
 المحافظ أم رئيس البلدية؟ المعين أم المنتخب؟ المركزية أم الالمركزية؟

هذه هي حقيقةة اسئةئلة التةي يهيرهةا م ةردي تعةدين اةاندن انتخةاب ميةالس الحيئةاا المحليةة الةذ  تنةد  

 دزارة الحكم المحلي إحالته إلى الميلس الت ريعي لبحهه دإاراره. 

م يحكةم ممليةا أيةة انتخابةاا حتةى يظحةر خيةره مةن  ةره. د  يمكةن فالغريب أن القةاندن المقتةرت تعديلةه لة

بالتالي القدن إن الرغبة في تعديله تريع إلى أديه اصدر فيه ك فا منحا التيربة العملية. دليس من الليااة 

أن يعمد البعض لحذا التحقير لعمن الميلس الت ريعي دالتالمب به ددفعه إلى مزيد من الترد  المعنةد  مةن 

ق نقض غزله أنكائا أد مرمطته بحملةه أحيانةا ملةى لغةزن النئةيه المحتةركن. دلكننةا نةدرس أن المئةالة طري

تريع إلى ئبب معين ليس هد المصلحة العامة ملى كن حان. دليس بدئعنا إ  أن نصدق الرئالة التةي بعة  

اا المحليةة غئةان ال ةكعة  بحا إلينا ـ نحن أمضاء الميلس الت ريعي ـ اسخ رئيس ا تحاد الفلئطيني للئةلط

ن مةن القةاندن التةي تةنا ملةى 3يقدن فيحا إن المقصدد من التعدين  بصدرة خاصة  هد إلغةاء نةا المةادة ل

انتخاب رئيس الحيئة المحلية بصدرة حرة دمبا رة بدائةطة يمحةدر مةداطني تلةس الحيئةة. دتطلعنةا الرئةالة 

 % 78معظةم الئةلطاا المحليةة  ديتضةه منةه أن نئةبة أيضا ملى نتائه ا ئتبيان الذ  دزمه ا تحةاد ملةى 

مةةن الحيئةةاا المحليةةة ضةةد التعةةدين المةةذكدر. دتضةةيال الرئةةالة إن ا تحةةاد يعمةةن حاليةةا ـ مةةن خةةالن م ئئةةة 

متخصصة ـ ملى إيراء ائتبيان خاا  يئتفتي المداطنين أنفئحم حدن النقطة ذاتحةا  دأن نتييةة ا ئةتبيان 

  ريعي حان إتمامه. ئتعرض ملى أمضاء الميلس الت

يقينهن  أن هناس أدئاطا معينة في ئلطتنا تضيق ذرما  دنفحم ملى هد  اامدة لمن لم ينفعه ظنه لم ينفعه

بالمكانةةة ا متباريةةة التةةي يكتئةةبحا رئةةيس هيئةةة محليةةة منتخةةب مبا ةةرة مةةن ال ةةعب. فحةةذه المكانةةة ت ةةيع 

الالمركزية دا ئتقاللية في القراراا دفي الممارئة. دهي تقيم مالاةة حميمةة بةين اليمحةدر درئةيس هيئتةه 

ه دالمقيم بين ظحرانيه دالمطلع يدميا ملى   دنه  دهي مالاةة بنةاءة مهمةرة فةي حقةن المحلية الممهن إلرادت

 الخدماا دغيرها من حقدن الميتمع المحلي. 

دإلغاء هذا النا يترتةب مليةه فةي اليةدهر دالحقيقةة انتةزاي هةذا الحةق مةن اليمحةدر ددضةعه بةين أيةد  

امد الميلس المحلي كمةا يترتةب ملةى إلغةاء الةنا اليحة المتنفذة في الحزب الذ  ئيفدز أمضا ه بغالبية مق

في الممارئة دالعمن إمكان مزن رئيس الحيئة المحليةة بدائةطة اليحةة التةي مينتةه  ديةتم إضةعافه دتقلةيا 

مكانته ا متبارية لحئاب  خصياا أخرى  ديتم تيريده من الةد ء المبا ةر لليمحةدر الةذ  دضةع فيةه هقتةه 

   أدصله إلى المركز دربما س خاا محددين في ذلس الحزب. أليس كذلس؟ ليكدن د  ه للحزب الخاا الذ

كفانا تدميرا لأل ياء القليلة الئليمة التي لم تدمر بعد! كفانا تغييبا للناس دحرمانا لحم من اإلحئاس بأنحم 

ئةة بطيخةة أصحاب البلد! كفانا تلفيقا لدمادى ظاهرها ينةااض باطنحةا! كفانةا تركيةزا للئةلطة فةي أيةد تحمةن ما

 دأكهر!

دإذا كان الةبعض ييحةز مةادة تقضةي بءلغةاء انتخةاب رئةيس الحيئةة المحليةة مبا ةرة مةن ابةن ال ةعب  فةءن 

اسحةةرى داسيةةدر بةةالميلس الت ةةريعي الةةذ  يفتةةرض أنةةه منةةدان الديمقراطيةةة أن يتبنةةى تعةةديال ملةةى اةةاندن 

من اختياره بالتعيين. أليس كذلس يا أهن المحافظين  يقضي بانتخاب المحافظ مبا رة من  عب المحافظة بد  

 الديمقراطية؟!!

 



 


