحتال ال دما  الب ،الثاني؛ لبلديةل
 

                                                 

نت تساهم ااستثناء جزء اسيط وا –اقتصر   البية الموارد المالية للمعالس المحلية خال  فترة االحتال  دلى مصادر التمويل ال ارجية ( 302)
فمنذ بداية االحتال   ؛قا  اه ومستمرا  لتمويل البلديا إال أنه ال يمنن ادتبار  لن مصدرا  موثو  –اه السلطة المروزية والمتمثلة اسلطا  االحتال  

 –ساددا  وحتى منتصف السبعينا  لم تحصل البلديا  في الضفة الاربية دلى أية مساددا  أو هبا  خارجية، حيث بدأ  تتلقى هذ  الم
. ووان  لن يتم بترخيي من سلطا  االحتال  .4119اعد تسلم المعالس البلدية الوطنية دق  انت ااا  دام  –ومعظم ا من مصادر دربية 

ى وبالتالي تحنمت هذ  األخيرة في دملية وصو  المساددا  المالية للمعالس المحلية وتمننت من توظيف  لن اما ي دم أهداف ا السياسية، وحت
  في الوقت الذ  وانت تسمو اه بدخو  هذ  المساددا  لم ينن الدافع لدي ا هو تعزيز االستقاللية المالية للبلديا  وإنما تقليي المساهما

المفروضة دلي ا قانونا ، وبعد  لن دمد  منظمة التحرير الفلسطينية إلى إصدار قرار اإنشاء صندوق الصمود ليتولى تنظيم دفع المساددا  
، ودندها تم وضع حد للمبادرا  البلدية ال اصة للحصو  دلى المساددا  4117بية للمناط  المحتلة و لن في مفتمر قمة ااداد سنة العر 

مشتروة المالية العربية والتي أصبحت تشرن دلى توزيع ا منظمة التحرير الفلسطينية والحنومة األردنية من خال  اللعنة األردنية الفلسطينية ال
 .17-11، "دور البلديا  في فلسطين الدولة"العرباو ،  :انظر. 4111لت في العام التي شن

  .20المرجع الساب ، ( 303)
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   لبلديةالقانونية لختصاصات اال: المطلب الول
في الفترة الممتدة ما بين  –تمننت المعالس البلدية من الحصو  دلى اعض المساددا  المالية 

في  من الدو  العربية، وما ش د  المناط  المحتلة نشاطا  وبيرا   –منتصف السبعينا  وبداية الثمانينا 
نتيعة فتو سوق العمل اإلسرائيلي أمام سنان المناط  المحتلة،  ،حروة العمران والبناء في تلن الفترة

فيما مما دفع االمعالس البلدية إلى العمل دلى تحسين خدمات ا والن وض ببعض المشاريع اإلنمائية، و 
  (304):هذ  المشاريعبرز درض اليلي 
  :توفير الكهرباء -أوال

سعت سلطا   ،طا  اإلسرائيلية إلاقاء المناط  المحتلة خاضعة لل يمنة اإلسرائيليةضمن الم ط
االحتال  إلى ربط المناط  المحتلة اشروة الك رباء اإلسرائيلية، ولذلن دملت دلى تعطيل مشاريع 

عض بلديا  الضفة الك رباء البلدية وحالت دون تطويرها، وقد تمننت من تحقي   لن في قطاع  زة وب
تطوير مشرودات ا الك ربائية  –وبلدية نابلس  –وبالر م من  لن استطادت اعض البلديا   .اربيةال

ومقاومة الربط مع الشروة اإلسرائيلية، إلى أن قامت السلطا  اإلسرائيلية احل المعلس البلد  في 
سرائيلية، وما المدينة وتعيين لعنة ي ودية تقوم مقامه، حيث قرر  األخيرة ربط المدينة االشروة اإل

تمننت اعض المعالس البلدية من تطوير الشبنا  الك ربائية الداخلية وتزويد السنان وافة االتيار 
 . الك ربائي

 : توفير المياه -ثانيا
سعيا  وراء تحقي  أهداف ا في االستيالء دلى مصادر الميا  في المناط  المحتلة، قامت السلطا  

دية من استاال  مصادر الميا  في مناطق ا، وأجبر  العديد من البلديا  اإلسرائيلية امنع المعالس البل
التي تمننت من يا  ول من نابلس وال ليل وأريحا ااستثناء بلد ،دلى الربط مع شروة الميا  اإلسرائيلية

الحصو  دلى تصاريو لحفر اآلاار والتوسع في مشاريع ا المائية، في حين اقتصر نشات البلديا  
 . اوتوسيع هذا المعا  دلى تطوير شبنا  الميا  الداخلية األخر  في

 : تعبيد الطرق  -ثالثا
 ُحقي نعاز إهنا إلى أن أكبر  اإلشارةاهتمت المعالس البلدية اهتماما  وبيرا  في هذا المعا ، حيث يمنن 

يد ب ذا ال صوص هو ما قام اه المعلس البلد  في مدينة ال ليل، حيث تمنن من ش  وتعبيد ما يز 

                                                 

دمرو،  ؛40، (4174) 7، ددد الملتقى الفكر  العربي، "ال دما  البلدية في الضفة الاربية"أسامة ش وان، :انظرلمزيد من التوسع ( 304)
 .147-149، اإلدارة المحلية في فلسطين
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دخا  األموا  الالزمة لذلن م الفا  إتمنن من و ، 4179-4117كم خال  الفترة ما بين 440دن 
دما  أو إلدخا  األموا  التعليما  العسنرية التي توج  الحصو  دلى تراخيي سواء للقيام ب ذ  األ

 . من ال ارج
تمنن و لمراحيض العمومية، قامت المعالس البلدية اإنشاء العديد من شبنا  المعار  الداخلية وا كما

لتنقية ميا  المعار ، أيضا  تمننت اعض البلديا   المعلس البلد  لمدينة ال ليل من إنشاء مشروع  
 .وبلديا  البيرة وحلحو  وبيت جاالوالحيوانا   هالصايرة من إنشاء أسواق خاصة لبيع ال ضار والفواك

ننت من شراء ناقال  وحاويا  للنفايا ، حيث تم ؛كما سعت المعالس البلدية إلى تحسين خدمات ا
أولت اهتماما  في معا  اإلطفاء وتمننت من توفير سيارا  اإلطفاء وتدري  م تصين للقيام ب ذ  و 

 .الم مة، وباإلضافة لذلن قامت اإنشاء الساحا  والحدائ  والمنتزها  والمفسسا  الثقافية والرياضية
 

 ة عن ظروف االحتالل الخدمات البلدية الناجم: الثاني المطلب
لقد أد  االحتال  اإلسرائيلي للضفة الاربية وقطاع  زة إلى ظ ور متطلبا  واحتياجا  جديدة لسنان 
المناط  المحتلة نتيعة الظرون التي أحاطت ب م والناجمة دن قيام االحتال ، وإزاء قيام السلطا  

وطنية، قامت المعالس البلدية االعمل دلى اإلسرائيلية اإلااء جميع الدوائر والمفسسا  المروزية وال
 (305):هذ  ال دما برز درض ألفيما يلي توفير ال دما  الضرورية للسنان، و 

 : الخدمات التعليمية -أوال
اادتبار  أحد الوسائل  ،نظرا  لألهمية التي يتمتع ب ا التعليم االنسبة لسنان الضفة الاربية وقطاع  زة

 مت لف   القاضية إلى تع يل سنان المناط  المحتلة، و لن ل ل  معتمع  المقاومة لسياسا  االحتال  
تتمنن من إحنام سيطرت ا دليه، وبالر م من أن مرف  التعليم هو من اختصاصا  السلطة المروزية 

دفع  ،والمتمثلة االسلطا  اإلسرائيلية، إال أن تقصير هذ  األخيرة في مباشرة هذا المرف  وتطوير 
حيث قامت بترميم العديد من المدار  القائمة وتشييد  ؛ية إلى االهتمام ب ذا المعا لبلداالمعالس ا

المدار  العديدة، وما تمننت من توفير المساكن لطالب العامعا ، وسعت لتوفير القبو  ألدداد 
كبيرة من طالب المناط  المحتلة لد  جامعا  الدو  العربية، وما توسطت لد  سلطا  االحتال  

 . قرارات ا المتعلقة اإ الق المدار  والعامعا إللااء 

                                                 

 .141-145، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  ؛44، "دية في الضفة الاربيةال دما  البل"ش وان،  :لمزيد من التوسع انظر( 305)
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وال بد من اإلشارة هنا إلى أنه وبالر م من قيام المعالس البلدية بتحمل أدباء مرف  التعليم الملقاة أصال  
دلى دات  سلطا  االحتال ، إال أن هذ  السلطا  قامت افرض العراقيل أمام دمل المعالس البلدية 

يي ال اصة اإنشاء المدار  ومنعت ا من إدخا  المساددا  المالية الالزمة حيث رفضت منح ا التراخ
 .لذلن من الدو  العربية

 : الخدمات الصحية -ثانيا
نتيعة إحعام سلطا  االحتال  دن  –كما هو الحا  االنسبة لمرف  التعليم، قامت المعالس البلدية 

الصحية القائمة، وما تمننت من التال   بددم المفسسا  –إنشاء المستشفيا  والمستوصفا  الصحية 
دلى العوائ  والصعوبا  التي وضعت ا السلطا  اإلسرائيلية للحصو  دلى التراخيي الالزمة إلنشاء 
هذ  المفسسا ، وأنشأ  اعض المستوصفا  الصحية التااعة للبلديا  من خال  األموا  والمساددا  

لى الر م من أن مسفولية المعالس البلدية في هذا العربية التي تمننت من إدخال ا لذلن الارض، د
المعا  تقتصر دلى توفير أسباب الوقاية من األمراض فحس ، بينما تقع مسفولية إنشاء المفسسا  

 .الصحية دلى دات  سلطا  االحتال  اادتبارها السلطة المروزية في المناط  المحتلة
 : خدمات اإلسكان -ثالثا

التي تقتصر دلى وضع الم ططا  التنظيمية ومنو –اختصاصات ا القانونية  تعاوز  المعالس البلدية
في هذا المعا ، حيث بدأ  اإنشاء مساكن شعبية ألصحاب الدخل المحدود إال أن ا لم  –رخي البناء

وما دملت دلى تشعيع السنان دلى تشنيل  .ن اسب  النقي في الموارد الماليةتتمنن من إنعاز  ل
ية إلنشاء المساكن من خال  تقديم التس يال  الالزمة إلنعازها، وتوفير البنية التحتية العمعيا  التعاون

ال اصة ب ذ  المشرودا  ودلى نفقة البلديا ، وما أقدمت دلى منو السنان رخصا  للبناء في المناط  
 .الواقعة خارج حدود البلدية ووفر  ل م ال دما  األساسية الالزمة من و رباء وميا 

نشطت المعالس البلدية أيضا  في معا  النقل والمواصال ، حيث قامت اإنشاء أماكن لوقون وقد 
السيارا  والحافال  وإقامة محطا  للمسافرين، وبذلت ج ودا  وبيرا  في معا  توفير ال واتف العمومية 

 . وتطوير ال دما  ال اتفية وتزويد السنان ب ا في جميع المناط 
ا إلى أن المعالس البلدية نشطت أيضا  في معا  تقديم ال دما  االجتمادية وال بد من اإلشارة هن

 : للسنان تحت االحتال ، ونعرض ألهم هذ  ال دما  دلى النحو اآلتي
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مطالبة السلطا  اإلسرائيلية بتس يل تنقل السنان إلى خارج المناط  المحتلة اإلااء القيود   - أ
دلى سفر الطالب إلى األردن، حيث يعتبر األردن المفروضة دلى السفر، وخاصة تلن المفروضة 

 .المنفذ الوحيد لسنان المناط  المحتلة نحو الدو  العربية واالجنبية
حل ال الفا  الناشئة بين السنان وإجراء الصلو العشائر  فيما بين م في ظل  ياب   - ب

 . سلطة قضائية دادلة تعنى بذلن
ما  الطوارئ، لددم السنان المتضررين من ت صيي مبلغ مالي من ميزانية البلدية ل د -ج
والمعتقلين  إجراءا  وانت اكا  سلطا  االحتال  وتقديم المساددا  المالية ألسر الش داء والعرحى  

 . نتيعة  ياب سلطة وطنية تتولى هذ  الم مة
 . ل ارجبذلت المعالس البلدية ج ودا  وبيرة في معا  توفير فرص العمل للسنان ومنع هعرت م إلى ا -د
مطالبة السلطا  اإلسرائيلية االت فيف من أسعار الضرائ  ورسوم المستشفيا  وال دما   -هت
 . الصحية 
داء م ام ا للحفاع دلى اقائ ا أددم المفسسا  والعمعيا  ال يرية وردايت ا وتشعيع ا في  -و
   .زها دن  لنواستمرارها في تقديم ال دما  للسنان، وتولي زمام األمور في ا في حالة دع 
 
أن االختصاصا  التي مارست ا المعالس البلدية في الضفة الاربية وقطاع الحظ في هذا المعا ، يو 

 زة خال  فترة االحتال  اإلسرائيلي، هي اختصاصا  ضيقة ومحدودة النطاق إ ا ما تمت مقارنت ا 
، الذ  اقي مطبقا  في 4122لسنة ( 51)ااالختصاصا  التي ني دلي ا قانون البلديا  األردني رقم 

التقليدية، ، حيث اقتصر  هذ  االختصاصا  دلى ال دما  البلدية 4191الضفة الاربية اعد دام 
 :أبرزهاإلى معمودة من العوامل  -الباحث في تقدير–ويعود  لن 

لم تعر أ  تعديال  دلى األنظمة المحلية المعمو  ب ا في الضفة الاربية وقطاع  زة  -4
ألمور التي دالعت ا األوامر العسنرية الصادرة دن سلطا  االحتال ، والتي وانت ااستثناء اعض ا

ت دن ل دمة السلطا  المحتلة وتنفيذ سياسات ا وليس لتطوير األنظمة المحلية، وبالتالي اقيت هذ  
 .األنظمة داجزة دن مواكبة التطور العالمي في األنظمة المحلية، والسب  في  لن يعود لالحتال 

منانيا  المادية التي تتمتع ب ا المعالس المحلية وددم استقالل ا ماليا ، نتيعة حعم اإل ضآلة -5
 . تحنم سلطا  االحتال  االموارد المالية ل ذ  المعالس
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السيطرة المروزية من قبل السلطا  اإلسرائيلية دلى الوحدا  المحلية في وثير من االمور  -9
 .  ا  الطااع المحلي

ر من االختصاصا  التي منح ا القانون لل يئا  المحلية و لن من خال  سح  أو تقييد الكثي -1
اعد  سيالحظالرقااة الصارمة التي فرضت ا سلطا  االحتال  دلى دمل المعالس البلدية وما 

 .قليل
األوامر العسنرية التي صدر  لمعالعة اعض األمور المحلية التي جاء  ل دمة مصالو  -2

 . معالس المحليةسلطا  االحتال  وليس ل دمة ال
 . منانيات ا المادية والبشريةإصار حعم الوحدا  المحلية مما يحد من  -9
نتيعة حل العديد من المعالس البلدية في المناط  المحتلة وتعيين ضبات من العسنريين  -1

اإلسرائيليين لممارسة م ام هذ  المعالس، فقد تم الحد من توسيع نطاق اختصاصات ا وتقليي 
 . ونية والعمليةأهداف ا القان

 
 لثالمبحث الثا

 وأعمالها الرقابة على المجالس البلدية والقروية

سواء في  ،لم تكتف سلطا  االحتال  اإلسرائيلي اممارسة الرقااة المنصوص دلي ا في القوانين المحلية
أو  ،يتةفيمتا يتعلت  االضتفة الارب 4121القتر  لستنة  دارةإوقتانون  ،4122قانون البلديا  األردني لسنة 

بتتل دمتتد  إلتتى إصتتدار األوامتتر  ،فيمتتا يتعلتت  اقطتتاع  تتزة 4191فتتي قتتانون البلتتديا  االنتتتدابي لستتنة 
وتعتتتا   ،العستتتنرية وقتتتوانين الطتتتوارئ لفتتترض دقوبتتتا  تعتتتا  المعتتتالس البلديتتتة والقرويتتتة  ات تتتا متتتن ج تتتة

يفتتتتتتترد هتتتتتتتذا  ،موتوضتتتتتتتيحا  لمتتتتتتتا تقتتتتتتتد . وتعا  أدمال ا من ج ة ثالثة ،ثانيةرؤسائ ا وأدضائ ا من ج ة 
الرقااتتة دلتتى أدمتتا   ،الثتتاني؛ والقرويتتةس البلديتتة اتتة دلتتى المعتتالالرقا ،األو  :المطلبتتين التتتاليين المبحتتث

 .المعالس البلدية والقروية

 
 الرقابة على المجالس البلدية والقروية: المطلب الول

معتتتالس البلديتتتة ولقرويتتتة الستتتلطا  اإلستتترائيلية فيتتته أدنتتتى اهتمتتتام لم الفتتتا  ال فتتتي الوقتتتت التتتذ  لتتتم تلتتت   
ممارستة ستلطات ا الرقابيتة وات تا  اإلجتراءا   – مثتل هتذ  الم الفتا  –اإلدارية والمالية، التي تعيتز ل تا 
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القانونيتتتة احتتت  هتتتذ  المعتتتالس وأدضتتتائ ا، إال أن تتتا روتتتز  اهتمام تتتا دلتتتى النشتتتات السياستتتي ألدضتتتاء 
 . لتي ت ول ا ات ا  أقسى العقوبا  احق مالمعالس البلدية والقروية وإخضاع  لن لقوانين الطوارئ ا

 
 حل المجالس البلدية والقروية :الول الفرع

أد  دتتدم وجتتود ج تتة قضتتائية محايتتدة تتتتولى ستتلطة النظتتر والفصتتل فتتي قتترارا  حتتل المعتتالس البلديتتة 
ائيلية إلتى أن لعتأ  الستلطا  اإلستر  ،والقروية في المناط  المحتلة وبالتالي إلاتاء القترارا  الباطلتة من تا

التتتي ت تتدن متتن –الت تتا  قتترارا  الحتتل ولمتتا تعارضتتت السياستتة التتتي تنتع تتا المعتتالس البلديتتة والقرويتتة 
  .مع سياست ا التوسعية في المناط  المحتلة –خالل ا إلى تحقي  مصلحة السنان تحت االحتال 

اإلاتاء بلديتة القتد  قيام ا  ،ووانت أولى ال طوا  التي قامت ب ا السلطا  اإلسرائيلية ب ذا ال صوص
لم الفتته  ااطتل  ومتن وج تة نظرنتا نتر  أن هتذا القترار  ،4191حزيتران  57وحل معلس ا البلد  بتاري  
دلتتى التر م متتن إخضتاع التدوائر الحنوميتتة فتي المدينتتة للقتانون والقضتتاء -لقوادتد القتانون المحلتتي أيضتا  

التي ات ذ  بناء  دلى قرار الضتم وافة رارا  وبالتالي الق ،نظرا  لعدم مشرودية قرار الضم –اإلسرائيليين
متتتن قتتتانون البلتتتديا  ( 2)ومتتتن ثتتتم جتتتاء قتتترار إلاتتتاء بلديتتتة القتتتد  م الفتتتا  للمتتتادة  ،تعتبتتتر  يتتتر مشتتترودة

متتن  ا  ( 7)ومتتا جتتاء قتترار حتتل المعلتتس البلتتد  في تتا م الفتتا  للمتتادة  ،4122لستتنة ( 51)األردنتي رقتتم 
  .القانون 

 ،4191الحتتال  اإلسترائيلي احتل المعلتس البلتد  فتي مدينتة  تزة دتام وفي قطتاع  تزة قامتت ستلطا  ا
التتتي ادتبرهتتا  ،استتب  رفتتض المعلتتس قتترار ستتلطا  االحتتتال  بتتربط المدينتتة اشتتروة الك ربتتاء اإلستترائيلية

وقامتتتت هتتتذ  الستتتلطا  بتعيتتتين لعنتتتة ي وديتتتة إلدارة البلديتتتتة  .المعلتتتس خطتتتوة أولتتتى نحتتتو ضتتتم المدينتتتة
  (306).4114ى أن تم تعيين معلس بلد  جديد في دام واستمر  هذ  اللعنة إل

من قانون ( 94)  الفا  لني المادةاأنه جاء م يالحظ ،إلى قرار الحل هذا من الناحية القانونية بالنظرو 
  :التي تعيز حل المعلس البلد  في حالتين هما 4191البلديا  لعام 

دتتن القيتتام االم تتام الملقتتاة  إ ا توقتتف المعلتتس البلتتد  اعتتد إنتتذار  متتن المنتتدوب الستتامي -4
  .دلى داتقه قانونا  

  .إ ا أخذ المعلس يمار  أدماله اصورة يتعذر مع ا القيام اعميع تلن الم ام -5

                                                 

 .912، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :انظر( 306)
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ااإلضتافة إلتى  ،ومن ثم ال ينطتو  قترار حتل المعلتس البلتد  لمدينتة  تزة دلتى أ  متن الحتاال  الستااقة
متن قتانون البلتديا  ( 44)لتد  ي تالف نتي المتادة أن قرار تعيين لعنة ي ودية للقيتام ام تام المعلتس الب

التي تشترت لعضوية المعلس البلد  أن ينون الش ي قد أدرج اسمه في سعل الناخبين  ،4191لعام 
وبتتالرجوع إلتتى التتذيل الرااتتع والملحتت  اقتتانون البلتتديا  نعتتد أنتته  ،أو يحتت  لتته إدراج استتمه فيتته دلتتى األقتتل
ون الشت ي متمتعتا  االعنستية الفلستطينية ومقيمتا  ضتمن منطقتة اشترت للتستعيل فتي هتذا العتدو  أن ينت

وبالتتتالي فتتإن هتتذ  الشتتروت ال تتتتوافر لتتد  اللعنتتة ودليتته  فتتإن قتترار الستتلطا  اإلستترائيلية  (307).البلديتتة
لعتتتام ( 4)بتعيتتتين لعنتتتة ي وديتتتة إلدارة شتتتفون بلديتتتة  تتتزة يعتبتتتر اتتتاطال  لم الفتتتته لقتتتانون البلتتتديا  رقتتتم 

4191. 
فتي مدينتة  تتزة  4114فتي دتتام  ُدتيي نقامتتت ستلطا  االحتتال  احتتل المعلتس البلتد  التتذ   ،ومترة أختر  

 ،و لتتن استتب  رفضتته لقتترار الستتلطا  اإلستترائيلية القاضتتي بتتدمج م تتيم الشتتاطئ لالجئتتين متتع مدينتتة  تتزة
 لعنة ي ودية جديدة لتقتوم مقامته ومتن خالل تا تمننتت الستلطا  اإلسترائيلية متن دمتج الم تيم متع وُديي ن ت
إ  ي تتو  قتتانون البلتتديا  لعتتام  ،وإزاء دتتدم تمتتتع المعلتتس البلتتد  استتلطة توستتيع حتتدود البلديتتة ،البلديتتة
فتتإن قتترار  ،هتتذ  الستتلطة للمنتتدوب الستتامي اعتتد تتتأليف لعنتتة للتعتترن دلتتى ر بتتة أكثريتتة النتتاخبين 4191

دون تتأليف بت –دتن طريت  دمتج م تيم الشتاطئ متع المدينتة–سلطا  االحتال  بتوستيع حتدود بلديتة  تزة 
ومتا أن قترار حتل المعلتس  ،4191متن قتانون البلتديا  لعتام ( 2)هذ  اللعنة ينون م الفا  لتني المتادة 

ال يستند إلى أ  أسا   –الذ  ال يدخل ضمن اختصاصاته–البلد  اسب  رفضه توسيع حدود البلدية 
  .قانوني

إ  توقعتت  ،اإلجتراء فتي بدايتة األمتر فتإن الستلطا  اإلسترائيلية لتم تقتم امثتل هتذا ،أما في الضفة الاربيتة
اأنه قد يترت  دلى القيام احل أحد المعالس البلدية أن تقوم اقية المعالس بتقديم استتقالت ا األمتر التذ  

وبالتالي فشل ا في تحقي  أهداف ا اإيعتاد قيتادة محليتة بديلتة دتن  ،نظام اإلدارة المحليةن يار ايفد  إلى 
تئإال أن معارضة المعالس البلدية لنظام اإلدارة المدنيتة التذ   ،منظمة التحرير الفلسطينية فتي دتام  ُانش 

إلتتى ات تتا  قرارهتتا االقضتتاء دلتتى القيتتادة البلديتتة خيتترة األدفتتع ب تتذ   ،متتن قبتتل ستتلطا  االحتتتال  4174
 .4119المفيدة لمنظمة التحرير في المناط  المحتلة التي أفرزت ا انت ااا  دام 

                                                 

ي يشتتتترت توافرهتتتا فتتتي المرشتتتحين ، المتعلتتت  اتتتالمفهال  التتتت4191لعتتتام ( 4)متتتن التتتذيل الرااتتتع متتتن قتتتانون البلتتتديا  رقتتتم ( 4)انظتتتر المتتتادة ( 307)
 .لعضوية المعالس البلدية العربية
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وتعيتين  ،4175اإلدارة المدنية حل المعلس البلد  لمدينة البيرة  فتي العتام  قرر رئيس ،وفي ضوء  لن
وباالستتتناد إلتتى مقتضتتيا  القتتانون  .اعنتتة ي وديتتة منونتتة متتن أربعتتة أدضتتاء لتتتتولى م متتة تستتيير البلديتتة

فإنه ال يعوز لسلطا  االحتال  ممارسة ح  التشريع في األراضي المحتلة وإحداث نظتام إدارة  ،الدولي
ومتتتن ثتتتم ال يحتتت  ل تتتا إصتتتدار  .وإنمتتتا دلي تتتا إدارة اإلقلتتتيم المحتتتتل بواستتتطة ستتتلطة دستتتنرية ،نيتتتة فيتتتهمد

وبالتتالي فتإن جميتع  ،تشريعا  جديتدة أو تعتديل التشتريعا  القائمتة إال فتي حتدود المحافظتة دلتى قوات تا
اطلتتتتتة و يتتتتتتر القتتتتترارا  المستتتتتتندة إلتتتتتتى األوامتتتتتر العستتتتتتنرية واإلدارة المدنيتتتتتة المحدثتتتتتتة اموجب تتتتتا تكتتتتتتون ا

  (308).مشرودة
أن هتتذا القتترار جتتاء م الفتتا  لتتني  يالحتتظ ،وفيمتتا يتعلتت  اقتترار تعيتتين لعنتتة ي وديتتة إلدارة شتتفون البلديتتة

والتتتتي تشتتتترت أن ينتتتون العضتتتو  ،4122لستتتنة ( 51)متتتن قتتتانون البلتتتديا  األردنتتتي رقتتتم ( 91)المتتتادة 
متن  ا  ( 47)وية التتي أوردت تا المتادةالمعين من بين جم ور الناخبين وأن تتوافر لديته متفهال  العضت

وهتتي شتتروت ال  ،واإلقامتتة فتتي منطقتتة البلديتتة ،التتتي متتن بين تتا شتترت التمتتتع االعنستتية األردنيتتة ،القتتانون 
  (309).تتوافر لد  أدضاء اللعنة الي ودية المعينين

ختر  األالبلديتة أدلنت المعتالس  ،البيرةمدينة لودلى أثر قرار السلطا  اإلسرائيلية احل المعلس البلد  
ووان نتيعة  لن أن قرر رئيس اإلدارة المدنية حل المعالس البلدية فتي  ،تضامن ا مع المعلس المحلو 

 4175شتتتتبات  52رئيستتتت ما بتتتتتاري   ُدتتتتز  اعتتتتد أن  ،4175آ ار  52كتتتتل متتتتن نتتتتابلس ورام هللا بتتتتتاري  
مدينتتة جنتتين وتتل متتن فتتي  ومتتا قتترر حتتل المعلتتس البلتتد  .لرفضتت ما التعامتتل متتع ج تتاز اإلدارة المدنيتتة

 ،4175تمتتتوز  59وقلقيليتتتة بتتتتاري   ،4175تمتتتوز  44وديتتتر دبتتتوان بتتتتاري   ،4175تمتتتوز  2بتتتتاري  
لعتان دربيتة لممارستة م تام المعتالس و  ،لعان ي ودية إلدارة شفون بلديا  نابلس ورام هللا والبيرة وُديي ن ت

  (310).البلدية األخر  
( 2)متتن قتتانون إدارة القتتر  األردنتتي رقتتم ( 2)نادا  إلتتى نتتي المتتادة واستتت ،أمتتا االنستتبة للمعتتالس القرويتتة

وفقا  لما يرا    موتعيينيمنو لمتصرن اللواء سلطة دز  أدضاء ورؤساء المعالس القروية  ،4121لسنة 
قامت سلطا  االحتتال  ااستتاال  هتذا التني وتمننتت متن خاللته متن دتز  الم تاتير وأدضتاء  ،مناسبا  

 .والمعارضين لنظام اإلدارة المدنية وتعيين أش اص آخرين منان م ئ ارؤساو المعالس القروية 

                                                 

 .917-911، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو، ( 308)
 . 4122لسنة ( 51)من قانون البلديا  األردني رقم ( 91، 47)انظر المواد ( 309)
 .911، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  :أشار إلى  لن( 310)
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إلى أن دافع السلطا  اإلسرائيلية متن إصتدار القترارا   ،في ختام هذا المطل ااإلمنان ال لوص وهنذا 
ذ  المتعلقة احل المعالس البلدية وان لتحقي  أهداف ا السياسية المتمثلة افرض تنفيذ الحل اإلسرائيلي ال

ولتم ينتن اتأ  حتا  متن األحتوا  لاايتا  تطبيت   ،يقوم دلتى أستا  متنو الحنتم التذاتي للمنتاط  المحتلتة
  .وبالتالي ال تدخل هذ  القرارا  في نطاق الرقااة دلى أش اص المعالس المحلية ،القانون المحلي

ستواء تعلت   ،المحتل القانون الدولي ال يعيز لسلطا  االحتال  ممارسة ح  التشريع في اإلقليم كما أن
ر  اتأن جميتع القترارا  يت الباحتث ومتن ثتم فتإن ،األمر اإصدار قتوانين جديتدة أو بتعتديل القتوانين القائمتة

الصتتادرة دتتن ستتلطا  االحتتتال  والمستتتندة إلتتى هتتذ  األوامتتر العستتنرية امتتا في تتا القتترارا  المتعلقتتة احتتل 
متر العستنرية نفست ا، وبالتتالي دتدم مشترودية المعالس البلدية تعتبر  ير مشرودة لعتدم مشترودية األوا

رنظام اإلدارة المدنية الذ    .بناء  دلى هذ  األوامر ُأصد 

 
 الجزائية تجاه رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقرويةجراءات اإل :الثاني الفرع
 إلتتى أن ستتلطا  االحتتتال  اإلستترائيلي دملتتت دلتتى تشتتعيع رؤستتاء وأدضتتاء المعتتالس ،فيمتتا ستتب  ريأشتت

متن ختال   –وما أن تا قامتت  ،4119البلدية والقروية دلى مزاولة النشات السياسي دق  انت ااا  دام 
و لن ب تدن  ؛الطااع السياسي دلى هذ  االنت ااا ضفاء إا –تصريحا  اعض المسفولين اإلسرائيليين

نفتس الوقتت قتادرة  وفتي ،قيادة داخل المناط  المحتلة تشنل بديال  دن منظمة التحرير الفلسطينيةيعاد إ
دلتتى الحتتوار والتفتتاوض مع تتا لاايتتة تحديتتد مصتتير المنتتاط  المحتلتتة، وفتتي الوقتتت  اتتته وانتتت المعتتالس 
البلدية مضطرة للقيام ب ذا الدور السياسي لتمثيل سنان المنتاط  المحتلتة نتيعتة لايتاب اإلدارة المروزيتة 

  .والوطنية ونتيعة لألوضاع التي تفرض ا ظرون االحتال 
، وبدأ يتم 4119 أصبو ينظر إلى المعالس البلدية اأن ا قيادة سياسية اعد انت ااا  دام ،يعة لذلنونت

بل السلطا  اإلسترائيلية ومن ق   ،التعامل مع ا دلى هذا األسا  من قبل الدو  العربية واألجنبية دموما  
وستائل اإلدتالم المحليتة وقد سمحت ل م السلطا  اإلسرائيلية االتعبير دن آرائ م احريتة فتي  .خصوصا  
وبدأ  السفارا  والقنصليا  األجنبية في إسرائيل تتولي اهتمام تا بنشتاطا  المعتالس البلديتة  ،واألجنبية

حتتتى أصتتبو الستتفراء والقناصتتل ينظمتتون زيتتارا  دوريتتة للبلتتديا  ويرستتلون  ،ومشتتاكل ا وآرائ تتا السياستتية
وإزاء  لتن تمنتن رؤستاء المعتالس  ،ط  المحتلتةتقارير دورية لحنومات م دن أوضتاع البلتديا  فتي المنتا

وقتتتد  ،البلديتتة متتتن لقتتاء اعتتتض رؤستتاء التتتدو  األجنبيتتتة وتلقتتوا ددتتتوا  لحضتتور متتتفتمرا  دوليتتة واقليميتتتة
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أصبحت الصحافة المحلية واألجنبية تولي اهتماما  خاصا  لمواقف رؤساء البلديا  في المستائل المتعلقتة 
  (311).االقضية الفلسطينية

التتتدور السياستتتي التتتذ  قامتتتت اتتته المعتتتالس المحليتتتة فتتتي المنتتتاط  المحتلتتتة حرجتتتا  لستتتلطا   وقتتتد أحتتتدث
وتحديتدا  اعتد تتولي حنومتة اللينتود لدفتة الحنتم  ،االحتال  اإلسرائيلي مع الستفارا  والقنصتليا  األجنبيتة

ودلتتى أثتتر  لتتن قامتتت احظتتر النشتتات السياستتي دلتتى أدضتتاء المعتتالس  .4111فتتي إستترائيل منتتذ دتتام 
 ،وقتتد وصتتل األمتتر إلتتى فتترض دقوبتتا  جزائيتتة دلتتي م .حظتتر  دلتتي م التصتتريحا  الصتتحفيةو  ،لديتتةالب

وتتمثتل  ،اموج  قوانين األمن والطوارئ التي أدلنت السلطا  اإلسرائيلية تطبيق تا فتي المنتاط  المحتلتة
  (312):هذ  العقوبا  فيما يلي

  :اإلبعاد -أوال
وبتتالر م متتن أن المشتترع  .ت ا بريطانيتتا ختتال  انتتتداب ا لفلستتطينتستتتند هتتذ  العقوبتتة إلتتى القتتوانين التتتي ستتن

إ  يتوج  دلى السلطا  اإلسرائيلية احترام  لن  ،األردني ألاى العمل ب ذ  القوانين اعد توحيد الضفتين
الذ  يفرض دلى سلطا  االحتال  احترام القوانين الستارية المفعتو   –اموج  قانون االحتال  الحربي 

متن اتفاقيتة جنيتف ( 91)لمحتل وددم جتواز تعتديل ا إال احتاال  معينتة نصتت دلي تا المتادة في اإلقليم ا
وقامتت ااستت دام  ،4197لعتام  551إال أن ا أداد  العمتل ب تا اموجت  األمتر العستنر  رقتم  – الرااعة

ومتتا شتتتملت اعتتتض المرشتتتحين  ،دقوبتتة اإلاعتتتاد ضتتتد اعتتض رؤستتتاء وأدضتتتاء المعتتالس البلديتتتة والقرويتتتة
  .ااا  البلدية أيضا  لالنت 

  :االعتقال -ثانيا
 ،مارستتت ستتتلطا  االحتتتتال  هتتتذا اإلجتتراء احتتت  العديتتتد متتتن رؤستتاء وأدضتتتاء المعتتتالس البلديتتتة والقرويتتتة

ووانتتت تستتعى متتن وراء  لتتن إلتتى القضتتاء دلتتى نفتتو  المعتتالس البلديتتة والحتتد متتن التتدور السياستتي التتذ  
لتتتي تتتتم استتب  استتتاال  النفتتو  والتعتتاوزا  الماليتتة ووانتتت حتتاال  االدتقتتا  ا ،قامتتت اتته هتتذ  المعتتالس

 .قليلة جدا  االقيا  مع الحاال  التي وانت ترتكز دلى الدوافع السياسية
  :فرض اإلقامة الجبرية -ثالثا

                                                 

 .979-975المرجع الساب ، ( 311)
جمعيتة الدراستا  : القتد ) الوضتع القتانوني للبلتديا  فتي ظتل اإلدارة المدنيتةدتالء التدين البنتر ،  :انظرلمزيد من التوسع ب ذا ال صوص ( 312)

 التتدور المتايتتر لرؤستتاء البلتتديا  فتتي د تتد  األردن: القيتتادا  الفلستتطينية فتتي الضتتفة الاربيتتةموشتتي متتادوز،  ؛ومتتا اعتتدها 99، (4179العربيتتة، 
  971-979، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  ؛497-451، (4171ن، .د: م.د) وإسرائيل
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ستعت الستلطا  اإلسترائيلية إلتى الحتد  ،في إطار سياست ا للقضاء دلى النفو  السياسي للمعالس البلدية
وقتترر  فتترض اإلقامتتة العبريتتة دلتتى  ،ء المعتتالس البلديتتة فتتي المنتتاط  المحتلتتةمتتن تنقتتل رؤستتاء وأدضتتا

وحظر  دلي م دقد أية اجتمادا  أو االتصا  فيما بين م أو السفر إلى خارج مدن م دون  ،العديد من م
  .إاالغ سلطا  الحنم العسنر  

ض اإلقامتة العبريتة دلتى قرر  ستلطا  االحتتال  فتر  ،4174وفور إنشاء نظام اإلدارة المدنية في دام 
وقد وصل األمر إلى إاالغ موظفي اعض البلديا  االبقاء في  .رؤساء وأدضاء البلديا  المقالين أيضا  

 .من قبل سلطا  االحتال  ُيست دد ون بيوت م حتى 
  عزل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية -رابعا

تعتتا  اعتتض رؤستتاء المعتتالس البلديتتة قطتتاع  تتزة  فتتياممارستتة هتتذا اإلجتتراء قامتتت الستتلطا  اإلستترائيلية 
في حين لم تطب   لن في الضفة الاربية إال اعد إنشاء  ،منذ الفترة األولى لالحتال  ئ اوأدضاوالقروية 

حيتث قامتت اعتز  العديتد  ؛نظتام المدنيتة ومعارضتته متن قبتل رؤستاء وأدضتاء المعتالس البلديتة والقرويتة
ااإلضتافة إلتى أن معظتم قترارا  العتز  قتد  ، ترتكتز دلتى أستس صتحيحةمن م مسندة إلي م ت ما  أمنية ال

  .ارتكز  دلى أسباب سياسية وأمنية ولم ترتكز دلى أسباب تتعل  االنشات المحلي
ولتتتم يتوقتتتف األمتتتر دنتتتد هتتتذا الحتتتد متتتن العقوبتتتا  تعتتتا  رؤستتتاء وأدضتتتاء المعتتتالس البلديتتتة والقرويتتتة فتتتي 

و لتتن امنتتع  ،إلستترائيلية أيضتتا  دقوبتتا  النفتتي التتداخلي احق تتمبتتل مارستتت الستتلطا  ا ،المنتتاط  المحتلتتة
ومتا قامتت امتنع م  .رئيس ودضو المعلس البلد  من البقاء في مدينته وتحديتد إقامتته فتي مدينتة أختر  

بل وصل األمر إلى تعرض اعض م للقتل ومحاوال  اال تيتا  نتيعتة معارضتته  ،من السفر إلى ال ارج
  .وسعية في المناط  المحتلة دلى حساب أراضي البلديةللنشاطا  االستيطانية والت

يتضو حعم العقوبا  التعسفية اإلسرائيلية التي وان يتعترض ل تا رؤستاء وأدضتاء  ،ومن خال  ما سب 
نتيعتتتة معارضتتتت م للسياستتتة اإلستتترائيلية،  ،المعتتتالس البلديتتتة والقرويتتتة فتتتي الضتتتفة الاربيتتتة وقطتتتاع  تتتزة

ي وتانوا يعملتون متن خالل تا تحتت االحتتال  اإلسترائيلي وتحديتدا  فتي وبالتالي مد  صتعوبة الظترون التت
ممتتا أاقتتى المعتتالس البلديتتة  ،ظتتل  يتتاب أيتتة إدارة مروزيتتة أو ستتلطة فلستتطينية داختتل المنتتاط  المحتلتتة

ااستتثناء  ،والقروية في حالة ت لف دائم ودعز ولي دن توفير ال دما  واالحتياجتا  للستنان المحليتين
     .ساسية وما سنبين  لن في موضع الح  من هذ  الدراسةاعض ال دما  األ

 
 الرقابة على أعمال المجالس البلدية :المطلب الثاني
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السلطا  الم ولة للمتصرن والوزير اموج  قانون البلديا  األردني إلى ضااط الداخلية  ُمن ح تلقد 
  اإلسرائيلي العام اموج  االمر الحاكم العسنر  ديتنه الذ   ،المت صي في الشفون البلدية والقروية

سلطة الرقااة دلى أدما  المعالس البلدية والذ  قام  ،ومن ضمن هذ  السلطا ( 411)العسنر  رقم 
 ،ااستاال  هذ  السلطا  ل دمة األ راض اإلسرائيلية واستعمال ا ووسيلة ضاط دلى المعالس البلدية

لبلديا  أكثر من وون ا إجراءا  رقابية ت دن إلى وقد وانت هذ  الرقااة أشبه اعراقيل تحد من تطور ا
   (313).تحقي  الصالو العام

  
 القيود المفروضة على أعمال المجالس البلدية  :ولالفرع ال 

قامت السلطا  اإلسرائيلية اإصدار العديد من  ،4191لعام ( 411)اعد إصدار األمر العسنر  رقم 
ى الحد من اختصاصا  ونشاطا  المعالس البلدية وتحعيم القرارا  واألوامر العسنرية التي ت دن إل

يقضي ( 411)أمرا  دسنريا  يحمل الرقم  4197حيث أصدر  في دام  ؛دورها في المناط  المحتلة
امنو السلطا  اإلسرائيلية دن طري  ضااط الداخلية اإلسرائيلي للشفون البلدية والقروية سلطة مراقبة 

وما حدد هذا األمر التنظيم  (314).للمعالس المحلية  –وية فحس وليس السن –الموازنة الش رية 
اعدم زيادة لزام ا إو ال ينلي لل يئا  المحلية من خال  تحديد ددد المست دمين لد  هذ  ال يئا  

وبالتالي يحد هذا األمر من إمنانية موائمة ما  ،4191مست دمي ا اأكثر مما وان دليه الحا  في دام 
  (315).من خدما  مع حعم الزيادة الطبيعية للسنان المستفيدين من هذ  ال دما تقدمه هذ  المعالس 

الذ  يقضي بتوسيع  ،(599)العسنر  رقم مر األأصدر  سلطا  االحتال   ،وفي نفس العام
صالحيا  ضااط الداخلية للشفون البلدية والقروية لتشمل السلطا  الم ولة لوزير المالية ومعلس 

وللحيلولة دون قيام أدضاء  (316)،4122لسنة ( 51)ن البلديا  االردني رقم الوزراء اموج  قانو 
 ،المعالس البلدية والقروية بتقديم االستقالة العمادية احتعاجا  دلى السياسا  والممارسا  اإلسرائيلية

تعتبر االستقالة  ير نافذة قانونيا  إال إ ا مر األوبموج  هذا  ،(945)صدر األمر العسنر  رقم 
  (317).المسفو  اإلسرائيلي وافقةمارنت اقت

                                                 

 .147، اإلدارة في فلسطيندمرو، ( 313)
 .971، 40، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4197لعام  (411)األمر العسنر  رقم  انظر( 314)
 .21، ؟نريدأ  نوع من السلطة المحلية العرباو ، ( 315)
 . 175، 45، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4197لعام  599األمر العسنر  رقم  انظر( 316)
 . 999، 47، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4191لعام  945األمر العسنر  رقم  انظر( 317)
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الذ  يحظر  ،(911)العسنر  رقم مر األأصدر  السلطا  اإلسرائيلية  ،4110وفي حزيران من دام 
ددا –دلى المعالس البلدية استيفاء أ  رسوم أو ضرائ  دلى البضائع التي تباع في األسواق العامة 

مر األوما أصدر   (318).لسلطا  اإلسرائيليةإال اعد الحصو  دلى إ ن من ا –ال ضار والفواكه
لنزع االختصاصا  الممنوحة للمعالس المحلية في معا   ،4114في دام ( 147)العسنر  رقم 
الذ  يتكون في  البيته من موظفي الحنم العسنر  يم ومنح ا لمعلس التنظيم األدلى الت طيط والتنظ

س التنظيم االدلى إلااء مفعو  أ  رخصة أصبو اإمنان معلمر األوبموج  هذا  (319).اإلسرائيلي
  (320).ووذلن سلطة منو رخي البناء للسنان أو ددم منح ا ،ببناء أصدرها المعلس المحلي

الذ  يقضي  ،4111في دام ( 291)كما قامت السلطا  اإلسرائيلية اإصدار األمر العسنر  رقم 
لقيام اأية م ام يرفض رئيس وأدضاء امنو قائد المنطقة العسنرية صالحية تعيين من يرا  مناسبا  ل

وما ني األمر دلى أن ُيصرن للش ي المعين األجر الذ  يقرر  له قائد  .المعلس البلد  القيام ب ا
وبموج  هذا األمر قامت سلطا  االحتال  اعز  العديد من  (321).المنطقة من صندوق البلدية المعنية

بتعيين لعان محلية أو لعان إسرائيلية تتكون من  وقامت ،رؤساء وأدضاء المعالس البلدية والقروية
وبالتالي أصبو هفالء اموج  التعيين رؤساء للبلديا   .دسنريين إسرائيليينو أموظفين مدنيين 

األمر العسنر   4112وإضافة إلى األوامر السااقة أصدر  سلطا  االحتال  في دام  ،الفلسطينية
  (322).ر  سلطة إصدار األنظمة المحليةالذ  يمنو قائد المنطقة العسن( 907)رقم 
السلطة –من خال  األوامر العسنرية السااقة مد  هيمنة سلطا  االحتال  اإلسرائيلي الباحث الحظ يو 

العسنر  رقم  مر األوباستثناء  .دلى ال يئا  المحلية في الضفة الاربية وقطاع  زة –المروزية
الذ  صدر لتحقي  –  المشاروة في االنت ااا  ساء حالذ  يقضي امنو الن (323)،4112لعام ( 951)

فإن جميع األوامر العسنرية التي أصدرت ا  –أهدان سياسية وانت تسعى إلي ا سلطا  االحتال 
وانت ت دن إلى إحنام سيطرة  ،السلطا  اإلسرائيلية والمتعلقة االمعالس المحلية في المناط  المحتلة

             (324).التحنم في م تلف صالحيات ا ونشاطات االسلطة المروزية دلى المعالس المحلية و 

                                                 

 .749، 59نرية، ددد ، معمودة األوامر والتعليما  العس4110لعام  911األمر العسنر  رقم  انظر( 318)
 .4000، 51، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4114لعام  147األمر العسنر  رقم  انظر( 319)
 .27، أ  نوع من السلطة المحلية نريد؟العرباو ، ( 320)
 .4941، 99، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4111لعام  291األمر العسنر  رقم  انظر( 321)
 .  4111، 99، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4112لعام  907انظر األمر العسنر  رقم  (322)
 .22، 91، معمودة األوامر والتعليما  العسنرية، ددد 4112لعام  951األمر العسنر  رقم  انظر( 323)
 .21، أ  نوع من السلطا  المحلية نريد؟العرباو ، ( 324)
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 الرقابة على الخدمات والمشاريع البلدية :الفرع الثاني

مد  هيمنة سلطا  االحتال  دلى المعالس المحلية في المناط  المحتلة من  ،فيما سب الدراسة  تبين
الذ  أد  إلى تضيي  األمر  ،خال  األوامر العسنرية التي فرضت ا دلى دمل هذ  المعالس

ومن ثم وانت االختصاصا  التي تباشرها هذ  المعالس  .اختصاصا  المعالس البلدية اشنل ملحوع
ور م  لن  ،وتقتصر دلى ال دما  األساسية للسنان ،في الضفة الاربية وقطاع  زة محدودة جدا  

لمشاريع الك رباء والميا  في قامت السلطا  اإلسرائيلية بتشديد رقابت ا دلى مباشرة المعالس البلدية 
المناط  المحتلة ب دن القضاء دلى هذ  المشاريع وإداقة تطويرها إلاقاء المناط  المحتلة خاضعة 

  (325).اقتصاديا  للسيطرة اإلسرائيلية
دملت السلطا  اإلسرائيلية دلى وضع معمودة من القيود ت دن إلى  ،ففيما يتعل  امشرودا  الميا 

ألات وقامت اإصدار العديد من األوامر العسنرية التي  ،ستاال  الميا  في مناطق ممنع السنان من ا
وقد حظر  هذ  األوامر دلى السنان  .التي تسمو ااستاال  الميا  العوفيةاموجب ا القوانين األردنية 

  (326).القيام احفر اآلاار االرتوازية إال اعد الحصو  دلى موافقة سلطا  الحنم العسنر  
رفضت إدخا  المساددا  المالية العربية ال اصة  فإن السلطا  اإلسرائيلية ،دلى ما تقدميضان 

 –الذ  تشرن دليه سلطا  االحتال -واشترطت إيداد ا لد  صندوق التطوير  ،االمشرودا  المائية
و لن وي تتمنن المستوطنا  اإلسرائيلية من االستفادة من هذ  المساددا  أو من مشرودا  الميا  

وما قامت برفض الترخيي للبلديا  لحفر اآلاار واستيراد  (327).من خال  هذ  المساددا أنشئت لتي ا
وما قامت اإخضاع المشرودا  المائية لرقااة  .المولدا  الالزمة لض  الميا  إال في حاال  نادرة جدا  

  (328).سلطة الميا  اإلسرائيلية
لسلطا  اإلسرائيلية ومنذ احتالل ا للضفة الاربية فقد دمد  ا ،أما فيما يتعل  امشرودا  الك رباء

من ضمن  لن التحنم امرف  الك رباء  ،وقطاع  زة للسيطرة المطلقة دلى اقتصاد المناط  المحتلة

                                                 

 .141، ة في فلسطيناإلدارة المحليدمرو، ( 325)
واألمتر العستنر  رقتم . 549، 9األوامر والتعليما  العسنرية، دتدد  معمودة، 4191لعام  15انظر في هذا المعا ، األمر العسنر  رقم ( 326)

، معمودتتتتة األوامتتتتتر 4115لعتتتتتام  171واألمتتتتر العستتتتتنر  رقتتتتم . 952، 7، معمودتتتتة األوامتتتتتر والتعليمتتتتا  العستتتتتنرية، دتتتتدد 4191لعتتتتام  429
 . 410، 90تعليما  العسنرية، ددد وال
التنمية الريفية، دمان، : ورقة مقدمة في ندوة" )موارد الميا  في فلسطين المحتلة وتأثير  دلى مستقبل التنمية الريفية"دلي اللبد ،  :انظر( 327)

 .   4171أيلو   59-57
 .45، "ال دما  البلدية في الضفة الاربية"ش وان،  :انظر( 328)
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وبما أن م مة اإلشران دلى هذا المرف  وتنظيمه  ،لألهمية االقتصادية التي يحتل ا هذا المرف 
ت سلطا  االحتال  إلى إحنام رقابت ا دلي ا في هذا المعا  فقد سع ،وتطوير  هي مسفولية البلديا 

  .ب دن السيطرة دلى هذا القطاع وربطه االشروا  اإلسرائيلية
  :أبرزها ،ولتحقي   لن قامت السلطا  اإلسرائيلية االعديد من اإلجراءا  في هذا السياق

 ،4191األردني لسنة رفضت سلطا  االحتال  اإلسرائيلي االدتران اقانون سلطة الك رباء  -4
الذ  يمنو شروتي و رباء القد  ونابلس صالحية التوسع في نطاق مساحة امتيازها لتاطي مناط  

وقد ترت  دلى  .مبررة  لن اأنه قد تم احتال  الضفة الاربية قبل المصادقة دلى هذا القانون  ،جديدة
إضافة –وأمام  لن  ،ار الك ربائي لن ددم السماح لشروة و رباء القد  بتزويد محافظة ال ليل االتي

اضطر  البلدية إلى  –إلى ضعف اإلمنانيا  المادية لد  بلدية ال ليل لتطوير مشرود ا الك ربائي
  (329).4119الربط مع الشروة القطرية اإلسرائيلية في دام 

نابلس  كما ترت  أيضا  دلى ددم االدتران اقانون سلطة الك رباء األردني ددم السماح لشروة و رباء
حيث حالت السلطا  اإلسرائيلية دون  ؛بتزويد القر  والبلدا  التااعة لمحافظة نابلس االتيار الك ربائي

ومنعت ا من استيراد مولدا  جديدة وتمديد شبنة ل طوت الضاط العالي  ،تطوير مشروع و رباء المدينة
وبعد حل المعلس البلد   ،رائيليةالبلدية دلى الربط مع الشروة اإلسبار إجو لن ب دن  ؛خارج المدينة

بربط المدينة مع الشروة خيرة األقامت هذ   ،وتعيين لعنة إسرائيلية منانه ،4175في المدينة دام 
 .4171القطرية اإلسرائيلية في دام 

رفضت سلطا  االحتال  منو الترخيي لبلديتي قلقيلية وطولكرم اشراء مولدا  و ربائية في  -5
االربط مع  ر  قراالذ  دفع ببلدية قلقيلية إلى ات ا  مر األ ،ع ما الك ربائيةلتقوية مشاري 4110دام 

وما دفع  لن أيضا  ببلدية  ،للحيلولة دون توقف هذا المرف  دن العمل ،4115الشروة القطرية في دام 
  .4111طولكرم إلى ات ا  نفس القرار في دام 

ودلى أثر  لن لعأ  البلدية  ،القطريةقرر  السلطا  اإلسرائيلية ربط بلدية سلفيت االشروة  -9
وانون أو   1وقد أصدر  المحنمة قرارا  بتاري   ،إلى محنمة العد  العليا اإلسرائيلية إللااء هذا القرار

وألزام ا ببيان أسباب  ،حظر  اموجبه دلى سلطا  االحتال  ربط المدينة االشروة اإلسرائيلية 4174

                                                 

 .  154، اإلدارة المحلية في فلسطيندمرو،  : لن أشار إلى( 329)
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إال أن سلطا  االحتال  لم تستع  لذلن القرار  ،ثين يوما  ددم تراجع ا دن  لن القرار خال  ثال
  (330).وامتنعت دن منو الترخيي للبلدية ااستيراد مولدا  جديدة لتطوير مشرود ا الك ربائي

السماح لبلدية جنين ااستيراد مولدا  جديدة لتاطية  4170رفضت سلطا  االحتال  في دام  -1
  .ر  المعاورة ل اووذلن حاجة الق ،حاجة المدينة االك رباء

رفضت أيضا  الطل  الذ  تقدمت اه بلدية  زة للسماح ل ا بتعديد المولدا  الك ربائية  -2
ودندما رفض المعلس البلد   لن الطل ، قامت  .واصالح ا وطالبت ا االربط مع الشروة القطرية

سرائيلية احل المعلس البلد  وتعيين لعنة إسرائيلية لممارسة م امه وقد ات ذ  هذ   ،السلطا  اإل 
  .4110اللعنة قرارا  بربط المدينة االشروة القطرية اإلسرائيلية في دام 

مد  سيطرة السلطا  اإلسرائيلية دلى مرف  الك رباء في المناط   ،من خال  ما سب الباحث الحظ يو 
تطور  وحا  دون  ،األمر الذ  أد  إلى إخضاع اقتصاد هذ  المناط  للسيطرة اإلسرائيلية ،المحتلة

 .المعالس المحلية في تقديم ا لل دما  واالحتياجا  األساسية للسنان
أن القيود التي فرضت ا السلطا  اإلسرائيلية والمتعلقة امشرودا  اإلى القو  الباحث  لي يوهنذا 

رقابية ت دن إلى تحقي  جراءا  إال يمنن تصنيف ا اأن ا  ،الميا  والك رباء في المناط  المحتلة
وتلن التي تباشرها السلطة المروزية دلى المعالس المحلية في ظل القوانين  ،المحلية المصلحة
حيث وان من الواضو أن إصرارها دلى ربط البلديا  في المناط  المحتلة، اشروة الك رباء  ؛المحلية

ال اصة في وان يرمي إلى تحقي  أهداف ا  ،واستاالل ا للميا  في ا وسيطرت ا دلي ا ،القطرية اإلسرائيلية
ومن ثم فرض السياسة التي تلبي طموحات ا  ،السيطرة دلى ول مقوما  الحياة في المناط  المحتلة

 .وأهداف ا دلى المنطقة
   
 

  

                                                 

 .159المرجع الساب ، ( 330)
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 الرابع الفصل
 في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية الهيئات المحلية في فلسطين

التحريتتر الفلستتطينية والحنومتتة بتتين منظمتتة  4119أيلتتو   49الموقعتتة فتتي وستتلو أاموجتت  اتفاقيتتة  أدلتتن
جتتراءا  اإلوفتتي مقدمتتة  .ة، دتتن قيتتام الستتلطة الوطنيتتة الفلستتطينية دلتتى األراضتتي الفلستتطينيستترائيليةاإل

 4111.331التي ات ذت ا السلطة الوطنية الفلسطينية وان إنشاء وزارة الحنم المحلي في أيار 
إ  هتي المترة  ؛ام الحنتم المحلتي فتي فلستطينلت  بنظتويشنل  لن تطورا  هاما  وبدايتة لع تد جديتد فيمتا يتع

األولى التي تكون في ا السلطة المروزية التي تتولى االهتمام واإلشران دلى ال يئا  المحلية نااعتة متن 
 . المعتمع الفلسطيني

أيتتتار  50بتتتتاري   رئاستتتيا   قتتترارا  واستتتتنادا  إلتتتى اتفاقيتتتة أوستتتلو، أصتتتدر رئتتتيس الستتتلطة الوطنيتتتة الفلستتتطينية 
فتي الضتفة  4191حزيتران  2قضي بتطبي  القوانين واألنظمة التي وانت ستارية المفعتو  قبتل ي 4111

ونتيعة لذلن استمر تطبي  القوانين التي وانت سائدة قبل قيام السلطة الوطنية،  332.الاربية وقطاع  زة
( 2)رقتتم وقتتانون إدارة القتتر   ،4122لستتنة ( 51)ومتتن ثتتم استتتمر العمتتل اقتتانون البلتتديا  األردنتتي رقتتم 

 . في قطاع  زة 4191لسنة ( 4)في الضفة الاربية، وقانون البلديا  رقم  4121لسنة 
ر  وقتتد استتتمر العمتتل ب تتذ  القتتوانين إلتتى أن  القتتوانين المحليتتة الفلستتطينية دتتن المعلتتس التشتتريعي  أصتتد 

اشتأن  4119ة لستن( 2)الفلسطيني، اادتبار  السلطة التشريعية فتي فلستطين، والمتمثلتة فتي القتانون رقتم 
حظ يالو  .ل يئا  الفلسطينيةا اشأن 4111لسنة ( 4)والقانون رقم  333،انت اب معالس ال يئا  المحلية

ف و من ناحية أفترد قانونتا   ؛أن المشرع الفلسطيني قد ساو  بين مستويا  ال يئا  المحلية وافةالباحث 
مستتويا  ال يئتا  المحليتة ا، ليعنتى 4111لستنة ( 4)واحدا  هو قانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية رقتم 

                                                 
ففي حين يمنو النظام األو  لل يئا  المحلية استقالال  إداريا  وماليا  تاما  في  ؛ظام اإلدارة المحليةهنا  فارق بين نظام الحنم المحلي ون 331

وإن وجد  فإن ا )لنظام أيضا  من ممارسة الرقااة اإلدارية دلى ال يئا  المحلية وفي حين ي لو هذا ا ،مباشرة االختصاصا  المووولة إلي ا
فإن ال يئا  المحلية ت ضع لرقااة شديدة  ،(تكون محدودة جدا ، حيث تتم الرقااة دلى هذ  ال يئا  من قبل البرلمان والقضاء وف  هذا النظام

 . من قبل السلطة المروزية في نظام اإلدارة المحلية
 . 405، "العالقة بين السلطة المروزية وهيئا  السلطة المحلية"مني،   332  

، ثم تم إلااء 5001لسنة ( 2)اموج  القانون رقم  4119لسنة ( 2)ددي  المشرع الفلسطيني قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم  333
دراسة هذا  ستتم، 5002لسنة ( 45)موج  القانون رقم والذ  دد  ا 5002لسنة ( 40)هذا القانون وتمت االستعاضة دنه االقانون رقم 

  .وتعديالته مع اإلشارة إلى هذ  التعديال  حيث ورد  5002لسنة ( 40)الموضوع وفقا  للقانون رقم 
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نتي المشترع  "ال يئة المحليتة معلس"ت ه لوفي معرض تعريف ،ومن ناحية أخر   334،كافة دلى حد سواء
وبنتاء دلتتى  لتن، فتتإن دتتدد  335.معلتتس البلديتة أو المعلتتس المحلتتي أو المعلتس القتترو  ه يشتمل دلتى أنتت

يتتة التتذ  يتتتم دلتتى أساستته متتنو ال يئتتة المحليتتة الستتنان هتتو المعيتتار الرئيستتي للتمييتتز بتتين ال يئتتا  المحل
  336.تسمية معينة أو مستو  معين من مستويات ا، وهو المعيار الذ  ادتمدته وزارة الحنم المحلي

اإلطتتتار القتتتانوني التتتذ  يتتتنظم دمتتتل  4111لستتتنة ( 4)ويشتتتنل قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة الفلستتتطينية رقتتتم 
ت ا ويبين مواردها المالية، وما يتنظم دالقتة هتذ  ال يئتا  ال يئا  المحلية الفلسطينية، ويحدد اختصاصا
 . االسلطة المروزية ممثلة في وزارة الحنم المحلي

( 72)ني في المادة و  ،(الدستور) 5009اعد  لن صدر القانون األساسي الفلسطيني المعدي  لسنة 
م البالد اقانون في تنظ" :دلى أن ،التي تشنل السند الدستور  لل يئا  المحلية في فلسطين ،منه

دارية محلية تتمتع االش صية االدتبارية، وينون لكل من ا معلس منت   انت ااا مباشرا دلى إوحدا  
ويحدد القانون اختصاصا  وحدا  االدارة المحلية ومواردها المالية ودالقت ا  .الوجه المبين في القانون 

وما يحدد القانون أوجه الرقااة دلى تلن  .ذهاخطط التنمية وتنفيدداد إ االسلطة المروزية ودورها في 
 ".الوحدا  ونشاطات ا الم تلفة

هتتذا الفصتتل المباحتتث الثالثتتة  يفتتردمتتا تقتتدم، ولتنتتاو  هتتذا الموضتتوع اشتتنل متتن التفصتتيل،  إلتتىواستتتنادا  
اختصاصتتتا  ال يئتتتا  المحليتتتة  ،الثتتتاني؛ تشتتتنيل معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة الفلستتتطينية ،األو  :التاليتتتة
 .الرقااة اإلدارية دلى ال يئا  المحلية الفلسطينية ،الثالث؛ و سطينية ومواردها الماليةالفل
 

 حث الولبالم
 تشكيل مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية

 4119لستتنة ( 2)القتتانون رقتتم  4119 كتتانون األو  49أصتتدر المعلتتس التشتتريعي الفلستتطيني بتتتاري  
استمر العمل ب ذا القانون إلى أن ألاي اموج  قانون انت اب اشأن انت اب معالس ال يئا  المحلية، و 

                                                 
هذ  لم يميز المشرع الفلسطيني بين المعالس البلدية والمعالس القروية و يرها من مستويا  ال يئا  المحلية، سواء من حيث تشنيل  334

قتصر يولذلن س. القروية وبالتالي ال يوجد مبرر الست دام مصطلو المعالس البلدية أو. المعالس أو من حيث اختصاصات ا أو الرقااة دلي ا
 . خال  دراسة هذا الموضوع دلى است دام مصطلو ال يئا  المحلية للداللة دلى مستويا  هذ  ال يئا  وافة

يني ادتبتتر المعلتتس المحلتتي مستتتو  متتن مستتتويا  ال يئتتا  المحليتتة، وقتتد اطلقتتت هتتذ  التستتمية دلتتى جميتتع أن المشتترع الفلستتطالباحتتث الحتتظ ي 335
ولتيس اادتبتار   ،المعالس التااعة لمحافظة القتد  و لتن الدتبتارا  سياستية دلمتا  اتأن هتذا المصتطلو يطلت  دلتى مستتويا  ال يئتا  المحليتة وافتة

 -ستااقا   ريكمتا أشت- ىنتفيلمحليتة ختال  دراستة هتذا الفصتل، وستمصتطلو المعتالس ا لن يستت دمين ولتالفي ال لط بين المصطلح .أحد مستويات ا
 .ااست دام مصطلو ال يئا  المحلية

 .15، الحنم المحليدمرو،  :انظر 336
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وقتد أدقت   لتن  5002.337 آب 42الصتادر بتتاري   ،5002لستنة ( 40)معالس ال يئا  المحليتة رقتم 
 .4111تشتتتترين األو  45بتتتتتاري   4111لستتتنة ( 4)إصتتتدار قتتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتتة الفلستتتطينية رقتتتتم 

إ  للمتترة  ؛الفلستتطينية وتتتاري  ال يئتتا  المحليتتة ،شتتع  الفلستتطينيويشتتنل  لتتن تطتتورا  هامتتا  فتتي تتتاري  ال
األولتتى يتتتم إصتتدار القتتوانين المحليتتة متتن قبتتل ستتلطة تشتتريعية ل تتا حتت  إصتتدار هتتذ  القتتوانين اادتبارهتتا 

 .ممثال  دستوريا  للشع  الفلسطيني ومنت بة من قبله
 تاب معتالس ال يئتا  المحليتة هتو القتانون أن المشرع الفلسطيني قد أفرد قانونا  مستقال  اشأن انتلحظ يو 

و لرئاستتتة ودضتتتوية ال يئتتتا  االنت تتتاب والترشتتتيجتتتراءا  إ، والتتتذ  تتتتولى تنظتتتيم 5002لستتتنة ( 40)رقتتتم 
وما تتولى المشترع تنظتيم رئاستة ودضتوية هتذ  ال يئتا  فتي قتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية  .المحلية
معلس ال يئة المحلية دضاء أ ضوية وتعديدها، وددد ، من حيث مدة الرئاسة والع4111لسنة ( 4)رقم 
 .ووذلن حاال  فقدان ا وويفية استردادها ، وحاال  شاورها،المنافآ  الماليةو 

أسلوب اختيار رؤساء وأدضاء ال يئا   ،األو : ان التاليانبلالمط يفرد هذا المبحثوتوضيحا  لما تقدم، 
 .العضوية في ال يئا  المحلية الفلسطينيةنظام الرئاسة و  ،الثاني؛ و المحلية الفلسطينية

 

 أسلوب اختيار رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية: المطلب الول
فيمتتا ستتب ، إلتتى أن المشتترع الفلستتطيني تتتولى تنظتتيم دمليتتة االنت تتاب والترشتتيو لعضتتوية ال يئتتا   ريأشتت

اشتتأن انت تتاب معتتالس  5002لستتنة ( 40)هتتو القتتانون رقتتم  ،وفتت  قتتانون مستتتقل ،المحليتتة الفلستتطينية
 . ال يئا  المحلية، وبذلن ينون المشرع قد أخذ اأسلوب االنت اب في تشنيل ال يئا  المحلية

: دلتتى أن 5002لستتنة ( 40)متتن قتتانون انت تتاب معتتالس ال يئتتا  المحليتتة رقتتم ( 9)وقتتد نصتتت المتتادة 
، وب تتذا ينتتون "التصتتويت االووالتتة ش صتتية وال يعتتوزتعتتر  االنت ااتتا  اصتتورة حتترة ومباشتترة وستترية و "

وأكتد دلتى . كافتة المشرع الفلسطيني قد أقر امبدأ االنت اب المباشر في اختيار أدضاء ال يئا  المحلية
متتن ( 5)لفقتترة حيتتث نصتتت ا ؛4111لستتنة ( 4)يتتة الفلستتطينية رقتتم هتتذا المبتتدأ فتتي قتتانون ال يئتتا  المحل

، وينت تت  رئيستته وأدضتتائه انت ااتتا  حتترا  ..…ليتتة معلتتس يتتتولى إدارة ال يئتتة المح" :دلتتى أن( 9)المتتادة 
 ."وفقا  ألحنام قانون االنت ااا  ومباشرا  

وتتان يتتني دلتتى مبتتدأ  ،4119لستتنة ( 2)رقتتم  ،إلتتى أن القتتانون القتتديماإلشتتارة هنتتا  متتن العتتدير امنتتان
ما يشتاء متن  الذ  من خالله يقوم الناخ  ااختيار ،االنت اب الفرد  ألدضاء معالس ال يئا  المحلية

                                                 
قانون الحالي رقم في حين ادتمد ال ،أسلوب اإلنت اب الفرد  ألدضاء معالس ال يئا  المحلية 4119لسنة ( 2)ادتمد القانون القديم رقم   337
 .الختيار أدضاء معالس ال يئا  المحلية( القوائم)أسلوب التمثيل النسبي  5002لسنة ( 40)
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المرشتتتحين المطلتتتوب انت تتتاب م دون تقييتتتد  اقائمتتتة معينتتتة متتتن المرشتتتحين حيتتتث وتتتان المشتتترع قتتتد نظتتتم 
االنت تتاب دلتتى أستتا  التتدوائر االنت ابيتتة ولتتيس دلتتى أستتا  القتتوائم االنت ابيتتة، فتتي حتتين جتتاء القتتانون 

نت ابيتتتتة والتمثيتتتتل ليتتتتنظم االنت ااتتتتا  المحليتتتتة دلتتتتى أستتتتا  القتتتتوائم اال 5002لستتتتنة ( 40)العديتتتتد رقتتتتم 
 .النسبي

متتتن قتتتانون انت تتتاب معتتتالس ( 29)أمتتتا فيمتتتا يتعلتتت  بتتترئيس معلتتتس ال يئتتتة المحليتتتة، فقتتتد نصتتتت المتتتادة 
بتتته دلتتتتى أن  ،5002لستتتتنة ( 40)رقتتتتم  ،ال يئتتتا  المحليتتتتة ويتتتتتم  .معلتتتتس ال يئتتتتة المحليتتتتةدضتتتتاء أ  ي نت  

دتتتتدم حصتتتتو  أ  متتتتن  وفتتتتي حتتتتا  .أصتتتتوا  األ لبيتتتتة المطلقتتتتة لألدضتتتتاء االنت تتتتاب االحصتتتتو  دلتتتتى
ويتتتتم االنت تتتاب  ،تعتتتاد االنت ااتتتا  بتتتين الحتتتائزين دلتتتى أدلتتتى األصتتتوا  لبيتتتة األالمرشتتتحين دلتتتى هتتتذ  

رئتيس المعلتس االقردتة، دلتى أنته  ُي تتاروفتي حتا  تستاو  األصتوا   .االحصو  دلى أدلتى األصتوا 
وبحضتتور  ،ستتنا  يشتتترت لصتتحة العلستتة الم صصتتة النت تتاب التترئيس أن تعقتتد برئاستتة أكبتتر األدضتتاء 

وفي حا  تعذر دقد هذ   .أسبودين من تاري  انت اب األدضاءوأن تعقد خال   ،ثلثي أدضاء المعلس
العلسة احضور ثلثي األدضاء يددو أكبر األدضاء سنا  إلى دقد اجتماع آخر خال  أسبوع من تاري  

المعلتس، وتستر   ا  األخيتر صتحيحا  احضتور أ لبيتة أدضتاء جتمتاع االوينون هذا  ،األو جتماع الا
ولتم يشتترت المشترع الفلستطيني أيتة شتروت  338.األحنام دلى انت اب نائ  رئيس معلس ال يئتة المحليتة

 .خاصة يع  توافرها في رئيس المعلس ااستثناء مفهال  العضوية
أن المشترع الفلستطيني قتد دتد  إلتى أستلوب االنت تاب  يتر إلتى اإلشتارة هنتا ُيعتدر ما تقتدم، طار إوفي 
اعتد أن وتان قتد نتي دلتى أن  ،اموجت  القتانون العديتد ،اشر الختيتار رئتيس معلتس ال يئتة المحليتةالمب

وهتتذا التعتتديل يمنتتن قبولتته فتتي إطتتار تنظتتيم المشتترع  .اموجتت  التتني القتتديمينت بتته المواطنتتون مباشتترة 
ن قتتد تبنتتى اعتتد أن وتتا ،(ت ابيتتةناالالقتتوائم )المحليتتة دلتتى أستتا  التمثيتتل النستتبي نت ااتتا  لالالفلستتطيني 
دلتتى أستتا  التتدوائر اإلنت ابيتتتة فتتي ظتتل القتتانون القتتديم، األمتتر التتذ  ال يمنتتتن نت ااتتا  االتنظتتيم هتتذ  

 .ادتبار  تراجعا ديمقراطيا  ب ذا ال صوص
لستنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلستطينية رقتم ( 47)وقد أجاز المشرع الفلسطيني اموج  المادة 

ة أن يقتتوم بتعيتتتين متتدير تنفيتتذ  لل يئتتة المحليتتتة، دلتتى أن يتتتم  لتتن وفقتتتا  لمعلتتس ال يئتتة المحليتت 4111
 . لألنظمة المتعلقة اموظفي ال يئا  المحلية

                                                 
، اعد أن وان القانون القديم رقم 5002لسنة ( 40)يئا  المحلية رقم هنذا أصبحت هذ  المادة اموج  القانون العديد النت اب معالس ال  338
ويعود السب  في  لن إلى تبني القانون العديد ألسلوب التمثيل  .مباشر لرئيس معلس ال يئة المحليةاليني دلى االنت اب  4119لسنة ( 2)

 .في اختيار أدضاء معالس ال يئا  المحلية( القوائم)النسبي 
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ويتضتتتو ممتتتا ستتتب ، أن قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة قتتتد اشتتتترت أن تتتتتولى إدارة ال يئتتتا  المحليتتتة معتتتالس 
التطبيتت  حتتتى وقتتت قصتتير، فمنتتذ منت بتتة، وبالتتتالي فتتإن القتتوانين المحليتتة الفلستتطينية لتتم تتتدخل موضتتع 

وتانون األو   59 يصدور هذ  القتوانين لتم تعتر أيتة انت ااتا  لل يئتا  المحليتة الفلستطينية حتتى تتاري 
في تتا المرحلتتة األولتتى متتن االنت ااتتا  المحليتتة فتتي جريتتت أن ياللتتذ، 5002كتتانون الثتتاني  51و  ،5001

تتتالضتتفة الاربيتتة وقطتتاع  تتزة، حيتتث  م  أمتتا فيمتتا يتعلتت   .مراحتتل ثثتتالااتتا  لتتتتم دلتتى دمليتتة االنت  ُنظي 
 :فيعرض ل ما الفردان التاليانبنظام االنت اب والترشيو لعضوية ال يئا  المحلية، 

 
 نظام االنتخاب لعضوية الهيئات المحلية : الفرع الول

لستتنة ( 40)متتن قتتانون انت تتاب معتتالس ال يئتتا  المحليتتة رقتتم ( 4)نتتي المشتترع الفلستتطيني فتتي المتتادة 
دلتتى أن تتتتولى لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة إدارة االنت ااتتا  واإلشتتران دلي تتا، والتحضتتير ل تتا  ،5002

 .الالزمة لضمان نزاهت اجراءا  اإلوتنظيم ا وات ا  جميع 
إلى لعنة االنت ااا  المروزية معمودة متن  المذوور،قانون المن ( 9)اموج  المادة  ،المشرعسند أوقد 

 -5؛ لمباشتترة دمليتتة االنت ااتتا وافتتة ات تتا  التتتدابير الالزمتتة  -4 :مثتتل فيمتتا يلتتيالم متتا  والوظتتائف تت
اإلشتتران دلتتى إدارة الطتتواقم ومناتتت   -9؛  ابيتتة والتستتعيل واالقتتتراع والفتترزتعيتتين طتتواقم التتدوائر االنت

 -2 ؛بين دلتى االنت ااتا  وتست يل دمل تماطاقا  ادتمتاد للمتراقصدار إ -1؛  اودمل الدوائر االنت ابية
ممارستتة أ  صتتتالحيا  تنتتات ب تتتا  -1؛ إدتتداد ستتتعال  النتتاخبين وتحتتتديث ا -9؛ تحديتتد مراكتتز االقتتتتراع

وافتتتة المروزيتتتة الصتتتالحيا  نت ااتتتا  االكمتتتا متتتنو المشتتترع الفلستتتطيني للعنتتتة  .اموجتتت  أحنتتتام القتتتانون 
 339.العامةنت ااا  االالمنصوص دلي ا في قانون 

إزاء  لن أن  ير  الباحثالمروزية، و نت ااا  االالصادرة دن لعنة لم يبين المشرع ويفية ات ا  القرارا  
تت تتتتذ هتتتتذ  القتتتترارا  ااأل لبيتتتتة متتتتع صتتتتو  متتتترجو لتتتترئيس اللعنتتتتة أو رئتتتتيس العلستتتتة فتتتتي حتتتتا  تستتتتاو  

 .صوا األ
ووتتتان المشتتترع الفلستتتطيني اموجتتت  التتتني القتتتديم قتتتد أنتتتات هتتتذ  الم متتتا  والوظتتتائف إلتتتى اللعنتتتة العليتتتا 

ل تُ لالنت ااا  والتي نت هتذ  الم متا  للعنتة االنت ااتا  ستناد إاتأن الباحث ر  وياموج  مرسوم رئاسي، ش 
المروزية يحق  ضمانة أفضل لحسن سير العملية االنت ابية هذا من ناحية، ومن ناحية أخر  أصبحت 
لعنتتتة االنت ااتتتا  المروزيتتتة تتتتتولى اإلشتتتران دلتتتى االنت ااتتتا  الرئاستتتية والتشتتتريعية ودلتتتى االنت ااتتتا  

                                                 
  .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 5)المادة  339
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كما أن هذا األمر يرقى ااالنت ااا  . لمحلية أيضا  األمر الذ  يوفر الكثير من الوقت والع د والنفقا ا
المحلية إلى درجة االنت ااا  الرئاسية والتشريعية من حيث تمتع هذ  االنت ااا  بذا  الضمانا  التي 

دلى جميع هذ  العمليتا  االنت ابيتة تتمتع ب ا االنت ااا  الرئاسية والتشريعية نظرا  ألن اللعنة المشرفة 
نتلهي لعنة واحدة   .اموج  قانون  وُتش 

لستتتنة ( 40)متتتن قتتتانون انت تتتاب معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة رقتتتم ( 1)كمتتتا نتتتي المشتتترع اموجتتت  المتتتادة 
 المحليةلمعالس لوفي يوم واحد  ،المحلية مرة واحدة ول أربع سنوا نت ااا  االدلى أن تعر   5002
 بترأ  الباحتث أنو  .الني لمعلس الوزراء سلطة ات ا  القرار اإجراء االنت ااتا  المحليتة ، وقد منوكافة

سلطة معلس الوزراء ب تذا ن إإ   ؛المحليةنت ااا  اال لن ال يعتبر تدخال  من قبل السلطة المروزية في 
مشترع قتد حتدد طالمتا أن ال ،نت ااتا لالشتنليا  بتعيتين اليتوم المحتدد  إجتراء  ال صوص ال تعدو أن تكتون 

 .دورة المعلس المحلي اأربع سنوا  اموج  الني القانوني
فتي أحتد المعتالس نت ااتا  االوقد دالج المشرع الفلسطيني حالة ما إ ا وان هنا  سب  قتانوني إلجتراء 

المحليتتة، احيتتث تكتتون متتدة واليتتة المعلتتس المنت تت  نت ااتتا  االالمحليتتة فتتي  يتتر اليتتوم المحتتدد إلجتتراء 
إ ا وانتت المتدة  ،(متا تبقتى متن متدة األربتع ستنوا )ا تبقتى متن متدة الواليتة المحتددة قانونتا  العديد هتي مت

المتبقية لوالية المعلس القديم أكثر من دام، أمتا إ ا وانتت المتدة المتبقيتة لواليتة المعلتس القتديم أقتل متن 
إضتافة لفتترة جديتدة لمتدة  دام فإن مدة والية المعلس العديد تكون هي المدة المتبقية من الواليتة الستااقة

 340.أربع سنوا 
المروزية أن تطلت  تأجيتل نت ااا  االللعنة  5002لسنة ( 40)من القانون رقم ( 2)كما أجاز  المادة 

فتتتتي معلتتتتس أو أكثتتتر متتتتن المعتتتتالس المحليتتتة لمتتتتدة ال تزيتتتتد دتتتن أربعتتتتة أستتتتابيع إ ا تطلبتتتتت نت ااتتتا  اال
 .يصدر قرار التأجيل دن معلس الوزراء  لن دلى أننت ااا  االالضرورة الفنية وسالمة 

 -4 341:واشترت المشرع الفلسطيني أن تتتوافر لتد  الناخت  لعضتوية ال يئتا  المحليتة المتفهال  التاليتة
أن ينتون مقيمتا  فتي التدائرة اإلنت ابيتة  -5؛ ثامنتة دشترة متن دمتر  يتوم االقتتراعأن ينون فلستطينيا  بلتغ ال

مدرجا  فتي ستعل النتاخبين سمه اأن ينون  -9؛ نت ااا االإجراء لمدة ال تقل دن ستة أش ر من تاري  
 .القانونيةهليته ألأن ال ينون فاقدا   -1؛ في انت اب االالتي سيمار  ح  نت ابية االالن ائي للدائرة 

                                                 
 .5002لسنة ( 40)معالس ال يئا  المحلية رقم من قانون انت اب ( 1)المادة  انظر  340
 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 1)المادة  341
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لسنة ( 40)من القانون رقم ( 7)وفيما يتعل  االسعل االنت ابي، فقد ني المشرع الفلسطيني في المادة 
ح  ول ش ي تتتوافر لديته المتفهال  الستااقة أن يتدرج استمه فتي ستعل النتاخبين العائتد  ، دلى5002
وفتي  .متن دائترة انت ابيتة وال يعتوز إدراج استم الناخت  فتي ستعل أكثتر ،التي يقتيم في تانت ابية االللدائرة 
ي أكثتر استمه فتي أكثتر متن دائترة فعليته أن ي تتار احتداها، ومتا ال يعتوز للناخت  أن يقتترع فتدراج إحا  

 . من دائرة انت ابية واحدة
متتن القتتانون، تتتتولى لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة م متتة إدتتداد ستتعال  النتتاخبين ( 1)واستتتنادا  إلتتى المتتادة 

قبل مدة ال تقل دن ستتين يومتا  وال تزيتد دتن تستعين يومتا  متن اليتوم وافة الن ائية في الدوائر االنت ابية 
أنتته وتتان متتن األفضتتل أن يمتتنو المشتترع لطتتواقم التستتعيل التتتي تقتتوم  الباحتتث ر  يتتو . نت ااتتا لالالمحتتدد 

بتعيين تتتا لعنتتتة االنت ااتتتا  المروزيتتتة م متتتة إدتتتداد ستتتعال  النتتتاخبين اصتتتورة ن ائيتتتة وخاصتتتة فتتتي ضتتتوء 
 . المسفوليا  الكبيرة الملقاة دلى دات  لعنة االنت ااا  المروزية والتي أشرنا إلي ا سااقا  

حستت  الحتترون ال عائيتتة متتع  وتتر البيانتتا  ال اصتتة انتتل ناختت  وهتتي االستتم  ستتعال  النتتاخبين وتُتتن ظتم
الربتتتتادي والعتتتتنس وتتتتتاري  ومنتتتتان التتتتوالدة ودنتتتتوان اإلقامتتتتة المحتتتتدد ونتتتتوع وثيقتتتتة التعريتتتتف الش صتتتتية 

 342.ورقم ا
، يتوجت  دلتى لعنتة االنت ااتا  المروزيتة 5002لستنة ( 40)من القانون رقم ( 44)واستنادا  إلى المادة 

بنشتتر ستتعال  النتتاخبين فتتي منتتان يستت ل االطتتالع دليتته متتن قبتتل جم تتور المتتواطنين فتتي نفتتس  أن تقتتوم
التدائرة االنت ابيتة، ولتم يحتدد المشترع متدة معينتة يتوجت  نشتر الستعال  االنت ابيتة خالل تا وفت  القتانون 

ال  اموجت  القتانون القتديم أن يتتم نشتر هتذ  الستعال  خت( 42)العديد، اعتد أن وتان يشتترت فتي المتادة 
دشتترة أيتتام متتن تتتاري  انت تتاء متتدة التستتعيل، والتتتي يتوجتت  أن تبتتدأ قبتتل ثالثتتة أشتت ر متتن المودتتد المحتتدد 

تتترلالقتتتتراع وتستتتتمر لمتتتدة ثالثتتتين يومتتتا ، وهتتتذا يعنتتتي أنتتته اموجتتت  التتتني األصتتتلي وتتتان يشتتتترت أن   ُتنش 
لمواطنين من االطتالع السعال  االنت ابية قبل مودد االقتراع احوالي خمسين يوما ، األمر الذ  يمنن ا

وهنتتا نتتر  اضتترورة أن يحتتدد . دلتتى هتتذ  الستتعال  ويمتتنو لمتتن أراد متتن م وقتتتا  وافيتتا  لالدتتتراض دلي تتا
المشرع الفلسطيني مدة معينة يتوجت  دلتى لعنتة االنت ااتا  المروزيتة أن تقتوم بنشتر ستعال  النتاخبين 

 .المدة القانونية المحددة لذلنخالل ا وي يتمنن المواطنون من االطالع واالدتراض دلي ا ضمن 
كمتتا متتنو القتتانون أل  شتت ي حتت  االدتتتراض دلتتى الستتعل االنت تتابي اتتأن يقتتدم ادتراضتتا  يطلتت  فيتته 
إدراج استتمه إ ا لتتم ينتتن متتدرجا  فيتته، أو شتتط  استتم  يتتر  إ ا وتتان متتدرجا  فيتته اايتتر حتت ، أو تصتتحيو 

                                                 
 . 5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 40)المادة  342
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مبياناتتته إ ا ورد في تتا خطتتأ، دلتتى أن  تتدت خمستتة أيتتام دمتتل متتن تتتاري  نشتتر الستتعل االدتتتراض ختتال   ُيق 
ومتن هتي الع تة التتي يتوجت  تقتديم االدتتراض  وويفيتته تقديم االدتراض آليةالن ائي، ولم يبين المشرع 
مإلي ا، ونر  إزاء  لن أن   343.اموج  وتاب خطي إلى رئيس لعنة االنت ااا  المروزيةدتراض اال ُيق دت

وتصتدر قرارات تا ختال  خمستة أيتام متن لي ا إتراضا  المقدمة وتنظر لعنة االنت ااا  المروزية في االد
تاري  انت اء مدة االدتتراض، وفتي حتا  وتون االدتتراض يتعلت  اشت ي آختر  يتر المعتترض، يتوجت  
دلتتى اللعنتتة دتتدم البتتت فتتي االدتتتراض لحتتين تبليتتغ  لتتن الشتت ي اتتالطرق القانونيتتة ليتتتمنن متتن إبتتداء 

تي تصدر في ا لعنتة االنت ااتا  المروزيتة قرارات تا ونتر  هنتا اتأن ولم يبين المشرع الطريقة ال 344.دفاده
تصتتدر اللعنتتة قرارات تتا ااأل لبيتتة متتع صتتو  متترجو لتترئيس اللعنتتة أو لتترئيس العلستتة فتتي حتتا  تستتاو  

 .األصوا 
وقتتتتتد أجتتتتتاز المشتتتتترع الفلستتتتتطيني استتتتتتئنان القتتتتترارا  الصتتتتتادرة دتتتتتن لعنتتتتتة االنت ااتتتتتا  المروزيتتتتتة اشتتتتتأن 

و لتن ختال   محنمة الم تصتة التتي تقتع التدائرة االنت ابيتة ضتمن دائترة اختصاصت ااالدتراضا  أمام ال
خمسة أيتام متن تتاري  صتدور هتذ  القترارا ، ودلتى المحنمتة إصتدار قرارهتا ختال  ثالثتة أيتام متن تتاري  

بعتتد  لتتن تقتتوم لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة و   345.تقتتديم االستتتئنان إلي تتا وينتتون قرارهتتا ب تتذا الشتتان ن ائيتتا  
بتنفيذ قرارات ا الصادرة في االدتراضا  في حا  دتدم استتئناف ا، وتنفيتذ القترارا  الصتادرة دتن المحنمتة 

 .في حا  استئنان هذ  القرارا 

 
 نظام الترشيح لعضوية الهيئات المحلية : الفرع الثاني

انون نظتتم المشتترع الفلستتطيني إجتتراءا  الترشتتيو لعضتتوية ال يئتتا  المحليتتة فتتي الفصتتل الستتاد  متتن قتت
 346."الترشتيو وتستتعيل القتتوائم"تحتت دنتتوان  ،5002لستتنة ( 40)ة رقتم انت تاب معتتالس ال يئتا  المحليتت

                                                 
دلى النحو  5002لسنة ( 40)اب معلس ال يئا  المحلية رقم من قانون انت ( 44)من المادة ( 4)هنا أن ُتع دت  الفقرة الباحث قترح ي 343

ع تنشر لعنة االنت ااا  المروزية سعال  الناخبين في منان يس ل االطالع دليه في نفس الدائرة االنت ابية قبل المودد المحدد لالقترا " :اآلتي
يح  أل  ش ي خال  خمسة أيام من تاري  ": ة لتصبو والتاليمن  ا  الماد( 5)قترح تعديل الفقرة يكما ". ا مسة وأربعين يوما  دلى األقل

 ير  إ ا  نشر سعال  الناخبين أن يقدم ادتراضا  وتابيا  لرئيس لعنة االنت ااا  المروزية طالبا  ادراج اسمه إن لم ينن مدرجا  في ا أو شط  اسم
 . "تصحيو بياناته إ ا ورد في ا خطأ كان مدرجا  في ا ااير ح  أو

 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 45)دة الما 344
 . 5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 49)المادة  ،انظر ا صوص  لن 345
د أن وان اموج  ، اع5002لسنة ( 40)هنذا أصبو دنوان الفصل الساد  اموج  قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية العديد رقم  346

اعد أن وان ينظم موضوع الترشيو  ،حيث أصبو هذا الفصل يعالج موضوع ترشيو القوائم االنت ابية(. الترشيو)القانون القديم يحمل دنوان 
القوائم )نسبي ألدضاء معالس ال يئا  المحلية، وجاء  لن نتيعة تنظيم المشرع اموج  القانون العديد لالنت ااا  المحلية دلى أسا  التمثيل ال

 .اعد أن وان قد تم تنظيم ا دلى أسا  الدوائر االنت ابية اموج  القانون القديم ،(االنت ابية
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متتن  ا  ( 41)حيتتث نصتتت المتتادة  ؛وقتد نظتتم المشتترع االنت ااتتا  المحليتة دلتتى أستتا  التمثيتتل النستبي
ماء المرشحين القانون دلى أن يتم الترشيو ضمن قوائم انت ابية دلى أسا  التمثيل النسبي، وتكون أس

فتتي القائمتتة مرتبتتة حستت  أولويتتة وتتل مرشتتو، ويعتت  أن ال يقتتل دتتدد المرشتتحين فتتي القائمتتة االنت ابيتتة 
 . الواحدة دن أ لبية ددد المقادد الم صصة للدائرة االنت ابية

 :شروط الترشح -أوال
محليتة وهتذ  ضتمن القائمتة لعضتوية ال يئتا  ال الشتروت التتي يعت  أن تتتوافر لتد  المرشتوحدد القانون 
أن ينتتون  -5؛ قتتتراعاالأن ينتتون قتتد بلتتغ ال امستتة والعشتترين متتن دمتتر  فتتي يتتوم  -4 347:الشتتروت هتتي

ه فتتي أن ال ينتتون محنومتتا  دليتت -9؛ ين وأن تتتتوافر لديتته شتتروت الناختت استتمه متتدرجا  فتتي ستتعل النتتاخب
المحلي أو في أ   أن ال ينون موظفا  أو مست دما  في وزارة الحنم -1؛ جنحة م لة االشرن أو اعناية

متا يفيتد  ج از من أج تزة األمتن العتام أو فتي معلتس ال يئتة أو محاميتا  دن تا، إال إ ا قتدم استتقالته مرفقتا  
أن ينون مقيما  ضتمن ال يئتة المحليتة المرشتو لمعلست ا لمتدة ال تقتل دتن  -2؛ قبول ا مع طل  الترشيو

 . دائرة أو قائمة أخر   سنة من تاري  إجراء االنت ااا ، وأن ال ينون مرشحا  في
وموظفي تا الترا بين فتي ترشتيو أنفست م، االستتقالة متن  ئ اوأدضتاودلى رؤساء معالس ال يئتا  المحليتة 

مناصتتتتب م وإرفتتتتاق االستتتتتقالة اطلتتتت  الترشتتتتيو، ولتتتتوزارة الحنتتتتم المحلتتتتي أن تكلتتتتف متتتتن تتتتترا  مناستتتتبا  متتتتن 
ولي المعلتتس العديتتد المنت تت  ت ااتتا  وتتتالمتتوظفين العمتتوميين ليتتتولى القيتتام ام تتام م لحتتين إجتتراء االن

لستنة ( 40)د  للقانون رقتم المع 5002لسنة ( 45)وقد أضيف هذا الشرت اموج  القانون رقم  .م امه
الشترت الرااتع قتد ن إاتأن هتذا الشترت هتو متن ستبيل التكترار التذ  ال لتزوم لته، إ  الباحث ر  يو  .5002

 .تضمن  ا  العناصر التي جاء ب ا هذا الشرت
م يتتني المشتترع الفلستتطيني دلتتى ضتترورة تتتوافر شتترت القتتراءة والكتااتتة لتتد  المرشتتو لعضتتوية معلتتس ولتت

وبالنستتبة لتترئيس معلتتس  .ال ينتتون المرشتتو مفلستتا  احتياليتتا  ال يئتتة المحليتتة، وتتذلن لتتم يتطلتت  المشتترع أن 
شتترت  فلتتم يتتني المشتترع الفلستتطيني دلتتى أ  شتتروت خاصتتة ينباتتي توافرهتتا لديتته ستتو   ،ال يئتتة المحليتتة

المشتترع الفلستطيني دلتتى  وبالتتالي البتتد أن يتني 348.التفترغ التتام االنستتبة لرؤستاء المعتتالس البلديتة فقتتط
ضتترورة أن ال ينتتون المرشتتو مفلستتا  احتياليتتا  ضتتمن الشتتروت التتتي يعتت  توافرهتتا لتتد  المرشتتو لعضتتوية 

                                                 
 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 47)المادة  347

 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 21)المادة  348
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والدرجتتتة  و للعضتتتوية،ال يئتتتا  المحليتتتة، ااإلضتتتافة إلتتتى تقريتتتر تتتتوافر شتتترت القتتتراءة والكتااتتتة لتتتد  المرشتتت
 .العضو الذ  ينو  ترشيو نفسه لمنص  رئيس معلس ال يئة المحلية العامعية األولى لد 

 :تسجيل قوائم المرشحين -ثانيا
النت ااتتا  معتتالس ال يئتتا  المحليتتة لتتد  لعنتتة ( تقتتديم طلبتتا  الترشتتيو) تستتعيل قتتوائم المرشتتحينويبتتدأ 

وما  متن المودتد المحتدد لالقتتراع، ويستتمر التستعيل لمتدة دشترة االنت ااا  المروزية قبل أربعة وأربعين ي
دلتتى أنتته يعتتوز أل  قائمتتة أن تطلتت   .طلبتتا  الترشتتيو اعتتد مضتتي هتتذ  المتتدةدلتتى أن ال تقبتتل  ،أيتتام

سح  ترشيح ا حتى قبل المودد المحدد لبدء الدداية االنت ابية بيوم واحد، وما يعتوز لمرشتو واحتد أو 
ائمتة معينتة أن يطلت  ستتح  ترشتيحه متن القائمتة حتتى قبتل يتوم واحتد متتن أكثتر متن المرشتحين ضتمن ق

دلتى أن ترستل نست ة  ،انت اء المدة القانونية لتقديم طلبا  الترشتيو اإشتعار خطتي يقدمته لممثتل القائمتة
منتتان  ءامتتلودندئتتذ يتوجتت  دلتتى القائمتتة أن تقتتوم  .ار إلتتى لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتةمتتن هتتذا اإلشتتع

قبتتتل انت تتتاء المتتتدة المحتتتددة للتستتتعيل أو الترشتتتيو، وفتتتي حتتتا  تتتتأثير انستتتحاب أحتتتد  المرشتتتو المنستتتح 
المرشتتحين دلتتى ترتيتت  المرشتتحين فتتي القائمتتة فإنتته يتوجتت  إاتتالغ لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة االترتيتت  

وأخيترا  فإنته وفتي حتا  أد  انستحاب  .الترتيت  العديتد العديد مع الموافقة ال طية لباقي المرشتحين دلتى
د المرشتتحين أو أكثتتر إلتتى أن يقتتل دتتدد المرشتتحين فتتي القائمتتة دتتن أ لبيتتة دتتدد المقادتتد الم صصتتة أحتت

 349.للدائرة االنت ابية ولم تتمنن القائمة من ملئ الشوا ر فإن  لن يفد  إلى إلااء القائمة
يتتة وتقتتدم طلبتتا  الترشتتيو إلتتى لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة ختتال  متتدة دشتترة أيتتام متتن تتتاري  البتتدء اعمل

تستتتتعيل المرشتتتتحين والتتتتتي تبتتتتدأ قبتتتتل أربعتتتتة وأربعتتتتين يومتتتتا  متتتتن المودتتتتد المحتتتتدد لالقتتتتتراع وفتتتت  النمتتتتو ج 
ية والرمز أو الشعار الدا  اسم القائمة االنت اب -4 :الم صي لذلن، ويع  أن يتضمن طل  الترشيو

عيل م فتتتي ستتتعل وأرقتتتام تستتت األستتتماء الرباديتتتة للمرشتتتحين فتتتي القائمتتتة وأدمتتارهم ودنتتتاوين م  -5؛ دلي تتا
إقرار من ول مرشو في القائمة اقبو  ترشتيحه  -1؛ ترتي  أسماء المرشحين في القائمة  -9؛ الناخبين

 -9؛   القائمتتة والمفتتوض اتتالتوقيع دن تتااستتم ودنتتوان منستت -2؛   الترتيتت  التتوارد فتتي طلتت  الترشتتيووفتت
 .قائمة إن وجددنوان مقر ال

 لتن تقتوم  دوبعت نست ة متن البرنتامج االنت تابي للقائمتة، ويع  دلتى وتل قائمتة أن ترفت  اطلت  الترشتيو
، وتصتتدر لكتتل قائمتتة شتت ادة تتضتتمن لي تتاإلعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة بتستتعيل طلبتتا  الترشتتيو المقدمتتة 

                                                 
 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 42)مادة ال انظر  349
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سادة وتاري  تقديم الطل  ورقم تسعيله لدي ا، حيث تظ ر أسماء القوائم دلى ورقتة االقتتراع مرتبتة وفقتا  
  350.لد  لعنة االنت ااا  المروزيةلتاري  ووقت تسعيل ا 

من ( 41)اموج  المادة  ،ولضمان تمثيل المرأة في معالس ال يئا  المحلية، أوج  المشرع الفلسطيني
اتأن ال يقتل تمثيتل المترأة دتن مقعتدين  ،5002لستنة ( 40)قانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة رقتم 

احيث تكون من بين  ،دن ثالثة دشر مقعدا  ( أدضائ ا)التي ال يزيد ددد مقاددها في ال يئا  المحلية 
ن بتتين وامتترأة واحتتدة متت ،المرشتتحين فتتي القائمتتة امتترأة واحتتدة متتن بتتين ال مستتة أستتماء األولتتى فتتي القائمتتة

ويستثنى من  لن ال يئا  المحلية التي يقل ددد الناخبين في تا دتن ألتف  .ال مسة أسماء التي تلي  لن
ن وفتتي هتتذ  الحالتتة يتتتر  للقتتوائم االنت ابيتتة حريتتة اختيتتار األمتتاك .اخبينناختت  وفتت  الستتعل الن تتائي للنتت

دتن ( أدضتائ ا)أمتا فتي ال يئتا  المحليتة التتي يزيتد دتدد مقادتدها  .الم صصة للمرأة من بين مرشحي ا
فينتون تمثيتل المترأة فتي هتذ  ال يئتا  بثالثتة مقادتد احيتث تكتون متن بتين المرشتحين  ،ثالثة دشر مقعدا  

وبالر م من أن المشرع منو للمرأة ح   351.امرأة واحدة من بين ول خمسة أسماء في القائمة في القائمة
االنت اب والترشيو لعضوية معالس ال يئا  المحليتة إال أنته أراد أن يضتمن مشتاروة المترأة فتي معتالس 

 .هذ  ال يئا 
فإنه يتوج   ،5002 لسنة( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 41)وبموج  المادة 

دلى ول قائمة انت ابية أن تدفع لحساب لعنة االنت ااا  المروزية تأمينا  مقتدار  خمستمائة دينتار أردنتي 
أو متتا يعادلتته االعملتتة المتداولتتة، ويعتتاد ل تتا فتتي حتتا  فوزهتتا فتتي االنت ااتتا  امقعتتد واحتتد دلتتى األقتتل أو 

 .اية االنت ابيةانسحاب ا من الترشيو قبل بدء الفترة القانونية للدد
روبعد  لن  أسماء القوائم والمرشحين ضمن ول قائمة من ا في مراكز التدوائر االنت ابيتة وفتي مقتار  ُتنش 

 352.المعالس قبل مودد االقتراع اأربعة وثالثين يوما  
وقد أجاز المشرع الفلسطيني أل  ش ي االدتراض دلى قوائم المرشحين أو دلتى مرشتو أو أكثتر متن 

لتتن اموجتت  وتتتاب خطتتي يبتتين فيتته أستتباب ادتراضتته واالثباتتتا  التتتي تفيتتد هتتذا االدتتتراض مرشتتحي ا، و 
ويقدمه إلى اللعنة االنت ابية التااع ل ا خال  ثالثة أيام متن تتاري  نشتر هتذ  القتوائم، وتنظتر اللعنتة فتي 

                                                 
 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 49)المادة  انظر  350

اعد  5002سنة ل( 40)المعد  لقانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم  5002لسنة ( 45)هنذا ددلت هذ  المادة اموج  القانون رقم  351 
كل قائمة  من المقادد، احيث يع  أن تتضمن% 50أن وان الني األصلي يوج  اأن ال يقل تمثيل المرأة في أ  من المعالس المحلية دن 

األسماء التي بين  انت ابية من بين مرشحي ا امرأة من بين الثالثة أسماء األولى في القائمة وامرأة من بين األربعة أسماء التي تلي  لن وامرأة من
 .تلي  لن

 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 54)المادة   352
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يس متتتع صتتتو  متتترجو لتتترئيس اللعنتتتة أو لتتترئ -االدتراضتتتا  المقدمتتتة الي تتتا وتصتتتدر قرارات تتتا ااأل لبيتتتة 
و لتن ختال  ثالثتة أيتام متن تتاري  انت تاء متدة االدتتراض، وتكتون  –صتوا  األالعلسة فتي حتا  تستاو  

قتترارا  اللعنتتة اشتتأن هتتذ  االدتراضتتا  قابلتتة لالستتتئنان أمتتام المحنمتتة الم تصتتة ختتال  ثالثتتة أيتتام متتن 
أيتام متن تتاري   تاري  صدورها، وتصتدر المحنمتة قرارات تا فتي االستتئنافا  المرفودتة إلي تا ختال  خمستة

  353.تقديم ا، وتكون قرارا  المحنمة ب ذا الشأن ن ائية
وقد نظم المشرع الفلسطيني أحنام الدداية االنت ابية والقيود الواردة دلي ا والعزاء المترت  دلى م الفتة 

 5002.354لسنة ( 40)هذ  األحنام في الفصل السااع من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم 
 :االقتراععملية  -اثالث

نتي المشترع الفلستتطيني دلتى أن يتتزود وتل مروتتز اقتتراع تتااع للعنتتة االنت ااتا  المروزيتتة بنست تين متتن 
ودتدد متن أوراق االقتتراع يستاو  دتدد النتاخبين  ،ومواد االقتراع الالزمة ،وبصندوق اقتراع ،قوائم الناخبين

ينتتون دتتددها احستت  تقتتدير لعنتتة االنت ااتتا  إضتتافة إلتتى أوراق اقتتتراع احتيتتات  ،المستتعلين فتتي المحطتتة
المروزيتتة، دلتتى أن تعلتت  نستت ة واحتتدة متتن قتتوائم النتتاخبين فتتي منتتان ظتتاهر فتتي مروتتز االقتتتراع الطتتالع 

دمليتتة االقتتتراع متتن قبتل لعنتتة االقتتتراع، ومتتا تعلتت  جتتراءا  إلالنستت ة األختر   وُتستتت  دمالنتاخبين دلي تتا، 
ي مروتتتتز االقتتتتتراع الطتتتتالع حي وتتتتل قائمتتتتة فتتتي منتتتتان ظتتتتاهر فتتتأستتتماء القتتتتوائم االنت ابيتتتتة وأستتتماء مرشتتتت

وقتتد متتنو المشتترع للقتتوائم االنت ابيتتة حتت  تعيتتين ووتتالء دتتن م للرقااتتة دلتتى دمليتتة االنت ااتتا   .النتتاخبين
ول م في سبيل  لن ح  التواجد داخل مروز االقتراع دلى أنه ال يعوز أن يتواجتد فتي المروتز أكثتر متن 

تتدنت ابيتتة فتتي  ا  الوقتتت، وويتتل واحتتد دتتن وتتل قائمتتة ا ووتتالء القتتوائم لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة  وتعت م 
 تتتتتذا بالبطاقتتتتتا  ال اصتتتتتة ب تتتتتم وفتتتتت  األنظمتتتتتة والتعليمتتتتتا  التتتتتتي تضتتتتتع ا اللعنتتتتتة ر صتتتتتد  تُ و االنت ابيتتتتتة 
 355.ال صوص

( 40)متتن قتانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة رقتتم ( 97)ونتي المشترع الفلستطيني اموجت  المتادة 
، دلى أنه يتوج  دلى رئيس مروز االقتراع أو من يقوم مقامته وقبتل البتدء اعمليتة االقتتراع 5002لسنة 

أن يقوم افتو صندوق االقتتراع أمتام أدضتاء لعنتة االقتتراع وووتالء القتوائم االنت ابيتة للتأكتد متن خلتو  ثتم 
 .ة الفرزوختمه االشمع األحمر وال يعوز فتحه اعد  لن إال دند البدء اعمليقفاله إيعيد 

                                                 

 . 5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 51، 59، 55)المواد  353 
ن انت اب معالس ال يئا  المحلية المحلية رقم من قانو ( 94، 90، 51، 57، 51، 52)المواد  انظر ،ا صوص أحنام الدداية االنت ابية  354
 . 5002لسنة ( 40)

 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 91-91)المواد من  355 
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وال بتتتد متتتن اإلشتتتارة هنتتتا إلتتتى أن المشتتترع الفلستتتطيني لتتتم يتتتني دلتتتى ضتتترورة قيتتتام رئتتتيس لعنتتتة االقتتتتراع 
وختمتتته، وأن تحمتتتل الصتتتنادي  أرقامتتتا  خاصتتتة  القتتته إ اتتتالتوقيع دلتتتى صتتتندوق االقتتتتراع دنتتتد  ئ اوأدضتتتا

 356.ومتسلسلة و لن لضمان ددم استبدال ا أو تاييرها خال  دملية الفرز
 

ة االقتراع في اليوم المحدد لذلن في السادة السااعة صباحا  وتنت ي في السادة الستااعة، وتتتم تبدأ دملي
                 357:التاليةجراءا  لإلدلمية االقتراع وفقا  

يتحق  رئيس مروز االقتراع أو من ي تار  من أدضاء لعنته من هويتة الناخت  ومتن أن استمه متدرجا   -
 .ائرة االنت ابية التااع ل ا ويفشر دليهفي سعل الناخبين في الد

يقوم رئيس مروز االقتراع أو من ي تار  من أدضاء لعنته بتسليم الناخ  ورقة االقتراع م تومة ا اتم  -
 . من رئيس ا ةوموقعلعنة االقتراع 

 في( X)يتوجه الناخ  بورقة االقتراع إلى المنان الم صي الذ  تكفل فيه السرية، ثم يضع دالمة  -
المربتتع المعتتد لتتذلن فتتي الورقتتة أمتتام القائمتتة التتتي ي تارهتتا، وال يعتتوز لتته التأشتتير دلتتى أكثتتر متتن قائمتتة 

 .واحدة
 . من لعنة االقتراع  أمر يقوم الناخ  بوضع ورقة االقتراع في الصندوق الم صي لذلن، ودلى  -
 . شط  اسم الناخ  من سعل الناخبين فور تسليمه ورقة االقتراعيُ  -
رتكتت  الناختت  خطتتأ أثنتتاء قيامتته االتأشتتير دلتتى ورقتتة االقتتتراع، يمننتته تستتليم ا إلتتى رئتتيس مروتتز إ ا ا -

االقتراع الذ  يقوم بتسليمه ورقة جديدة اعد التأشير دلى الورقة القديمة ااإللااء، ثم يضع الورقة الملااة 
 .في ملف خاص ليقوم اعد  لن بتسليم ا إلى لعنة االنت ااا  المروزية

ما إ ا وان الناخت  أميتا  أو معوقتا  اصتورة تمنعته متن التأشتير دلتى ورقتة االقتتراع بنفسته، فإنته  وفي حا 
يمننه أن يستعين اأحد أقاربه حتتى الدرجتة الثانيتة ليفشتر لته دلتى استم القائمتة التتي يملي تا دليته، دلتى 

تصتويت األميتين أو أن تقوم لعنة االنت ااا  المروزية بوضع الضوااط القانونية لضمان ددم استاال  
 .المعاقين اشنل م الف للقانون 

                                                 

 . 29، الحنم المحليدمرو،   356 
 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 15-91)المواد من   357
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وفور االنت اء من دملية االقتراع فتي الوقتت المحتدد، يتنظم رئتيس مروتز االقتتراع محضترا  يبتين فيته دتدد 
النتتاخبين التتذين أدلتتوا اأصتتوات م ودتتدد النتتاخبين المستتعلين فتتي قتتوائم النتتاخبين ويرفتت  اتته أ  شتتناو  أو 

   .أو ووالء القوائم االنت ابية مالحظا  ورد  من المراقبين
المحضتتر  رئتتيس مروتتز االقتتتراع  يتتنظمالحتتظ هنتتا أن المشتترع الفلستتطيني لتتم يتتني دلتتى ضتترورة أن يو 

رئتتيس مروتتز االقتتتراع  يوقتتع ااالشتتترا  متتع رئتتيس لعنتتة االقتتتراع وأدضتتائ ا، ومتتا لتتم يشتتترت المشتترع أن
 .ئ ا المحضروأدضا رئيس لعنة االقتراعو 

 

   358:لفرزعملية ا -رابعا
فتتي  ا  المنتتان التتذ  تمتتت فيتته دمليتتة االقتتتراع، دلتتى أن تبتتدأ هتتذ  العمليتتة صتتوا  األتبتتدأ دمليتتة فتترز 

وتنت تتي ختتال  متتدة ال تتعتتاز اثنتتتي دشتترة  ،الصتتنادي  تتالق إ ختتال  متتدة ال تتعتتاوز ستتادة واحتتدة متتن 
رت المشرع الفلسطيني أن ولتحقي  النزاهة والشفافية في دملية الفرز، اشت. سادة من بداية دملية الفرز
لعنة االقتراع وووالء القوائم االنت ابيتة والمتراقبين، ثتم تبتدأ لعنتة الفترز دضاء أ تتم هذ  العملية احضور 

ها والتأكتتتد متتتتن تطتتتاب  دتتتدد هتتتتذ  األوراق متتتع دتتتتدد ختتتتراج إو افتتتتو الصتتتنادي   أوراق االقتتتتراع من تتتا ودتتتتدي
راع، ثتتم يقتتوم أحتتد أدضتتاء اللعنتتة بتتتالوة استتم األشتت اص التتذين قتتاموا االتصتتويت فتتي نفتتس مروتتز االقتتت

القائمة المنت بة في ول ورقة دلنا  ويتم التأشير اعالمة أمام اسم ول قائمة انت ابية دلى اللتوح امتا يفيتد 
 . انت اب ا

امتا –وبعد االنت اء من دملية الفرز يتوج  دلتى لعنتة الفترز أن تتأكتد متن مطااقتة دتدد أوراق االقتتراع 
متتع دتتدد المقتتتردين المستتعلين فتتي ستتعل النتتاخبين، ثتتم تقتتوم  –ق االقتتتراع الباطلتتة والبيضتتاءفتتي  لتتن أورا

التتتي حصتتلت صتتوا  األدتتدد ؛ فتتي الصتتندوق دتتدد أوراق االقتتتراع الموجتتودة  :بتنظتتيم محضتتر تبتتين فيتته
في ن المسعلين ددد الناخبي؛ همال اإ ددد األوراق الباطلة التي أهملت مع بيان أسباب ؛ دلي ا ول قائمة
 .ددد الذين لم يدلوا اأصوات م، تي ألايت واستبدلت وفقا  للقانون ددد األوراق ال؛ المروز االنت ابي

 

ويع  أن يتضتمن المحضتر تستعيال  لالدتراضتا  التتي تقتدم ب تا ووتالء القتوائم االنت ابيتة أثنتاء دمليتة 
دضتتاء لعنتتة مروتتز االقتتتراع المحضتتر دلتتى نستت تين ويتتتم توقيع متتا متتن قبتتل أ  ويتتنظتمالفتترز أو االقتتتراع، 

الحاضتترين وت تتتم ا تتتم المروتتز، ثتتم ترستتل نستت ة منتته مرفقتتة اعميتتع أوراق االقتتتراع الصتتحيحة واألوراق 
الباطلتتتة واألوراق البيضتتتاء إلتتتى لعنتتتة االنت ااتتتا  المروزيتتتة أو التتتى أ  متتتن مناتب تتتا المفوضتتتة ااستتتتالم 

                                                 
 .5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 19-19)المواد من  :انظردملية فرز األصوا  ا صوص   358
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نشتر النست ة األخيترة متن المحضتر فتي تُ ا المحاضر التي دلي ا أن تتأكد متن حفظ تا اشتنل دقيت ، بينمت
   .منان اارز في مروز االقتراع

الحتاال   5002لستنة ( 40)متن قتانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة رقتم ( 12)وقد حتدد  المتادة 
إ ا لتم ؛ تراع م تومة ا اتم مروز االقتتراعإ ا لم تكن ورقة االق :التي تعد في ا أوراق االقتراع ااطلة، وهي

أو مفشر إ ا وانت موقعة ااسم الناخ  ؛ درة دن لعنة االنت ااا  المروزيةمن أوراق االقتراع الصا تكن
 . إ ا تم التأشير دلى ورقة االقتراع من قبل قائمة انت ابية؛ و دلي ا اأية دالمة تميزها

ر  يتتت، و (X)ولتتتم يبتتتين المشتتترع حنتتتم ورقتتتة االقتتتتراع فتتتي حتتتا  قيتتتام الناختتت  االتأشتتتير دلي تتتا اايتتتر اشتتتارة 
ليستت  ايتتة احتتد ( X)هنتتا اادتبتار هتتذ  الورقتة صتتحيحة ألن  ايتتة المشترع متتن اإلشتارة اعالمتتة الباحتث 

 ات ا، وإنما وعالمة تد  دلى اسم القائمة االنت ابية التي اختارهتا الناخت  متن ضتمن القتوائم االنت ابيتة 
ليتتتة، وأن استتتتعما  الناختتت  التتتواردة فتتتي ورقتتتة االقتتتتراع لينتتتون مرشتتتحي ا أدضتتتاء فتتتي معلتتتس ال يئتتتة المح

 . يحق  الااية التي أرادها المشرع( X)أخر   ير اإلشارة شارة إل
 359:عالن النتائجإاحتساب المقاعد و  -خامسا

يقتتوم منتت  لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتة المفتتويض فتي وتتل دائتترة  ،اعتد االنت تتاء متن دمليتتة فتترز األصتوا 
 ،من قبل لعان مراكز االقتراع في الدائرة االنت ابيتةليه إانت ابية ااستالم وجمع نس  المحاضر المرسلة 

نتة  .قوائم االنت ابيتة فتي تلتن التدائرةاحضور المراقبين والصحفيين وووالء ال ثتم يقتوم اعمتع النتتائج المدوي
دلتتى أن تتضتتمن  ،فتتي هتتذ  المحاضتتر اأستترع وقتتت ممنتتن ونشتتر النتتتائج األوليتتة لالنت ااتتا  فتتي التتدائرة

 .األصوا  التي حاز  دلي ا ول قائمةهذ  النتائج ددد 
ضتتتتة فتتتتي التتتتدوائر االنت ابيتتتتة  نتتتتتائج رستتتتا  إااعتتتتد  لتتتتن تقتتتتوم مناتتتتت  لعنتتتتة االنت ااتتتتا  المروزيتتتتة المفوي

م التتتى أ  طعونتتتا  أو ادتراضتتتا  إضتتتافة ااإللعنتتتة االنت ااتتتا  المروزيتتتة لتتتى إاالنت ااتتتا  األوليتتتة   قتتتدي
وتنظتتتر لعنتتتة االنت ااتتتا  المروزيتتتة فتتتي هتتتذ  الطعونتتتا  ووتتتالء القتتتوائم االنت ابيتتتة أثنتتتاء دمليتتتة الفتتترز، 
فتترز أ  صتتندوق دتتادة إاول تتا فتتي ستتبيل  لتتن أن تتتأمر  .واالدتراضتتا  وتت تتذ اشتتأن ا القتترارا  المناستتبة
 .من صنادي  االقتراع إ ا وجد  ضرورة لذلن

و لتتن دلتتى ( لتتوجيستتانت )المقادتتد دلتتى القتتوائم االنت ابيتتة التتتي فتتاز  ااالنت ااتتا  وفقتتا  لطريقتتة  وتتتوزتع
 :النحو التالي

                                                 
 .5002لسنة ( 40)من القانون رقم ( 22-11)المواد  ، انظر  احتساب المقادد وادالن النتائجا صوص إجراءا  359
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فتأكثر متن دتدد األصتوا  الصتحيحة للمقتتردين وهتي متا % 7القوائم التتي حتاز  دلتى نستبة د حدت تُ  -4
المقادد دلي ا بنسبة معموع ما حصلت دليه من األصوا ، ويعني  لن  توزتعيسمى بنسبة الحسم لكي 

 .استبعاد القوائم التي لم تحصل دلى نسبة الحسم
( 15)د  لتتن يقتتوم رئتتيس لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة أو متتن يفوضتته بتتذلن وختتال  متتدة أقصتتاها وبعتت -5

سادة من انت تاء دمليتة الفترز اتإدالن نتتائج االنت ااتا ، ويتضتمن هتذا اإلدتالن دتدد األصتوا  ودتدد 
ر المقادتتتتد التتتتتي حصتتتتلت دلي تتتتا وتتتتل قائمتتتتة متتتتن القتتتتوائم االنت ابيتتتتة ثتتتتم  شتتتت ادا  رستتتتمية للقتتتتوائم  ُتصتتتتد 

النت ابيتتتة التتتتي فتتتاز  ااالنت ااتتتا ، ثتتتم تحتتتتفظ لعنتتتة االنت ااتتتا  المروزيتتتة استتتعال  النتتتاخبين وقتتتوائم ا
المرشتتحين وأوراق االقتتتراع ومحاضتتر االنت ااتتا  واالدتراضتتا  والطعتتون والقتترارا  الصتتادرة اشتتأن ا فتتي 

 .           مقر لعنة االنت ااا  المروزية
حت  الطعتن فتي نتتائج االنت ااتا  فتي  ،أو وويلته ،ولكل مرشتو ،وقد منو المشرع الفلسطيني لكل ناخ 

ويتوجت  . حا  وجود م الفة للقانون أمام المحنمة الم تصة خال  أسبوع من تاري  إدالن هذ  النتتائج
دمتتل متتن تتتاري  تقتتديم ا إلي تتا يتتام أدلتتى المحنمتتة أن تفصتتل فتتي الطعتتون المقدمتتة إلي تتا ختتال  خمستتة 

. ن ائيتتة، ثتتم تبلتتغ لعنتتة االنت ااتتا  المروزيتتة ب تتذ  القتترارا  للعمتتل امقتضتتاها وتكتتون قرارات تتا ب تتذا الشتتأن
دملية االنت ااا  ول ا أو اعض ا تعاد االنت ااا  خال  أربعة أسابيع لااء إاوفي حا  قضت المحنمة 

 من تاري  صدور قرار المحنمة، وتعتمد في االقتراع الثاني سعال  الناخبين التتي ادتمتد  فتي االقتتراع
  .االو 

وحستتنا  فعتتل المشتترع الفلستتطيني حتتين لتتم يشتتترت وتتي يتتتمنن الناختت  متتن الطعتتن بنتتتائج االنت ااتتا  أن 
ينتتون قتتد شتتار  فتتي دمليتتة االقتتتراع وبالتتتالي يحتت  لكتتل شتت ي يتمتتتع احتت  االنت تتاب أن يطعتتن بنتتتائج 

يعة تعل  االنت ااا  االنت ااا  ااض النظر دما إ ا وان قد شار  في دملية االقتراع أم لم يشار ، نت
 .المحلية اعم ور المواطنين اشنل مباشر

ان دمليتة االنت ااتا  ول تا ومتا الاايتة متن  لتن، ووتلاتاء إما المقصود متن  تف م ليس ااإلمنانوالحقيقة 
لاتاء االنت ااتا  فتي التدائرة االنت ابيتة التتي ارتكبتت في تا الم الفتة إمن األفضل أن يتني المشترع دلتى 

 . فحس 
 :الجرائم االنتخابية -سادسا

متتن قتتانون انت تتاب معتتالس ال يئتتا  ( 97-95)حتتدد المشتترع الفلستتطيني العتترائم االنت ابيتتة فتتي المتتواد 
، وبتتتين العقوبتتتة المترتبتتتة دلتتتى ارتكتتتاب وتتتل جريمتتتة متتتن هتتتذ  العتتترائم 5002لستتتنة ( 40)المحليتتتة رقتتتم 
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تقترر حرمتان وتل متن أديتن اعترم متن  وباإلضافة إلى العقوبة المقررة قانونا ، وأجاز المشرع للمحنمة أن
هذ  العرائم من ح  االنت اب لمدة ال تقل دن أربع سنوا ، وفتي حتا  وونته دضتوا  فتي معلتس ال يئتة 

 .  المحلية تسقط دضويته
         

 نظام الرئاسة والعضوية في الهيئات المحلية الفلسطينية: المطلب الثاني
عضتتوية لل يئتا  المحليتتة فتي قتانون انت تتاب معتالس ال يئتتا  نظتم المشترع الفلستتطيني أحنتام الرئاستة وال

متتن حيتتث متتدة الرئاستتة والعضتتوية وتعديتتدها، وحتتاال  شتتاور مروتتز  ،5002لستتنة ( 40)المحليتتة رقتتم 
ومتتا نظتتم حتتاال  فقتتدان العضتتوية واستتتردادها فتتي  .المراكتتز الشتتا رة ءمتتلوويفيتتة  ،التترئيس أو العضتتو

 4111.360لسنة ( 4)قم قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية ر 
ية فتتتي حعتتتم العضتتتو أيضتتتا،  5002لستتتنة ( 40)نظيتتتم قتتتانون انت تتتاب معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة رقتتتم و 

و لتتن  ،منتته فإنتته يتتتم تقستتيم ال يئتتا  المحليتتة إلتتى أربتتع فئتتا ( 14)وبحستت  المتتادة  .ال يئتتا  المحليتتة
اموجت  نظتام ال يئتا  دتدد أدضتاء معتالس هتذ   ُيحتدداحس  مساحة وددد سنان الوحتدة المحليتة، ثتم 

دضتتوا   42، 49، 44، 1يتكتتون دتتدد أدضتتاء هتتذ  المعتتالس متتن احيتتث  ،يصتتدر دتتن معلتتس التتوزراء
  (361).و لن احس  الفئة

فقتتتد منحتتتت هتتتذ  المتتتادة  ؛ت صتتتيي مقادتتتد للمستتتيحيين( منتتتررة 14)كمتتتا قتتترر القتتتانون اموجتتت  المتتتادة 
 ،ي اعتض دوائتر ال يئتا  المحليتةللرئيس ح  إصدار مرسوم بت صيي ددد من المقادتد للمستيحيين فت
 362.دلى أن تصدر لعنة االنت ااا  المروزية النظام الالزم لتحقي   لن

، فقد أخذ المشرع الفلسطيني امبدأ المعانية في هذا المعتا ، االمنافآ  المالية لألدضاءأما فيما يتعل  
فقتد نتي  ،يئتا  المحليتةأما ا صتوص رؤستاء ال . ولم يقرر أ  مقابل ماد  ألدضاء ال يئا  المحلية

دلتى أنته  5002لستنة ( 40)متن قتانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة رقتم ( 21)المشرع في المادة 

                                                 
إال أنه وان من المفترض أن ينظم . ة وحاال  فقدان ا نتيعة للفرق بين ماحسنا  فعل المشرع حين فرق بين حاال  شاور الرئاسة والعضوي 360

 .  5002لسنة ( 40)حاال  شاورها وفقدان ا في قانون واحد هو قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم 
متتن ( 9/5)  المحليتتة تنفيتتذا  للمتتادة أوصتتت العنتتة التحضتتيرية لالنت ااتتا  التااعتتة للتتوزارة اإصتتدار نظتتام تحديتتد دتتدد أدضتتاء معتتالس ال يئتتا( 361)

أن يتتولى إدارة ال يئتا  المحليتة فتي بلتديا  مراكتز المحافظتا  معلتس يتكتون : ، وتضتمنت التوصتية4111لستنة ( 4)قانون ال يئا  المحليتة رقتم 
ن التتي يزيتد دتدد ستنان ا وفتي تلت. دضتوا  ( 49)نسمة، معلتس يتكتون متن ( 42000)وفي ال يئا  التي يزيد ددد سنان ا دن . دضوا  ( 42)من 
( 2000)نستمة وال يتعتاوز ( 4000)أما فتي ال يئتا  المحليتة التتي يزيتد دتدد ستنان ا دتن . دضوا  ( 44)نسمة، معلس يتكون من ( 2000)دن 

( 1)متن  نستمة، معلتس يتكتون ( 4000)وأخيترا  يتتولى إدارة ال يئتا  التتي يقتل دتدد ستنان ا دتن .  أدضتاء( 1)نسمة، فيتديرها معلتس يتكتون متن 
 .    أدضاء

 .5002لسنة ( 40)المعد  لقانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم  5002لسنة ( 45)أضيفت هذ  المادة اموج  القانون رقم   362
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يشترت في رؤساء المعالس فيما ددا رؤساء المعالس القروية واللعان التطويرية واإلدارية، التفرغ التتام "
  ."أخر   وال يعوز العمع بين رئاسة المعلس أو أ  وظيفة أو م نة

ستنتج من هذا الني أن المشرع قرر مقااال  ماديا  لرؤساء المعالس البلدية فقتط حيتث اشتترت تفتر  م يو 
التالي لم يشترت تفر  م التام، وب. التام ألدما  المعلس، ولم يقرر  لن لرؤساء ال يئا  المحلية األخر  

المعلتتتس وأ  وظيفتتتة أو م نتتتة أختتتر  أن القيتتتد المتعلتتت  اعتتتدم جتتتواز العمتتتع بتتتين رئاستتتة الباحتتتث عتقتتتد يو 
أمتتا  .المعلتتسمتتا  دألالتتذ  اشتتترت المشتترع تفتتر  م التتتام  ،دلتتى رؤستتاء المعتتالس البلديتتة فقتتط يقتصتتر

  أو أن المشتترع أجتتاز ل تتم العمتتع بتتين رئاستتة المعلتتس الباحتتث ر  يتتف ،رؤستتاء ال يئتتا  المحليتتة األختتر  
ال يئتا  دلتى تاطيتة رواتت  رؤستائ ا إ ا متا وظيفة أو م نة أخر ، ولعل  لن يعود إلتى دتدم قتدرة هتذ  

كمتتا أجتتاز المشتترع للمعلتتس أن يقتترر متتنو نائتت  . اشتتترت المشتترع تفتتر  م التتتام لوظيفتتة رئاستتة المعلتتس
الرئيس منافأة دند قيامه ام ام رئاسة المعلتس فتي حتا   يتاب الترئيس أو مرضته متدة تزيتد دتن أستبوع 

   (363).أو في حا  شاور مروز الرئيس
متن  فستيتم معالعت تايتعل  امدة العضوية وتعديدها وحاال  شاور العضوية وحتاال  فقتدان ا، أما فيما 
 :الفروع الثالثة التالية خال 

 
 مدة الرئاسة والعضوية وتجديدها : الفرع الول

لستتتنة ( 4)متتتن قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة الفلستتتطينية رقتتتم ( 1)اموجتتت  المتتتادة  ،حتتتدد المشتتترع الفلستتتطيني
وفيما يتعل  بتعديتد هتذ   (364).رة معلس ال يئة المحلية اأربع سنوا  لألدضاء والرئيسمدة دو  ،4111
لتتم يضتتع المشتترع أ  قيتتد دلتتى تعديتتد هتتذ  العضتتوية لتتدورا  متعتتددة االنستتبة للعضتتو فتتي معلتتس  ،المتتدة

 . فقد قصر  لن دلى دورتين متتاليتين ،أما ا صوص الرئيس .ال يئة المحلية
د المشتتترع لتعديتتتد متتتدة العضتتتوية فتتتي معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة يتتتفد  إلتتتى أن دتتتدم تقييتتت يتتتر  الباحتتتثو 

أن تكون مدة ا اقتراح الباحثفيما سب  إلى  رياحتكار أش اص معينين لعضوية هذ  المعالس، وقد أش
 .دورة المعلس أربع سنوا  مع إمنانية تعديدها لدورتين متتاليتين للرئيس ولألدضاء دلى حد سواء

 

                                                 
 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 9)من المادة ( 5)الفقرة  363
، فتي حتين ختال قتانون 4111لستنة ( 4)رئاسة والعضوية في قتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية رقتم الحظ أن المشرع الفلسطيني نظم مدة الي 364

متتن تنظتتيم متتدة العضتتوية والرئاستتة بينمتتا وتتان المشتترع قتتد نظتتم هتتذا الموضتتوع  5002لستتنة ( 40)انت تتاب معتتالس ال يئتتا  المحليتتة العديتتد رقتتم 
 .4119لسنة ( 2)اموج  القانون القديم رقم 
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 غور الرئاسة والعضوية وتعويضها ش: الفرع الثاني
نظتتم المشتترع الفلستتطيني حتتاال  شتتاور الرئاستتة والعضتتوية فتتي قتتانون انت تتاب معتتالس ال يئتتا  المحليتتة 

حيتتث نتتي دلتتى  ؛4111لستتنة ( 4)يتتة الفلستتطينية رقتتم وقتتانون ال يئتتا  المحل ،5002لستتنة ( 40)رقتتم 
فقتتد أهليتتته القانونيتتة أو أصتتبو دتتاجزا  دتتن  إ ا -4: أن مروتتز التترئيس يعتبتتر شتتا را  فتتي الحتتاال  التاليتتة

إ ا استتقا  أو  -5؛ لستطينية م تصتةالقيام بواجباته امقتضى حنم قضائي قطعي صادر دن محنمة ف
 . إ ا سح  ثلثا أدضاء المعلس ثقت م اه -9؛ توفي

  نت   يُ فإ ا شار مروز الرئيس بتوافر إحد  الحاال  السااقة، يتولى نائ  الرئيس اختصاصاته إلى أن 
من قانون انت اب ( 29)رئيس جديد لمعلس ال يئة المحلية من قبل أدضاء المعلس وف  أحنام المادة 

، دلى أن يتتم  لتن ختال  شت ر واحتد متن تتاري  شتاور 5002لسنة ( 40)معالس ال يئا  المحلية رقم 
ون متتدة التترئيس مروتتز التترئيس، وشتتريطة أن ال تقتتل المتتدة المتبقيتتة لتتدورة المعلتتس دتتن ستتتة أشتت ر، وتكتت

   (365).العديد هي المدة المتبقية لدورة المعلس
إ ا فقد أهليته  -4: كما ني المشرع الفلسطيني دلى أن يعتبر مروز العضو شا را  في الحاال  التالية

عتتتي صتتتتادر دتتتتن محنمتتتتة القانونيتتتة أو أصتتتتبو دتتتتاجزا  دتتتن القيتتتتام بواجباتتتتته امقتضتتتى حنتتتتم قضتتتتائي قط
 . توفيو أتقا  إ ا اس -5؛ فلسطينية م تصة

ويبلتتغ وزيتتر الحنتتم  ،وفتتور  لتتن يتوجتت  دلتتى معلتتس ال يئتتة المحليتتة أن يعلتتن دتتن شتتاور مروتتز العضتتو
الشا ر االعضو الذ  يلي آخر الفائزين من نفتس القائمتة االنت ابيتة التتي ينتمتي  مأليالمحلي بذلن، ثم 

 فُينت قتلين متن نفتس القائمتة وفي حا  ددم وجود دضو يلتي آختر الفتائز  .العضو الذ  شار مقعد لي ا إ
إلتتى الشتت ي التتذ  تتتال آختتر مرشتتو حصتتل دلتتى مقعتتد دنتتد احتستتاب نتتتائج االنت ااتتا  وفقتتا  لطريقتتتة 

كل  لن شريطة أن ال تزيد المراكز الشا رة دن نصف األدضاء، أمتا فتي حتا  شتاور (. سانت لوجي)
 –انت ااا  جديدة  وُتعر  حال  مراكز أكثر من نصف األدضاء، فعندئذ يعتبر معلس ال يئة المحلية من

لكامتل أدضتاء المعلتس  – 5002لستنة ( 40)وف  أحنام قتانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة رقتم 
    (366).خال  مدة أقصاها ش ر واحد من تاري  إدالن الشاور

 
 فقدان الرئاسة والعضوية واستردادها : الفرع الثالث

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من القانون رقم ( 44)والمادة  5002لسنة ( 40)من القانون رقم ( 21)دة الما( 365)
 . 4111لسنة ( 4)من القانون رقم ( 45)والمادة  5002لسنة ( 40)من القانون رقم ( 90)المادة ( 366)
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يتتة متتن قتتانون ال يئتتا  المحل( 49)ستتة والعضتتوية فتتي المتتادة نظتتم المشتترع الفلستتطيني حتتاال  فقتتدان الرئا
حيث ني دلى فقدان الرئيس لمروز  والعضو لعضويته حنمتا  وبقتوة  ؛4111لسنة ( 4)الفلسطينية رقم 

اليتة دون دتذر إ ا تاي  الرئيس أو العضتو دتن حضتور ثتالث جلستا  متت: القانون في الحاال  التالية
في قضية ضد المعلس اصفته محاميا  أو خبيرا  أو وويال  أو تملن حقا  إ ا دمل ؛ مشروع يقبله المعلس

إ ا دقتتد اتفاقتتا  متتع المعلتتس أو ؛ يته لمنفعتتته الش صتتية أو االواستتطةمتتن المعلتتس مستتتاال  بتتذلن دضتتو 
أصتتبو  ا منفعتتة هتتو أو متتن ينتتوب دنتته متتن أقاربتته متتن الدرجتتة األولتتى فتتي أ  اتفتتاق تتتم متتع المعلتتس، 

قود والفوائد الناجمة دن وونه دضوا  في شروة مساهمة دامة شريطة أن ال ينتون ويستثنى من  لن الع
إ ا فقتتد أيتتا  متتن المتتفهال  التتتي ؛ ا أو موظفتتا  في تتا أو ووتتيال  دن تتامتتديرا  ل تتا أو دضتتوا  فتتي معلتتس إدارت تت

أ  إ ا قتام اتت؛ و واألنظمتة الصتتادرة امقتضتى أحنامتته يعت  توافرهتا لديتته امقتضتى أحنتتام قتانون االنت تتاب
 . دمل أو تر  خالفا  للسلطا  والمسفوليا  والواجبا  المنصوص دلي ا في هذا القانون 

المعلتتس  وزيتتر الحنتتم المحلتتي افقتتدان التترئيس أو العضتتو مروتتز  فتتياتتالغ إدندئتتذ يتوجتت  دلتتى المعلتتس 
لتال  وقد أجاز المشرع لكل دضو فقد دضويته أن يقدم إلى الوزير طلبا  ُمع .خال  أسبوع من تاري   لن

وينتون قترار  .و لن خال  خمسة دشر يوما  من تاري  فقد  لمروز  في المعلس ،إلاقائه في  لن المروز
  .فقدان العضوية في الصحف المحلية ثم يعلن دن ،الوزير في هذا الشأن قطعيا  

وقد أحسن المشرع الفلسطيني حين قصتر ستلطة التوزير فتي استترداد العضتوية دلتى مروتز العضتو دون 
، فتإن حتاال  فقتدان العضتوية قتد الباحتث وفي تقدير .ة هذ  السلطةيس، األمر الذ  يقلل من خطور الرئ

دضتويته  –الذ  تحققت لديه إحد  هذ  الحتاال –قرر  لحماية المصلحة المحلية، حيث يفقد العضو 
  أن احنم القانون، فيتحق  المعلس من توافر هذ  الحتاال  ويقترر فقتدان دضتوية متن تتوافر  لديته، أ

قرار المعلس ينون واشفا  لحنم القانون، ومن ثم ال يعوز إدادة هذ  العضوية للمحافظة دلى استقاللية 
النظام المحلي، ااإلضافة إلى أن منو التوزير ستلطة إدتادة العضتوية يععتل متن قترار  قترارا  مرجحتا  دلتى 

 .حنم القانون، وما يععل قرار المعلس دون أ  قيمة
الباحث ر  يول ذا  ؛الرئيس أو العضو الذ  فقد دضويتهلفلسطيني ويفية ملء مروز ولم يبين المشرع ا

 .   التي يتم اتباد ا في حاال  شاور الرئاسة والعضويةجراءا  اإلأن تتبع في  لن نفس 
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أمتتا ا صتتوص اإلجتتراءا  التتتي ات تتذها المعلتتس قبتتل فقتتدان التترئيس لرئاستتته أو العضتتو لعضتتويته، فقتتد 
  اإلجتتراءا  قانونيتتة طالمتتا أن تتا ات تتذ  فتتي حتتدود الصتتالحيا  التتتي منح تتا القتتانون ادتبتتر المشتترع هتتذ

 367.للمعلس
 المبحث الثاني

 اختصاصات الهيئات المحلية الفلسطينية ومواردها المالية
لتنظتتيم مستتتويا   4111لستتنة ( 4)أصتتدر المشتترع الفلستتطيني قتتانون ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم 

، ولم يععل لكل من ا قانونا  مستقال ، وبذلن ينون المشرع قتد ستاو  بتين مستتويا  فةكا ال يئا  المحلية
 . ، ومن ضمن ا االختصاصا  والموارد المالية ل ذ  ال يئا وافة في المعاال وافة ال يئا  المحلية 

احيتة وال بد من اإلشارة هنا إلى أن هذ  المساواة وإن وانت تشتمل اختصاصتا  ال يئتا  المحليتة متن الن
فمتن المعلتوم أن المعلتس . العملية، إال أن ا ال تشتمل مواردهتا الماليتة التتي ت تلتف متن هيئتة إلتى أختر  

نتيعتتتة زيتتتادة دتتتدد الستتتنان فتتتي رقعتتتته العارافيتتتة واختتتتالن  ،دتتتن المعلتتتس القتتترو  يراداتتتته إالبلتتتد  تزيتتتد 
قرو ، األمر التذ  يتتيو منونا  هذ  الرقعة من أبنية ونشاطا  و يرها، دما هو متوافر في المعلس ال

مباشترة اختصاصتاته القانونيتة دلتى وجته أفضتل  –نتيعتة تتوافر المتوارد الماليتة الالزمتة–للمعلس البلد  
متتن المعلتتس القتتترو  التتذ  قتتتد ال يعتتد متتن هتتتذ  المتتوارد متتتا يستتادد  دلتتى القيتتتام ااختصاصتتاته المقتتتررة 

نصتتتوص قتتتتانون ال يئتتتتا  المحليتتتتة  اعتتتتض التعتتتتديال  دلتتتتىجتتتراء إ بالتتتتتالي متتتتن الضتتتترورةو  (368).قانونتتتا  
 . الفلسطينية، يرادى من خالل ا ظرون وأوضاع المعالس القروية في هذا المعا 

اختصاصتتتتا  ال يئتتتتا  المحليتتتتة  ،و األ :يفتتتترد هتتتتذا المبحتتتتث المطلبتتتتان التاليتتتتانوفتتتتي ضتتتتوء متتتتا تقتتتتدم، 
  .الموارد المالية لل يئا  المحلية الفلسطينية ،الثاني؛ و الفلسطينية

 
 اختصاصات الهيئات المحلية الفلسطينية: ولب ال المطل

حين أطلت  دلتى التوزارة  –مريني أنعلو و األأ –سنسوني لسطيني النظام المحلي األنعلو تبنى المشرع الف
واستتعمل مصتطلو الحنتم المحلتي، إال أن الواقتع العملتي ومضتمون  ،المعنية تسمية وزارة الحنتم المحلتي
فتتي ة الفلستتطينية تشتتير إلتتى أن النظتتام الستتائد هتتو نظتتام إدارة محليتتة النصتتوص المنظمتتة لل يئتتا  المحليتت

 -نعلتراإكتتت -ففتتتي حتتتين يمتتتنو نظتتتام الحنتتتم المحلتتتي فتتتي التتتدو  التتتتي تأختتتذ ب تتتذا النظتتتام ؛أكثتتتر الفتتتروض

                                                 
 .4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية رقم ( 41)المادة   367
 . 11، الحنم المحليدمرو، ( 368)
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احيتتث ) وبيتترة فتتي مباشتترة هتتذ  االختصاصتتا  معتتالس ال يئتتا  المحليتتة اختصاصتتا  واستتعة وستتلطا 
وافتة   هذا النظتام اممارستة االختصاصتا  المتعلقتة االشتفون المحليتة ي تي معلس ال يئة المحلية وف

، نعد أن المشرع الفلسطيني قد أورد اختصاصا  (دون التقيد ااختصاصا  محددة دلى سبيل الحصر
( 4)متتن قتانون ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم ( 42)ال يئتا  المحليتتة دلتتى ستتبيل الحصتر فتتي المتتادة 

 .فيما اعد سيالحظ ا رقااة شديدة وما ، وفرض دلي4111لسنة 
وباإلضتتافة إلتتى اختصاصتتا  معتتالس ال يئتتا  المحليتتة، متتنو المشتترع الفلستتطيني لتترئيس معلتتس ال يئتتة 

الفتتردين  يفتترد هتتذا المطلتت وتوضتتيحا  لمتتا تقتتدم، . المحليتتة ستتلطة مباشتترة اعتتض االختصاصتتا  االختتر  
 :التاليين

 
 لية اختصاصات مجلس الهيئة المح: الفرع الول

( 4)متن قتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية رقتم ( 42)متن المتادة ( أ)حدد المشرع الفلسطيني في الفقرة 
، االختصاصتتا  التتتي يتتتولى معلتتس ال يئتتة المحليتتة مباشتترت ا داختتل حتتدود منطقتتة ال يئتتة 4111لستتنة 
ختصاصتا  والستلطا  وبموج  المادة المذوورة يمنن لمعلتس ال يئتة المحليتة ممارستة هتذ  اال. المحلية

مباشرة بواسطة موظفيه ومست دميه، وما يستطيع أن يع د ب ا أو ببعض ا إلى متع دين أو ملتزمين أو 
صتتاها أقمقتتاولين، أو أن يمتتنو امتيتتازا  ب تتذ  االختصاصتتا  أو ببعضتت ا ألشتت اص أو لشتتروا  لمتتدة 

دتتن ثالثتتة ستتنوا  شتتريطة  ثتتالث ستتنوا  و لتتن اقتترار متتن المعلتتس ويعتتوز أن تزيتتد متتدة هتتذ  االمتيتتازا 
 . موافقة الوزير دلى  لن

 : أن هذ  االختصاصا  تتمثل فيما يلي( 42)ويتضو من خال  ني المادة 
وتعتتديل ا لاائ تتا إو ويشتتمل هتتذا االختصتتاص ت طتتيط البلتتدة وفتتتو الشتتوارع : ت طتتيط البلتتدة والشتتوارع -4
عيرها ومنتتع التعتتاوز دلي تتا ومراقبتتة متتا يقتتع وتستتميت ا أو ترقيم تتا وتتترقيم بنايات تتا وتعميل تتا وتشتتنارت تتا إو 

 . حول اسوار قامة األإادلى الشوارع من األراضي المنشوفة وتكليف أصحاب ا 
خوي  المشرع للمعلس سلطة مراقبتة انشتاء األبنيتة وهتدم ا وترميم تا وتاييتر : المباني ورخي البناء -5

هتتذ  األدمتتا ، وتحديتتد جتتراء إلء رختتي أشتتنال ا وترويتت  المصتتادد الك ربائيتتة وإنشتتاء المالجتتئ وإدطتتا
دلي تا وضتمان تتوافر الشتروت ها اؤ نشتإموقع البناية وشنل ا ونسبة مساحت ا إلى مساحة األرض المنو  

 .الصحية في ا
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يتمتتتع المعلتتس استتلطة تزويتتد الستتنان االميتتا  الصتتالحة للشتترب أو أل  استتتعماال  أختتر ، : الميتتا  -9
والمواستتتتير وإنشتتتتائ ا وتنظتتتتيم توزيع تتتتا وتحديتتتتد أستتتتعارها، وبتتتتد   وتعيتتتتين مواصتتتتفا  لوازم تتتتا والعتتتتدادا 

  .االشترا  في ا ومنع تلويث الينابيع واألقنية واألحواض واآلاار
تزويد السنان االك رباء وتحديد أسعار االست ال  وبدال  االشترا ، اما ال يتعتاوز الحتد : الك رباء -1

 .األدلى المحدد من الوزارة
 . المعار  والمراحيض العامة وإدارت ا ومراقبت انشاء إاالمعلس ي تي : المعار   -2
يتتتولى معلتتس ال يئتتة المحليتتة م متتة تنظتتيم األستتواق العامتتة وإنشتتائ ا وتعيتتين أنتتواع : العامتتةستتواق األ -9

 . البضائع التي تباع في ول من ا أو حظر بيع ا خارج ا
خاصتتة لكتتل صتتنف متتاكن أوتعيتتين ويشتتمل  لتتن تنظتتيم الحتترن والصتتنادا  : الحتترن والصتتنادا  -1

 .من ا، ومراقبة المحال  واألدما  المقلقة للراحة أو المضرة االصحة العامة
تالف تتا إو وتشتتمل جمتتع النفايتتا  والفضتتال  متتن الشتتوارع والمنتتاز  والمحتتال  العامتتة ونقل تتا : النظافتتة -7

 .وتنظيم  لن
 :التاليةراءا  جاإلويشمل هذ  االختصاص : الصحة العامة والرقااة دلي ا -1

الالزمتتة للمحافظتتة دلتتى الصتتحة العامتتة ومنتتع تفشتتي جتتراءا  واإلات تتا  جميتتع االحتياطتتا   -أ
 .األوبئة بين النا 

مراقبتتتة المستتتتاكن والمحتتتال  للتثبتتتتت متتتتن تصتتتريف نفايات تتتتا اصتتتتورة منتظمتتتة ومتتتتن نظافتتتتة  -ب
ومنافحة خر  األرا  البعوض والحشاادة إلالصحية في المحا  العامة وات ا  التدابير دوا  األ

 .العر ان والفئران والزواحف الضارة
المستتتال  وتنظيم تتا وفحتتتي الحيوانتتتا  والتتدواجن المعتتتدة للتتذاو وات تتتا  االحتياطتتتا  نشتتاء إ -ج

 . ااألمراض وتعيين مواقع لبيع ا ومراقبة  اح ا وتصريف نفايات اصابت ا إلمنع 
وا  و يرهتتا متتن المتتتواد الاذائيتتة وات تتتا  مراقبتتة ال بتتز واللحتتتوم واألستتما  والفواكتته وال ضتتتر  -د
الفاستد من تا وتحديتد أستعارها ومنافحتة الاتالء االتنستي  متع تالن إو لمنع الاش في ا جراءا  إلا

 .الع ا  الحنومية الم تصة
ومصتتتتحا  ومستشتتتتفيا  و يتتتتر  لتتتتن متتتتن المفسستتتتا  الصتتتتحية ستتتتعان لإلمراكتتتتز نشتتتتاء إ -ه 

 .لم تصةومراقبت ا االتنسي  مع الع ا  الحنومية ا
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وتشتتتمل تنظتتتيم ومراقبتتتة المطتتتادم والمقتتتاهي والنتتتواد  والمالدتتت  ودور التمثيتتتل : المحتتتال  العامتتتة -40
 .واستيفاء رسوم بيع تذاكرها الق ا إ و والسينما والمالهي العامة األخر  وتحديد مواديد فتح ا 

الستباحة فتي البتر  الساحا  والحدائ  والمتنزها  والحماما  ومحتال  نشاء إوتشمل : المتنزها  -44
 .والبحيرا  ودلى الساحل ومراقبت ا وتنظيم ا

يتعتين دلتى المعلتس ات تا  : االحتياطا  للسيو  والفيضانا  والحرائ  والكوارث الطبيعية و يرها -45
لمواج تتة أخطتار الستيو  والفيضتتانا  ولمنتع الحرائت  ومراقبتتة الوقتود والمتواد المشتتتعلة وافتة االحتياطتا  
 . المنكوبين اثة إ و ات ا  التدابير الالزمة لمواج ة الكوارث الطبيعية  ااإلضافة إلى

المتاحف والمنتبا  العامة والمدار  والنواد  الثقافية نشاء إومن ا : المفسسا  الثقافية والرياضية -49
 . والرياضية واالجتمادية والموسيقية ومراقبت ا االتنسي  مع الع ا  الحنومية الم تصة

  تاوتعيينمواقف مروبا  النقتل نشاء إاي تي معلس ال يئة المحلية : النقل البر  والبحر  وسائل  -41
ضمن حدود ال يئة المحليتة ومراقبت تا ومراقبتة القتوارب والستفن والبتواخر التتي تعمتل فتي الميتا    اوتنظيم

 . التااعة لمنطقة ال يئة المحلية االتنسي  مع الع ا  الحنومية الم تصة
والحمالين ن ليالمتعو ويتضمن  لن مراقبة وتنظيم البادة : لمتعولون والبسطا  والمظال البادة ا -42

 . والبسطا  والمظال 
وتشتتمل مراقبتتة األوزان والمناييتتل والمقتتاييس ودفع تتا ووزن متتا يبتتاع االعملتتة فتتي : والقبتتانوزان األ -49

 . األسواق العامة
 . م اوتنظيدالنا  واإلمراقبة اللوحا  : دالنا اإل -41
يقتتوم المعلتتس ب تتدم األبنيتتة التتتي ي شتتى خطتتر ستتقوط ا أو المضتترة أو التتتي تنبعتتث : هتتدم األبنيتتة -47

 . صاحب ا أو شا ل ا أو المسفو  دن انذار إمن ا الروائو الكري ة المف ية و لن اعد 
 . بيع فضال  الطرق مما استملن للمشاريع العامة أو استاالل ا: فضال  الطرق  -41
ويشتتمل منتتع التستتو  وإنشتتاء المالجتتئ للمحتتتاجين ومراقبتتة جمتتع التبردتتا  فتتي األمتتاكن :  التستتو  -50

 .العامة
وتعيتين مواقع تا ومواصتفات ا ونقتل لاائ تا إو المقتابر نشتاء إايتعين دلتى المعلتس أن يقتوم : المقابر -54

 .حنوميةالموتى ودفن م وتنظيم العنازا  والمحافظة دلى حرمة المقابر االتنسي  مع الع ا  ال
 . يقوم المعلس امراقبة الفنادق والنز  العمومية وتنظيم ا: الفنادق -55
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يتوجتتت  دلتتتى المعلتتتس مراقبتتتة التتتدواب المستتتت دمة فتتتي النقتتتل والعتتتر وتنظتتتيم أستتتواق بيتتتع : التتتدواب -59
 . الحيوانا  والمواشي وحظر بيع ا خارج هذ  األسواق

نائ تا وترخيصتت ا والوقايتة متن أخطارهتا والتتت لي ويشتمل  لتن مراقبتتة الكتالب وتنظتيم اقت: الكتالب -51
 . من الضارة أو العقورة من ا

مشتروع الموازنتة الستنوية والحستاب رار إقتيتولى معلتس ال يئتة المحليتة : الموازنة ومال  الموظفين -52
 . إلى الوزارة لتصديق ارسال ا إال تامي ومال  الموظفين قبل 

يباشتتر المعلتتس م متتة إدارة أمتتال  ال يئتتة المحليتتة وأموال تتا : حليتتةإدارة أمتتوا  وممتلكتتا  ال يئتتة الم -59
وإقامتتة األبنيتتة الالزمتتة في تتا وتأجيرهتتا ورهن تتا لمتتدة ال تزيتتد دتتن ثتتالث ستتنوا  وقبتتو  ال بتتا  والوصتتايا 

 .والتبردا 
يتتولى المعلتس القيتام اتأ  دمتل آختر يقتضتي دليته القيتام اته امقتضتى أحنتام : الوظائف األخر   -51

 . خرآقانون أو أ  تشريع أو قانون هذا ال
 

متتتن قتتتانون ( 42)متتتن المتتتادة ( أ)وقتتتد أجتتتاز المشتتترع الفلستتتطيني لمعلتتتس ال يئتتتة المحليتتتة اموجتتت  الفقتتترة 
األنظمتتة واللتتوائو التنفيذيتتة الالزمتتة لتنظتتيم صتتدار إ، 4111لستتنة ( 4)ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم 

 .يات اأدما  ال يئة المحلية وتأمين مصالح ا وحاج
متتن المتتادة  ات تتا للمعلتتس ستتلطة إصتتدار أنظمتتة ( ب)متتن الفقتترة ( 4)كمتتا ختتوي  المشتترع اموجتت  البنتتد 

لتمنينه من القيام اأية وظيفة من الوظائف أو ممارسة أ  اختصتاص متن االختصاصتا  المتذوورة فتي 
فا    أو م الأ  ضرائ  أو رسوم أو دوائد أو  راما  أو نفقانظمة األهذا القانون، وأن يضمن تلن 

وبتتذلن ينتتون المشتترع قتتد فتترق بتتين األنظمتتة الداخليتتة لل يئتتا  المحليتتة  .شتتريطة موافقتتة التتوزير دلتتى  لتتن
دون تتدخل متن الستلطة صتدارها إاحيتث ي تتي المعلتس  ،التي تنظم ستير العمتل داختل ال يئتة المحليتة

ن المعتالس متن القيتام بوظائف تا المروزية، وبين األنظمة المتعلقة اال دما  المتفداة للمتواطنين التتي تمنت
تطلتت  المشتترع موافقتتة التتوزير متتن القتتانون حيتتث ( 42)متتن المتتادة ( أ)واختصاصتتات ا التتواردة فتتي الفقتترة 

والواقتتع أن الضتترائ  ال تفتترض إال اموجتت   ،وقتتد متتنو المشتترع للمعلتتس ستتلطة فتترض الضتترائ  .دلي تتا
  (369).ال يئة المحلية وبالتالي ال يعوز فرض ا اموج  نظام صادر دن معلس. قانون 

                                                 

 . 11المرجع الساب ، ( 369)
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إصدار هذ  األنظمة ختصاص اأصبو  5009إال أنه وبعد تعديل القانون األساسي الفلسطيني لسنة 
وبالتالي تقوم ال يئة المحلية  .صادقة دلي ا من قبل معلس الوزراءمن سلطة رئيس الوزراء اعد الم

وم بتنسي  هذ  األنظمة إلى معلس بوضع األنظمة ثم تقوم برفع ا لوزير الحنم المحلي الذ  بدور  يق
 .الوزراء للمصادقة دلي ا قبل توقيع ا من قبل رئيس الوزراء

حيث أوج  المشرع دلى أ  ج ة حنومية في حتا   ؛س ال يئة المحلية ام مة استشاريةكما يتمتع معل
التتتتتي هتتتتي فتتتتي األصتتتتل ( 42)متتتتن المتتتتادة ( أ)التتتتواردة فتتتتي الفقتتتترة دمتتتتا  األمباشتتتترت ا أل  دمتتتتل متتتتن 

اختصاصتتا  يتتتولى مباشتترت ا معلتتس ال يئتتة المحليتتة، أن تقتتوم االتنستتي  متتع وزارة الحنتتم المحلتتي التتتي 
تقتتتتوم بتتتتدورها ااستتتتتطالع رأ  المعلتتتتس فتتتتي التشتتتتريعا  والتتتتنظم التتتتتي تضتتتتع ا لتنظتتتتيم أو مراقبتتتتة  لتتتتن 

 . رأ  المعلس ب ذا ال صوصلزامية إولم يبين المشرع مد   (370)،العمل
 

يتمتع الوزير وبعد الحصو  دلى موافقة ال يئا  المحلية المعنيتة  ،(42)ن المادة م( ج)وبموج  الفقرة 
اسلطة انشاء معلس ال دما  المشتتر  لمعمودتة متقاربتة متن ال يئتا  المحليتة لتقتديم ختدما  مشتتروة 

ير ألسباب فنية أو مادية أو  ألكثر من هيئة محلية، التي ال يمنن القيام ب ا من قبل هيئة واحدة، إما 
  . لن

ويتتتتولى وزيتتتر الحنتتتم المحلتتتي االتنستتتي  متتتع ال يئتتتا  المحليتتتة المعنيتتتة إصتتتدار األنظمتتتة الالزمتتتة النشتتتاء 
تحديتد وظتائف معلتس ال تدما   -4 (371):معالس ال دما  المشتروة و لن فيما يتعلت  اتاألمور التاليتة

الممثلتتتين التتتذين ء دضتتتااألتحديتتتد دتتتدد  -5؛ إدارة وتشتتتايل المشتتتاريع المشتتتتروةالمشتتتتر  وستتتلطاته فتتتي 
جمتع الضترائ  والرستوم  -9؛ يتين رئتيس معلتس ال تدما  المشتتر تسمي م ال يئتا  المحليتة وطريقتة تع

والعوائتتد واألجتتور دلتتى المشتتاريع المشتتتروة التتتي يقتتوم ب تتا المعلتتس المشتتتر  وتحديتتد طريقتتة تحصتتيل ا 
المتوظفين والمستت دمين  فون تنظتيم شت -1؛ د  الضرائ  والرسوم المعمو  ب تاوتوزيع ا دلى أن ال تتع

النستت  التتتي تستتاهم ب تتا ال يئتتا  المحليتتة المعنيتتة فتتي تمويتتل معلتتس ال تتدما  المشتتتتر   -2؛ واللتتوازم
 . معلس ال دما  المشتر  وحقوقه والتزاماته دند حلهدما  أ تصفية  -9؛ قرارهاإو ميزانيته دداد إ و 

 ،4117لستتنة ( 4)نتتم المحلتتي النظتتام رقتتم صتتدر دتتن وزارة الح ،(42)متتن المتتادة ( ج)واستتتنادا  للفقتترة 
يحتدد وزيتتر الحنتتم المحلتي دتتدد األدضتتاء  ،وبموجتت  هتذا النظتتام .معتتالس ال تدما  المشتتتروةالمتعلت  ا

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 42)من المادة ( ب)من الفقرة ( 5)البند ( 370)
 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 42)من المادة ( ج)الفقرة ( 371)
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تتت  ،معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة المعنيتتتة ُتعيي تتتُن مفتتتي هتتتذا المعلتتتس التتتذين   /أحتتتدهم رئيستتتا  للمعلتتتس وُينت   
ا  معلتتس ال تتدما  المشتتتر  قانونيتتة احضتتور ثلثتتي وتستتتمر متتدة دضتتويت م لمتتدة ستتنتين، وتكتتون جلستت

 ثتان  العلستة لمودتد  ُتفجتلاألدضاء دلى أن ينون من بين م الرئيس وفي حا  ددم توافر هذا النصتاب 
الحاضتترين وتصتتدر قتترارا  معتتالس دضتتاء األثتتم لمودتتد ثالتتث، اعتتد  لتتن تعقتتد العلستتة م متتا وتتان دتتدد 

 . جماعااإلال دما  المشتروة 
ام هذا الفترع، أن اختصاصتا  معتالس ال يئتا  المحليتة التتي أوردهتا المشترع فتي المتادة حظ في ختاليو 
هتتتي وإن وانتتتت اختصاصتتتا  ، 4111لستتتنة ( 4)الفلستتتطينية رقتتتم  متتتن قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة( 42)

إ  لتم يمتتنو المشترع الفلستتطيني لمعتالس ال يئتتا   ؛إال أن تا قتتد اقتصتر  دلتتى العانت  ال تتدماتي ،واستعة
ووذلن المساددة دلى تطتوير  ،أ  اختصاصا  تنموية ينون من شأن ا تنمية المعتمع المحليالمحلية 

 .معالس ال يئا  المحلية
 

 اختصاصات رئيس مجلس الهيئة المحلية: الفرع الثاني
   (372):أنات المشرع الفلسطيني برئيس معلس ال يئة المحلية ممارسة االختصاصا  التالية

المودتد التذ  يحتدد   لية لعقد جلسة دادية واحدة دلى األقل ول أستبوع فتيددوة معلس ال يئة المح -4
ومتا  .دوة المعلس لعقتد جلستا   يتر داديتةال يقل دن الثلث ددضاء األويعوز له أو لعدد من  .لذلن

امودتد وتل جلستة وجتدو  أدمال تا ستواء دضتاء األجداو  أدما  المعلس وتبليتغ دداد إاي تي الرئيس 
يتتة أو  يتتر داديتتة و لتتن قبتتل المودتتد المحتتدد لعقتتدها بيتتوم واحتتد دلتتى األقتتل، ويتتترأ  أكانتتت العلستتة داد

جلسا  المعلس العادية و ير العادية ويتولى إدارت ا والمحافظتة دلتى النظتام في تا، وال يعتوز احتث أ  
موضوع خارج جتدو  األدمتا  إال إ ا وتان حاضترا  فتي العلستة ثلثتي أدضتاء المعلتس ووافقتوا ااإلجمتاع 

  (373).ى طرح أ  موضوع طارئ للبحثدل
واالقتتتتراض والصتتتلو يعتتتار واإلالتوقيتتتع دلتتتى العقتتتود التتتتي يبرم تتتا المعلتتتس فتتتي معتتتا  دقتتتود التتترهن  -5

نظمتتة واألوالعطتاءا  والتع تدا  والمقتاوال  وااللتزامتا  والبيتع والشتتراء، دلتى أن يتتم  لتن وفت  القتوانين 
 . السارية المفعو 

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)ئا  المحلية الفلسطينية رقم من قانون ال ي( 49)انظر تفصيال ، المادة ( 372)
 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 49)والمادة ( 7)من المادة ( 9-4)انظر الفقرا  ( 373)
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ولتم يشتترت المشترع الفلستطيني  .واالجتمادا  ولد  الع ا  الرسميةرا  تمثيل المعلس في المفتم -9
 . موافقة الوزير المسبقة دلى  لن

المحافظتتة دلتتى حقتتوق ال يئتتة المحليتتة والتتدفاع دتتن مصتتالح ا اتتالطرق القانونيتتة، حيتتث يقتتوم رئتتيس  -1
 . أو ضد المعلس بتمثيل المعلس أمام المحاكم سواء أكانت الددو  مرفودة من قبل المعلس 

 .يعتبر الرئيس التنفيذ  لل يئة ومرجع دوائرها ويتولى اإلشران دلى شفون العاملين في ا -2
 . االلتزام اقرارا  المعلس والعمل دلى تنفيذها

 .اإلشران دلى موارد المعلس ونفقاته ومتااعت ا والقيام اأية م ام أخر  امقتضى القانون  -9
 .يفوض نائبه أو أ  دضو آخر اعزء من اختصاصاتهوقد أجاز المشرع لرئيس المعلس أن 

ويتتدخل ضتتمن اختصاصتتا  رئتتيس المعلتتس أيضتتا  م متتة ادتتداد الحستتاب ال تتتامي دتتن الستتنة المنت يتتة 
التقريتتر الستتنو  دتتن دتتداد إاومتتا يقتتوم  .قبتتل انت ائ تتاكثتتر األدلتتى أن يتتتم  لتتن ختتال  فتتترة شتت رين دلتتى 

متتتن قبتتتل قرارهتتتا إقتتتوم برفع تتتا إلتتتى التتتوزير لتصتتتديق ا اعتتتد األدمتتتا  التتتتي قامتتتت ب تتتا ال يئتتتة المحليتتتة ثتتتم ي
 (374).المعلس

متن قتانون ال يئتا  المحليتة ( 41)أما فيما يتعل  بنائ  رئيس معلس ال يئة المحلية، فقتد نصتت المتادة 
يمار  نائ  الرئيس اختصاصا  الرئيس في حا   يااه أو  أن دلى 4111لسنة ( 4)الفلسطينية رقم 

وف  هذا القانون، وما يمار  نائ  الرئيس االختصاصا  المفوضة إليه من قبل  في حا  شاور مروز 
 . رئيس المعلس

وقد أجاز المشرع الفلسطيني تعيين مدير تنفيذ  لل يئة المحلية، و لن اقرار من المعلتس وفقتا  لألنظمتة 
ولتم يحتدد المشترع  يتةمتدير ال يئتة المحل المعلتسُيعتيين وبالتتالي  (375).المتعلقة اموظفي ال يئتا  المحليتة

 .الفلسطيني اختصاصا  مدير ال يئة المحلية اموج  قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية
 

 الموارد المالية للهيئات المحلية الفلسطينية: المطلب الثاني
متتتن قتتتانون ال يئتتتا  ( 55)حتتتدد المشتتترع الفلستتتطيني المتتتوارد الماليتتتة لل يئتتتا  المحليتتتة امقتضتتتى المتتتادة 

 -4 :ال يئا  المحلية منيرادا  إالتي نصت دلى أن تتكون  4111لسنة ( 4)فلسطينية رقم المحلية ال
الضتترائ  والرستتوم واألمتتوا  المفروضتتة والمتأتيتتة امقتضتتى أحنتتام القتتانون أو أ  نظتتام صتتادر ااالستتتناد 

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 99، 95)المادتان ( 374)
 . 4111لسنة ( 4)ئا  المحلية الفلسطينية رقم من قانون ال ي( 47)المادة ( 375)
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؛ ليتةرستوم أو م الفتا  لل يئتا  المحإليه أو أ  قانون أو نظام آخر ني فيه دلى استيفاء ضترائ  أو 
لستتلطة الحصتتة التتتي ت صصتت ا ا -9؛ دلي تتا المعلتتسالتبردتتا  وال بتتا  والمستتاددا  التتتي يوافتت   -5

 :من خال  الفروع التالية ويعرض المطل  ل ا فيما يلي ببعض من التفصيل. التنفيذية لل يئة المحلية
 والرسوم الضرائب :الفرع الول

قانون ضريبة حنام ألقوم اعبايت ا وزارة المالية وفقا  التي تبنية واألفي ضريبة األراضي الضرائ  تتمثل 
داختتل ال يئتتة راضتتي بنيتتة واألاأل، وتستتتوفى دتتن األبنيتتة واألراضتتي ال اضتتعة لضتتريبة بنيتتةواألاألراضتتي 
عتتار ياإلمتتن قيمتتة % 2وبنستتبة  ،الستتنو  للبنتتاء أو العقتتاريعتتار اإلمتتن قيمتتة % 1وبنستتبة  (376)،المحليتتة

  (377).الضرائ  دلى ال يئا  المحلية اعد خصم ولفة جبايت ا السنو  لألراضي، وتوزع هذ 
التتتي وانتتت تعبتتى بوستتاطة وزارة الماليتتة وتتتوزع دلتتى ال يئتتا   ،ووانتتت هنتتا  ضتتريبة المحروقتتا  أيضتتا  

 . لاائ اإاالمحلية بنس  م تلفة إلى أن قامت السلطة الفلسطينية 
 
إ   ،ةرستم الداللت (378):  المحليتة وتتمثتل فيمتا يلتيمتوردا  م متا  متن المتوارد الماليتة لل يئتاالرسوم تشنل و 

العلني ضمن من مشتر  األموا  المنقولة التي تباع في المزاد % 9تستوفي ال يئة المحلية رسما  بنسبة 
متن % 20حيث ي صي لل يئا  المحلية ما نسبته  ،رسوم النقل دلى الطري ؛ و منطقة ال يئة المحلية

 . امقتضى قانون النقل دلى الطرق دن رخي اقتناء المروبا الرسوم التي تستوفي ا الحنومة 
ر  وباإلضتتافة إلتتى  لتتن، هنتتا  رستتوم أختتر   ستتوم رختتي ر  (379):اموجتت  قتتوانين وأنظتتة أختتر  وهتتي ُقتتري 

، رستتوم جمتتع النفايتتا  ، رستتوم التتذاو فتتي المستتال، رستتوم األستتواق العامتتة، الم تتن والحتترن والصتتنادا 
، ا  فتتي الميتتا  والك ربتتاءرستتوم االشتتتر ، ة والالفتتتا  دلتتى المحتتال كن العامتتفتتي األمتتادالنتتا  اإلرستتوم 

رستتوم تمديتتد شتتبنا  ، و دائ  العامتتة والمتنزهتتا  والمتتتاحفرستتوم الحتت، رستتوم المنتبتتا  العامتتة والمتتتاحف
 . المعار  

  الغرامات :لفرع الثانيا

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 59)المادة ( 376)
 . 444، الحنم المحليدمرو، ( 377)
 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 52، 51)المادتان ( 378)
 . 445، الحنم المحليدمرو، ( 379)
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ق فتتي نطتتاق حتتدود تشتتمل الارامتتا  التتتي تقتتوم اعبايت تتا الحنومتتة دتتن م الفتتا  قتتانون النقتتل دلتتى الطتتر 
هنا اأن الموارد المالية المتمثلة في الضترائ  والرستوم والارامتا ، من تا متا  يالحظو  (380).ال يئة المحلية

 .تقتتوم اعبايت تتا الحنومتتة المروزيتتة ومن تتا متتا ،تقتتوم ال يئتتة المحليتتة اعبايت تتا مباشتترة متتن قبتتل المتتواطنين
زتع  ،وفيمتتا يتعلتت  ب تتذ  األخيتترة لمحليتتة متتن قبتتل الحنومتتة المروزيتتة بنستتبة ال تقتتل دتتن ال يئتتا  ا لتتىدفتُتتو 

زتعهتتتذ  المتتتوارد من تتتا، فتتتي حتتتين  ُجب ي تتتتلل يئتتتا  المحليتتتة التتتتي % 20 البتتتاقي دلتتتى ال يئتتتا  المحليتتتة  ُيتتتو 
دلتتى أن يرادتتى فتتي  لتتن  ،وفتت  النستت  التتتي يقررهتتا معلتتس التتوزراء بنتتاء  دلتتى تنستتي  التتوزيرختتر  األ

كمتا . 4111لستنة ( 4)متن قتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية رقتم ( 59)االدتبارا  الواردة فتي المتادة 
لمعتتالس يترادا  اإلأجتاز المشترع لمعلتس التوزراء بنتتاء  دلتى تنستي  التوزير أن ي صتي قستتما  متن هتذ  
  (381).ال دما  المشتروة، و لن لتمنين ا من القيام امشرودا   ا  أهمية وتستلزم المساددة

  واإليرادات عائداتال :لفرع الثالثا
المبتتالغ التتتي تقتتوم ال يئتتا  المحليتتة بتحصتتيل ا متتن قبتتل الستتنان المستتتفيدين متتن اعتتض العائتتدا  تشتتمل 

المشتترودا  التتتي تقتتوم بتنفيتتذها هتتذ  ال يئتتا ، وتعبيتتد شتتارع أو شتت  طريتت  جديتتد حيتتث تستتتوفي ال يئتتة 
وع اأراضتي م أو مستاكن م من التكتاليف متن قبتل الستنان المحتا ين لتذلن المشتر % 20المحلية ما نسبته 

 . محالت م التعاريةو أ
ال يئتتا  هتتذ  المبتتالغ التتتي تحصتتل دلي تتا  ، فتشتتملمالك تتا ال اصتتةأال يئتتا  المحليتتة متتن  أمتتا إيتترادا 

ال تتدما  التتتي تقتتدم ا ال يئتتا  ثمتتان أووتتذلن  (382)،مقابتتل بيتتع أو تتتأجير أموال تتا المنقولتتة و يتتر المنقولتتة
االك ربتتتاء والميتتتا ، ااإلضتتتافة أيضتتتا  إلتتتى المبتتتالغ التتتتي تعني تتتا ال يئتتتة  المحليتتتة للستتتنان و دمتتتة تزويتتتدهم

 .المحلية نتيعة االستعما  واالستاال  والتصرن في الممتلكا  ال اصة لل يئة المحلية
  الهبات والتبرعات والمساعدات :الرابعالفرع 

لستتتنة ( 4)ستتتطينية رقتتتم متتتن قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة الفل( 5)أجتتتاز المشتتترع الفلستتتطيني اموجتتت  المتتتادة 
شتتريطة موافقتتة معلتتس ال يئتتة المحليتتة  ،لل يئتتا  المحليتتة قبتتو  التبردتتا  وال بتتا  والمستتاددا  4111

دلى  لن، وقد تكون هذ  التبردا  والمساددا  داخلية وتلن التي يتقدم ب ا السنان المحليون وال يئا  
دلتتتى دتتتات  ال يئتتتا   ةالملقتتتااألدبتتتاء  والمنظمتتتا  الوطنيتتتة لل يئتتتا  المحليتتتة، ومستتتاهمة متتتن هتتتفالء فتتتي

لمستاددة جنبيتة واألوقد تكون خارجية أيضا  وتلتن التتي تقتدم ا المنظمتا  والمفسستا  العربيتة  .المحلية
                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 52)المادة  (380)
 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 59)المادة ( 381)
 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 50)المادة ( 382)
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اعتتض المشتترودا  المحليتتة أو تلتتن التتتي تحصتتل دلي تتا ال يئتتا  المحليتتة نعتتاز إال يئتتا  المحليتتة دلتتى 
 .العربية واألجنبية نتيعة دالقات ا ال ارجية مع ال يئا  المحلية

شتتتتنلت المستتتتاددا  والتبردتتتتا  ال ارجيتتتتة متتتتوردا  م متتتتا  وأساستتتتيا  متتتتن المتتتتوارد الماليتتتتة لل يئتتتتا  المحليتتتتة 
إال أن هتذ  المستاددا  وانتت تقتدم قبتل . الفلسطينية، سواء قبل أو اعد قيام السلطة الوطنيتة الفلستطينية

حيتتتث وانتتتت تتتتورد إلتتتى صتتتندوق ال يئتتتة المحليتتتة قيتتتام الستتتلطة الفلستتتطينية إلتتتى ال يئتتتا  المحليتتتة مباشتتترة 
فقتتد أصتتبحت هتتذ  المستتاددا  وتحديتتدا  العينيتتة من تتا  ،أمتتا حاليتتا   .ا  التنمويتتةلتاطيتتة نفقتتا  المشتترود

زتعومتتتن ثتتتم  ،تتتتذه  إلتتتى وزارة الحنتتتم المحلتتتي والنفايتتتا  طفتتتاء اإلوستتتيارا   ،دلتتتى ال يئتتتا  المحليتتتة تُتتتو 
يتتة، فتقتتوم ال يئتة المحليتتة بتحديتتد مثتل هتتذ  المشتترودا  التتتي أمتتا ا صتتوص المشترودا  التنمو  .و يرهتا

هي احاجتة إلي تا، ثتم تقتوم بتقتديم ا إلتى ج تا  اإلشتران دلي تا متن ختال  وزارة الحنتم المحلتي أو وزارة 
  (383).الت طيط والتعاون الدولي، حيث يقوم الممو  بدفع تكاليف المشروع للمتع دين مباشرة

 
 ، وتتمثتلمساددا  وإدانا  حنوميتةاددا  والتبردا  السااقة، هنا  أيضا ااإلضافة إلى ال با  والمس

نعتتاز إفتي المبتالغ التتي تقتتوم الحنومتة المروزيتة بتقتتديم ا إلتى ال يئتا  المحليتة لمستتاددت ا وتمنين تا متن 
مشتترودات ا ومزاولتتة اختصاصتتات ا ووظائف تتا، ويتتتم  لتتن فتتي الاالتت  دنتتدما تعتتاني ال يئتتا  المحليتتة متتن 

  (384).والععز في ميزانيات االنقي 
 4111لستتنة ( 4)متتن قتتانون ال يئتتا  المحليتتة رقتتم ( 54)وقتتد أجتتاز المشتترع الفلستتطيني اموجتت  المتتادة 

لمعلس ال يئة المحلية أن يقترض أمواال  من أ  ج ة شريطة موافقة الوزير دلى  لن، وفي حا  وانتت 
 . رت موافقة معلس الوزراء دلى  لنمعاملة القرض تستلزم وفالة السلطة التنفيذية فعندئذ يشت

وبتتالر م متتن وتتل  لتتن، فتتإن ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية دانتتت وتعتتاني متتن التتنقي الشتتديد فتتي المتتوارد 
ااستتتثناء اعتتض البلتتديا  الرئيستتية  ،االقتصتتادية الستتيئة والستتائدة فتتي فلستتطينوضتتاع األاستتب   ،الماليتتة

ماليتة داليتة نتيعتة منانت تا التعاريتة والصتنادية يترادا  إا كبلدية نابلس و تزة وال ليتل والتتي تتتوافر لتدي 
 .نمائيةواإلالتي تمنن ا من مزاولة اختصاصات ا من تلقاء نفس ا والقيام االمشاريع التطويرية 

 

                                                 

 . 449، الحنم المحليدمرو، ( 383)
 .4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 55)من المادة ( ج)الفقرة ( 384)
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متتتن قتتتانون ( 42)متتتن المتتتادة ( أ)فتتتي ختتتتام هتتتذا المبحتتتث، ومتتتن مراجعتتتة الفقتتترة الباحتتتث  لتتتي يوهنتتتذا 
، إلتتتى أن اختصاصتتتا  ال يئتتتا  المحليتتتة قتتتد ورد  4111لستتتنة ( 4)قتتتم ال يئتتتا  المحليتتتة الفلستتتطينية ر 

دلتتى ستتبيل الحصتتر، وتقتصتتر دلتتى االختصاصتتا  األساستتية لمثتتل هتتذ  ال يئتتا  فتتي التتدو  األختتر ، 
والمتعلقتتتة بت طتتتيط وتعبيتتتد الشتتتوارع وختتتدما  الميتتتا  والك ربتتتاء واإلطفتتتاء وتتتتراخيي البنتتتاء و يرهتتتا متتتن 

التالي ف ي اختصاصا  محددة جدا  احيث ال تتمتع ال يئا  اسلطا  وب (385).االختصاصا  ال دماتية
ومتتتا أن تتتا ال تتمتتتتع  .التنمويتتتة فعليتتة فتتتي معتتتا  التعلتتتيم وال تتتدما  الصتتتحية و يرهتتتا متتتن االختصاصتتتا 

اسلطا  واسعة لزيادة مواردها المالية من خال  فرض الرسوم، فضتال  دتن أن الستلطة الفلستطينية وفتي 
دلى نحو ما جاء في ني الفقترة بت صيي حصي مالية ل ا في الموازنة العامة  وثيرة ال تقومحيان أ
بتل وأكثتر متن  لتن  .4111لستنة ( 4)الفلسطينية رقم  من قانون ال يئا  المحلية( 55)المادة  من (ج)

تقتوم فإن الستلطة الفلستطينية لتم تقتم بتحويتل الضترائ  والرستوم والارامتا  المستتحقة ل تذ  ال يئتا  التتي 
 .رة المالية اعبايت اوزا

 
 المبحث الثالث

 الرقابة اإلدارية على الهيئات المحلية الفلسطينية
حيتث تعتبتر هتذ   ؛متا يتعلت  بتنظتيم ال يئتا  المحليتةأخذ المشرع الفلستطيني االنظتام األنعلوسنستوني في

قتتانون ال يئتتا  اموجتت  هتتذا النظتتام هيئتتا  حنتتم محلتتي تمتتار  اختصاصتتات ا المووولتتة إلي تتا اموجتت  ال
ااستتتقاللية إداريتتة وماليتتة واملتتة فتتي تستتيير المرافتت  المحليتتة وبمعتتز  دتتن ج تتة اإلدارة، إ  تكتتاد الرقااتتة 

وبالتتالي ال يوجتد فتي الحنومتتة وزيترا  م تصتا  اال يئتتا   .أن تكتون معدومتة فتتي ظتل هتذا النظتتاماإلداريتة 
 .المحلية وإنما تمار  الرقااة دلي ا من قبل البرلمان والقضاء

أن واقتتتع ال يئتتتا  المحليتتتة فتتتي فلستتتطين ومضتتتمون النصتتتوص المنظمتتتة ل تتتذ  ال يئتتتا  ال يرقتتتى إلتتتى  إال
ففي حين أن نظام الحنتم المحلتي . ادتبار  نظام حنم محلي بل هو نظام إدارة محلية في أكثر الفروض

ة فتتتتي ال يتطلتتت  وجتتتود وزارة تتبتتتع ل تتتا ال يئتتتتا  المحليتتتة ومتتتن ثتتتم ال يحتتتتاج إلتتتتى متتتديريا  ل تتتذ  التتتوزار 
المحافظتا ، نعتتد أن التوزارة فتتي فلستطين موجتتودة واقعتتا  وقانونتا  وهتتي التتي تحنتتم ال يئتا  المحليتتة، ومتتا 
نعد وذلن أن هنا  ست دشرة مديرية للحنم المحلي منتشرة في محافظا  الضفة الاربية وقطاع  تزة، 

                                                 

 . 54، (5004ال يئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، : رام هللا) حو  الالمروزية والحنم المحلي في فلسطينطارق طوقان، ( 385)
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تنستتي  متتن وزيتتر الحنتتم احيتتث يتترأ  وتتل دائتترة من تتا متتديرا  دامتتا  يعتتين اقتترار متتن قبتتل رئتتيس الدولتتة وب
   (  386).المحلي، ويمثل الوزارة في المحافظة ويمار  االختصاصا  المفوضة إليه في إدارة المديرية

، سياستتة 4111لستتنة ( 4)وتباشتر وزارة الحنتتم المحلتي اموجتت  قتتانون ال يئتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتم 
ااتتة الشتديدة التتتي تمارست ا دلتتى أشتت اص مروزيتة فعليتتة فتي تعامل تتا متع ال يئتتا  المحليتة متتن ختال  الرق

  (387).، وتحديدا  فيما يتعل  االرقااة المالية اوأدمال هذ  ال يئا 
حنتتم المحلتتي العالقتتة الواقعيتتة والقانونيتتة بتتين وزارة ال ،األو : يفتترد هتتذا المبحتتث المطالتت  الثالثتتة التاليتتة

قااتتة دلتتى أدمتتتا  الر  ،الثالتتث؛ محليتتةالرقااتتة دلتتى أشتتت اص ال يئتتا  ال ،الثتتاني؛ وبتتين ال يئتتا  المحليتتة
 .ال يئا  المحلية

 
 العالقة الواقعية والقانونية بين وزارة الحكم المحلي وبين الهيئات المحلية الفلسطينية: المطلب الول

تتئ ت اعتتد تتتولي الستتلطة الفلستتطينية زمتتام الحنتتم فتتي األراضتتي  4111وزارة الحنتتم المحلتتي فتتي أيتتار  أنش 
أصتتتدر رئتتيس الستتلطة الفلستتتطينية و . 4119أيلتتو   49قيتتة أوستتتلو الموقعتتة بتتتاري  الفلستتطينية وفتت  اتفا

يقضتتتي ااستتتتمرار العمتتتل اتتتالقوانين واألنظمتتتة التتتتي وانتتتت ستتتارية  ا  رئاستتتيا  قتتترار  4111أيتتتار  50بتتتتاري  
ومتتن ثتتم أصتتبحت العالقتتة بتتين وزارة الحنتتم  .فتتي األراضتتي الفلستتطينية 4191حزيتتران  2المفعتتو  قبتتل 
يئتتا  المحليتة تحنم تتا هتتذ  القتوانين حتتتى صتدور القتتوانين المحليتتة الفلستطينية والمتمثلتتة فتتي المحلتي وال 

وقتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية رقتم  4119لستنة ( 2)قانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة رقتم 
 .  4111لسنة ( 4)

م المحلتتتي وال يئتتتا  المحليتتتة وقتتتد نظمتتتت القتتتوانين المحليتتتة الفلستتتطينية طبيعتتتة العالقتتتة بتتتين وزارة الحنتتت
وهو  5001وال يئا  المحلية، إال أن هذ  القوانين لم تدخل موضع التطبي  حتى وانون األو  من دام 

التتتاري  التتذ  أجريتتت فيتته المرحلتتة األولتتى متتن االنت ااتتا  المحليتتة الفلستتطينية التتتي تقتترر إجراؤهتتا دلتتى 
الفتتتتترة الماضتتتتية نتيعتتتتة دتتتتدم إجتتتتراء هتتتتذ   دتتتتدة مراحتتتتل، حيتتتتث أد  دتتتتدم تطبيتتتت  هتتتتذ  القتتتتوانين ختتتتال 

 . االنت ااا  إلى نشوء دالقة واقعية بين الوزارة وال يئا  المحلية
 

 العالقة الواقعية بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية: الفرع الول

                                                 

 . 40، الحنم المحليدمرو، ( 386)
 . 95، محلي في فلسطينحو  الالمروزية والحنم الطوقان، ( 387)
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ذ  ال يئتا  من المتعارن دليه أن دالقة السلطة المروزية اال يئا  المحلية تحنم ا القوانين المنظمة ل ت
إال أن الظتتترون السياستتتية الستتتائدة  فتتتي فلستتتطين  ؛مفتتتترض أن تكتتتون دالقتتتة قانونيتتتة فقتتتطوالتتتتي متتتن ال

ااإلضتتافة إلتتى  يتتاب االنت ااتتا  المحليتتة الفلستتطينية لفتتترة طويلتتة متتن التتزمن امتتتد  منتتذ قيتتام الستتلطة 
، 5001المحليتة فتي العتام نت ااتا  االوحتى تاري  إجراء المرحلة األولى متن  4119الوطنية في العام 

 . أد  إلى فرض دالقة واقعية بين السلطة المروزية المتمثلة في وزارة الحنم المحلي وال يئا  المحلية
وت تلتف طبيعتتة هتتذ  العالقتتة متتن هيئتتة محليتتة إلتتى أختتر ، فقتتد مارستتت البلتتديا  الرئيستتية اختصاصتتات ا 

 مثتتا   لتتن، و ت اوستتيطر    دتتن تحنتتم التتوزارةمتعتتاوزة فتتي  لتتن تلتتن التتتي حتتددها القتتانون المحلتتي وبمعتتز 
بلدية نتابلس التتي قامتت بتأستيس ج تاز شترطة للبلديتة ر تم دتدم وجتود نتي قتانوني يعيتز  لتن، وبلديتة 
 تتزة التتتي قتتام رئيستت ا بتعتتديل شتتروت العقتتود الماليتتة وتقريتتر العطتتاءا  دون الرجتتوع إلتتى معلتتس ال يئتتة 

  (388).مة الساريةالمحلية أو الوزارة خالفا  للقوانين واألنظ
وتون  ،ففي الوقت الذ  ال تمتلن فيه  التوزارة أيتة وستيلة ضتاط دلتى هتذ  البلتديا  لمنتع هتذ  التعتاوزا 

هتتذ  البلتتديا  تتمتتتع ا بتترا  وتعتتارب طويلتتة مقارنتتة متتع التتوزارة حديثتتة النشتتأة، فضتتال  دتتن اإلمنانيتتا  
زارة الحنتتتم المحلتتتي، نعتتتد االمقابتتتل أن الماديتتتة المتتتتوافرة لتتتدي ا التتتتي تععل تتتا امنتتتأ  دتتتن الحاجتتتة إلتتتى و 

ال يئا  المحلية الصايرة والحديثة ت ضع اشنل مطل  لتوزارة الحنتم المحلتي فتي مزاولتة اختصاصتات ا، 
 .احيث ال تستطيع هذ  ال يئا  أن توظف موظفا  أو أن تعلن دن أ  دطاء إال اموافقة الوزارة

لحنتم المحلتي دلتى معتالس ال يئتا  المحليتة ختال  وينمن إجما  األسباب التي أد  إلى ستيطرة وزارة ا
 : تلن الفترة اما يلي

اللعتتتان و اتبتتتاع وزارة الحنتتتم المحلتتتي ألستتتلوب التعيتتتين لرؤستتتاء وأدضتتتاء معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة  -4
، األمر الذ  دفتع ب تفالء إلتى العمتل الرضتاء التوزارة و لتن للحفتاع دلتى كافة والعاملين في هذ  ال يئا 

 .فا  من دزل ممناصب م وخو 
وقتتد  .وتحديتتدا  الصتايرة والحديثتتة من تا قلتة المتتوارد الماليتة التتتي تعتاني من تتا  البيتة ال يئتتا  المحليتة -5

نتيعتة ادتمادهتا المباشتر  ،نتج دن  لتن ارتباطتا  ماليتا  وثيقتا  بتين هتذ  ال يئتا  وبتين وزارة الحنتم المحلتي
 .المروزية ممثلة في وزارة الحنم المحليوالمستمر دلى المساددا  التي تتلقاها من السلطة 

تدني مستو  الكفاءة اإلدارية والمعرفة القانونية لمعظم رؤساء وأدضتاء ومتوظفي ال يئتا  المحليتة،  -9
 .ااإلضافة إلى النقي في ال برا  القانونية لد  وزارة الحنم المحلي

                                                 

 . 459، الحنم المحليدمرو، ( 388)
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 الهيئات المحلية العالقة القانونية بين وزارة الحكم المحلي وبين : الفرع الثاني

اعتتتد ستتتنوا  دديتتتدة متتتن  ،تولتتتت وزارة الحنتتتم المحلتتتي ومنتتتذ إنشتتتائ ا مستتتفولية االهتمتتتام اتتتالحنم المحلتتتي
اإلهما ، وشملت م مات ا أيضا  صيا ة مف وم الحنم المحلي والالمروزية اإلدارية اما يلبي الطموحتا  

د قتتتانون الحنتتتم المحلتتتي لستتتنة وقتتتد ستتتاهمت متتتع المعلتتتس التشتتتريعي الفلستتتطيني فتتتي إدتتتدا. الفلستتتطينية
، الذ  يشنل إطارا  قانونيا  موحدا  لكافة مستويا  ال يئا  المحلية، إال أن اهتمام ا الرئيسي وان 4111

، وهتتتذا متتتا ى متتتع المبتتتادئ الالمروزيتتتة المحليتتتةينصتتت  دلتتتى تطتتتوير أنظمتتتة اإلدارة المروزيتتتة والتتتتي تتنتتتاف
 .فلسطينية وما سنر  فيما اعديتضو من خال  نصوص قانون ال يئا  المحلية ال

، دلتتتى أن تقتتتوم 4111لستتتنة ( 4)متتتن قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة الفلستتتطينية رقتتتم ( 5)فقتتتد نصتتتت المتتتادة 
 :الوزارة اما يلي

واإلشتران دلتى وظتائف  ،رسم السياسة العامة المقررة ألدمتا  معتالس ال يئتا  المحليتة الفلستطينية -4
لمشاريع العامة وأدما  الميزانيتا  والرقااتة الماليتة واإلداريتة واختصاصا  هذ  المعالس وشفون تنظيم ا

 ؛ال اصة بتشنيل هذ  المعالسجراءا  واإلوالقانونية 
  ؛ظيم والت طيط اإلقليمي في فلسطينالقيام ااألدما  الفنية واإلدارية المتعلقة اأدما  التن -5
نصتتوص دلي تتا فتتي البنتتود الستتااقة أو وضتتع أيتتة أنظمتتة أو لتتوائو الزمتتة متتن أجتتل تنفيتتذ واجبات تتا الم -9

 .امقتضى أحنام القانون 
وإزاء  لن نعد اأن المشرع الفلسطيني لم يتر  لمعالس ال يئا  المحلية أ  دور إال ومنو للوزارة سلطة 
الرقااة دليه، فإ ا وانت وزارة الحنم المحلي تتولى رسم السياسة العامة ألدمتا  هتذ  المعتالس، فمتا هتو 

االتأكيتد سيقتصتتر هتذا التتدور دلتى العانتت  التنفيتتذ   ارسته معتتالس ال يئتا  المحليتتة إ ن؟مالتدور التتذ  ت
 . فحس  دون أن ينون ل ا أ  دور تقرير  فيما يتعل  االشفون المحلية

متتن  لتتن، أن المشتترع الفلستتطيني قتتد متتتنو وزارة الحنتتم المحلتتي ستتلطة اإلشتتران دلتتى وظتتتائف كثتتر واأل
واإلشران دلى أدما  الميزانيا ، ااإلضتافة إلتى الرقااتة الماليتة   اصاتواختصامعالس ال يئا  المحلية 
شتترع قتتد ختتالف األصتتل وب تتذا فتتإن الم .راءا  ال اصتتة بتشتتنيل هتتذ  المعتتالسواإلداريتتة والقانونيتتة واإلجتت

، ف تتو فتتي  لتتن  اواستتتقالل التتذ  يععتتل متتن الرقااتتة استتتثناء  دلتتى حريتتة ال يئتتا  المحليتتة ،العتتام فتتي  لتتن
ممتتا يتنتتافى متتع مقتضتتيا  النظتتام  (389)،الرقااتتة أصتتال  ومتتن حريتتة ال يئتتا  المحليتتة استتتثناء  يععتتل متتن 

                                                 

 . 457المرجع الساب ، ( 389)
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ويص  في اتعا  المروزية اإلدارية، وبالتالي يشنل نقيضا  لنظام الحنم المحلي الذ   هومتطلباتالمحلي 
 .تبنا  المشرع فيما يتعل  االنظام المحلي الفلسطيني

سااقا ، أن ال يئا  المحلية الفلسطينية ال تتمتع اأ  استقال  ي ا إلر المشا( 5)ستنتج من ني المادة يو 
ااإلمنتان وللداللة دلى  لتن، . 4111لسنة ( 4)إدار  في ضوء قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم 

ث نتي المشترع حيت ؛(5)لتني المتادة  الذ  جاء تكريستا   ،من  ا  القانون ( 9)بني المادة  االستش اد
 تعتبتتتر ال يئتتتة المحليتتتة ش صتتتية ادتباريتتتة  ا  استتتتقال  متتتالي تحتتتدد وظائف تتتا"ة دلتتتى أن وبنتتتل صتتتراح

فالمشتترع لتتم يقتترر استتتقالال  إداريتتا  لل يئتتا  المحليتتة واكتفتتى امنح تتا . "وستتلطات ا امقتضتتى أحنتتام القتتانون 
، وتحديدا  تلن اأن ا  ير مستقلة تماما  من الناحية المالية أيضا   ان الباحث ير  االستقال  المالي، وإن و

ال يئتتا  الحديثتتة والصتتايرة من تتا، وهتتو متتا يتضتتو متتن ختتال  نتتي المشتترع دلتتى أن يقتتوم وزيتتر الحنتتم 
اإصتتدار النظتتام المتتالي التتذ  يتتنظم اإلجتتراءا  الالزمتتة إلدارة صتتندوق ال يئتتة المحليتتة والمحافظتتة دليتته 

نوية والحستتتاب ال تتتتامي وويفيتتتة القتتتبض والصتتترن ومستتتن التتتدفاتر وقيتتتد الحستتتااا  ووضتتتع الموازنتتتة الستتت
 . و ير  لن من األمور المتعلقة ب ذا الصندوق 

كمتتتتتا ختتتتتوي  المشتتتتترع للتتتتتوزير ستتتتتلطة إصتتتتتدار نظتتتتتام آختتتتتر لل يئتتتتتا  المحليتتتتتة اشتتتتتأن اللتتتتتوازم والعطتتتتتاءا  
( 1)هذا ااإلضافة إلى أن المشرع منو لوزير الحنم المحلي اموج  القرار اقتانون رقتم  (390)،والمقاوال 

نيل لعتتان رقااتتة وتفتتتيش للقيتتام اأدمتتا  الرقااتتة دلتتى جميتتع المعتتامال  الماليتتة ستتلطة تشتت 5007لستتنة 
األمتر التذ  يععتل متن الرقااتة اإلداريتة هتي األصتل  391.واإلدارية والقانونية والتنظيمية لل يئا  المحليتة

كمتا أن  .وأن استقال  ال يئا  المحلية هو االستثناء خالفا  لألصل العتام فتي األنظمتة القانونيتة المقارنتة
الرقااة الشديدة والشاملة التي تمارس ا السلطة المروزيتة والمتمثلتة فتي وزارة الحنتم المحلتي دلتى ال يئتا  

 .المحلية الفلسطينية تععل من هذ  ال يئا  تااعة تبعية مطلقة لتلن الوزارة
 

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 91-99)المواد ( 390)
  .4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية رقم ( 92)والمعدلة للمادة  5007لسنة ( 1)من القرار اقانون رقم ( 2)انظر المادة  391
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 الهيئات المحلية الفلسطينية مجالس ورؤساء واعضاءالرقابة على : المطلب الثاني
لتتتت  4111لستتتنة ( 4)قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة الفلستتتطينية رقتتتم  تضتتتمن العديتتتد متتتن النصتتتوص التتتتي خوي

لمعلتتس التتوزراء ولتتوزير الحنتتم المحلتتي ستتلطا  رقابيتتة تعتتا  معتتالس ال يئتتا  المحليتتة وتعتتا  رؤستتائ ا 
 :الفردين التاليين يفرد هذا المطل وتوضيحا  لما تقدم، . وأدضائ ا

 
 مجالس الهيئات المحلية الرقابة على: الفرع الول

 : وتتمثل هذ  الرقااة في اإلجراءا  القانونية التالية
 :مجالس الخدمات المشتركة وإلغاؤهاإحداث الهيئات المحلية و  -أوال  

وتحديتتتد تشتتتنيالت ا  ،متتتنو المشتتترع الفلستتتطيني لمعلتتتس التتتوزراء ستتتلطة تنظتتتيم هينليتتتة ال يئتتتا  المحليتتتة
ومتتا يتمتتتع معلتتس التتوزراء استتلطة  .ن بنتتاء  دلتتى تنستتي  التتوزيررها لتتذلاموجتت  الئحتتة يصتتد ،وحتتدودها

تقرير إحداث أو إلااء أو ضم أو فصل أية هيئة محلية بناء  دلى تنسي  الوزير، وما يتم توستيع حتدود 
منطقتتة ال يئتتة المحليتتة أو تاييرهتتا اقتترار متتن وزيتتر الحنتتم المحلتتي بنتتاء  دلتتى توصتتية متتن معلتتس ال يئتتة 

  (392).المحلية
ر، احيتتث كافتتة  تتذ  الستتلطا بنعتتد أن وزيتتر الحنتتم المحلتتي يتمتتتع   ،ناحيتتة العمليتتةومتتن ال  التتوزير ُيصتتد 

فقتد قترر وزيتر الحنتم المحلتي . دون مصادقة معلس الوزراء خالفا  للني القتانوني هذ  اللوائو والقرارا 
  (393):تصنيف ال يئا  المحلية إلى الفئا  التالية

 .التي تعتبر مروزا  للمحافظا  الفلسطينيةوتشمل بلديا  المدن  ،(أ)فئة  -4
وتشتتمل البلتتديا  التتتي وانتتت قائمتتة قبتتل استتتالم الستتلطة لصتتالحيات ا، ووتتذلن البلتتديا   ،(ب)فئتتة  -5

 . المستحدثة التي يبلغ ددد سنان ا أكثر من خمسة دشر ألف نسمة
ة آالن نستمة وأقتل متن وتشمل البلديا  المستحدثة التي يبلغ ددد سنان ا أكثر من خمس ،(ج)فئة  -9

 . نسمةف ألخمسة دشر 
 . وتشمل البلديا  التي يبلغ ددد سنان ا أقل من خمسة آالن نسمة ،(د)فئة  -1

أن المشرع الفلسطيني منو لمعلس الوزراء سلطة إحداث أو إلااء أ  هيئة محلية اموج   يالحظكذلن 
 .ر بتة ستنان ال يئتة المحليتة فتي  لتتنار و لتن اعتد تنستي  التوزير، ولتم يأختتذ اعتين االدتبت ،قترار يصتدر 

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 1)المادة ( 392)
  .4117، التقرير السنو  لوزارة الحنم المحلي لعام 50/1/4117قرار وزير الحنم المحلي الصادر بتاري  ( 393)
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فتتتي ضتتتوء  لتتتن أن يمتتتنو المشتتترع الفلستتطيني لستتتنان ال يئتتتة المحليتتتة حتتت  المشتتتاروة فتتتي الباحتتتث ر  يتتو 
 .بناء  دلى ر بة السنانلاائ ا إإحداث وإلااء ال يئة المحلية، اأن يقرر إحداث ا أو 

تتعكتتذلن نتتي المشتترع الفلستتطيني دلتتى أن  ست يتتترئتتة المحليتتة أو حتتدود منطقتتة ال ي ُتو  اقتترار متتن وزيتتر  ُتا 
ونحن نر  إزاء  لن أن من األفضل أن يتم . الحنم المحلي بناء  دلى توصية من معلس ال يئة المحلية

هتتتذا األمتتتر اقتتترار متتتن معلتتتس ال يئتتتة المحليتتتة وموافقتتتة التتتوزير لكتتتون هتتتذ  التوصتتتية  يتتتر ملزمتتتة للتتتوزير 
افقة الوزير دلى قرار المعلتس بتوستيع حتدود البلديتة تحتو  كما أن مو . وبالتالي قد تكون دديمة العدو  
 .  دون تعاوز المعلس ل ذ  السلطة

أمتتتا فيمتتتا يتعلتتت  امعتتتالس ال تتتدما  المشتتتتروة، فتتمثتتتل هتتتذ  الرقااتتتة فتتتي الستتتلطة التتتتي منح تتتا المشتتترع 
ة الفلستتتطيني لتتتوزير الحنتتتم المحلتتتي فيمتتتا يتعلتتت  اإنشتتتاء معتتتالس ال تتتدما  المشتتتتروة، وإصتتتدار األنظمتتت

الالزمة لتسيير هذ  المعالس وإدارت ا وتحديد ددد أدضائ ا وتنظيم شفون الموظفين والمست دمين في ا 
وتحديتتد مواردهتتا الماليتتة، ووتتذلن ستتلطة حتتل هتتذ  المعتتالس وإصتتدار األنظمتتة الالزمتتة لتصتتفية أدمال تتا 

ل تدما  المشتتتروة اأنته وتتان ينباتي متتنو ستلطة إنشتاء معتتالس ا يتتر  الباحتثو  (394).وحقوق تا والتزامات تا
لمعتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة المعنيتتتتة، وأن تتتتتولى هتتتذ  المعتتتالس بيتتتتان ويفيتتتة تشتتتنيل معتتتالس ال تتتتدما  

 .، وأن يتم  لن اموافقة الوزيرهاوموارد  اواختصاصات المشتروة
 

  :تحديد عدد أعضاء مجلس الهيئة المحلية -ثانيا  
لستتنة ( 4)ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم متتن قتتانون ( 9)ي تتتي وزيتتر الحنتتم المحلتتي اموجتت  المتتادة 

ويصتتتادق دليتتته  ،، بتحديتتتد دتتتدد أدضتتتاء معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة اموجتتت  نظتتتام يصتتتدر  لتتتذلن4111
 (395).ولم يحدد المشرع أ  معيتار لتذلن، ممتا يبقتى األمتر رهنتا للستلطة التقديريتة للتوزير. معلس الوزراء

أدضتتتاء معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة اموجتتت  نتتتي  إلتتتى ضتتترورة أن يحتتتدد المشتتترع دتتتددستتتااقا  يروقتتتد أشتتت
 . وأن يستند في  لن إلى معيار ددد سنان ال يئة المحلية المعنية ،تشريعي

 
  :إصدار أنظمة الموظفين والمستخدمين في الهيئات المحلية -ثالثا  

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 42)من المادة ( ج)الفقرة ( 394)
 .  494، الحنم المحليدمرو، ( 395)
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وزيتتر ، يتمتتتع 4111لستتنة ( 4)متتن قتتانون ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم ( 41)استتتنادا  إلتتى المتتادة 
حيتث تبتين هتذ  األنظمتتة  ؛وظفي ال يئتتا  المحليتة ومستت دمي االحنتم المحلتي استلطة إصتدار أنظمتة لمت

وات ا  اإلجراءا  التأديبية احق تم والعنايتة جازات م إو واجبات م ودرجات م وويفية تعيين م ودزل م وترقيت م 
نح م دتالوا  ونفقتا  ستفرية منافتآ  ل تم، ومت الطبية ب م، والتأمين دلي م وت صيي رواتت  تقادتد أو

في اعثا  دراسية للت صتي و يتر  لتن متن الشتفون التتي تتعلت  ب تم، دلتى أن يتتم  لتن وفت  يفادهم إو 
 . إطار أحنام قانون ال دمة المدنية الفلسطيني

اموجتت  قتتانون انت تتاب معتتالس  ،يضتتان إلتتى متتا تقتتدم، أن المشتترع الفلستتطيني قتتد متتنو لمعلتتس التتوزراء
ستتتتلطة إصتتتتدار قتتتترار اتتتتإجراء االنت ااتتتتا  المحليتتتتة وتحديتتتتد  ،5002لستتتتنة ( 40)رقتتتتم ال يئتتتتا  المحليتتتتة 

كما يتمتع معلس الوزراء اسلطة تأجيل هذ  االنت ااا  لمعلس من المعالس أو اكثر لمتدة ال . موددها
دلى طل  لعنة االنت ااا  المروزيتة إ ا رأ  أن الضترورا  الفنيتة وستالمة  ء  بناتزيد دن أربعة أسابيع 

ألن هتتذ  الستتلطة تععتتل متتن معلتتس    الباحتتث؛وهتتو متتا ال يلقتتى قبتتوال  لتتد (396)،نت ااتتا  تتطلتت   لتتناال
وطالما أن المشرع قد حدد دورة معلس . الوزراء متحنما  في العملية االنت ابية لمعالس ال يئا  المحلية

ورة المعلس الستاب ، هذ  االنت ااا  ولما انت ت د ُتعر  ال يئة المحلية اأربع سنوا ، فمن األفضل أن 
 . وينون قرار معلس الوزراء دندئذ واشفا  للني ،دلى أن يحدد  لن اموج  ني تشريعي

أن دبتتتارة الضتتترورا  الفنيتتتة وستتتالمة االنت ااتتتا  التتتتي الباحتتتث عتتتد يوب صتتتوص تأجيتتتل االنت ااتتتا ، 
فد   لتن إلتى وبالتتالي قتد يت .ة وال يمنن حصرها في حاال  معينةاستعمل ا المشرع هي دبارة فضفاض

تأجيل االنت ااا  لعدة مرا  اادتبار أن الضرورا  الفنية وسالمة االنت ااا  تتطلت   لتن، ممتا يتفد  
إلى تعطيل النظام المحلي، ونحن نر  إزاء  لن ضترورة أن يحتدد المشترع حتاال  معينتة إ ا متا تحققتت 

مشتتترفة دلتتتى االنت ااتتتا  المحليتتتة ينتتتون دندئتتتذ للعنتتتة االنت ااتتتا  المروزيتتتة اادتبارهتتتا الستتتلطة الحتتتداها إ
 .والمنظمة ل ا تأجيل هذ  االنت ااا  وليا  أو جزئيا  

 
 :حل مجلس الهيئة المحلية -رابعا  

لتتم يمتتنو المشتترع الفلستتطيني لمعلتتس التتوزراء ستتلطة حتتل معلتتس ال يئتتة المحليتتة اموجتت  قتتانون ال يئتتا  
اشتتأن تعتتديل قتتانون  5007لستتنة ( 1)حتتتى صتتدور القتترار اقتتانون رقتتم  ،4111لستتنة ( 4)المحليتتة رقتتم 

دلتتى تنستتي  متتن وزيتتر  ء  وبنتتا ،منتته لمعلتتس التتوزراء( منتترر 45)ال يئتتا  المحليتتة، التتذ  أجتتاز  المتتادة 

                                                 

 . 5002لسنة ( 40)من قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية رقم ( 2 ،1)المادتان ( 396)
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حياته إ ا تعتاوز أو أختل المعلتس اصتال -4 :الحنم المحلي حل معلس ال يئة المحلية في حتالتين همتا
 .سانت اء مدة دورة المعل -5؛ المنصوص دلي ا في القانون 

ودندئذ يقوم وزيتر الحنتم المحلتي بتعيتين لعنتة يصتادق دلتى تعيين تا معلتس التوزراء تتتولى م متة القيتام 
 .ام ام المعلس المنحل لمدة أقصاها سنة تعر  خالل ا انت ااا  معلس جديد لل يئة المحلية

ذا التتتني إن األمتتر دلتتى هتتتذا الحتتا  يعتبتتتر تراجعتتا ديمقراطيتتتا  دمتتا وتتتان دليتته الحتتتا  قبتتل استتتتحداث هتت
كما أنه ينطو  دلى خطورة وبيرة تتمثل في تالي  ستلطة  ،5007لسنة ( 1)اموج  القرار اقانون رقم 

إضافة لذلن ف و يستمو بتتحنم معلتس التوزراء فتي معتالس ال يئتا   .معلس الوزراء دلى إرادة الناخبين
ن القترار اقتانون متن ختال  م( منرر 45)وخاصة فيما يتعل  االحالة األولى الواردة في المادة  ،المحلية

ووتان متن األفضتل  .أختل اصتالحياته المحتددة االقتانون  اأن هتذا المعلتس أو  ا  قتد تعتاوز أودداء اال
الني دلى إجراءا  قانونية أخر  تلزم المعلس اصالحياته المحددة االقانون، وتقرير البطالن للقرارا  

  .تي تصدر م الفة للقانون لالتي تصدر دن المعلس خارج إطار اختصاصاته أو تلن ا
فال يوجد مسوغ قانوني لحتل المعلتس دنتد  ،وهي انت اء مدة دورة المعلس ،أما ا صوص الحالة الثانية

انت تتاء متتدة دورتتته، إ  تعتبتتر واليتتة معلتتس ال يئتتة المحليتتة منت يتتة حنمتتا  امتترور أربتتع ستتنوا  متتن تتتاري  
 .4111لسنة ( 4)لية رقم من قانون ال يئا  المح( 1)تسلمه م امه احس  المادة 

 
 الرقابة على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية: الفرع الثاني

، فتتي حتتين كافتة  دضتاء معتتالس ال يئتا  المحليتتةألقترر المشتترع الفلستطيني أستتلوب االنت تاب المباشتتر 
تتت   انت تتتاب متتتن قتتتانون ( 29)وفقتتتا  لإلجتتتراءا  التتتواردة فتتتي المتتتادة  التتترئيس ونائبتتته أدضتتتاء المعلتتتسي نت   

وتتمثل الرقااة دلى رؤساء وأدضتاء معتالس ال يئتا  . 5002لسنة ( 40)معالس ال يئا  المحلية رقم 
 : المحلية في اإلجراءا  القانونية التالية

يتمتع وزير الحنم المحلي اسلطة المصتادقة دلتى استتقالة رئتيس معلتس ال يئتة المحليتة اعتد موافقتة  -4
كمتتا يتمتتتع التتوزير . ن تتتاري  موافقتتة المعلتتس دلتتى هتتذ  االستتتقالةالمعلتتس دلي تتا و لتتن ختتال  أستتبوع متت

 (397).استتلطة المصتتادقة دلتتتى استتتقالة أكثريتتة أدضتتتاء المعلتتس و لتتتن ختتال  أستتبوع متتتن تتتاري  تقتتتديم ا
وتكمتتن رقااتتة التتوزير هنتتا اتتأن لتته ستتلطة قبتتو  االستتتقالة أو رفضتت ا، وتتذلن يعتت  تبليتتغ التتوزير فتتي حالتتة 

 . ل يئة المحلية خال  أسبوع من تاري  قرار المعلس االموافقة دلي ااستقالة أحد أدضاء معلس ا

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 40)المادة ( 397)
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يتوجتت  دلتتى معلتتس ال يئتتة المحليتتة أن يقتتوم اتتإاالغ التتوزير افقتتدان التترئيس أو العضتتو لمروتتز  فتتي  -5
 (398).المعلس و لن خال  أسبوع من تاري  فقدانه لمروز الرئاسة أو العضوية

لستتنة ( 4)متتن قتتانون ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم ( 49) متتن المتتادة( 9)للتتوزير اموجتت  الفقتترة  -9
، ستتلطة إدتتتادة العضتتتوية للعضتتتو التتتذ  فقتتتد مروتتتز  فتتتي المعلتتتس، شتتتريطة أن يتقتتتدم هتتتذا األخيتتتر 4111

اطل  إلى التوزير ختال  خمستة دشتر يومتا  متن تتاري  فقتد  لمروتز  وينتون قترار التوزير فتي  لتن قطعيتا ، 
 . لوزير هذ  فيما سب وقد أبدينا رأينا إزاء سلطة ا

لستنة ( 4)اشأن تعتديل قتانون ال يئتا  المحليتة رقتم  5007لسنة ( 1)وأخيرا  منو القرار اقانون رقم  -1
لوزير الحنم المحلي سلطة إقالتة رئتيس معلتس ال يئتة المحليتة دلتى ( منرر 45)اموج  المادة  4111

زيتتد متتن تحنتتم الستتلطة المروزيتتة فتتي إن األمتتر دلتتى هتتذا الحتتا  ي. أن يصتتادق معلتتس التتوزراء دلتتى  لتتن
معتتالس ال يئتتا  المحليتتة ورؤستتائ ا متتن ختتال  الرقااتتة الشتتديدة التتتي تمارستت ا وزارة الحنتتم المحلتتي دلتتى 

 .ال يئا  المحلية الفلسطينية والتي تععل من هذ  ال يئا  تااعة تبعية مطلقة لتلن الوزارة
ية األصلي لم يني دلى هذ  السلطة لتوزير الحنتم إلى أن قانون ال يئا  المحل، تعد اإلشارة وإزاء  لن

المحلتتي اتعتتا  رؤستتاء معتتالس ال يئتتا  المحليتتة، واكتفتتى اتتالني دلتتى حتتاال  فقتتدان الرئاستتة والعضتتوية 
احيتتث يتحقتت  المعلتتس  اتتته متتن تتتوافر إحتتد  هتتذ  الحتتاال  لتتد  التترئيس أو العضتتو، ثتتم يقتترر فقتتدان 

 . تبليغ  لن إلى الوزير الم تيالرئيس أو العضو لمروز  في المعلس ويقوم ب
فتتتي ختتتتام هتتتذا المطلتتت  أن شتتتدة الرقااتتتة التتتتي فرضتتت ا المشتتترع الفلستتتطيني دلتتتى معتتتالس الباحتتتث ر  يتتو 

متتتن شتتتأن ا أن تععتتتل متتتن نظتتتام الالمروزيتتتة  ئ اوأدضتتتاال يئتتتا  المحليتتتة ودلتتتى رؤستتتاء هتتتذ  المعتتتالس 
عتل متن نظتام الرقااتة اإلداريتة أقترب منته اإلدارية في فلسطين أقرب منه إلى نظام المروزية اإلدارية وتع

 .إلى نظام السلطة الرئاسية
 

 الرقابة على أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية: المطلب الثالث
، دلتى أن 4111لستنة ( 4)من قانون ال يئا  المحليتة الفلستطينية رقتم ( 5)من المادة ( أ)نصت الفقرة 

 ،متتة المقتتررة ألدمتتا  معتتالس ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينيةتقتتوم وزارة الحنتتم المحلتتي برستتم السياستتة العا
واإلشران دلى وظائف واختصاصا  هذ  المعتالس وشتفون تنظتيم المشتاريع العامتة وأدمتا  الميزانيتا  

                                                 

 . 4111لسنة ( 4)طينية رقم من قانون ال يئا  المحلية الفلس( 49)من المادة ( 5)الفقرة ( 398)
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األمتتتر التتتذ  يحتتترم  ؛راءا  ال اصتتتة بتشتتتنيل هتتتذ  المعتتتالسوالرقااتتتة الماليتتتة واإلداريتتتة والقانونيتتتة واإلجتتت
 .لسطينية من القيام اأ  دور تقرير  فيما يتعل  االشفون المحليةمعالس ال يئا  المحلية الف

ويمنن تقسيم الرقااة التي تمارس ا السلطة المروزية ممثلة فتي وزارة الحنتم المحلتي تعتا  أدمتا  ال يئتا  
وهو متا ستيتم توضتيحه  .المحلية الفلسطينية إلى رقااة سااقة دلى هذ  األدما  وإلى رقااة الحقة دلي ا

 : الفردين التاليين  من خال
 الرقابة السابقة على العمال : الفرع الول

التتتي تمارستت ا وزارة الحنتتم المحلتتي اموجتت  قتتانون ااقة دلتتى أدمتتا  ال يئتتا  المحليتتة تتمثتتل الرقااتتة الستت
 :القانونية التاليةجراءا  ااإل، 4111لسنة ( 4)ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم 

متتتتتن قتتتتانون ال يئتتتتا  المحليتتتتتة ( 42)متتتتن المتتتتادة ( أ)اموجتتتتت  الفقتتتترة  ،ياشتتتتترت المشتتتترع الفلستتتتطين -4
موافقتتة وزيتتر الحنتتم المحلتتي دلتتى قتترار معلتتس ال يئتتة المحليتتة امتتنو  ،4111لستتنة ( 4)الفلستتطينية رقتتم 

امتيتتازا  ألشتت اص أو لشتتروا  اممارستتة الوظتتائف والستتلطا  الممنوحتتة لتته اموجتت  القتتانون فتتي حتتا  
 . ة تزيد دلى ثالث سنوا كانت هذ  االمتيازا  لمد

أجتتتتاز المشتتتترع الفلستتتتطيني لمعلتتتتس ال يئتتتتة المحليتتتتة إصتتتتدار أنظمتتتتة لتمنينتتتته متتتتن القيتتتتام بوظائفتتتته  -5
واختصاصاته المحدودة اموجت  قتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية شتريطة موافقتة وزيتر الحنتم المحلتي 

  (399).دلى هذ  األنظمة
( 4)متتن قتتانون ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم ( 54)دة اموجتت  المتتا ،اشتتترت المشتترع الفلستتطيني -9

موافقتتة وزيتتر الحنتتم المحلتتي دلتتى القتتروض التتتي يستتعى معلتتس ال يئتتة المحليتتة للحصتتو   ،4111لستتنة 
دلي تتا، وفتتي حتتا  وانتتت معاملتتة االقتتتراض تستتتلزم وفالتتة الحنومتتة فيشتتترت موافقتتة معلتتس التتوزراء دلتتى 

 .  لن
وزير الحنم المحلي صرن أ  مبلغ  ير مقرر في موازنتة الستنة العاريتة أجاز المشرع الفلسطيني ل -1

  (400).إ ا قرر المعلس صرفه اصورة خاصة
الرقابيتتة درقلتتة ستتير دمتتل معتتالس ال يئتتا  المحليتتة ودتتدم جتتراءا  اإلأن متتن شتتأن هتتذ   يتتر  الباحتتثو 

موافقتتة وزيتتر الحنتتم اشتتترات ن إتمنن تتا متتن مباشتترة االختصاصتتا  المووولتتة إلي تتا اموجتت  القتتانون، إ  
المحلتتتي الفلستتتطيني دلتتتى قتتترار معلتتتس ال يئتتتة المحليتتتة امتتتنو امتيتتتازا  لممارستتتة الوظتتتائف والستتتلطا  

                                                 

 .   4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 42)من المادة ( ب)الفقرة ( 399)
 .   4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 90)المادة ( 400)
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لمتتدة تزيتتد دلتتى ثتتالث ستتنوا ، ووتتذلن موافقتتته المستتبقة  –لألشتت اص وللشتتروا –المووولتتة إليتته قانونتتا  
ن يحد من إمنانية حصو  دلى القروض التي يسعى معلس ال يئة المحلية للحصو  دلي ا، من شأنه أ

هتتتذ  المعتتتالس دلتتتى المتتتوارد الماليتتتة الالزمتتتة لمباشتتترة هتتتذ  االختصاصتتتا ، ااإلضتتتافة إلتتتى أن اشتتتترات 
المشتترع الفلستتطيني لموافقتتة وزيتتر الحنتتم المحلتتي دلتتى صتترن أيتتة مبتتالغ  يتتر مقتتررة فتتي موازنتتة الستتنة 

س ال يئتا  المحليتتة وتحديتتدا  تلتتن العاريتة يحتتتاج إلتتى مزيتدا  متتن الوقتتت، ومتتن شتأنه تعطيتتل أدمتتا  معتتال
 .التي ال تحتمل التأجيل وتتطل  السردة في تنفيذها

 
 الرقابة الالحقة على العمال : الفرع الثاني

 : وتتمثل هذ  الرقااة في اإلجراءا  القانونية التالية
 اشتتتتترت المشتتتترع الفلستتتتطيني مصتتتتادقة وزيتتتتر الحنتتتتم المحلتتتتي دلتتتتى قتتتترارا  معلتتتتس ال يئتتتتة المحليتتتتة -4

في حا  وانتت متدة هتذا  ،يعاراإلاالتصرن في أمال  ال يئة المحلية سواء االبيع أو ال بة أو الرهن أو 
     (401).التصرن تزيد دلى ثالث سنوا 

، يصتتادق 4111لستتنة ( 4)متتن قتتانون ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم ( 57)استتتنادا  إلتتى المتتادة  -5
لعوائد والرسوم المفروضة دلى أ  ش ي أو شطب ا اسب  الوزير دلى قرار المعلس بت فيض مقدار ا

 . فقر ، ووذلن المصادقة دلى قرار المعلس بوضع حوافز أو  راما  للمنلفين
متن قتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية ( 94)يتمتع وزير الحنم المحلتي الفلستطيني اموجت  المتادة  -9

متتن المعلتتس، ومتتا قرارهتتا إلل يئتتا  المحليتتة اعتتد  المشتتار إليتته استتلطة المصتتادقة دلتتى الموازنتتة الستتنوية
 . يتمتع اسلطة المصادقة دلى قرار المعلس بنقل الم صصا  من فصل إلى آخر

متنو المشترع الفلستطيني للتوزير ستلطة المصتادقة دلتتى الحستاب ال تتامي التذ  يتوجت  دلتى رئتتيس  -1
  (402).من قبل المعلس قرار إمعلس ال يئة المحلية تقديمه دن السنة المنت ية و لن اعد 

أخيتتترا  إلتتتى أن المشتتترع الفلستتتطيني لتتتم يحتتتدد الموقتتتف متتتن القتتترارا  التتتتي يت تتتذها معلتتتس ال يئتتتة  ُيشتتتارو 
المحلية خارج نطاق اختصاصتاته التتي متن المفتترض أن تكتون قترارا  ااطلتة، وتذلن لتم يتضتمن قتانون 

راء الحلتتو  لمعالعتتة الحتتاال  ، أ  نتتي يتعلتت  اتتإج4111لستتنة ( 4)ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية رقتتم 
حيتث متن  ؛ي الوقتت التذ  يتعتين دلي تا ات تا  التي تمتنع في ا ال يئا  المحلية دن ات ا  قرار معتين فت

                                                 

 .   4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 50)المادة ( 401)
 .   4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 95)المادة ( 402)
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المعلتس دلتى ات تا  القترار أو الحلتو  منانته فتي ات تا   لتتن جبتار إلالمفتترض أن تتتدخل ستلطة الرقااتة 
 (403).القرار في حا  رفضه لذلن

دام حتين تطلت  فتي حالتة قيتام إحتد  جراء إمر األافلسطيني ااإلشارة إلى مثل هذا لقد اكتفى المشرع ال
متتن قتتانون ال يئتتا  المحليتتة ( أ)الع تتا  الحنوميتتة األختتر  اتتأ  دمتتل متتن األدمتتا  التتواردة فتتي الفقتترة 

أن تقتتتوم هتتتذ  الع تتتة  –والتتتتي هتتتي أصتتتال  متتتن اختصاصتتتا  معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة  –الفلستتتطينية 
وزارة الحنتتم المحلتتي التتتي تقتتوم بتتدورها ااستتتطالع رأ  معلتتس ال يئتتة المحليتتة فتتي جميتتع االتنستتي  متتع 

ولتتم يبتتين المشتترع متتد   (404)،التشتتريعا  والتتنظم والترتيبتتا  التتتي تضتتع ا لتنظتتيم أو مراقبتتة  لتتن العمتتل
نصتا  رأ  المعلس ب ذا المعا ، وإزاء  لن نتر  اتأن يتضتمن قتانون ال يئتا  المحليتة الفلستطينية لزامية إ

يعيتتتز الحلتتتو  اشتتتنل واضتتتو وصتتتريو فتتتي حتتتا  امتنتتتاع معتتتالس ال يئتتتا  المحليتتتة دتتتن القيتتتام ام ام تتتا، 
ودندها نر  اأنه ال يعوز ألية ج ة حنومية أن تمار  أ  اختصاص من اختصاصا  هذ  المعتالس 

 .       وإال فإن تصرف ا يعتبر تعديا  دلى اختصاصا  معالس ال يئا  المحلية

 

 
 

                                                 

 .  415-491، الحنم المحلي دمرو،( 403)
 .   4111لسنة ( 4)من قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ( 42)من المادة ( ب)الفقرة ( 404)
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 الخاتمة

القتو  هنتا  ااإلمنان ،4111لسنة ( 4)عد هذ  الدراسة المعمقة لقانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم ا
أن ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية شتت د  تطتتورا  قانونيتتا  فتتي ظتتل القتتوانين المحليتتة الفلستتطينية دمتتا وانتتت 

وإن وان تطورا   ،حنم األردنيدليه الحا  في ظل قانون البلديا  األردني أثناء خضوع الضفة الاربية لل
وإدارة وتنظتتيم العمليتتة  ئ اوأدضتتامحتتدودا  اقتصتتر دلتتى أستتلوب اختيتتار رؤستتاء معتتالس ال يئتتا  المحليتتة 

دمتا وانتت دليته فتتي وافتة ومتا شت د  هتذ  ال يئتا  تطتورا  ملحوظتا  وفتي المعتاال   .االنت ابيتة المحليتة
المحلية والتتي أصتدرت ا ستلطا  االحتتال  اإلسترائيلي  ظل األوامر والقرارا  العسنرية المتعلقة اال يئا 

  .أثناء احتالل ا للضفة الاربية وقطاع  زة
 :النتائج والتوصيا ألبرز  فيما يلي درض ،وفي ضوء ما تناولته هذ  الدراسة

 
  :النتائج -أوال  
 ،تلتتن الفتتترة لقتتد تعرضتتت ال يئتتا  المحليتتة ختتال  فتتترة االحتتتال  اإلستترائيلي إلتتى إهمتتا  شتتديد طتتوا  -4

والم ططتا  السياستية دان هتاألواست دمت ووسيلة من قبل ستلطا  الحنتم العستنر  اإلسترائيلي لتنفيتذ 
بتل وأكثتر متن  .محتدودا  جتدا   ،المتمثلة في سلطا  االحتتال ، ووان تمويل السلطة المروزية .اإلسرائيلية

األمتتر التتذ   ،ة ااالستتتقال  المتتاليتمتتتع ال يئتتا  المحليتت كافتتة الوستتائلوبفقتتد منعتتت هتتذ  الستتلطا   ، لتتن
ااإلضتتافة إلتتى ستتيطرة الحنتتم العستتنر  ستتيطرة مطلقتتة دلتتى  ،أد  إلتتى نقتتي شتتديد فتتي المتتوارد الماليتتة

البلديا  الفلسطينية من خال  فرض معمودة من األوامر والقرارا  العسنرية التي قيد  جوانت  الحيتاة 
 .دن تقديم ال دما  األساسية للسنان حيث نتج دن  لن دعز هذ  البلديا  ،كافة  البلدية

ينتن ي تدن  ملتأن إجراء السلطا  اإلسترائيلية لالنت ااتا  البلديتة فتي الضتفة الاربيتة  الحظ الباحث -5
وإشرا  السنان في إدارة شفون م المحلية وإقرار المبادئ والنظم الديمقراطية  ،إلى تطبي  القانون المحلي

 دن إلى تنفيذ م ططات ا وسياسات ا اإيعتاد قيتادة محليتة تكتون بتديال  وإنما وان ي ،في المناط  المحتلة
تستتتتوية سياستتتتية يعتتتتاد إلوتكتتتتون قتتتتادرة دلتتتى الحتتتتوار المباشتتتتر مع تتتا  ،دتتتن منظمتتتتة التحريتتتتر الفلستتتطينية

  .مشروع الحنم الذاتي اإلدار  قرار إلألراضي المحتلة وف  التصور اإلسرائيلي المتمثل في 
– 4119لستنة ( 4)القتديم رقتم طيني قانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة لقد أقر المشرع الفلس -9

قبتتل إقتترار  لقتتانون ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية التتذ  يتضتتمن بيتتان اختصاصتتا   -فيمتتا اعتتد ُألاتتيالتتذ  
ووان  .معالس ال يئا  المحلية الفلسطينية ومواردها المالية وينظم دالقة السلطة المروزية ب ذ  ال يئا 
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ويتتتأتي متتتن اعتتتد  قتتتانون انت تتتاب هتتتذ   ،المفتتتترض أن ينتتتون قتتتانون ال يئتتتا  المحليتتتة هتتتو األستتتا  متتتن
إال أنتته يمنتتن تبريتتر  لتتن  .حيتتث تشتتنل نصوصتته وأحنامتته جتتزءا  متتن قتتانون ال يئتتا  المحليتتة ؛ال يئتتا 

ه بتتتعطش المعتمتتع الفلستتطيني إلتتى ممارستتة العمليتتة االنت ابيتتة التتتي حتترم متتن ممارستتت ا اإرادتتته وحريتتت
 .خال  دقود طويلة من الزمن

 ،ادتمد المشرع الفلسطيني مصطلو الحنتم المحلتي وأطلت  دلتى التوزارة المعنيتة وزارة الحنتم المحلتي -1
فتتتي حتتتين أن النصتتتوص المنظمتتتة لل يئتتتا  المحليتتتة والواقتتتع العملتتتي يشتتتيران إلتتتى أن النظتتتام الستتتائد فتتتي 

  معتتالس ال يئتتا  المحليتتة دلتتى ستتبيل حيتتث حتتدد المشتترع اختصاصتتا ؛فلستتطين هتتو نظتتام إدارة محليتتة
التتتذ  يتنتتتافى متتتع طبيعتتتة نظتتتام الحنتتتم المحلتتتي التتتذ  يفتتتترض أن تمتتتنو هتتتذ  المعتتتالس متتتر األ ،الحصتتتر

ومتتا تمتنو متتن الوستائل متتا يمنن تا متتن  ،اختصاصتا  دامتتا  فتي جميتتع الشتفون التتتي ت تم المعتمتتع المحلتي
ددم توافر  لن في ظل  الباحث وقد الحظ .االحصو  دلى الموارد المالية الالزمة لمباشرة اختصاصات 

  .قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية
متتن قتتانون ( 5)اموجتت  المتتادة  ،إن الستتلطا  التتتي منح تتا المشتترع الفلستتطيني لتتوزارة الحنتتم المحلتتي -2

 تتنافى مع طبيعة نظام الحنم المحلتي ونظتام اإلدارة ،4111لسنة ( 4)ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم 
وهتتو  ،استتتثنائية تتترد دلتتى األصتتلجتتراءا  إينحصتتر اموجب متتا دور ستتلطة الرقااتتة دلتتى ن ياللتتذالمحليتتة 

متن القتانون قتد استند  لتوزارة الحنتم المحلتي رستم السياستة ( 5)إال أن المتادة  .استقال  ال يئا  المحلية
ون تنظتتتتيم العامتتتتة ألدمتتتتا  معتتتتالس ال يئتتتتا  المحليتتتتة واإلشتتتتران دلتتتتى وظائف تتتتا واختصاصتتتتات ا وشتتتتف 

المشتترودا  العامتتة والميزانيتتا  والرقااتتة الماليتتة واإلداريتتة والقانونيتتة واإلجتتراءا  ال اصتتة بتشتتنيل هتتذ  
ومتتن ثتتتم ادتبتتتر  ،وبالتتتتالي لتتتم يمتتنو المشتتترع لل يئتتتا  المحليتتة الفلستتتطينية أ  استتتتقال  إدار   .المعتتالس

أن الحتديث  يستتنتج الباحتثمتن هنتا و  (405).واستقال  ال يئا  المحلية هتو االستتثناءصل األالرقااة هي 
وب اصتة  ،دن حنتم محلتي تتمتتع اموجبته ال يئتا  المحليتة فتي فلستطين ااستتقاللية إداريتة متا زا  مبنترا  

متتتن القتتتانون استتتتقالال  ماليتتتا  ل تتتذ  ال يئتتتا  دون االستتتتقال  ( 9)أن المشتتترع الفلستتتطيني قتتترر فتتتي المتتتادة 
 .اإلدار  

نت ااتتتتا  المروزيتتتتتة م متتتتة إدارة االنت ااتتتتتا  واإلشتتتتران دلي تتتتتا متتتتنو المشتتتتترع الفلستتتتطيني للعنتتتتتة اال -9
ومتا متنو ل تا ستلطة  .لضتمان نزاهت تا وحريت تاوافتة الالزمتة جتراءا  اإلوالتحضير ل ا وتنظيم تا وات تا  

ااإلضتتافة إلتتى م تتام  ،تعيتتين طتتواقم التتدوائر االنت ابيتتة والتستتعيل واالقتتتراع والفتترز وتعيتتين مراكتتز االقتتتراع

                                                 

 .441، "لمحليةالعالقة بين السلطة المروزية وهيئا  السلطة ا"مني، ( 405)
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 .5002لستتنة ( 40)المشترع الفلستطيني فتي قتتانون انت تاب معتالس ال يئتا  المحليتة رقتم  أختر  أوردهتا
ااإلضافة إلى  ،احنم أن هذ  اللعنة تتشنل اموج  قانون  ،وهذا يحق  ضمانة لنعاح العملية االنت ابية

العمليتتة األمتتر التتذ  يرقتتى ب تتذ   ،أن تتا  ا  اللعنتتة المشتترفة دلتتى دمليتتة االنت ااتتا  الرئاستتية والتشتتريعية
 .ويحيط ا بذا  الضمانا  التي تحيط ااالنت ااا  الرئاسية والتشريعية

من قانون ال يئا  المحلية الفلستطينية دلتى أن تتتولى إدارة ( 9)ني المشرع الفلسطيني في المادة  -1
م ولم تعر أية انت ااا  محلية منذ صدور هذ  القوانين حتى ن اية دا ،ال يئا  المحلية معالس منت بة

متتتن هتتتذ  االنت ااتتتا  فتتتي الضتتتفة الاربيتتتة ولتتتى األحتتتين أجريتتتت المرحلتتتة  ،5002وبدايتتتة العتتتام  5001
 .5001وبالتالي لم يبدأ العمل االقوانين المحلية الفلسطينية إال في ن اية العام  .وقطاع  زة

ت دائمتة ستواء وانت ،لم يمنو المشرع الفلسطيني لمعالس ال يئا  المحلية سلطة تعيين لعتان محليتة -7
أو لعتتان مفقتتتة لمعالعتتة أ  متتن  ،لدراستتة الموضتتودا  التتتي تحتتتل أهميتتة قصتتو  فتتي الشتتفون المحليتتة

  .األمور المعروضة دلى المعلس أو للقيام ام مة معينة
وختتتتوي  ل تتتتذ   ،اتتتتالر م متتتتن أن المشتتتترع الفلستتتتطيني متتتتنو لمعتتتتالس ال يئتتتتا  المحليتتتتة استتتتتقالال  ماليتتتتا   -1

وأن تضتمن تلتن األنظمتة أ  ضترائ   ،ظمة التي تمنن ا من القيتام ام ام تاالمعالس سلطة إصدار األن
وتتذلن فتتإن أنتتواع  إال أنتته قيتتد  لتتن اموافقتتة التتوزير ،أو رستتوم أو دوائتتد أو  رامتتا  أو نفقتتا  أو م الفتتا 

 ،الضرائ  والرسوم والاراما  التي تقوم اعبايت ا السلطة المروزية لمنفعتة ال يئتا  المحليتة محتدودة جتدا  
وقتتد قيتتد المشتترع  .وتقتصتتر دلتتى ضتتريبة األراضتتي واألبنيتتة ورستتوم الداللتتة و رامتتا  النقتتل دلتتى الطتترق 

سلطة المعلس للتصرن اأموا  ال يئة المحليتة فتي معتا  الترهن وال بتة والتتأجير امصتادقة التوزير دلتى 
الكثتر متن بتل وا .وما اشترت موافقة الوزير دلى حصو  ال يئا  المحلية دلى القتروض . لن التصرن

األمر الذ  يحرم هذ  ال يئا  متن  ،فقد تطل  المشرع أيضا  مصادقة الوزير دلى موازنة المعلس ، لن
ااإلضافة إلى أن المشرع قد منو للوزير سلطة إصدار النظام المتالي لل يئتا   ،امنانية استقالل ا المالي

وستلطة إصتدار نظتام اللتوازم  ،المحليتة إلدارة صندوق ال يئةوافة الالزمة جراءا  اإلالمحلية الذ  ينظم 
  .والعطاءا  والمقاوال 

وإن وان قد منو لمعالس ال يئا  المحلية سلطا  واستعة  ،أن المشرع الفلسطينيالباحث عد يومن هنا 
تتمثتل  ،إال أنته قيتد هتذ  الستلطا  برقااتة شتديدة متن قبتل وزيتر الحنتم المحلتي ،في معا  األمور الماليتة

فضتتتال  دتتتن أن ستتتوء الوضتتتع  ،مصتتتادقته دلتتتى أ  إجتتتراء متتتالي تقتتتوم اتتته هتتتذ  ال يئتتتا فتتتي موافقتتتته أو 
االقتصتتاد  فتتي األراضتتي الفلستتطينية ودتتدم قيتتام الستتلطة الوطنيتتة الفلستتطينية بتحويتتل حصتتي ال يئتتا  
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المحليتة فتي الموازنتة العامتتة ودتدم تحويتل الضتترائ  والرستوم والارامتا  التتتي تقتوم اعبايت تا وزارة الماليتتة 
قتتد أد  إلتتى أن تعتتاني هتتذ  ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية متتن قلتتة المتتوارد  ،مستتتحقة لل يئتتا  المحليتتةوال

وبالتالي إلى دعزها دن القيتام االوظتائف واالختصاصتا  المووولتة إلي تا قانونتا ، ومنتع تطورهتا  ،المالية
 .دلى النحو الذ  تصبو فيه قادرة دلى تلبية طموحا  المعتمع المحلي الفلسطيني

 
  :التوصيات -ثانيا  

 :الدراسة توصي اما يلي فإن ،ت ا الدراسةإلدارية والواقعية التي درضفي ضوء الحقائ  القانونية وا
و لتن اتأن  ؛منو معالس ال يئا  المحلية الفلسطينية االختصاص العتام فتي جميتع الشتفون المحليتة -4

ودتتدم اقتصتتار هتتذ  المعتتالس دلتتى  (406)،يتترد تعتتداد هتتذ  االختصاصتتا  دلتتى ستتبيل المثتتا  ال الحصتتر
بتتتل امتتتتداد هتتتذا التتتدور إلتتتى العانتتت  التنمتتتو  والتطتتتوير  وتتتالتعليم وال تتتدما   ،العانتتت  ال تتتدماتي فقتتتط

الصتتتحية دلتتتى نحتتتو تتناستتت  فيتتته هتتتذ  االختصاصتتتتا  متتتع نظتتتام الحنتتتم المحلتتتي التتتذ  تبنتتتا  المشتتتترع 
 ،المحلتتي فتتي األنظمتتة المقارنتتة الفلستتطيني ممتتا ستتيفد  إلتتى مواكبتتة التطتتور التتذ  صتتادفه نظتتام الحنتتم

 .ووذلن تلبية تطلعا  المعتمع نحو التطور والبناء
 ،وبتتين ال يئتتا  المحليتتة –وزارة الحنتتم المحلتي–إدتادة تعريتتف طبيعتتة العالقتتة بتين الستتلطة المروزيتتة  -9

وأن  ، تاوإدادة النظر في الوسائل التي تمار  في ا التوزارة رقابت تا دلتى معتالس ال يئتا  المحليتة وأدمال
 ،يتم منو هتذ  المعتالس ستلطة رستم السياستا  العامتة المحليتة فتي حتدود االختصاصتا  المووولتة إلي تا

وبالتتتالي خلتت  دالقتتة جديتتدة بتتين الستتلطة المروزيتتة وال يئتتا  المحليتتة تقتتوم دلتتى التكتتافف والمستتاواة بتتين 
 .الحنم المروز  والحنم المحلي

حيث يمنن أن يتم  لتن متن ختال  وستائل دديتدة  ؛ة الفلسطينيةتطوير البنية المالية لل يئا  المحلي -1
  :من ا

احيتتتث تكتتتتون  ،ت صتتتيي متتتوارد ماليتتتتة وافيتتتة لل يئتتتتا  المحليتتتة الفلستتتتطينية بتتتني القتتتتانون  -أ
 .هووظائف الميزانية معبرة دن اختصاصا  معلس ال يئة المحلية

احيث تتم جبايت ا متن قبتل  ،تحويل ضريبة األراضي واالبنية انامل ا إلى ال يئا  المحلية -ب
  .هذ  ال يئا  بدال  من وزارة المالية التي تدير هذ  الضريبة في الوقت الحالي

                                                 

 .    15، الحنم المحليدمرو،  ( 406)
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السلطة الوطنية الفلسطينية بتحويل م صصا  ال يئا  المحلية فتي الموازنتة العامتة  التزام -ج
وأن  ،محليتةإلى ال يئا  ال 4111لسنة ( 4)من القانون رقم ( 5)والمنصوص دلي ا في المادة 

تقوم أيضا  بتحويل الضرائ  والرسوم والاراما  التي تتم جبايت ا بواسطة الستلطة المروزيتة إلتى 
  .هذ  ال يئا 

ت ويتتل معتتالس ال يئتتا  المحليتتة الفلستتطينية اختصاصتتا  واستتعة وفعليتتة فتتي معتتا  تقتتديم  -د
شتترودا  البنيتتة مثتتل ختتدما  التعلتتيم وال تتدما  الصتتحية وددم تتا إلنشتتاء م ،ال تتدما  للستتنان

ممتا يتفد  إلتى االستتقال   ،التحتية األساسية ومرف  الك رباء والميا  وشبنا  الصرن الصحي
وزيادة مواردها المالية من خال  الحصتو  دلتى المتردود  ،دن المشرودا  اإلسرائيلية من ج ة

     (407).المالي لتقديم هذ  ال دما  من ج ة أخر  
 ،قتتر  لمستتتاددة ال يئتتا  المحليتتة فتتتي تطتتوير مواردهتتا الماليتتتةإنشتتاء بنتتن لتنميتتتة المتتدن وال -هتتت

احيتتث توضتتع أمتتوا  ال يئتتا  وتحتتدد طتترق الستتح  واالقتتتراض متتن  لتتن البنتتن اموجتت  نظتتام 
  (408).يوضع ل ذ  الااية

بتل وإلزام تا بتعيتين لعتان فنيتة دائمتة لدراستة القضتايا  ،السماح لمعالس ال يئا  المحلية الفلستطينية -2
ووتتذلن الستتماح ل تتا بتعيتتين لعتتان مفقتتتة  .م متتة التتتي تتصتتف ااالستتتمرارية والمستتائل الماليتتةوالمستتائل ال

لدراستتة الموضتتودا  العاديتتة التتتي تعتترض دلتتى المعلتتس والتتتي تنت تتي م مت تتا اانت تتاء الموضتتوع التتذ  
األش اص من خارج المعلس فتي هتذ  اللعتان حيتث ينتون متن شتأن شرا  إاوأن يسمو  ،دينت لدراسته

اددة ال يئتتا  المحليتتة دلتتى ات تتا  قرارات تتا فتتي هتتذ  المستتائل والموضتتودا  اشتتنل أفضتتل متتن  لتتن مستت
  .خال  االستفادة من ال برا  والكفاءا  التي يتمتع ب ا أدضاء هذ  اللعان

دلى نحو يتضمن تحديد مدة معينة يتوج   ،ضرورة تعديل قانون انت اب معالس ال يئا  المحلية -9
ووتتذلن تحديتتد متتدة معينتتة لالدتتتراض  .المروزيتتة نشتتر ستتعال  النتتاخبين خالل تتادلتتى لعنتتة االنت ااتتا  

ألنته ستيمنن المتواطنين  ،و لن نظرا  ألهمية تحديد هذ  المتدد ؛دلى هذ  السعال  تبدأ من تاري  نشرها
 .دلتتتى متتتا ورد في تتتا ضتتتمن المتتتدة المحتتتددة قانونتتتا   –لمتتتن أراد متتتن م–دلي تتتا واالدتتتتراض طتتتالع االمتتتن 

  .لى ضرورة إصدار األنظمة القانونية الالزمة لتنفيذ أحنام قانون ال يئا  المحلية الفلسطينيةااإلضافة إ

                                                 

 .99، حو  الالمروزية والحنم المحلي في فلسطينطوقان، ( 407)
 .   95، (5004لملتقى الفكر  العربي، ا: القد )ة التعربة الفلسطينية في البلديا  المستحدث ،وحسين األدرج وس يل خليليةيعقوب نصر  (408)
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ي وزارة الحنتتتم المحلتتتي لمتتتوظفوظفي ال يئتتتا  المحليتتتة الفلستتتطينية و ضتتترورة دقتتتد دورا  تدريبيتتتة لمتتت -1
ااإلضافة  .و لن لتحديد الدور الذ  يع  أن يمارسه ول طرن من م في دالقته مع اآلخر ؛الفلسطينية

مما يفد   ،إلى ضرورة القيام احمال  تثقيف وتودية حو  معمل موضودا  ال يئا  المحلية وأهميت ا
  .إلى زيادة مشاروة المواطنين في دملية الحنم المحلي واإلدارة المحلية

 
الستعي إليعتاد فإننا نن ي هذ  الدراسة المتواضعة االدداء إلى المولى القدير أن يوفقنا دائما  نحو  ،وبعد

إنه نعم المولى  ،الحلو  العلمية القانونية واإلدارية المناسبة التي ت دم االدنا العربية الاالية دلينا جميعا  
  .ونعم النصير

    



203 

 

 :المراجعالمصادر و قائمة 

 :المصادر -أوال

 .  4191لسنة ( 4)قانون البلديا  االنتدابي رقم  -
 .  4121لسنة ( 2) قانون إدارة القر  األردني رقم -
 .  وتعديالته 4122لسنة ( 51)قانون البلديا  األردني رقم  -
-4191)معمودتتتتة األوامتتتتر والمناشتتتتير والتعليمتتتتا  العستتتتنرية الصتتتتادرة دتتتتن الستتتتلطا  اإلستتتترائيلية  -

4175)  . 
 .  وتعديالته 4111لسنة ( 4)قانون ال يئا  المحلية الفلسطينية رقم  -
 .وتعديالته 5002لسنة ( 40)ل يئا  المحلية الفلسطينية رقم قانون انت اب معالس ا -
 

  :المراجع -ثانيا

مروتتتتز االاحتتتتاث : بيتتتترو . تطتتتتورا  اقتصتتتتادية وسياستتتتية واجتماديتتتتة ودستتتتنرية. أبتتتتو النمتتتتل، حستتتتين -
 .4111الفلسطيني، 

 . 4171دالم الكت  للنشر، : القاهرة. العزء االو : القانون اإلدار  . أبو را ، ا الشافعي -
 .  4112ن، .د: القاهرة. العزء االو : القانون اإلدار  . أبو دمارة، ا -
 9، دتتدد معلتتة الدراستتا  الفلستتطينية". سياستتة األمتتر الواقتتع فتتي الضتتفة الاربيتتة. "أرونستتون، جيفتتر   -
(4110 :)91-91 . 
علتتتتة شتتتتفون م". دمليتتتتة االحتتتتتواء السياستتتتي لمتتتتواطني الضتتتتفة والقطتتتتاع المحتلتتتتين. "األستتتتطل، دتتتتواد -

 . 91-42(: 4171) 411، ددد فلسطينية
سلستتلة دراستتا  ". قتتراءة فتتي التتتاري : التقستتيما  اإلداريتتة والحنتتم المحلتتي فتتي فلستتطين. "البااتتا، جمتتا  -

  .11-4(: 4119) 52، ددد وتقارير
  جمعيتتة الدراستتا: القتتد . الوضتتع القتتانوني للبلتتديا  فتتي ظتتل اإلدارة المدنيتتة. البنتتر ، دتتالء التتدين -

 .4179العربية، 
، دتتدد معلتتة شتتفون فلستتطينية". 4191البلتتديا  الفلستتطينية متتن النشتتأة حتتتى دتتام . "العربتتاو ، دلتتي -

554-555 (4114 :)11-15 . 



204 

 

(: 4115) 1، دتدد معلتة الدراستا  الفلستطينية". دور البلديا  في فلستطين الدولتة. "العرباو ، دلي -
99-91 . 
مروتتتز : نتتتابلس .دراستتتة الحالتتتة الفلستتتطينية: لطة المحليتتتة نريتتتد ؟أ  نتتتوع متتتن الستتت. العربتتتاو ، دلتتتي -

 .4119البحوث والدراسا  الفلسطينية، 
المنظمتتة العربيتتة : دمتتان. دراستتة مقارنتتة: التمويتتل المحلتتي للوحتتدا  اإلداريتتة المحليتتة. الزدبتتي، خالتتد -

 .4172للعلوم اإلدارية، 
 .4177ن، .د: دمان .دراسة مقارنة: وفايت اتشنيل المعالس المحلية وأثر  دلى . الزدبي، خالد -
 .4175المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : دمان .لعان المعلس البلد . الشي لي، دبد القادر -
المفسستتة العربيتتة للدراستتا  : دمتتان. نظريتتة اإلدارة المحليتتة والتعربتتة األردنيتتة. الشتتي لي، دبتتد القتتادر -

 .4179والنشر، 
 .4175دار الفكر العربي، : القاهرة. دراسة مقارنة: الوجيز في القانون اإلدار  . الطماو ، سليمان -
  .5000ن، .د: دمان. أسس وتطبيقا : اإلدارة المحلية. أبو فار محمود و  ، أيمنالعاني -
دراستة  :تنظتيم اإلدارة المحليتة فتي المملكتة األردنيتة ال اشتمية .أبوشي ةنادر و  العسان، دبد المعطي -

 . 4172المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : دمان .تحليلية
المنظمة : دمان. محددا  دملية التنظيم وتكييفات ا دلى المستو  المحلي .العسان، دبد المعطي -

 .  4171العربية للعلوم اإلدارية، 
 .4115دار الن ضة العربية، : القاهرة. مبادئ القانون اإلدار  . العطار، ففاد -
: دمتتتان. اإلدارة المحليتتتة فتتتي فلستتتطين والعتتتالم العربتتتي. األدتتترج وهشتتتام جبتتتر حستتتينو  ، فتتتوز  العنتتتش -

 .4119جامعة القد  المفتوحة، 
ن، .د: متارا  العربيتة المتحتدةاإل. األسس والتطبيقا : الحنم المحلي واإلدارة المحلية .العنش، فوز   -

4179 . 
. العتتزء األو : الموستتودة الفلستتطيني(. 4171. )دبتتدال اد  هاشتتم وأنتتيس صتتايغو  ، أحمتتدالمردشتتلي -

 .4171هيئة الموسودة الفلسطينية : دمش 
الفلستتتتطينيون ومفسستتتتا  الحنتتتتم المحلتتتتي بتتتتين الحنتتتتم التتتتذاتي واالحتتتتتال  وحتتتت  تقريتتتتر . النمتتتتورة، ا -

المنتبتة الوطنيتة، : ال ليتل. (العتزء األو ) 4111-4711لعثماني إلتى االنتفاضتة من الع د ا: المصير
4111. 
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: دمتان. ياسين جتابر: ترجمة. بيانا  وحقائ  سياسية: الضفة الاربية وقطاع  زة. نفنستي، ميرون ب -
 .4171دار الشروق للنشر والتوزيع، 

رام . الحنتم المحلتي نمو جتا  : مدخل إلى مف وم الحنم الصالو فتي فلستطين. رحا دمر ا و جبريل،  -
   . .مروز رام هللا لدراسا  حقوق اإلنسان، د: هللا
-4191اإلدارة المحليتة والحنتم المحلتي فتي فلستطين فتي د تد االحتتال  اإلسترائيلي. "جرادا ، ياستر -

 . 97-99(: 5000) 1، ددد معلة الحنم المحلي". 4111
 7، دتتتدد معلتتتة شتتتفون فلستتتطينية". انت ااتتتا  المعتتتالس البلديتتتة فتتتي الضتتتفة الاربيتتتة. "حمتتتودة، ستتتعيد -
(4115 :)7-41 . 
 .4111دار المعارن، : القاهرة. م الحنم واإلدارة المحليةنظ. رشيد، أحمد -
أطروحتتة دوتتتوراة فتتي القتتانون، جامعتتة دتتين شتتمس،  ".الوصتتاية دلتتى ال يئتتا  المحليتتة. "رمضتتان، ا -

4119. 
 .5005دار وائل للنشر والتوزيع، : دمان. اإلدارة المحلية.  شطناو ، دلي خطار -
المروتتتتز العربتتتتي : دمتتتتان. الكتتتتتاب األو : اإلدار  االردنتتتتي مبتتتتادئ القتتتتانون . شتتتتطناو ، دلتتتتي خطتتتتار -

 .4111لل دما  الطالبية، 
 .4111دار الفكر العربي، : القاهرة. دراسة مقارنة: المرف  المحلي.  شلبي، منير -
-5(: 4119) 9دتتدد  معلتتة شتتفون تنمويتتة،". اإلدارة المحليتتة فتتي األرض المحتلتتة. "شتت وان، أستتامة -
97. 
-7(: 4174) 7، دتتدد معلتة شتفون تمنويتة". ال تدما  البلديتة فتي الضتفة الاربيتة. "ةشت وان، أستام -
41. 
ال يئتتة الفلستتطينية المستتتقلة : رام هللا. حتتو  الالمروزيتتة والحنتتم المحلتتي فتتي فلستتطين. طوقتتان، طتتارق  -

 .5004لحقوق المواطن، 
 .4114ن، .د: ال ليل. 4114-4720اإلدارة المحلية في فلسطين . دمرو، ددنان -
 .5005جامعة القد ،  :القد . الحنم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. دمرو، ددنان -
 .4179ن، .د: بيرو . دراسة مقارنة: اإلدارة المحلية وتطبيقات ا في الدو  العربية. دواضة، حسن -
ستتتتة تحليليتتتتة لألمتتتتر درا: اإلدارة المدنيتتتتة فتتتتي الضتتتتفة الاربيتتتتة المحتلتتتتة .شتتتتحادةرجتتتتا و  ، دطتتتتاهكتيتتتتاب -

 .   4179مفسة الح ، : رام هللا. 111العسنر  رقم 
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 .4119العامعة األردنية، : دمان. الكتاب االو : القانون اإلدار  األردني. ونعان، نوان -
الدور المتاير لرؤساء البلتديا  فتي د تد  : القيادا  الفلسطينية في الضفة الاربية.  مادوز، موشي -

 .4171ن، .د: لندن .رائيلإساألردن و 
دار الن ضتة : القتاهرة .اتعاها  معاصرة في نظتام الحنتم المحلتي. ال طي فتو هللا و  ، صبحيمحرم -

 .4171العربية، 
 .4110المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : القاهرة. نظام العاملين في الحنم المحلي. محرم، صبحي -
أطروحتة ". دراستة مقارنتة: روزية وهيئا  السلطة المحليةالعالقة بين السلطة الم. "مني، دبد الناصر -

 .  .ماجستير في القانون، جامعة بيرزيت، د
 .4117دار المعارن، : القاهرة. سياسة اإلصالح اإلدار  وتطبيقات ا. م نا، ا -
: القتد . التعربتة الفلستطينية فتي البلتديا  المستتحدثة .، نصر وحسين األدترج وست يل خليليتةيعقوب -

 .5004الملتقى الفكر  العربي، 
 
 
 
 

 


