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 أثر التعيين ألعضاء ورؤساء المجالس المحلية على النزاهة السياسية 

 أمان السنوي  ائتالف مة لمؤتمرورقة مقد  

  مة:مقد  

وسلطة حكومات محلية إلدارة العديد من شؤون المركزية    الحكومة  سلطةتتوزع السلطات في الدولة بين  
المواطنين المتعلقة  ا واتخاذ    ،اليومية  وحياة  احتياجاتهم  لقرارات  بعض  وتنظيم  تنظيم  بإدارة  مثل  الحياتية 
المدن البناء  ،وتخطيط  ال لومزاو   ، ومنح رخص  بعض   ،عمالة  تأمين وصول  مثل  المباشرة  واحتياجاتهم 

وإذا كانت الحكومة    ،صحيالصرف  الو   سواقشوارع وتنظيم ال ال ونظافة ورصف  أو الكهرباء  مياه  الكالخدمات  
)مجلس تشريعي/ برلمان(  المركزية تستمد شرعيتها من خالل منح الثقة لها من ممثلي المواطنين المنتخبين  

هذا المر يجعل من الممارسة االنتخابية    فمن الطبيعي أن تسري هذه القاعدة على الحكومات المحلية،
وإدارة    على تسيير شؤونهموالقدر  جدر  هم ال ن أن  الوسيلة المثل لمشاركة المواطنين في اختيار من يرو  

 أحوالهم. 

دارة الهيئة  إي  من االنتخابات المحلية الوسيلة الوحيدة لتول    2005لسنة    (10)جعل القانون رقم  لذلك فقد  
لم يكن    فلسطين،في دولة  ن  وحتى ال   2004عمليات انتخابية مند العام    خمسجراء  إ  م  تفيما  و   المحلية،

ن ولى التي جرت في العامي  من المشاركة في هذه العملية سوى في االنتخابات المحلية ال نصيب  قطاع غزة  ل
هي المراحل الولى  ثالث منها  ُأجرَيت    ،جراء االنتخابات على أربع مراحلإ  حيث تم    ،2005و   2004

   وخانيونس.البلديات الكبرى مثل غزة   تضموتعذر تنفيذ المرحلة الثالثة التي  ،ية والرابعةوالثان

االنتخابات    د تعق  نتيجة لو   ،2007حماس على قطاع غزة في العام  حركة  بعد االنقسام الفلسطيني وسيطرة  
، فقد صدر قرار  عشرينالتشكيل المجالس المحلية في بلديات غزة الخمس و ل   كسياسة وأسلوب ديمقراطي

، 16/7/20071وتعيين مجالس أخرى بتاريخ   ،مجالس محلية وهي مجالس غزة والبريج ورفح  ةثالث  بإقالة 
في قطاع غزة طوال هذه    للقانون(  أربع سنوات وفقا    الدورية )كل    جراء االنتخابات المحليةإعدم    واستمر

عبر لمجالس الهيئات المحلية  هم في اختيار ممثليهم حق   من (دافعي الضريبة)  حرم المواطنينما  ،السنوات
للمال    إدارتهم حول    وأضعف من دورهم في المساءلة المجتمعية لعضاء المجلس المحلي   ،االقتراع   صندوق 

 
:  منشور على الرابط "،المركز يرفض التعيينات البلدية في قطاع غزة"بعنوان  ،نسانبيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإل 1

https://pchrgaza.org/  . 
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النظر عن مشروعية   المحلية بغض  المجالس  هذا ال يعني أن   غير أن  ، فين بهاة المكل  العام  شؤون لا العام و 
وكلكم مسؤول   الحديث الشريف "كلكم راع  يجب أن تكون بمعزل عن الرقابة، ومن منطلق    للموقع  اشغله

جراءات  إ في  ومبادئ الشفافية    في السلوك  االلتزام بقيم النزاهةمن حيث  ضرورية  الرقابة    فإن    عن رعيته" 
هناك    المواطن أن  يشعر    حتى أو االستثنائية،   سواء في الظروف العادية ليات المساءلة  ل والخضوع  العمل  

 دارة شؤونه. إمن احترام رغبته وحاجته للمشاركة في   ا  قدر 

  شرعية   ث من حي  ،نزاهة الحكم ل  آلية ونتيجة قرارات السلطة باالستناد في تقييمها  على   أمانالف  تائ ز  رك  ي
تحقيق المصلحة    ية لضمانأساس  ايير ومؤشرات كمعوخضوعها للمساءلة  الممارسة  شفافية  و للسلطة    الوصول
  أعضاء المجالس المحلية   وصولتسليط الضوء على آليات  هذه الورقة  تستهدف  و   .الفساد   الوقاية منالعامة و 
من جهة    اختيارهمومبادئ الشفافية في عمليات    النزاهة  قيممدى قانونية العمل من جهة وتوافر  )  للسلطة

 . ( أخرى 

،  نة بأحكام القانون وبالمبادئ العامة للنزاهة السياسيةالتزام الهيئات المحلية سواء كانت منتخبة أو معي    إن  
  ها ك الول التخاذوأن تكون هي المعيار الوحيد والمحر    في قراراتها،  ي المصلحة العامة ضرورة توخ    يعني
 .فراد أو لغراض خاصةحسابات لمصالح ال   ةدون أي   اتالقرار 

  دلى سيطرة لون سياسي محد  إى  عدم اعتماد سياسة عامة إلجراء االنتخابات لمجالس الهيئات المحلية أد    إن  
للبعض سمحت  وأتاح المجال لظهور بيئة عمل    المحلي،أضعف من نزاهة الحكم على الصعيد  و   عليها

 . )فساد سياسي(حتى لو كانت حزبية على حساب المصلحة العامة  ،الخاصةاالستفادة ب

بعة في قطاع غزة على  سياسة التعيين في الهيئات المحلية المت    رتأث   حد    لتساؤل إلى أي  ل هذا يدعونا  كل  
رات التي  وسوف نجيب على هذا التساؤل من خالل مجموعة من المؤش    (؟ الحكم  )نزاهةالسياسية  نزاهة  ال

 : ما يليفي تتمثل

  جراء االنتخابات إلى عضوية المجالس المحلية )مخاطر عدم  إمؤشرات تكافؤ الفرص في الوصول   •
 . في الهيئات المحلية(

 . أعضاء المجالس المحلية أداءمؤشرات منع تضارب المصالح في  •
   .المحليةوالمشاركة في اتخاذ القرارات في المجالس  قيم النزاهة ومبادئ الشفافية مؤشرات •
 عملية التعيين لعضاء المجالس المحلية.   )فساد سياسي( الناتجة عنوجود حاالت الفساد  مؤشرات   •
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 توصيف الحالة   أواًل:

، ويبلغ عدد سكانه  2كلم  360على مساحة  ويمتد  يشكل قطاع غزة الجزء الجنوبي الغربي من فلسطين  
نسمة   2.17 تقسيمه    ،2مليون  الوطنية    لم تجر    .بلدية  25لى  إوجرى  السلطة  قدوم  بعد  قطاع غزة  في 

وجرى تقسيمها من مجلس الوزراء    ،2005و  2004ن  الفلسطينية سوى انتخابات محلية واحدة في العامي  
في حين جرى    ،3هي المراحل الولى والثانية والرابعة   ت ثالث منها في قطاع غزةيجر أربع مراحل  أعلى  

االنتخابات مرتين  فيها  ت  يجر التي أغزة  بلدية  ربع بلديات كبرى هي  أ  ضم  تأجيل المرحلة الثالثة التي كانت ت
تُ   التي  خانيونس بلدية  و ،  19464و  1924  عامي    في عام    جرَ لم  في  واحدة  مرة  االنتخابات سوى  فيها 

   .انتخابات سابقا  أي ة  اهد لم تش نتي  ل ال ،النصيرات وجباليا، إلى جانب بلدتي   19465

انتخابات محلية   أي ة  ومارست    ،13/6/2007  بتاريخحماس على قطاع غزة  حركة  بعد سيطرة  لم تجر  
  سياسة التعيين بديال    اعتمدت بعض المجالس التي كانت قائمة و   بإقالة   قامت و سلطاتها كجهة حكم    الحركة 

لى  إاالستناد  دون    هات حزبية خالصةتوج    خدمةالتعيينات  استهدفت  و   .لالنتخابات في إدارة الهيئات المحلية
لى أشخاص متوافقين معها وينفذون  إ جهة الحكم تحتاج    وقد يعود السبب في ذلك الى أن    المصلحة العامة، 

   .فشالهاإ، وبالتالي يعملون على 6يعملون ضد التيار   ال أشخاصا  رؤيتها 

  

 . مجالس الهيئات المحليةالقانوني الختيار  اإلطار :ثانياً 

  ابموجبه  تم  ي التي  االنتخابات  بدارة الهيئات المحلية  إي  السبيل الوحيد لتول    2005لسنة    (10)رقم  د القانون  حد  
المحلية،   المجالس  العام     أن  ال  إانتخاب أعضاء  هذا المر معطل في قطاع غزة على أرض الواقع منذ 

هناك    راء المختصين والمعنيين من أحزاب ورؤساء وأعضاء مجالس محلية نجد أن  آ، وباستقراء  2005
 المحلية. جراء االنتخابات  إ لى عدم إ  تأد  سباب التي  حول ال  ا  تباين 

 
 https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4280لإلحصاء الجهاز المركزي  2
 PS/Default.aspx-http://www.elections.ps/tabid/603/language/arموقع لجنة االنتخابات المركزية  3
 .  history-https://www.mogaza.org/mogغزة لكتروني لبلدية الموقع اإل 4
 . 27/9/2022رئيس بلدية خانيونس بتاريخ  ،مقابلة مع د. عالء الدين البطة 5
 . 22/9/2022بتاريخ  رئيس بلدية بيت حانون  ،مقابلة مع د. عماد عدوان 6

https://www.mogaza.org/mog-history
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 لالنتخابات  ثالثًا: التعيين بديالً 

بشكل عام و ،  7سلوب غير مقبول وغير محبذ هو أسلوب التعيين للمجالس المحلية  أ   أن  جماع على  إهناك  
آرا  فإن   المستطلعة  المجالس  رؤساء  التام  ؤ جميع  واستعدادهم  التعيين  لمبدأ  رفضهم  أبدوا  من   هم  للتنحي 

 .8جراء االنتخابات إ جل أمناصبهم من 

  إدارة الهيئات المحلية عبر ترشيح أسماء ليتم   على الفصائل مشاركتها في السلطة القائمة في غزةعرضت 
الفصائل، المر الذي أدى  ق َبل   ها جوبهت بالرفض من   أن  ضمن المجالس المحلية، إال    ا صدار قرار بتعيينهإ
ر السلطة القائمة في القطاع   .9واحدا    سياسيا    خذت لونا  أ لى تشكيل مجالس  إ الطراف الخرى  رفض    وتفس 

الفشل في تسيير    اتف من حمل المسؤولية وبالتالي تبععن تخو    ه ينم  أن  بنين  ي  اختيار المع المشاركة في  
حيث طالبت بإجراء انتخابات لمجالس  ، بينما تبرر الفصائل ذلك بشكل مختلف  10شؤون المواطنين وأحوالهم 

  دون انتخابات   دارة الهيئة المحليةإمشاركة في    أي    يري أن  البعض    للقانون، خاصة أن    وفقا    الهيئات المحلية
به  يُ   كما جرى في الضفة الغربية االنفصالإسهم في تعزيز االنقسام والوصول  بعض  ويؤكد    .11لى حد 

دارة الهيئات المحلية عبر التعيين بقرار من جهة  إالمشاركة في    ن  الرافضين لعملية المشاركة في التعيين أ
غزة(  الحكم   قطاع  في  الحاكمة  تشريعا  )السلطة  االنتخابات   بديل  كالتعيين    لسلوب  يحمل  كما 12عن   ،

الحكم  سلطة    للطرف الذي يديرغلبية ستكون  ال   لن    ا  صوري  ا  وجوديمثل    أسلوب المحاصصة  أن  يعتقدون  
 . 13أثر حقيقي  ا الوجود في المجلس لن يكون ذ بالتالي فإن  

حركة  طيلة فترة االنقسام عزز من استفراد  في إدارة مجالس الهيئات المحلية  استمرار سياسة التعيين    إن  
شملت تعيين موالين لخطها في الرئاسة  التي  معظم المراكز الهامة في الهيئات المحلية  ل  هاواحتكار حماس  

 منها: عكس أثره في مجاالت متعددة المر الذي انة  أو أعضاء المجالس البلدي

 
 . 20/9/2022رئيس بلدية المغازي بتاريخ  ، مقابلة مع السيد حاتم الغمري 7
 ،مقابلة مع د. عماد عدوانو  .مصدر سابق ،ةمقابلة مع د. عالء الدين البط  و  .3/10/2022رئيس بلدية غزة بتاريخ  ، السراج ىمقابلة مع د. يحي 8

 مصدر سابق.   ،مقابلة مع السيد حاتم الغمريو  .2022/ 25/9رئيس بلدية النصيرات بتاريخ  ،ياد المغاريإمقابلة مع السيد و  .مصدر سابق
النزاهة المحلي في بلدية بيت   المحلية نظام الهيئات  والمساءلة في النزاهة والشفافية  .2020 سنة .(أمان)جل النزاهة والمساءلة أاالئتالف من  9

 . 3ص فلسطين.   –غزة  .الهيا
 . 28/9/2022المكتب السياسي لحركة حماس بتاريخ  أمين سر   ،بو عون أمقابلة مع د. كمال  10
 .6/10/2022عضو المكتب السياسي لحزب الشعب بتاريخ  ،العوضوليد مقابلة مع السيد  11
 . 5/10/2022القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتاريخ  ،مقابلة مع السيد أسامة الحاج أحمد  12
 المرجع السابق. 13
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  ،مجالس البلديةال  ات تحدد طبيعة وألوانالمشاركة في انتخاب   من خاللغياب مبدأ المشاركة الشعبية   .1
الذي أضعف من مشروعية المجالس   الصعيدي  المر  المحلي والدولي وقل  وتمويلها على  مكانية  إل من  ن 

حديثة   أدوات ووسائل عمل  فنية واستخدام  كوادر  العامة وإعداد  انعكس على    ماتعيين  الخدمات  نوعية 
ضعف أسفر عن  و   ،السياسية  تدخالتعن ال  البلدية واستقاللهافشل قدرات المجالس  أدى إلى  و   السياسات،

القطاع الخاص والبنية التحتية والخدماتية  المؤسسات البلدية في توفير سياسات وتنظيمات سليمة تتيح تنمية  
  ا  نمعي    السلطة المركزية لكونه ضعف المجلس البلدي في مواجهة التنظيم أوإلى جانب  ،  14في قطاع غزة 

  مشاركة الفصائلتعتبر  لذلك    .ة تخبالمن أعضاء المجالس  الشعور الدائم بالتهديد بعكس  ما يترك لدى أعضائه  
دارة والرقابة ما يجعل  الحكم واإل بلون واحد  د  تفر  لعدم    ا  يضرور   ا  شرط  دارة الشأن المحليإفي    والكتل الخرى 

وربما ال يستوجب المر    ،15لجنة تنظيمية ذات صوت واحد   اتاجتماع  اوكأنهتبدو  لمجلس  ا   اتاجتماع
المل كافة  المطمناقشة  بجدية  فات  التنظيم    بسبب سيطرةروحة    بسيط   هامش   وجودمع  له  والموالين  رؤية 

 الخرى. لحرية في المجاالت  ل
إذ يتمثل    ،ن في تشكيل مجالسها المحليةبعت جهة الحكم في قطاع غزة أسلوبي  ات    :آلية التعيين .2

سلوب الثاني في بلدية  ال فيما يتم  ات باع  من قبل سلطة الحكم في غزة، السلوب الول في التعيين المباشر 
 المجتمعية(. النخب  )اجتماع  على توصية االختيار بناء  غزة وهو 

 التعيين المباشر   •

باقتراح ال  المناطق  التابعة لحركة حماس في  اللجان التنظيمية  تكليف  أن  ويقوم عبر  التي يرون  ها  سماء 
طرح مجمل هذه السماء على لجنة تتشكل من    يتم    م  ثومن  ،  16طقهم ا مؤهلة لعضوية المجلس البلدي من من

لمجموعة من   ذلك وفقا    ويتم    المجلس  المرشحة لعضويةسماء  ، لتحديد ال 17التنظيم ووزارة الحكم المحلي 
 اللجنة. المعايير جرى اعتمادها من قبل 

كان يجب أن تتم  ، وإن  من قبل لجنة من الحركةوتزكيتهم    تسميتهم  تم  تف  ، ن لرئاسة المجلسو ا المرشحأم  
في الكثير من   هذا لم يتم، كما لم يتم احترام التخصص    أن  مقابلة المرشحين قبل اتخاذ القرار النهائي إال  

 
 .7/10/2022ستاذ العلوم السياسية بجامعة الزهر بتاريخ أ ، مقابلة مع د. عبد ربه العنزي 14
 . 24/9/2022بتاريخ  سابقنائب رئيس بلدية  غنيم،بو أمحمد  .د مقابلة مع  15
 ن، مصدر سابق. بو عو أمقابلة مع د. كمال  16
 .المرجع السابق 17
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استبعاد    حيث جرى اختيار أشخاص ال عالقة لتخصصاتهم وخبراتهم بإدارة الشأن المحلي بينما تم    ،حوالال 
 .18متخصصين

أن   بع  المالحظ  البلدي  اجتياز مراحل االختيار يتم  تعيين المجلس  الحكم المحلي تحت    بقرار    د  من وزارة 
لوزارة الحكم   نين أن  ، وفي حين يرى بعض المعي  19مسمى لجنة مؤقتة لتسيير البلدية لمدة عام قابلة للتجديد 

  يوجد أي  ه ال  نين السابقين أن  المعي  من  ن وخاصة  و ، يرى أخر 20في االختيار والتعيين  فاعال    ا  المحلي دور 
فاعلية    التعيين دون أي  صدار قرار إيقتصر على   شكلي   ادوره  االختيار وأن   المحلي فيلوزارة الحكم    دور

 .21في االختيار 

  غزة( )بلدية معيةتتوصية النخب المج االختيار عبر  •

ممارسة   إكانت هناك  تختلف  بلدية غزة  حد  في  الطريقة    لى  المباشرة  ما عن  الحكم التقليدية  في    لسلطة 
أن  بظهير شعبي لالختيار  الرئيس المقترح  طالب  إذ  التعيين،   بعيد  إالوصول    طالما  أمر  االنتخابات  لى 

 نخب عدد من ال دعوة تغزة حيث تم  قطاع هندسة العملية من قبل السلطة القائمة في  ت، وقد جر 22المنال 

ورجال  مثل    المجتمعية والمخاتير  المختلفة  واالتحادات  النقابات  وممثلي  األحياء،  لجان  وأعضاء  رؤساء 

الخاص ومؤسسات المجتمع المدني  وأشخاص مناإلصالح،   اجتماع يسم  القطاع  المفتوح   ى في    ،23البيت 
يحي الدكتور  وتزكية  الفكرة  طرح  فيه  غزة،    ىوجرى  لبلدية  رئيسا   من   كماالسراج  مجموعة  اقتراح   جرى 

حها أو اقتراحها  يسماء التي جرى ترش وبلغ عدد ال   غيرهمشخاص سواء من المتواجدين في االجتماع أو  ال 
، وجرى  ضمن أعضائهاالجديد  البلدية  تشكيل لجنة لالختيار كان رئيس    كما اقترح الحاضرون ،  ا  شخص  30

 ع تنو    مراعاةعضاء  عند اختيار بقية ال   ه تم  ن  إحيث قال الرئيس الحالي للمجلس  جنة  االختيار من قبل الل  
 .24المناطقي ووجود العنصر النسائي وممثل للمسيحيين  وزيعوالت اتالتخصص

سلوب  ال    أن  إال    كثيرينالقبل    باستقامته من  شادةإو   ارتياحا  ن تلقى  شخصية رئيس البلدية المعي    ورغم أن  
في حين    مقبولة،انتخاب غير    تمثيليةد  ها مجر  فهناك من اعتبر أن    االنتقاد، اعتماده القى الكثير من    الذي تم  

 
 . 24/9/2022بتاريخ  سابقرئيس بلدية  شكيان،بو أمحمد مقابلة مع  18
 مصدر سابق.  المغاري،ياد إمقابلة مع السيد  19
 .المرجع السابق 20
 . ، مرجع سابقبو غنيمأمحمد  ، مرجع سابق.بو شكيانأمحمد  21
 مصدر سابق.  ،السراج ىمقابلة مع د. يحي  .مصدر سابق ،بو عون أمقابلة مع د. كمال  22
ا عن القانون "مقال بعنوان  23  . 28/7/2019مجلة الهدف بتاريخ  "،بلدية غزة: تعييٌن مفاجئ بمسمى االنتخاب.. بعيد 
 مصدر سابق. ،اجالسر   ى مقابلة مع د. يحي 24
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  غزة  قطاع   في  المحلية  والمجالس  البلديات  تشكيل  إعادة  أن    فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  اعتبرت
  وتطوير  استنهاض   في  تسهم  ال   غزة،  لبلدية  رئيس  تعيين  في  حدث  كما  انتقائية،  بطرق   رؤساءها  وتعيين

   .25والقضايا   للمشاكل  حلول  إليجاد  المهنية  الكفاءات  أمام  الطريق  تفتح  وال   المحلية،  والمجالس  البلديات  عمل

الرئيس والمجلس كانوا معروفين لدى الجميع قبل انعقاد    ة وأن  عملية شكلي    وما جرى ه  خرون أن  آويرى  
بأن  بعض من رفضوا هذه ال وعزز    .26ذلك االجتماع  التي اعتمدت عليها    لية موقفهم  معايير االختيار 
لجدل  ى  ما أد    .افة وسادتها الضبابيةالمجالس المحلية لم تكن شف    وأعضاءلة الختيار رؤساء  اللجنة المشك  

هناك معايير محددة   ن  إضهم علة، في حيث يقول بجنة المشك  معايير التعيين التي اعتمدتها الل   ةماهيحول 
   بها.    علمكن لديهم يه لم ن أن  و ، ويدعي آخر 27يجري القياس عليها 

الدستورية واإلنسانية بشكل عام  :  التعيين وتكافؤ الفرص .3 الركائز  الفرص أحد  يشكل مبدأ تكافؤ 
ر إمكانيات متساوية لألشخاص في  هذا المبدأ يفترض توف    م، إن  مجتمع منظ    المساواة في أي  ق مبدأ  يلتحق 

  المحلي، مثيل النيابي أو  تالوظيفة العامة أو الفي  سواء  به  لى ما يرغبون  إذات المراكز القانونية للوصول  
أال    الخاصة،ممارسة العمال  في  حتى    أو يعني  ببساطة  بينوهو  تمييز  بناء     يكون هناك  على    الفراد 

 . أو غيرهاهات حزبية أو عرقية توج  

  الفرص،ر إسقاطا  حقيقيا  لمبدأ تكافؤ  بَ عتَ تُ النتخابات  ل   ال  ي بعها السلطات الحاكمة بدسياسة التعيين التي تت    إن  
في الوقت الذي كان    المجلس،ن صورتها وموقفها في لمعي  ا   ليمث  ل أن جهة التعيين عادة ما تفض    ذلك أن  

 .28هات في المجتمعمتباينة بقدر تباين التوج   راء  آيفرز ساالنتخاب  

شخص يرى في نفسه الكفاءة   هناك فرصة لكل   ن على التعيين في قطاع غزة يعتقدون أن  و وإن كان القائم
  ةرغباله لحد أعضاء اللجان في المناطق وإبداء  للتعيين عبر التوج    مطروحة ن يكون من ضمن السماء الل 

بعض  تغيير    قرار  ة وأن  خاص  قبوله  هذا الرأي يصعب    أن  يرى آخرون  ،  29في شغل عضوية المجلس المحلي 
لديهم ن ممعرفة ذلك م صع ب من إمكانية ما ، للجميع افبشكل شف   كن مسألة معلنةيالمجالس المحلية لم 

 
 . مرجع سابق لكترونية،اإلمجلة الهدف  25
 . https://www.amad.ps/ar/post/308077، 4/3/2019مد لإلعالم أ انتخاب،ون رئيس جديد لبلدية غزة د  26
 بو عون، مصدر سابق. أمقابلة مع د. كمال  27
 مقابلة مع د. عبد ربه العنزي، مصدر سابق.  28
 بو عون، مصدر سابق. أمقابلة مع د. كمال  29

https://www.amad.ps/ar/post/308077
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الترش   فإن    او وإن علم  ،حالرغبة في  بأخرى  أو  أو من هم   ون معرفة لمن سيتوجه  مه يصعب عليهبطريقة 
 ون بصعوبة ذلك.   هم في النهاية يقر  الشخاص أصحاب صالحية االقتراح، لذلك فإن  

مبدأ تكافؤ الفرص ال يمكن تحقيقه    أن  على  نا يمكن أن نصل في نهاية المر إلى ما يشبه اإلجماع  لذلك فإن  
كان هناك    المجالس، وإنالمعيار الحزبي هو المعيار الول في تشكيل هذه    وأن    التعيين،سياسة    في ظل  

  لمعيارها تبقى معايير تالية  من المعايير، فإن   المجتمعي وغيرهابحث حول الكفاءة أو طهارة اليد أو القبول 
ح في التعيين على قاعدة االحتياج لالنسجام في داخل المجموعة  ر للمرش  يتوف    االنتماء الحزبي والوالء الذي

 .30ق رؤية جهة الحكم يمكن أن يحق  بشكل 

ي  متول  خاذ قرار من  الحالة التي تنشأ عند ات  تضارب المصالح هو  :  31التعيين وتضارب المصالح  .4
، وتعتبر حالة تضارب المصالح مدخال   خاصة له  ةتتضارب فيه المصلحة العامة مع مصلح  السلطة العامة

 التعيين. عدم وجوده ابتداء  عند   ومراعاة  العمل،أثناء سير من تجنبه  مهما  للفساد ال بد  

  اعتبار وجود حالة تضارب   ىحول مدوالطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني    المعنيين  عدد من  بسؤال
مر يدور  ن كان ال إبرزت نفس الخالفات حول االنتخاب والتعيين و   ،المذكورة  االختيارمصالح في آلية  

عدم وجود مصلحة مباشرة للشخص المقترح للتعيين    ن  إهناك من قال    ففي حين أن    .حول تضارب المصالح
ه إذا ما كان لشخص ما مصالح معينة  ن  إمن الشروط الولية التي يجري القبول أو االستبعاد بناء  عليها، و 

ال   مهن  إبعض رؤساء البلديات  قال ، 32يجري استبعاده الحقا  فإن ه  مع البلدية ولم تكن مكشوفة وقت التعيين 
من الناحية الواقعية لم  و ه   أن  إال    ،عند التعيين  ا  ن معيار عدم وجود تضارب للمصالح موجودإذا كا  ون يعلم

المصالح العادية التي يحتاجها المواطن    غيريكن من أعضاء المجلس من له مصلحة مباشرة مع البلدية  
بها    يقة التي تم  غزة وكون الطر   في حالة اختيار مجلسأم ا  ،  33في محيط البلدية مثل المياه أو الترخيص 

أعضاء   غير أن    ،تضارب المصالح ضمن المعايير عند االختيارب  تجن  فلم تكن مسألة   ،االختيار مختلفة
في حالة  يجد نفسه  شخص    ى أي  أن يتخل  على    -بدون قرار مكتوب–  وا مجلس وفي أول اجتماع له اتفقال

 .34تضارب مصالح عن مصالحه الخاصة

 
 مصدر سابق. ،عماد عدوانمقابلة مع د.  30
 المصالح.في قطاع غزة سياسة عامة معلنة لمواجهة حالة تضارب ال توجد ه  يجب مالحظة أن   31
 بو عون، مصدر سابق. أمقابلة مع د. كمال  32
   .مصدر سابق ،مقابلة مع د. عماد عدوان . مصدر سابق ،مقابلة مع د. عالء الدين البطة 33
 مصدر سابق. ،اجالسر   ى مقابلة مع د. يحي 34
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فكرة تضارب المصالح غير مطروحة في حالة التعيين لرؤساء وأعضاء مجالس    هناك من يرى أن    غير أن  
لشخاص في    كان موكال    تعيين محام    ه تم  ذلك أن  أمثلة  ومن    ،الهيئات المحلية ال عند التعيين وال الحقا  

بوجود هذه الحالة يشهد   ، وإن كان من أقر  35يعمل في محيط البلدية أو تاجر أراض   البلدية،حالة نزاع مع 
 . 36تواجده في المجلس البلدي فترة أرض في محيط البلدية طوال   أي   هذا التاجر لم يشتر   أن  

 : نة ووزارة االختصاص )وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة(العالقة بين المجالس المحلية المعي   .5
ال  واقعيا   توف  وبسبب ضعف  المحلية في القطاع وعدم  اإل هيئات  نتيجة  تعز    ،مكانياتر  الوصاية  زت حالة 

 . ل وزارة الحكم المحليلى تغو  إ أدى ما ، عملية التعيين كبديل لالنتخابات

 ه يتم  االحتكام للقانون عندأن  إلى  ن للعملية  و يشير المؤيد  ،المجلس البلدي بعد التعيين  يةوللدفاع عن استقالل
الجهة الحزبية ترفع يدها عن الهيئة المحلية بمجرد اكتمال    ، وأن  آخرطرف    نشوء تعارض بين المجلس وأي  

العادية    بالحوالذلك مرتبط    أن    ى هناك من ير   غير أن    ،37عملية التعيين ويبقى لها دور المتابعة والتقييم 
أم  وال  المحلية،  للهيئات  الطبيعية  الخالفات  عمال  ذات  ا  في  أو  الوصية  الوزارة  مع  كانت  فسواء  الكبرى 

الخالف    ،مثلة على ذلكومن ال   .)حركة حماس( خير يكون لجهة التنظيمول وال المرجع ال   المجلس فإن  
النصيرات بلدي  مجلس  وأعضاء  رئيس  بين  وقع  ال   ،الذي  حسم  جرى  من  حيت    بإقالةالتنظيم  ق َبل  مر 

خر يقول آ، وإن كان هناك رأي  38اء على رئيس المجلس بتشكيلة جديدة بقعضاء المخالفين للرئيس واإل ال 
رئيس البلدية هو   أن  هو  ما حدث في بلدية النصيرات    مر وأن  جهة الحكم ال تتدخل مطلقا  في هذا ال   ن  إ

يعطي لرئيس    نص  بوجود  ا ال نعلم  ، وإن كن  39على قراره  صادقت وزارة الحكم المحليفيما  من أقال العضاء  
 . هئفي إقالة أعضا المجلس الحق  

  ه الوحيد لقرارات الموج    تقوم فكرة نزاهة الحكم على أن    :فكرة المصلحة العامة كمعيار لنزاهة الحكم  .6
 مصلحة أخرى.  ي إدارة الشأن العام يجب أن يكون تحقيق المصلحة العامة وليس أي  متول   وأعمال

لق بالشخص أو حتى  هذا االنحراف يتع   أن  إال     ، ينحرف عن هذا المعيارقد  ن  المنتخب أو المعي    صحيح أن  
لمواقع تمثيلية    المنتخب يبقى    ذلك  الصفة، معلى تلك  إ لية التي أوصلته  ال النظر عن    المجموعة بغض  

 
 ، مصدر سابق. بو غنيمأمحمد  مصدر سابق.  شكيان،بو أمحمد مقابلة مع  35
 مصدر سابق.  ،مقابلة مع د. عالء الدين البطة 36
 مصدر سابق. ،مع السيد حاتم الغمري   مقابلة .سابقمصدر  ،مقابلة مع د. عماد عدوان 37
 ، مصدر سابق. بو غنيم أمحمد  38
 بو عون، مصدر سابق. أمقابلة مع د. كمال  39
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قد  لمراكز تمثيلية  حالة التعيين    أن    في حين  بانتخابه،الجمهور الذي قام  قبل    من  ال  ءبالقانون ومسا  ا  ملزم
   :نتكون بطبيعتها مؤهلة لالنحراف عن المصلحة العامة وذلك لسببي  

لن يكون رضا الجمهور بقدر رضا الجهة التي قامت  للعمل  ن  الشخص المعي  حافز    أن  هو  الول   -
 ه. ئالتمديد له أو إقصاقرار ها هي التي تملك بتعيينه، لن  

الذي   لن    ذاته،الشخص الذي يجري تعيينه عادة ما يكون من أبناء الحزب   السبب الثاني هو أن   -
يقوم بالتعيين يختار ممثلين حزبيين أكثر من كونهم ممثلين شعبيين. وبالتالي سيكون على هؤالء 

العقل الحزبي  حيث ُيعرف  الممثلين االستجابة لتوجيهات حزبية أكثر من االستجابة لمصالح شعبية.  
 .40هات العامة والرأي العام من خالل التزامه التنظيمي والسياسي على حساب توج    دوما    ياليديولوج

تلك التي تخدم  حزبية أو  الالموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الضيقة سواء ضرورة مر يطرح  هذا ال 
السياسية    لسلطةتدخل ااالنتخاب يمنح قدرة أعلى على مواجهة    أن    وال شك    الحكم،نافذين في جهة    ا  أشخاص
المنتخب استمد شرعيته من القاعدة االنتخابية التي   ذلك لن   التنظيمية،أو التيارات والشخصيات  المركزية

تتعارض مصلحته أو رؤيته مع  قد  الذي    الطرف  ك لشرعيته من ذ  هو يستمد ن فمنحته صوتها، أما المعي  
   .41امة المصلحة الع

  البعض منهم يقول  غير أن  أنفسهم،  نين  الرؤساء المعي  ق َبل  بعيد بهذا المر حتى من    لى حد  إقرار  إهناك  
ه صاحب السلطة  مع التركيز على الرئيس لن    مسؤول شخصية اليعتمد على    هن  إذلك ليس قاعدة عامة و   ن  إ

دارة الحكم  إلى فكرة الحاكم العادل كبديل لمأسسة حوكمة  إ ، باالستناد العلى وهو الذي يكون في المواجهة
 خاص.ذين في الطبقة السياسية بشكل غالقه لمنافذ الفساد بشكل عام أو فساد المتنف  إ وبما يضمن نزاهته و 

 

 

 

 
 

 مقابلة مع د. عبد ربه العنزي، مصدر سابق.  40
السيد    41 مع  الحاج أحمد   .مصدر سابق  ،العوضوليد  مقابلة  السيد أسامة  مع  ض مفو    ،سحق مخيمرإالسيد  مع  مقابلة    .مصدر سابق  ،مقابلة 

 .4/10/2022بتاريخ  ،زةاالنتخابات في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غ
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 توصياتالو االستخالصات 
 االستخالصات أواًل:
ممكن • التعيين  كان  شفافة    ا  إذا  ومعايير  وبشروط  للدولة  مؤسسات عامة  رئاسة  أو  مراكز  لشغل 

 طرف سياسي، فإن    اعتبارات أو مصلحة لي    ة عن أي    ساسها تكافؤ الفرص والجدارة بعيدا  أومحددة  
فيها   التعيين  يجوز  ال  للمواطنين  التمثيلية  والمواقع  يتم  إن  و المراكز  خالل  إالوصول    ما  من  ليها 

(  وغيرها مثل البرلمانات والهيئات المحلية والجمعيات والنقابات واالتحادات والنوادي  انتخابات عامة )
يساعد على تقليل  و المواطن في المشاركة والمساءلة    يضمن حق  ما    ،لمعايير النزاهة والشفافية  وفقا  

من البيئة التي توفرها السلطة السياسية    باالستفادة فرص الفساد السياسي الذي قد يمارسه البعض  
  لإلفالتما يوفر فرصة    ،التي تحتكر معظم مراكز القرار في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية 

 من العقاب لمرتكبي الفساد السياسي. 
 

ل آليات اختيار رؤساء وأعضاء المجالس المحلية دون انتخابات يمارسها المواطنون دافعو  ال تشك   •
هندستها بما يخدم سيطرة السلطة الحاكمة    تما تم  ن  إو   ،لى السلطةإالضرائب آلية ديمقراطية للوصول  

  يضعف من نزاهة الحكم ويتيح الفرصة لبعض مظاهر  ما  ، والموالين لها على سلطة الحكم المحلي
    السياسي.الفساد 

 
االنتخابات  اعتماد    ي ضرور أن  من القفين  ثنين أنفسهم وممثلي الحزاب والممن المعي    ون يرى الكثير  •

 .كآلية لشغل مواقع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية  المحلية
 

غير االنتخابات الرئاسية والتشريعية ببعدها السياسي هو ربط  تخابات المحلية ب االنجراء  إعدم  ربط   •
 جميعها. ئهابإجرا يعني عدم المطالبة  غير أن  ذلك ال  ،مبرر

 
في  ساس في منع مبدأ تكافؤ الفرص  ال   هيعملية التغيير للمجالس المحلية  بط  ي السرية التي تح •

ها  هم أن  ، وال لى خسارة الهيئة المحلية لكفاءات كان يمكن أن تكون رافعة لهاإتؤدي قد و  ،لترشيحا
 المواطنين في اختيار ممثليهم في المجلس.    تسرق حق  

  التي يتم   م  ثمن و السماء المرشحة للتعيين   اختيارو  د جهة الحكم في قطاع غزة في تحديدتفر  أدى  •
المجالس  إلى  إ تكليفها   استقاللية  الحزبية    تمثيلها ومدى  ضعاف  للتوجهات  للمواطنين وخضوعها 

 والممارسات العملية للحكم المحلي. 
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د  لى التفر  إ   سياسية أخرى   ألوانتشكيل هيئات محلية لم تشارك فيها  عن    جمتالحالة التي ن  أدت •
كون في  د تقالة وتعيين وتعديل واتخاذ قرارات قإالمجالس من  تلك  التام في اتخاذ القرارات المتعلقة ب

 الخرين.تشكيك من  حيان محل  كثير من ال 
 

 التوصيات   ثانيًا:

السياسي وإنهاء تداعياته وسلبياته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعمل على  إنهاء االنقسام   •
 الفساد. نة ضد  إيجاد بيئة محص  

 
  فيها للمواطنين واسعة لمشاركة المجال إلتاحة حاال  " والرئاسية"التشريعية  العامة االنتخابات  إجراء •

  الساسي  القانون   لحكام   وفقا    سلطات ال   فصل  مبدأ  بإعمال  السياسي   النظام   في  التوازن   والستعادة
 . الفلسطيني

 
حرية في    وقت والسماح للمواطن بالتعبير عن رأيه بكل    المحلية بأسرع جراء االنتخابات  إضرورة   •

 اليومية. اختيار من يديرون حياته 
 

باالنتخابات العامة في مواقف االتجاهات  ضرورة إخراج االنتخابات المحلية من مرب   • ع االرتباط 
   .من المشكلة ا  جزء ال لتصبح االنتخابات المحلية بادرة أمل  ، السياسية
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 قائمة المراجع 
المركز يرفض التعيينات البلدية في قطاع  " نسان بعنوان  بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإل  -1

 . / https://pchrgaza.orgالرابط منشور على  "،غزة

  ، بتاريخجريدة الرسالة  ،قصاء(تعزز نهج التفرد واإل   تزأةجالم  )االنتخاباتبيان صحفي لحركة حماس   -2
13/3/2022. 

 الجهاز المركزي لإلحصاء   -3
 https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4280 . 

 .24/9/2022بتاريخ  سابق، نائب رئيس بلدية   غنيم،بو أمحمد   . دمع مقابلة  -4
 مد لإلعالم  أ انتخاب،رئيس جديد لبلدية غزة دون  -5

https://www.amad.ps/ar/post/308077،  4/3/2019بتاريخ . 
الفلسطيني    المأزق، المركزاالنتخابات المحلية في قطاع غزة بداية الخروج من    شعبان، استكمال عمر   -6

 . 2022غسطس أ  والمسحية،للبحوث السياسية 

بتاريخ    ،مجلة الهدف  "،عن القانون  بعيدا  ..  تعييٌن مفاجئ بمسمى االنتخاب :  بلدية غزة"مقال بعنوان   -7
28/7/2019. 

 .  history-https://www.mogaza.org/mogغزة لكتروني لبلدية الموقع اإل  -8

 موقع لجنة االنتخابات المركزية   -9
PS/Default.aspx-http://www.elections.ps/tabid/603/language/ar  . 

الهيئات   -10 في  والمساءلة  والشفافية  نظامالنزاهة  اله  المحلية  بيت  بلدية  في  المحلي  يا،  النزاهة 
 .2020 ، سنة(أمان) جل النزاهة والمساءلة أاالئتالف من  

 
 المقابالت 

 .22/9/2022رئيس بلدية بيت حانون بتاريخ   ،مقابلة مع د. عماد عدوان -1

 . 5/10/2022القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتاريخ    ،مقابلة مع السيد أسامة الحاج أحمد -2
السيد   -3 فتح في قطاع غزة  مفو    ،سحق مخيمرإ مقابلة  لحركة  العليا  القيادية  الهيئة  االنتخابات في  ض 

 . 4/10/2022بتاريخ 

 . 20/9/2022رئيس بلدية المغازي بتاريخ  ،مقابلة مع السيد حاتم الغمري -4

 . 7/10/2022ستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر بتاريخ أ  ،لعنزيمقابلة مع د. عبد ربه ا   -5

 . 28/9/2022أمين سر المكتب السياسي لحركة حماس بتاريخ  ،بو عونأ مقابلة مع د. كمال  -6
 . 3/10/2022رئيس بلدية غزة بتاريخ  ،اجالسر    ىمقابلة مع د. يحي -7

عالم في لجنة االنتخابات المركزية بتاريخ  مدير العالقات العامة واإل   ،مقابلة مع السيد رائد السموني  -8
5/10/2022. 

 . 25/9/2022رئيس بلدية النصيرات بتاريخ  ، ياد المغاريإمقابلة مع السيد    -9
 .27/9/2022رئيس بلدية خانيونس بتاريخ  ،مقابلة مع د. عالء الدين البطة -10
 . 6/10/2022عضو المكتب السياسي لحزب الشعب بتاريخ  ،العوض وليد مقابلة مع السيد  -11
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https://www.mogaza.org/mog-history
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