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وعلي ��ه نبارك للفائزي ��ن المنتخبي ��ن ،وننتظر منهم وم ��ن هيئاتهم المحلية
تقدي ��م خدمات اأف�ص ��ل للمواطن والعمل على تحقيق تنمي ��ة محلية...لنكون
حق ًا �صعداء.
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د .هاين احلروب

يمكنني اأن اأُلخ�س ما تعلمته في الحياة في كلمتين ،اأنها ت�صتمر .وبما اأن الإن�صان اأثمن راأ�صمال في الوجود  ...فاإن الكلمة الطيبة والوجه الب�صو�س اأحب اإلى
النا�س ممن يقدمون لهم العطايا ،والعقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى لو لم يوؤمن بها ،فلكل �صيء جوهر وجوهر الإن�صان عقله وجوهر العقل
�صبره ،حيث الفيل�صوف الغريقي اأر�صطو قال«:قوة العقل روح الحياة» ،اأما الذكاء فهو حا�صة تذوق الأفكار.
وبم ��ا اأن العم ��ل ه ��و مفتاح النجاح ،ف�صع قلبك وعقلك وذكاءك في اأب�صط الأ�صياء التي تعملها ،فالت ��ردد واإطالة التفكير في القيام بعمل ما غالب ًا ما يتحول
�صبب ًا لإبطاله ،ول بد اأن توؤمن باأن كل �صيء ممكن ،فالكاتب الم�صري محمود عبا�س العقاد قال «:ل يوجد اإن�صان �صعيف ولكن يوجد اإن�صان يجهل في نف�صه
مواطن القوة» ،وقال الرئي�س الأمريكي ثيودور روزفلت «:اإفعل ما ت�صتطيع ،م�صتخدم ًا كل ما تملك اأينما كنت .» ...
الإن�ص ��ان ل ينته ��ي عندما ُيهزم ب ��ل عندما ي�صت�صلم ،واإياك والر�صى عن نف�صك فاإنه ي�صطرك اإلى الخمول ،وعليه ل يمكنك الزدهار دون جهد ولن تح�صل
عل ��ى ح�ص ��اد وفي ��ر دون حراثة الأر�س ،ومن لم ي�صتطع البداع با�صتم ��رار عليه اأن يترك المكان لغيره ،حيث اأف�صل مكاف� �اأة لمهمة تم اإنجازها هي القدرة
وحي نف�صك في مالك واعمل ما توؤثر اأن يعمل منه من بعدك».
على اإنجاز مهمة اأخرى  ...والمام علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه قال« :يا ابن اآدم كن ّ
وق ��ال غ�ص ��ان كنفاني «:لي�س بال�ص ��رورة اأن تكون الأ�صياء العميقة معق ��دة ول الأ�صياء الب�صيطة �صاذجة» ،فعظمة النف�س الب�صري ��ة في قدرتها على العتدال
ولي� ��س التج ��اوز ،فالإن�صان كائن متعادل مادي ًا وروحي ًا وهذا �صر حياته ،والحقائق ل تزول بالأوه ��ام ،حيث ال�صجاعة لي�صت غياب الياأ�س ،واإنما القدرة على
الم�صي قدم ًا رغم الياأ�س ،ومن ل ي�صتطيع فهر�صة الما�صي محكوم عليه بتكراره .ومن لم يبداأ اليوم لن ينتهي غد ًا .الكل يريد اأن يكون �صخ�ص ًا اأف�صل ،لكن
ّ
البع� ��س ليري ��د اأن يتطور ،حي ��ث الحقيقي �صامت والكت�صابي ثرثار  ،...والعظماء من ي�صعر المرء بح�صرته ��م اأنه �صغير ،لكن العظيم من ي�صعر الجميع
في ح�صرته باأنهم عظماء.
م ��ا اأحل ��ى الن ��وم لو ا�صتطاع الإن�صان اأن يختار اأحالمه ،فمن ال�صعب اأن تبقى هادئ ًا اإن لم يكن لديك ما تفعله  ...ول يكفي اأن ت�صاعد ال�صعيف بل ينبغي اأن
تدعمه ،حيث الفيل�صوف الفرن�صي فولتيير قال «:من ت�صبب في �صعادة اإن�صان تحققت �صعادته» ،فال اأحد يكترث بكونك حزين ًا  ...لذلك كن �صعيد ًا.
وبما اأن المواطن هو اللبنة الأ�صا�صية في اأي مجتمع ،ومفهوم المواطنة مرادف للديمقراطية ،حيث بناء عالقة �صليمة بينهما يكون في نظام �صيا�صي �صامن
للحقوق والحريات ،ومن �صمنها الحقوق ال�صيا�صية التي توفر الم�صاركة في النتخابات (ناخب ًا ومر�صح ًا).
فالنتخاب ��ات ل ت�صكل الديمقراطي ��ة ،بل هي الركيزة الأ�صا�صية في عملية البناء الديمقراطي ،اإذ يتطل ��ب اإجراوؤها �صمان العديد من الحريات الأ�صا�صية،
وهي لي�صت غاية بل خطوة هامة واأ�صا�صية على الطريق الموؤدي اإلى اإ�صفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات ونيل الحق في م�صاركة المواطن في حكم
البالد ،مما يوؤدي لإيجاد بيئة مالئمة وخلق مناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
هك ��ذا ج ��رت انتخابات الهيئ ��ات المحلية في ال�صفة الغربي ��ة بتاريخ ( )2012-10-20و�صيت ��م ا�صتكمالها في الهيئات المحلية التي ل ��م تتوافر فيها قوائم
انتخابي ��ة ،وعلي ��ه نبارك للفائزي ��ن المنتخبين ،وننتظر منهم ومن هيئاتهم المحلية خدمات اأف�صل والم�صاهمة ف ��ي تحقيق تنمية محلية  ...ليكون مواطننا
حق ًا �صعيد ًا.
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إنجازات

زيار�ت خارجية
�شمن زيارة لتبادل �لخبر�ت
�لقو��شمي يطلع على تجربة ت�شيلي في
مجال �لحكم �لمحلي.
�صم ��ن زي ��ارة لتبادل الخب ��رات بين دول ��ة فل�صطين
ودولة ت�صيل ��ي� ،صمت ك ًال من وزي ��ر الحكم المحلي
د .خالد القوا�صمي ،والوف ��د المرافق له المكون من
عب ��د الكريم �صدر الوكيل الم�صاع ��د ل�صوؤون الهيئات
المحلي ��ة ،وعب ��د المغني نوف ��ل مدير ع ��ام �صندوق
تطوي ��ر واإقرا�س البلديات  ،التقى القوا�صمي والوفد
المراف ��ق نائ ��ب وزير الخارجي ��ة الت�صيل ��ي ،ونظيره
نائب وزي ��ر الداخلية الت�صيلي وبح�ص ��ور د .مي كيلة
�صفي ��رة فل�صطين في ت�صيل ��ي لمناق�صة مجموعة من
الق�صايا المتعلقة بالتعاون الم�صترك بين البلدين.

وف ��ي نهاي ��ة اللق ��اء اأب ��دى نائ ��ب وزي ��ر الداخلي ��ة
ال�صتعداد التام لم�صان ��دة وزارة الحكم المحلي في
فل�صطين ورفده ��ا بالتج ��ارب ،وا�صتعدادهم لتعليم
نظامه ��م للطواق ��م الفل�صطيني ��ة العاملة ف ��ي وزارة
الحكم المحلي.
كما قام القوا�صمي والوفد المرافق له بزيارة عدد من
البلديات ف ��ي ت�صيلي منها بلدية ماري ��ا بينتو ،وبلدية
مدين ��ة �ص ��ان فيليبه وبلدي ��ة فالببر�ص ��و وبلدية فينيا
دل م ��ار وبلدي ��ة �صنتياغو وبلدية ريكوليت ��ا ،والطالع
على تجاربه ��ا وهيكلياتها واأنظمتها وقوانينها ومجال
عملها ،وتخلل الزيارة لقاء مع الالجئين الفل�صطينيين
المقيمين في �صان فيليبه .اإ�صافة اإلى افتتاح الن�صب
الت ��ذكاري في �صاح ��ة فل�صطين في مدين ��ة ريكوليتا،
وذلك بح�صور �صعبي ور�صمي.

لقاء�ت دولية
في �جتماعه �لثاني مع �لوكالة �ل�شوي�شرية
للتنمية و�لتعاون

وتمخ� ��س الجتم ��اع ال ��ذي عق ��د م ��ع نائ ��ب وزي ��ر
الخارجي ��ة الت�صيل ��ي عن مناق�صة اأف ��ق توقيع مذكرة
تفاه ��م تتعل ��ق بالتع ��اون الم�صت ��رك بي ��ن فل�صطين
وت�صيل ��ي ،وذلك ف ��ي اإط ��ار التفاقية الأخي ��رة التى
وقعها الرئي�س الت�صيلي �صب�صتيان بانييرا مع الرئي�س
الفل�صطين ��ي محم ��ود عبا�س ف ��ي مق ��ر الرئا�صة في
مدينة رام اهلل.
وهدفت الزيارة التي عقدت مع نائب وزير الداخلية
الت�صيل ��ي اإل ��ى الإطالع عل ��ى نظام الحك ��م المحلي
والالمركزية في اأنظم ��ة الحكم المحلي في ت�صيلي،
وتب ��ادل الخب ��رات وعر� ��س التج ��ارب المختلف ��ة،
كتجربة �صندوق البلديات في ت�صيلي والمعايير التي
يت ��م بناء عليها قيا�س ن�صب الفق ��ر ،وكيفية م�صاندة
البلديات الغنية للبلدي ��ات الفقيرة .كما قاموا بعمل
عر� ��س لم ��دة �صاعتين ح ��ول «نظ ��ام الحوكمة» في
الإطار القانون ��ي المتعلق بالحكم المحلي في ت�صيلي
وارتباطاته المبا�ص ��رة بالد�صتور .والآلية التي يطبق
بنا ًء عليها نظام البلديات والقانون الذي ينظم عمل
تلك البلديات ونظام ال�صفافية المتعلق به.

الحت ��الل القمعية ،وعرقلت ��ه للكثير م ��ن الم�صاريع
التنموي ��ة وموا�صلت ��ه تو�صيع ال�صتيط ��ان وا�صتكمال
ج ��دار ال�صم والف�ص ��ل العن�صري ،وف ��ي ظل نق�س
الم ��وارد المالي ��ة المتاحة للقط ��اع الحكومي ،وغير
ذلك م ��ن الق�صاي ��ا التي تق ��ف حاجز ًا منيع� � ًا اأمام
الحكوم ��ة الفل�صطيني ��ة لتعاطيه ��ا م ��ع العدي ��د من
الأزمات وخا�صة القت�صادية.
وا�صتعر� ��س القوا�صم ��ي الإنج ��ازات والم�صاري ��ع
والبرام ��ج التي قام ��ت وتق ��وم وزارة الحكم المحلي
بتنفيذه ��ا بالتع ��اون م ��ع العدي ��د من ال�ص ��ركاء من
اأجل تح�صي ��ن الخدمات المقدمة للنا� ��س  ،وبالتالي
تح�صين ظ ��روف حياتهم خا�صة فيم ��ا يتعلق بتاأهيل
البني ��ة التحتي ��ة ،وبع� ��س الم�صاري ��ع المنف ��ذة ف ��ي
اأرا�ص ��ي مناط ��ق ( اأ  ،ب  ،ج )  ،معرب� � ًا ع ��ن حجم
ال�صعوبات المتعلقة بالتعاط ��ي والتعامل مع اأرا�صي
م ��ا ي�صم ��ى مناط ��ق ( ج ) والت ��ي تتطل ��ب تحدي ��ات
اإ�صافي ��ة واإجراءات مختلفة كون تل ��ك المناطق تقع
ب�صكل كامل تحت ال�صيطرة الإ�صرائيلية.

كم ��ا ا�صتعر�س اأهم التط ��ورات الحا�صلة على خطة
التنمية ال�صتراتيجية  ،اإ�صافة اإلى خطط م�صتقبلية
�لقو��شمي ي�شتعر�س �لم�شاريع
متعلق ��ة بتح�صي ��ن اأو�ص ��اع وزارة الحك ��م المحل ��ي
و�لبر�مج و�لإنجاز�ت و�ل�شعوبات �لتي
وخدماتها للمواطنين ،وتدري ��ب كوادرها وتمكينهم
تو�جه قطاع �لحكم �لمحلي
ورفده ��م بالمه ��ارات الالزم ��ة ل�صم ��ان قيامه ��م
وزير الحك ��م المحل ��ي د .خالد القوا�صم ��ي ا�صتقبل بواجباتهم وم�صوؤولياتهم ب�صكل جيد.
وفد ًا م ��ن الوكالة ال�صوي�صري ��ة للتنمية والتعاون ،في واأف ��رد القوا�صم ��ي جزئي ��ة خا�صة ف ��ي حديثه حول
مق ��ر وزارة الحك ��م المحل ��ي ف ��ي رام اهلل ،وتحدث اأهم التط ��ورات الجارية على النتخاب ��ات المحلية،
ع ��ن �صعوبات الو�ص ��ع الراهن الت ��ي يعي�صها ال�صعب والتحدي ��ات الت ��ي تواجه القط ��اع الحكومي في هذا
الفل�صطيني ،وبخا�صة المتعلقة بالو�صع القت�صادي ال�صاأن ،خا�صة في مجال البلديات المدمجة وتبعات
ال�صع ��ب ال ��ذي تظه ��ر اأث ��اره كل ي ��وم ف ��ي ال�صارع هذا الدمج عل ��ى النا�س اأنف�صهم والمجال�س القروية
الفل�صطين ��ي ،وكان اآخ ��ره موج ��ة الحتجاجات �صد والمحلي ��ة والبلديات  ،وف ��ي نهاية الجتم ��اع اأجاب
غ ��الء الأ�صع ��ار والمحروق ��ات  ،واأك ��د عل ��ى اأن هذا القوا�صم ��ي ع ��ن مجموعة من الأ�صئل ��ة التي طرحها
الو�ص ��ع يتطلب م ��ن الحكوم ��ة الفل�صطينية تحديات الوفد والمتعلقة بالآلي ��ات التي تحكم عالقة الحكم
ومه ��ام اإ�صافي ��ة لحت ��واء النفج ��ار الحا�ص ��ل ف ��ي المحل ��ي بالنا� ��س وبموؤ�ص�ص ��ات المجتم ��ع المدن ��ي،
ال�ص ��ارع الفل�صطيني،وذلك في ظل ا�صتمرار �صيا�صة والقطاع الخا�س.
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إنجازات
�إ�شتالم معد�ت �لكترونية
ت�صلم ��ت وزارة الحكم المحلي مجموعة من الأجهزة
والمع ��دات الإلتكروني ��ة الالزم ��ة للعم ��ل والتي تاأتي
�صم ��ن اإط ��ار الدع ��م الفني ال ��ذي يقدم ��ه برنامج
تطوير الحكم المحل ��ي والقطاع المدني الذي تنفذه
موؤ�ص�ص ��ة التعاون الفن ��ي الألمان ��ي ( )GIZبتفوي�س
من الوزارة الإتحادي ��ة للتعاون القت�صادي والتنمية
الألمانية (.)BMZ

واأثنى القوا�صمي خ ��الل حفل ال�صتالم على التعاون
الم�صتم ��ر والمتوا�ص ��ل بي ��ن الجانبي ��ن الألمان ��ي
والفل�صطيني و�صكر القائمين على البرنامج الخا�س
بدعم قط ��اع الحكم المحلي ،متمني� � ًا اإبقاء التعاون
ف ��ي كافة المج ��الت والعمل على دعم ه ��ذا القطاع
الهام والحيوي.
م ��ن جانب ��ه اأو�صح مدي ��ر البرنامج اأولري� ��س نت�صكي
اأهمية البرنامج كونه ي�صاهم في دعم القطاع المحلي
الذي يق ��دم الخدم ��ات الجتماعية والبن ��ى التحتية
للمواطنين واأثرها في دعم قطاع الحكم المحلي.
يذك ��ر اأن الدوائر الت ��ي ت�صلمت تلك المعدات �صملت
( )GISوالتخطي ��ط ال�صتراتيجي التنموي والتوجيه
والرقابة والنوع الجتماعي.

�لوزير �لقو��شمي يلتقي �لقن�شل
�لت�شيلي لدى �ل�شلطة �لوطنية
�لفل�شطينية
التقى د .خالد القوا�صمي وزير الحكم المحلي ممثل
جمهورية ت�صيلي لدى ال�صلط ��ة الوطنية الفل�صطينية
أو�ص ��ا وبح ��ث مع ��ه اآلي ��ة الدع ��م لقط ��اع
خورخ ��ي ا ّ
الحكم المحل ��ي ،حيث �صكر القوا�صم ��ي الجمهورية
الت�صيلي ��ة على الدعم الذي تقدمة للحكومة وال�صعب
الفل�صطني ��ي ،وتم التفاق على ا�صتمرار التعاون بين
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الجانبي ��ن والعم ��ل على تطوي ��ر بروتوك ��ول التعاون
الفل�صطيني الت�صيلي ومرا�صلة الجهات ذات العالقة
من اأجل تقديم مقترحات ف ��ي هذا المجال ،واأتفق
اأي�ص ًا على تزوي ��د ال�صفارة الت�صيلية بتقرير مترجم
باللغتين العربية والإنجليزية حول الزيارة التي قام
به ��ا وزير الحكم المحلي اإل ��ى جمهورية ت�صيلي وتم
خالله ��ا الإط ��الع على التجرب ��ة الت�صيلي ��ة ،خا�صة
فيما يتعلق بجباية الر�ص ��وم وال�صرائب واآلية اإعادة
توزيعه ��ا بحي ��ث ت�صمن العدال ��ة لجمي ��ع البلديات
ال�صغي ��رة منه ��ا والكبي ��رة ،وكذلك الط ��الع على
قان ��ون ال�صفافي ��ة والنزاه ��ة الذي ت ��م اعتماده من
قب ��ل البرلمان الت�صيل ��ي وتطبيقه عل ��ى الموؤ�ص�صات
الحكومية و�صبه الحكومية.

وف ��ي بداي ��ة اللق ��اء عر� ��س القوا�صم ��ي خط ��ة عمل
ال ��وزارة المتمثل ��ة في اإج ��راء النتخاب ��ات المحلية
واآخر الم�صتج ��دات المتعلقة بتلك النتخابات داعي ًا
الح�ص ��ور اإل ��ى الم�صاركة في عملي ��ة المراقبة عليها
من اأجل اأن تكون انتخابات نزيهة وديمقراطية ،كما
اأ�ص ��ار اإلى عملي ��ة ماأ�ص�صة الحك ��م المحلي ومجال�س
الهيئ ��ات المحلية ،م�صي ��ر ًا اإلى الأزم ��ة المالية التي
تعان ��ي منه ��ا ال�صلط ��ة الفل�صطيني ��ة .وفيم ��ا يتعل ��ق
بمو�ص ��وع الدم ��ج اأ�صار اإل ��ى ا�صتم ��رار الحكومة في
عملية دمج الهيئات المحلية من اأجل تقديم خدمات
اأف�ص ��ل للمواطنين وتحقيق التنمي ��ة المحلية ،وعرج
على خط ��ة الحكومة ممثل ��ة بوزارة الحك ��م المحلي
ف ��ي تنمي ��ة مناط ��ق (ج) ،حي ��ث �صيتم العم ��ل على
التخطيط الح�صري لهذه المناطق ،وتقديم م�صاريع
اإغاثي ��ة لها ،اإ�صافة اإل ��ى تطويرها بم ��ا يتنا�صب مع
تطوي ��ر القت�ص ��اد فيه ��ا ،واأو�صح ني ��ة الحكومة في
دع ��م الهيئات المحلية من خالل العمل على م�صروع
تطوير المجال�س القروية عل ��ى غرار م�صروع تطوير
المجال�س البلدية.

كما ت ��م خالل اللق ��اء التطرق اإلى مذك ��رة التعاون
الت ��ي تمت بين الجانبين الفل�صطين ��ي والت�صيلي في
قط ��اع الحكم المحل ��ي في اإطار بروتوك ��ول التعاون
الموقع بين الرئي�س محمود عبا�س ونظيره الت�صيلي
�صب�صتيان بانييرا في �صهر اآذار من العام (.)2011
وت ��م التاأكي ��د على زي ��ارات متبادلة بي ��ن الجانبين
تهدف اإل ��ى دعم قطاع الحك ��م المحلي ،وقطاعات واأثنى القوا�صمي على دور مجموعة العمل القطاعية
فل�صطينية اأخرى في اإط ��ار الدعم الت�صيلي لل�صلطة ودعمه ��ا المتوا�صل لقطاع الحك ��م المحلي من اأجل
الفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها الوطنية.
الم�صاهم ��ة ف ��ي تحقي ��ق التنمية المحلي ��ة والو�صول
اإل ��ى بلدي ��ات كبيرة ق ��ادرة عل ��ى تقدي ��م الخدمات
ً
�لقو��شمي :يعقد �جتماعا مع ممثلي للمواطني ��ن ب�ص ��كل اأف�ص ��ل .م�صي ��ر ًا اإل ��ى الح�صور
مجموعة �لدول �لمانحة في قطاع
الكبير لممثلي الدول المانحة في هذا المجال  ،مما
يدل عل ��ى مدى التزام ه ��ذه الدول بتقدي ��م المزيد
�لحكم �لمحلي
م ��ن الم�صاعدات وتبني برامج لل ��وزارة  ،تهدف اإلى
ناق�ص ��ت مجموعة العم ��ل القطاعية لقط ��اع الحكم
اإحداث نقلة نوعية على �صعيد قطاع الحكم المحلي.
المحل ��ي الم�صتج ��دات الأخي ��رة ف ��ي ه ��ذا القطاع
والعدي ��د م ��ن الق�صاي ��ا ذات العالق ��ة ف ��ي التنمية ه ��ذا وقدم ه�صام كحيل المدي ��ر التنفيذي في لجنة
المحلي ��ة .جاء ذلك خ ��الل اجتماعها برئا�صة وزير النتخابات المركزية ،عر�ص ًا حول اآخر الم�صتجدات
الحك ��م المحل ��ي وح�ص ��ور ممثلين عن كاف ��ة الدول الت ��ي و�صل ��ت اإليها �صير اإج ��راء عملي ��ة النتخابات
والموؤ�ص�ص ��ات المانح ��ة لهذا القط ��اع ،والموؤ�ص�صات المحلي ��ة ،م�صي ��ر ًا اإل ��ى �صي ��ر تل ��ك الإج ��راءات
ذات العالقة بقطاع الحكم المحلي.
بالتج ��اه ال�صحيح ،كما لف ��ت اإلى وجود تحالف من

إنجازات
موؤ�ص�صات المجتمع المدني برئا�صة الهيئة الم�صتقلة
لحق ��وق الإن�صان تقوم بدور رقابي عل ��ى عملية �صير
النتخابات من اأجل اأن تكون نزيهة و�صفافة.

النتخابي ��ة  ،والإجاب ��ة عل ��ى الأ�صئل ��ة المختلف ��ة
الت ��ي رفعه ��ا الم�صارك ��ون ،وحي ��ث دار نقا�س مطول
ح ��ول المو�ص ��وع والم�ص ��اكل الت ��ي تعتر�صه ��ا ودور
ه ��ذه الموؤ�ص�صات ف ��ي العملية النتخابي ��ة ،واأعربت
موؤ�ص�ص ��ات المجتمع المدني ع ��ن م�صاندتها ودعمها
لخط ��وة النتخابات ،واأبدت ا�صتع ��داد ًا تام ًا للتعاون
في التروي ��ج لأهمية الم�صاركة ،موؤك ��دة اأنها �صتكون
طرف ًا مراقب ًا على تلك النتخابات.

وعر�ص ��ت �صري ��ا م ��ن البنك الدول ��ي درا�ص ��ة حول
الم�صاءل ��ة المجتمعي ��ة واإي ��رادات البلدي ��ات واآخ ��ر
التطورات ف ��ي مجال تطوير البلديات واآفاق التعاون
بينهما ،فيما قدم المهند�س عبد المغني نوفل مدير
عام �صن ��دوق تطوي ��ر واإقرا�س البلدي ��ات نيابة عن
وكيل ال ��وزارة عر�ص ًا عم ��ا و�صلت اإلي ��ه عملية دمج ان هذا الجتماع جاء ا�صتكما ًل لعدد من الجتماعات
الت ��ي �صبق ��ت م ��ع الف�صائ ��ل والأح ��زاب ال�صيا�صية
الهيئ ��ات المحلي ��ة وما ت ��م و�صيتم اإنج ��ازه في هذا
ً لمناق�صة مو�صوع اإجراء النتخابات المحلية.
المجال ،فيما قدم ممثلو موؤ�ص�صة ( )USAIDعر�صا
حول برنامج الحكم المحلي واأهدافه ومخططاته.

لقاء�ت د�خلية

�جتماع تقييمي لو�قع �شركات �لكهرباء
�لمملوكة من قبل �لهيئات �لمحلية

الإجراءات والمتطلب ��ات القانونية الالزمة للحفاظ
عل ��ى مق ��درات ال�ص ��ركات خ ��الل فت ��رة النتخابات
واآلية ا�صتقالة اأع�صاء مجال� ��س البلديات المنتدبين
كاأع�صاء مجال�س اإدارة في هذه ال�صركات.

�للجنة �لفنية لتخ�شي�س �لأر��شي
�لحكومية تدر�س �لم�شاريع �لمقدمة
لها من مختلف �لمحافظات
عقدت اللجنة الفنية لتخ�صي�س الأرا�صي الحكومية
جل�صته ��ا ال�صابع ��ة والع�صرون في مق ��ر وزارة الحكم
المحلي لمناق�صة الم�صاريع التي ت�صعى الجهات ذات
العالق ��ة اإلى اأخ ��ذ موافقة اللجن ��ة بتخ�صي�صها لها
لإقامة اأغرا�س متعددة عليها ،واتخذت عدة قرارات
للم�صاريع المقدمة اإليها.

لقاء م�شترك بين م�شترك بين وز�رة
�لحكم �لمحلي و�لموؤ�ش�شات �لمدنية
حول �لنتخابات �لمحلية

عق ��د وزير الحك ��م المحلي د.خالد فه ��د القوا�صمي
اجتماع� � ًا م ��ع رئي� ��س �صلط ��ة الطاقة د.عم ��ر كتانة
ومراق ��ب ال�ص ��ركات نظ ��ام اأي ��وب بح�ص ��ور الوكيل
الم�صاع ��د ل�صوؤون المديري ��ات محمد ح�صن جبارين
ومدير عام التوجيه والرقابة محيي الدين العار�صة
وعم ��ر �صرقية ع�صو مجل�س اإدارة هيئة تنظيم قطاع
الكهرب ��اء لبح ��ث مو�ص ��وع النتخاب ��ات واأثرها على
�ص ��ركات توزيع الكهرباء المملوك ��ة للهيئات المحلية
وخ�صو�ص� � ًا ف ��ي المرحل ��ة الحالي ��ة الت ��ي يت ��م فيها
الإعداد والتح�صير لتلك النتخابات.

الأ�صكال مع اإتمام الم�صالحة الوطنية.

من جهته اأ�ص ��ار كتانة اإلى اأهمية م�صوؤولية الإ�صراف
على �ص ��ركات الكهرب ��اء وتقا�ص ��م الم�صوؤوليات بين
مراقب ال�ص ��ركات ومجل�س تنظيم قط ��اع الكهرباء،
م�صي ��ر ًا اإل ��ى اأن المجل� ��س ب�ص ��دد تو�صي ��ع نط ��اق
و�صالحيات مدق ��ق الح�صابات الخارجية بحيث يتم فف ��ي محافظة الخليل تمت مناق�صة ودرا�صة اإمكانية
الموافقة على تخ�صي�س اأر�س حكومية لإقامة متنزه
الإطالع ومحا�صبة ال�صركات.
ع ��ام في كل من بلدتي نوب ��ا وخارا�س واإن�صاء حديقة
كم ��ا بحث المجتمعون الإج ��راءات التي تم اتخاذها عام ��ة في بلدة بي ��ت اأول بطلب من روؤ�ص ��اء الهيئات
مع البلديات به ��ذا الخ�صو�س خالل الفترة الحالية المحلية فيها.
واإمكانية التكامل بين الموؤ�ص�صات الحكومية.
وف ��ي محافظ� � � ��ة طولك ��رم تم ��ت مناق�ص ��ة م�صروع
وفي نهاية الجتماع تم التفاق على اأن يتولى مراقب اإ�ص ��كان للمتقاعدي ��ن الع�صكريين بطل ��ب من رئي�س
ال�ص ��ركات التعمي ��م على �ص ��ركات توزي ��ع الكهرباء هيئتهم الوطنية.

اأك ��د القوا�صمي عل ��ى اأهمية التع ��اون الم�صترك بين
الحك ��م المحل ��ي وموؤ�ص�صات المجتم ��ع المدني على
�صعيد النتخابات المحلية  ،حيث التقى ممثلين عن
موؤ�ص�ص ��ات المجتم ��ع المحلي ،لإطالعه ��م على اآخر
التط ��ورات المتعلقة باإج ��راء النتخاب ��ات المحلية،
وتاأكيده على الوعد المقرر لعقدها في الع�صرين من
ت�صري ��ن اأول لهذا العام ،معرب ًا ع ��ن اأ�صفه عن عدم وترك ��ز الجتماع ح ��ول اأداء ال�ص ��ركات اأثناء مرحلة
اإجراء النتخابات في غزة وال�صفة مع ًا.
اإج ��راء النتخابات للهيئات المحلي ��ة وو�صع اأع�صاء
واأ�ص ��ار القوا�صم ��ي اإل ��ى اأن الحكوم ��ة الفل�صطيني ��ة مجل� ��س الإدارة المنتدبي ��ن م ��ن قب ��ل البلدي ��ات
ت ��رى اأهمي ��ة بالغ ��ة لالنتخابات المحلي ��ة وم�صلحة ونتائج النتخابات واأثرها عل ��ى عمل وم�صتقبل هذه
عام ��ة لل�صعب الفل�صطين ��ي ل تتعار�س باأي �صكل من ال�صركات.
واأك ��د القوا�صمي على اأهمية التع ��اون الم�صترك بين
وزارة الحك ��م المحلي وموؤ�ص�ص ��ات المجتمع المدني
م ��ن اأج ��ل �صم ��ان انتخابات نزيه ��ة و�صفاف ��ة تعمق
الديمقراطية ،وق ��ام باإطالعهم عل ��ى الإح�صاءات
المتعلق ��ة بالتجمعات ال�صكاني ��ة ،واأو�صاع المجال�س
القروي ��ة والبلدية وتجارب التجمعات ال�صغيرة التي
و�صفها بالحديث ��ة والتي تحتاج اإلى م�صاندة ومتابعة
خا�صة.
كم ��ا قام باإطالعهم على الخط ��وات الجارية حالي ًا،
وتواري ��خ التر�صي ��ح والعترا� ��س والطع ��ن والدعاية

واأ�ص ��ار وزير الحكم المحلي/رئي� ��س اللجنة د.خالد
فه ��د القوا�صمي اإل ��ى �صرورة درا�صة تل ��ك الم�صاريع
المقدمة للجنة قبل اأن تتم الموافقة على تخ�صي�س
الأرا�ص ��ي الحكومي ��ة لها ،لفت� � ًا اإلى اأنه ت ��م و�صيتم
تخ�صي�س الأرا�صي ح�صب الحاج ��ة لهذه الم�صاريع
تما�صي� � ًا مع برنام ��ج الحكومة «بناء الدول ��ة ،واإنهاء
الحتالل».
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إنجازات
وف ��ي محافظ ��ة جني ��ن تمت درا�ص ��ة م�ص ��روع اإن�صاء
مالع ��ب ريا�صية في بلدة يعبد ،وتعديل التخ�صي�س
ال�ص ��ادر ل�صال ��ح بلدية كفر راعي م ��ن مدر�صة اإلى
مدر�ص ��ة وقاع ��ة بطلب من رئي� ��س البلدي ��ة ،واإن�صاء
حديق ��ة عام ��ة في بيت ق ��اد بطلب من رئي� ��س بلدية
م ��رج ابن عامر ،وبناء غرفة ربط كهربائية في بلدة
قباطية بطلب من رئي� ��س البلدية ،اإ�صافة اإلى اإقامة
حديقة وملعب اأطفال بطلب من مجل�س قروي رابا.

دوام مديري ��ات الحك ��م المحل ��ي ف ��ي ي ��وم ال�صب ��ت يذك ��ر اأنه بعد اإجراء النتخابات المحلية �صيتم عقد
لمن ��ح الفر�صة لمن يرغب ف ��ي التر�صح لالنتخابات ور�صة عمل بالتعاون م ��ع لجنة النتخابات المركزية
المحلية ل�صتكمال الإجراءات القانونية لتر�صيحه .لتقييم تجربة هذه النتخابات ور�صد نقاط ال�صعف
والقوة فيها حتى يتم ال�صتفادة منها م�صتقب ًال.
وت ��م خالل الجتماع بحث عملي ��ة �صير التح�صيرات
وال�صتعدادات لالنتخابات واآلي ��ة التر�صح ومناق�صة
ع ��دة ق�صايا وم ��ن �صمنها ب ��راءة الذم ��ة ،حيث تم �لقو��شمي يختتم �جتماعاته �لدورية
التاأكي ��د عل ��ى وج ��وب ح�ص ��ول كل مواط ��ن تنطبق مع مديريات �لحكم �لمحلي

اأم ��ا في محافظ ��ة قلقيلية فقد تم ��ت درا�صة م�صروع
يتعل ��ق بحديق ��ة الحيوان ��ات بطلب من رئي� ��س بلدية
قلقيلي ��ة ،وف ��ي محافظ ��ة طوبا� ��س تم ��ت درا�ص ��ة
م�ص ��روع بناء مجم ��ع محاكم في طوبا� ��س بطلب من
رئي� ��س مجل� ��س الق�صاء الأعل ��ى ،وبن ��اء مدر�صة في
وادي الفارع ��ة بطلب من رئي� ��س المجل�س القروي ،
اإ�صاف ��ة اإلى اإقامة مركز ن�ص ��وي لمنطقة الأغوار في
طم ��ون /طوبا� ��س بطلب م ��ن محافظ اأريح ��ا ،وفي
محافظة نابل� ��س تمت درا�صة طلب زي ��ادة الم�صاحة
المخ�ص�ص ��ة لمرك ��ز ف ��ي نابل� ��س بطلب م ��ن وزيرة
ال�ص� �وؤون الجتماعية ،وكذلك م�ص ��روع تعديل الجهة
المخ�ص� ��س له ��ا بق ��رار التخ�صي� ��س ب ��دل وزارة
الريا�صة وال�صباب طلب من نادي جبل النار.
عليه �ص ��روط التر�صح ،عل ��ى براءة ذمة م ��ن الهيئة
المحلي ��ة التي يود التر�ص ��ح لمجل�صها ،تفيد بدفع كل
وف ��ي محافظة رام اهلل والبي ��رة تمت درا�صة م�صروع ما عليه من ر�صوم وم�صتحق ��ات لتلك الهيئة وت�صوية
البن ��اء القائ ��م لهيئ ��ة الق�صاء الع�صك ��ري بطلب من جمي ��ع اأموره بما فيها الم�ص ��اكل التنظيمية و�صريبة
وزي ��ر الداخلية ،وكذل ��ك م�صروع م�صتغ ��ل جزء منه الأم ��الك ور�ص ��وم المه ��ن .وفيم ��ا يتعل ��ق بروؤ�ص ��اء
كمكب نفاي ��ات وترغب البلدي ��ة ال�صتفادة من باقي واأع�ص ��اء وموظف ��ي الهيئ ��ات المحلي ��ة الحاليي ��ن،
القطعة في بيع الحجارة وال�صخور بطلب من رئي�س فاإن ��ه يج ��ب اأن ت�صادق ب ��راءة الذم ��ة الخا�صة بهم
بلدي ��ة الطيبة .وفي محافظة بي ��ت لحم تمت درا�صة م ��ن قبل مدير ع ��ام مديرية الحك ��م المحلي كل في
م�ص ��روع بن ��اء خ ��زان مياه ف ��ي بتير ،وبن ��اء مخازن محافظته ،وذلك بعد اأن تتم عملية الفح�س الدقيق
مركزية لق ��رى الريف الغربي ،وبن ��اء مقر للمجل�س لملفاتهم ورفع ن�صخة من براءة الذمة للجنة متابعة
بطل ��ب من مجل� ��س الخدمات الم�صت ��رك ريف غرب النتخابات في وزارة الحكم المحلي.
بي ��ت لح ��م ،واإع ��ادة عر� ��س التخ�صي� ��س ل�صال ��ح
جمعي ��ة المكفوفين .يذكر اأن ه ��ذه التو�صيات �صيتم كما تم خالل الجتماع التاأكيد على �صرورة ومتابعة
رفعها اإلى مجل�س الوزراء للم�صادقة عليها.
ا�صتقالت موظفي وروؤ�صاء واأع�صاء الهيئات المحلية
الذين ينوون تر�صيح اأنف�صهم لتلك النتخابات ،وفي
هذا الإطار تم التاأكيد اأي�ص ًا على اأن موظفي �صركات
�جتماع مو�شع لمديري مديريات
الكهرباء وم�صال ��ح المياه والمجال� ��س الم�صتركة ل
�لحكم �لمحلي لبحث �لتح�شير�ت
يعتب ��رون موظف ��ي هيئات محلي ��ة وبالتالي ل يتطلب
لالنتخابات �لمحلية
منهم تقديم ال�صتقالة.
اأكد وزي ��ر الحكم المحل ��ي د.خالد فه ��د القوا�صمي
واأكد المجتمعون على �صرورة اإجراء النتخابات في
خ ��الل اجتم ��اع مو�ص ��ع عقده م ��ع الم ��دراء العامين
كافة التجمع ��ات ال�صكانية ال�صغيرة والتي تقع خلف
لمديري ��ات الحك ��م المحل ��ي بمختل ��ف المحافظات
الجدار في كافة المحافظ ��ات لتعزيز�صمود وتثبيت
وبح�صور الم ��دراء العامين في ال ��وزارة على وجوب
وجود المواطنين في هذه التجمعات.
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اختت ��م وزير الحكم �صل�صلة من الجتماعات الدورية
التي عقدها م ��ع اإحدى ع�صرة مديرية من مديريات
الحك ��م المحلي في كافة محافظ ��ات الوطن وتتمثل
ف ��ي محافظ ��ات (رام اهلل والبي ��رة  ،والقد� ��س ،
والخلي ��ل  ،واأريح ��ا ،وقلقيلي ��ة ،طوبا� ��س ،و�صلفيت،
وطولكرم ،وبيت لحم ،ونابل�س ،وجنين) .
وتمحورت هذه الجتماعات حول مناق�صة الإنجازات
الت ��ي قام ��ت كل مديري ��ة بتحقيقه ��ا ،خا�ص ��ة ف ��ي
مجالت الرقابة والموازنات والتنظيم والم�صاريع.
وتط ��رق القوا�صم ��ي اإل ��ى اأه ��م العقب ��ات والم�صاكل
والق�صاي ��ا العالق ��ة الت ��ي تواج ��ه عم ��ل المديريات،
ومناق�صة اأ�صباب التاأخر في اإنجازها ،وطرح الطرق
الكفيل ��ة بح ��ل وت�صهيل ه ��ذه العقبات ،مرك ��ز ًا على
اأهمية التخطيط والمتابعة المهنية ،ليت�صنى للوزارة
تحقيق الأهداف المرجوة.
واأ�ص ��ار القوا�صم ��ي اإل ��ى اأهمي ��ة العمل عل ��ى تحفيز
الهيئات المحلية من اأجل تحقيق اإنجازاتها وم�صاندة
النا�س واللت�ص ��اق باحتياجاتهم ومطالبهم ل�صمان
عملية التع ��اون المتبادل م ��ع وزارة الحكم المحلي،
خا�ص ��ة في تحقيق الم�صاركة الفاعلة في النتخابات
المحلي ��ة التي اأٌجريت في الع�صري ��ن من ت�صرين اأول
(.)2012

إنجازات
جدي ��ر ذك ��ره اأن القوا�صم ��ي يق ��وم بعق ��د ه ��ذه
الجتماعات ب�ص ��كل دوري وكل ثالثة اأ�صهر لمناق�صة
ق�صاي ��ا عام ��ة وداخلي ��ة تتعل ��ق بعم ��ل واإنج ��ازات
وتقاري ��ر وزارة الحكم المحل ��ي المختلفة وخططها
الم�صتقبلية.
في �شـ ـ ــوء �إعالنه عن بع�س �لق�شـ ــايا �لإجر�ئيـ ــة
�لمتعلقة ببر�ءة �لذمة

واأكد على �صرورة التزام موظفي الوزارة ب�صكل
كامل بما جاء في قانون النتخابات المحلية بهذا
الخ�صو�س ،وعلى �صرورة اأن يقدم الموظف الذي
ينوي التر�صح لالنتحابات ا�صتقالته من عمله
في الوزارة قبل انتهاء الفترة الخا�صة بالتر�صح
(.)2012/9/9-2012/9/1

ور�س عمل

�لقو��شمي ي�شدد على حيادية وز�رة
�لحكم �لمحلي في �لنتخابات �لمحلية ور�شة عمل لمر�جعة تحديث �لخطة
�لقادمة
�ل�شتر�تيجية للعامين �لمقبلين

اأعلن وزي ��ر الحكم المحلي د.خال ��د فهد القوا�صمي
ع ��ن بع� ��س الق�صاي ��ا الإجرائي ��ة المتعلق � ��ة باآلي ��ة
التر�ص ��ح لنتخاب ��ات الهيئات المحلي ��ة التي اجريت
ف ��ي ( ،)2012-10-20مو�صح� � ًا ،وح�ص ��ب الم ��ادة
(/20ه� ��) م ��ن قان ��ون النتخاب ��ات المحلي ��ة رق ��م
( )10للع ��ام ( )2005فاإن ��ه يتعين عل ��ى كل مواطن
فل�صطيني تنطبق عليه �ص ��روط التر�صح لالنتخابات
ويرغ ��ب في تر�صيح نف�صه ،الح�صول على براءة ذمة
م ��ن الهيئة المحلي ��ة التي يقطن فيها وي ��ود التر�صح
لمجل�صها ،تفيد بدفع ما عليه من ر�صوم وم�صتحقات
لتل ��ك الهيئة وت�صوية جميع اأم ��وره بما فيها الم�صاكل وخالل افتتاحه الور�صة اأ�صار القوا�صمي اإلى اأن هذه
الور�صة تهدف اإلى مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه من
التنظيمية و�صريبة الأمالك ور�صوم المهن.
خطط تنفيذية لالأع ��وام ( )2012-2011ومراجعة
كما اأو�صح اأن براءة الذمة �صخ�صية وخا�صة بالفرد وتحدي ��ث الخط ��ة ال�صتراتيجي ��ة (،)2014-2013
نف�ص ��ه ،ول تتعلق باأية التزامات على اأحد من اأقاربه م�صي ��ر ًا اإل ��ى الخب ��رات المتراكم ��ة ل ��دى الإدارات
بالهيئ ��ة المحلي ��ة .اأما فيما يتعلق بروؤ�ص ��اء واأع�صاء واإمكانية ال�صتفادة منها في تعميق التجربة وتعميم
وموظفي الهيئ ��ات المحلية الحاليي ��ن فاإنه يجب اأن نتائجها ،م�صدد ًا على �ص ��رورة التزام تلك الإدارات
ت�ص ��ادق براءة الذم ��ة الخا�صة بهم م ��ن قبل مدير بالخط ��ط التنفيذية ال�صنوية التي يتم و�صعها �صمن
ع ��ام مديرية الحكم المحلي كل في محافظته وذلك الإطار ال�صتراتيجي للخطة.
بعد اأن تت ��م عملية الفح�س الدقي ��ق لملفاتهم ورفع
ن�صخة من براءة الذمة للجنة متابعة النتخابات في يذك ��ر اأن مرتكزات الخط ��ة ال�صتراتيجية (-2010
 )2014تق ��وم على تحديد م�صوؤولي ��ات وزارة الحكم
وزارة الحكم المحلي في البيرة.
المحل ��ي ،كم ��ا حددته ��ا الحكوم ��ة الثالث ��ة ع�ص ��رة
في �صياق مت�صل �صدد القوا�صمي على �صروة حيادية والعتم ��اد الكلي والح�صري ف ��ي اإعداد هذه الخطة
وزارة الحكم المحلي في عملية النتخابات المحلية عل ��ى ق ��درات ومه ��ارات كادر ال ��وزارة ،اإ�صافة اإلى
القادمة ،وذلك ا�صتناد ًا للمادة ( )18فقرة (د) من اعتماد مو�صوع النوع الجتماع ��ي في اإعداد وتنفيذ
قانون رقم ( )10للع ��ام ( ،)2005معلن ًا اأنه ل يحق تل ��ك الخطة .ه ��ذا وتتبع ال ��وزارة اأ�صل ��وب الخطط
لأي موظف مهم ��ا كانت درجت ��ه الوظيفية ا�صتغالل التنفيذي ��ة ال�صنوي ��ة ،حيث يتم كل �صن ��ة الطلب من
من�صب ��ه الوظيف ��ي اأو ا�صتخ ��دام اأي م ��ن ممتل ��كات الإدارات و�ص ��ع خططهم التنفيذية ومتابعة تنفيذها
الوزارة في التدخل بالعملية النتخابية ل�صالح جهة وقيا�س مدى الإنجاز فيها.
اأو فئة اأو تنظيم �صيا�صي اأو غير ذلك �صواء كان ذلك
بطريق ��ة مبا�ص ��رة اأو غي ��ر مبا�صرة ،وذل ��ك ل�صمان وعر� ��س الم�صت�ص ��ار �صليمان ال�صعيف ��ي نقاط القوة
ف ��ي اآلي ��ة العم ��ل وتتمث ��ل ف ��ي الفك ��ر والممار�ص ��ة
�صفافية ونزاهة الوزارة في العملية النتخابية.

نظمت وحدة ال�صيا�صات والتخطيط في وزارة الحكم
المحل ��ي بالتع ��اون م ��ع موؤ�ص�ص ��ة ( )CHFالدولي ��ة
وبتموي ��ل م ��ن ( )USAIDور�ص ��ة عم ��ل لمراجع ��ة
وتحدي ��ث الخط ��ة ال�صتراتيجية لالأع ��وام (-2010
 )2014بح�ص ��ور وزير الحكم المحل ��ي د.خالد فهد
القوا�صم ��ي ووكي ��ل ال ��وزارة المهند�س م ��ازن غنيم
وال ��وكالء الم�صاعدين والمدراء العامين في الوزارة
ومديريات الحكم المحلي في مختلف المحافظات ،
وممثلين عن موؤ�ص�صة( )CHFالدولية .

الإداري ��ة ،وبن ��اء الق ��درات والتمكي ��ن ،والممار�صة
العلمي ��ة ال�صحيح ��ة ،والمتابع ��ة والتقيي ��م والقدوة
الح�صن ��ة ،كما تط ��رق اإلى نقاط يج ��ب اأخذها بعين
الإعتب ��ار والعم ��ل عل ��ى تجاوزها في حي ��ن اأكد على
التخطيط المالي لفت ًا اإلى �صرورة توافق التخطيط
ال�صتراتيج ��ي م ��ع تخطيط مالي �صحي ��ح ،وتحديد
الأولوي ��ات والعم ��ل على اإع ��ادة جدولته ��ا بناء على
تكلفة تنفيذ الن�صاطات.
وتم و�صع خطة تنفيذية لالأعوام ( ) 2014 / 2013
وتمت مناق�صة هذه الأن�صطة من خالل عمل م�صترك
بين اإدارات الوزارة.
وف ��ي نهاي ��ة الور�ص ��ة ت ��م الخ ��روج بع ��دة تو�صي ��ات
منه ��ا عم ��ل جماع ��ي م�صت ��رك لمراجع ��ة الخط ��ة
ال�صتراتيجية ال�صتكمالي ��ة للوزارة ،بهدف الخروج
بوثيق ��ة خط ��ة ا�صتراتيجي ��ة واح ��دة تمث ��ل ال ��وزارة
يمك ��ن ا�صتخدامه ��ا ف ��ي ا�صتنب ��اط خط ��ة تنفيذية
�صنوية ل� �الإدارات ،بالإ�صافة اإلى تطوير خطة تمويل
لمخاطب ��ة المانحين من خالله ��ا ،واإدراك الأخطاء
التي واجهت تنفيذ خطط ( )2012-2010وتالفيها
خالل تنفيذ الطار ال�صتراتيجي لالأعوام (-2013
.)2014
ه ��ذا وت ��م ت�صكي ��ل لجن ��ة مكونة م ��ن وكيل ال ��وزارة
وال ��وكالء الم�صاعدين ووحدة ال�صيا�صات لمراجعة ما
تم و�صعه في الخطة التنفيذي ��ة ( )2014-2013من
قبل الإدارات للتاأكد على اأن الأن�صطة التي تم و�صعها
تكفي لإنجاز المبادرات المطروحة في الخطة.

جولت

خالل جولته في محافظات �لوطن :
�لقو��شمي  :نتمنى على �لهيئات
�لمحلية �لمحافظة على �لوجه
�لح�شاري للبلد ليبقى مظهر�ً ع�شرياً
خالل �لنتخابات �لمحلية.
�صمن جولته التي قام به ��ا د .خالد فهد القوا�صمي
لمحافظ ��ات الوطن والتي ت�صب ��ق انتخابات الهيئات
المحلي ��ة م ��ع طاقم م ��ن ال ��وزارة والت ��ي ا�صتهدفت
محافظ ��ات كل م ��ن (جنين ،وطوبا� ��س  ،وطولكرم،
وقلقيلي ��ة ،ونابل� ��س ،ورام اهلل ،والقد� ��س  ،وبي ��ت
لح ��م  ،والخليل) ،حيث كان ف ��ي ا�صتقبالهم طواقم
مديريات الحكم المحلي في هذه المحافظات ،وقد
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�صمل ��ت الزيارة ع ��دة لقاءات وج ��ولت ،وكانت تبداأ
بلق ��اء المحافظين لبحث الأمور المتعلقة بانتخابات
الهيئ ��ات المحلي ��ة ب�ص ��كل ع ��ام وم ��دى جاهزي ��ة
المحافظ ��ات على اإجرائها ،واأك ��د القوا�صمي خالل
اللق ��اءات اأن ��ه ل ��ن تكون هن ��اك دول ��ة دون ان يكون
هناك ديمقراطية وموؤ�ص�صات تعمل بنزاهة و�صفافية
نحو تحقي ��ق ال�صتقالل واإقامة الدول ��ة الفل�صطينية
واأن النتخاب ��ات المحلي ��ة هي مرحل ��ة مهمة لتعزيز
الديمقراطية وتقوية منظومة الحكم المحلي ،و�صكر
المحافظين وطواقم المحافظات على الدور الكبير
والتع ��اون البناء ال ��ذي تبذله ه ��ذه المحافظات في
ت�صهي ��ل مهمه عمل مديريات الحكم المحلي وكذلك
طال ��ب الهيئ ��ات المحلي ��ة بالمحافظة عل ��ى نظافة
الهيئات المحلية والمحافظة على مظهر البلد ليبقى
مظهر ع�صري ونظيف خ ��الل النتخابات المحلية،
وح ��ث المدار� ��س عل ��ى تنظي ��ف وترتي ��ب المدار�س
تح�صير ًا لليوم الثاني لدوامها .

والتقى القوا�صمي روؤ�صاء الهيئات المحلية الحاليين و�صع القرى ،واأن الحكومة �صتمد يد العون لهم ،كما
ف ��ي قاع ��ات البلدي ��ات المركزي ��ة وممثل ��ي الكت ��ل تم افتتاح مدخل بلدة جماعين.
النتخابي ��ة ف ��ي المحافظ ��ات كل على ح ��دة ،حيث
�صكره ��م عل ��ى جهوده ��م وخدماتهم الممي ��زة التي �لقو��شمي يتفقد �شير �لعملية
بذلوه ��ا ط ��وال فترة توليه ��م لتلك الهيئ ��ات وموؤكد ً
وت�صكيلا �لنتخابية في �لمحافظات �ل�شمالية
على اأن ��ه �صتتم ال�صتعان ��ة بهم وخبراته ��م
لج ��ان منهم لتطوي ��ر عمل الهئي ��ات المنتخبة  ،كما اطلع ��ت طواقم م ��ن وزارة الحكم المحل ��ي برئا�صة
اأك ��د في ه ��ذه اللقاءات عل ��ى دور ال ��وزارة في تهيئة الوزي ��ر د .خال ��د فه ��د القوا�صم ��ي ووكي ��ل ال ��وزارة
الأجواء والظ ��روف المنا�صبة لالنتخاب ��ات المحلية المهند� ��س م ��ازن غني ��م خ ��الل جولة تفقدي ��ة على
مبين� � ًا الإج ��راءات المتعلق ��ة بال�صت ��الم والت�صلي ��م �صي ��ر العملي ��ة النتخابي ��ة ف ��ي مراكز القت ��راع في
وانتخ ��اب الرئي� ��س بع ��د النتخاب ��ات ومجيب� � ًا على المحافظات ال�صمالية.
ا�صتف�ص ��ارات الح�ص ��ور والت ��ي تركزت عل ��ى الأمور
وكان د .القوا�صم ��ي ق ��د اأدل ��ى ب�صوته ف ��ي مدر�صة
القانونية والإجرائية المتعلقة بالنتخابات.
الح�صين الثانوي ��ة للذكور في محافظة الخليل خالل
و�ص ��رح باأن النتخاب ��ات المحلية ه ��ي مرحلة مهمة جولت ��ه التفقدي ��ة ف ��ي كل م ��ن محافظ ��ات الخلي ��ل
لتعزيز الديمقراطية وتقوية منظومة الحكم المحلي والقد�س وبيت لحم ورام اهلل.
واأن النتخاب ��ات المحلية فر�صة حيوية ومهمة واأحد
واطل ��ع القوا�صم ��ي عل ��ى �صي ��ر العملي ��ة النتخابي ��ة
عنا�صر نجاح قطاع الحكم المحلي.
و�صالمته ��ا وتح ��دث اإلى و�صائل الإع ��الم ،حيث اأكد
كما اأ�ص ��ار القوا�صم ��ي اإلى وجود برنام ��ج مكثف تم
اإع ��داده من اأج ��ل اإجراء عملي ��ة تدري ��ب لالأع�صاء
المنتخبي ��ن ،حي ��ث �صيرك ��ز البرنامج عل ��ى اإعطاء
�ص ��ورة وا�صحة لالأع�صاء والع�ص ��وات في فهم عمل
الهيئات المحلية وبيان طبيعة عمل هذه الهيئات من
خالل قانون الهيئات المحلية.

على اأن النتخابات عر� ��س فل�صطيني بامتياز ،تعمق
الديمقراطي ��ة الفل�صطيني ��ة ب ��كل نزاه ��ة و�صفافي ��ة
وم�صوؤولية ،مثمن ًا الإجراءات المنظمة وال�صل�صة التي
ت�صهل عملية القت ��راع� ،صاكر ًا الأجهزة الأمنية على
دورها في حماية العملية النتخابية في مناخ هادىء
وح�صاري بهيج.

كما قام القوا�صمي بالإجابة على كافة ال�صتف�صارات
الت ��ي رفعت من قبل روؤ�صاء الهيئات المحلية الحالية
وممثل ��ي الكتل ،والت ��ي كانت في مجمله ��ا في �صلب
الإجراءات والقوانين المتبعة في العملية النتخابية
واأك ��د المحافظ ��ون عل ��ى وج ��ود خط ��ة اأمني ��ة ت ��م
وما يتلوها من اإجراءات ال�صتالم والت�صليم.
و�صعها بي ��ن كافة موؤ�ص�صات ال�صلطة من اأجل اإجراء
انتخاب ��ات حرة ونزيهة ،واأن هن ��اك تعاون ًا بناء بين وخ ��الل جولته ق ��ام القوا�صمي والوف ��د المرافق له
المحافظات وال ��وزارة لمتابعة مو�ص ��وع النتخابات بافتتاح ع ��دد من الم�صاريع ومنه ��ا في قرية “عرب
وب�صكل فع ��ال ،واأكد الطرفان عل ��ى اأن المحافظات الرما�صين” ،حيث ق ��ام وبم�صاركة محافظ قلقيلية
وال ��وزارة والهيئ ��ات المحلية هم �ص ��ركاء في مجال العمي ��د ربي ��ح الخندقج ��ي ووكي ��ل وزارة التربي ��ة
التنمي ��ة والبناء  ،كما تم بحث العديد من الموا�صيع والتعلي ��م بافتت ��اح مدر�ص ��ة “ع ��رب الرما�صي ��ن
الجنوب ��ي” ،واأك ��د القوا�صم ��ي خ ��الل كلمت ��ه عل ��ى
والق�صايا الم�صتركة في قطاع الحكم المحلي.
اأن ال�صلط ��ة الوطني ��ة الفل�صطيني ��ة تعم ��ل على دعم
ثم التقى القوا�صمي طواقم مديريات الحكم المحلي الهيئات المحلي ��ة الفل�صطينية ،خا�صة الهيئات التي
في مقار المديرية واطلع على �صير العمل فيها ،حيث تق ��ع في مناط ��ق (ج) وكذل ��ك الواقع ��ة خلف جدار
ا�صتم ��ع اإل ��ى عر�س مف�ص ��ل لإنج ��ازات المديريات ال�ص ��م والف�ص ��ل العن�صري ،وذلك م ��ن اأجل تثبيت
للثالث ��ة اأ�صه ��ر الما�صي ��ة والخطة الربعي ��ة الأخيرة المواطنين ف ��ي اأرا�صيهم وتعزيز �صمودهم والتعهد
لهذا العام لكافة دوائر المديريات الإدارية والمالية بتقدي ��م الدع ��م الالزم له ��م بحيث �صيك ��ون لديهم
والتوجيه والرقابة والم�صاريع والتخطيط والتنظيم .م�صاري ��ع تنموية  ،وكذلك مخططات هيكلية لتنظيم

ورافق القوا�صمي في جولته كل من د .هاني الحروب
مدي ��ر ع ��ام العالق ��ات العام ��ة والإعالم وولي ��د اأبو
حالوة م�صت�صار الوزي ��ر وكان في ا�صتقبالهم (:رائد
ال�صرباتي ،والمهند�س ر�صيد عو�س ،والمهند�س اياد
خل ��ف ،وعب ��د اهلل عبد الواح ��د ،ورائ ��د البرغوثي،
و�صمير من�صور) كل في محافظته.
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وف ��ي تاري ��خ ( )2012/10/24ق ��ام الوزي ��ر بعق ��د
موؤتم ��ر �صحفي ف ��ي المركز الإعالم ��ي الفل�صطيني
ح ��ول ال�صتالم والت�صليم الت ��ي �صتجرى في الهيئات
المحلية وتدريب رووؤ�ص ��اء واأع�صاء مجال�س الهيئات
المحلية.
كم ��ا تابع ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي ممثل ��ة بالوزير
القوا�صمي ووكيل ال ��وزارة عملية ال�صتالم والت�صليم
للهيئ ��ات المحلي ��ة المنتخب ��ة من الهيئ ��ات القديمة
�صاكري ��ن الطرفين عل ��ى جهودهم لإنج ��اح العملية
النتخابي ��ة موؤكدي ��ن اأن الوزارة �صتق ��ف اإلى جانب
الهيئ ��ات المنتخب ��ة ،وعملية ال�صتف ��ادة من خبرات
روؤ�صاء واأع�صاء الهيئات المحلية القديمة.

إنجازات

وكيل وزارة احلكم احمللي املهندس مازن غنيم

�إعد�د� :شايل حنون
�صكرتير التحرير

دور فاعل مطلوب لتحقيق برنامج الحكومة «بناء الدولة واإنهاء االحتالل»

لقاء�آت مع م�شوؤولين دوليين
وعل ��ى هام�س اأعمال الموؤتمر عق ��د المهند�س غنيم
والوف ��د المرافق له �صل�صلة لقاءات ،فقد التقى نائب
الأمي ��ن العام لالأم ��م المتحدة ،والمدي ��ر التنفيذي
لمنظم ��ة الأم ��م المتح ��دة للم�صتوطن ��ات الب�صري ��ة
خوان كالو� ��س ،وبحث الجانبان �صب ��ل تطوير اآليات
تنفي ��ذ مذك ��رة التفاه ��م الت ��ي وقع ��ت بي ��ن وزارة
الحك ��م المحلي والمنظمة الدولية بخ�صو�س اأعمال
التخطيط الفيزيائي في المناطق الم�صماة ( ج ).

بن ــاء عل ــى برنامج �لحكوم ــة �لفل�شطينية «بناء �لدولة� ,إنه ــاء �لحتالل» فاإنه ل بد
من �إيجاد دور فل�شطيني فاعل لتحقيق �لهدف من هذ� �لبرنامج ,لذ� و�نطالقاً من
�لعم ــل عل ــى بناء موؤ�ش�شات �لدولة فاإن وز�رة �لحكم �لمحلي تلعب دور�ً حيوياً مهماً
م ــن خ ــالل �لعمل على تطوي ــر �لبنى �لتحتي ــة و�لخدماتية و�لتخطي ــط �لعمر�ني
وتطوي ــر وتنمية �لم ــدن ,حيث �شاركت دولة فل�شطين في �أعمال منتدى �لتخطيط
�لح�ش ــري �لعالم ــي �ل�شاد� ــس �ل ــذي �أقي ــم في مدين ــة نابول ــي �لإيطالية ف ــي �أيلول
( ,)2012و�ل ــذي ت ــم عقده م ــن قبل �لأمم �لمتح ــدة للم�شتوطن ــات �لب�شرية ,ومثل
دول ــة فل�شطي ــن في هذ� �لمنت ــدى وز�رة �لحك ــم �لمحلي ممثلة بوكيله ــا �لمهند�س
م ــازن غني ــم ,حيث تر�أ� ــس �لوفد �لفل�شطيني �ل ــذي �شم ( )46ع�ش ــو�ً يمثلون عدد�ً
م ــن �لموؤ�ش�ش ــات �لف�شطينية �لحكومي ــة و�لأهلي ــة و�لجامعات و�لهيئ ــات �لمحلية,
بح�شور �أكثر من ( )10.000م�شارك يمثلون �أكثر من ( )50دولة.

كما اأكد الجانبان على �صرورة دعم وا�صتمرار العمل
ف ��ي مناط ��ق محافظ ��ة القد� ��س وتحدي ��د ًا المتعلقة
باإنجاز المخططات التف�صيلية لالأحياء الفل�صطينية
واأعمال الترميم للبي ��وت الفل�صطينية دعم ًا ل�صمود
اأهلها وبقائهم فيها.

والأن�صط ��ة المختلف ��ة م ��ن خ ��الل زاوي ��ة فل�صطنيية
عر�صت فيها اأعمال فنية و�صور تحاكي واقع ال�صباب
الفل�صطين ��ي ،واأف ��الم ق�صي ��رة ركزت عل ��ى نماذج
واإنج ��ازات �صبابية ،ولوح ��ات فنية لمدين ��ة القد�س
وقبة ال�صخ ��رة الم�صرفة ،اإ�صافة اإلى توزيع الكوفية
الفل�صطينية على كل من زار الزاوية الفل�صطينية.

كما تم التفاق على تطوير المقترح الأولي الذي يتم
اإع ��داده بين منظم ��ة الأمم المتح ��دة للم�صتوطنات
الب�صري ��ة وهو م�صكل م ��ن وزارات (الحكم المحلي،
والتخطي ��ط ،والأ�صغ ��ال العام ��ة والإ�ص ��كان) ،حول
ال�صيا�ص ��ات ال�صتراتيجي ��ة الم�صتقبلي ��ة لبناء نظام
التخطيط والنمو الح�صري للمدن الفل�صطينية.

و�صمل ��ت اأعم ��ال الموؤتم ��ر ع ��دة موا�صيع م ��ن بينها
التخطي ��ط الح�صري ،والتنمي ��ة الم�صتدامة ،والنوع
الجتماع ��ي ،وموا�صي ��ع تتعل ��ق بفئة ال�صب ��اب ،ومن
الأن�صطة التي �صارك فيها الوفد الفل�صطيني ،تنظيم
معر� ��س فل�صطيني ح ��ول مدن فل�صطي ��ن وتحدياتها
التخطيطي ��ة ،وتخلل المعر�س العديد من الفعاليات
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إنجازات
�جتماعات مع م�شوؤولين عرب و�أجانب

والتاريخي ��ة بين ال�صعبين الكويتي والفل�صطيني ،وتم
خالل اللقاء بحث دور بنك التنمية الكويتي في دعم
تنفي ��ذ م�صاريع البن ��ى التحتية في الم ��دن والبلدات
الفل�صطيني ��ة ،وتفعي ��ل برنامج التواأمة بي ��ن بلديتي
الكوي ��ت والبيرة والذي تم طرح ��ه في موؤتمر المدن
الم�صتدام ��ة ف ��ي الم ��دن العربي ��ة وال ��ذي انعقد في
الكويت في �صهر اأيار من العام الحالي.

والتف ��ى غنيم وفد مملك ��ة البحري ��ن برئا�صة ال�صيخ
ح�ص ��ام بن عي�ص ��ى اآل خليف ��ة رئي�س دي ��وان مجل�س
ال ��وزراء البحرين ��ي ،اأك ��د خالل ��ه الطرف ��ان عل ��ى
العالق ��ات الثنائي ��ة الم�صترك ��ة و�صب ��ل تطويره ��ا
و�ص ��رورة اإيج ��اد اآلي ��ات التوا�ص ��ل الم�صتقبل ��ي من
اأجل تعميق وتطوي ��ر العالقات بين الهيئات المحلية
الفل�صطينية والبحرينية.
كم ��ا ا�صتقب ��ل غني ��م والوف ��د الفل�صطين ��ي المرافق
داندي ميجيريه ��و وزير الإ�صكان والتنمية الح�صرية
كم ��ا التقى غنيم وفد ًا م ��ن جمهورية جنوب افريقيا
ف ��ي جمهوري ��ة اأوغن ��دا ووكيل ال ��وزارة اآمب ��و ممتاز
برئا�ص ��ة يون� ��س كريم وكي ��ل وزارة الحك ��م التعاوني
ق�ص ��ام ،بح ��ث خالل ��ه الجانب ��ان �صبل التع ��اون في
وال�ص� �وؤون التقليدي ��ة ف ��ي دولة جن ��وب افريقيا ،وتم
مج ��الت �صيا�ص ��ات التنمي ��ة وتبادل الخب ��رات بين
خ ��الل اللقاء التح ��اور حول تنفيذ مذك ��رة التفاهم
التجربتي ��ن الفل�صطيني ��ة والأوغندي ��ة م ��ع التاأكي ��د
الت ��ي تم ��ت �صياغته ��ا من قب ��ل لجن ��ة م�صتركة من
على �صرورة التوا�ص ��ل الم�صتقبلي والتعاون في هذه
وزارت ��ي الحك ��م المحل ��ي الفل�صطيني ��ة والحك ��م
المجالت.
التعاون ��ي الجن ��وب افريقية ،والتي ج ��اءت بنا ًء على
اتفاقية المب ��ادئ التي تم التفاق عليها خالل زيارة
وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القوا�صمي لجنوب توثيق �لعالقات مع بلدية نابولي
افريقيا العام الما�صي .وتم الإعالن اأنه �صيتم البدء والتق ��ى غنيم في خت ��ام اأعمال المنت ��دى الح�صري
بتنفيذ بن ��ود التفاقية ابتدا ًء من �صه ��ر ت�صرين اأول نائ ��ب رئي�س بلدية نابول ��ي الإيطالية لل�صوؤون المالية
( )2012وركز الجانبان على �صرورة تعميق التعاون والإداري ��ة ،وتم خ ��الل اللقاء التباحث ح ��ول تعزيز
بين الهيئات المحلية الفل�صطينية والجنوب افريقية .دور اتح ��اد الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�صطيني ��ة وتوثيق
عالقاتها مع بلدية نابول ��ي ،ووجه نائب رئي�س بلدية
عل ��ى ال�صعيد ذاته التقى المهند� ��س غنيم كارولين
نابول ��ي دعوة اإلى الوف ��د الفل�صطيني لح�صور موؤتمر
ريخت ��ر ممثل ��ة مجل� ��س الإدارة وموؤ�ص�ص ��ة التع ��اون
نابولي وال ��ذي ت�صتع ��د البلدية لعقده الع ��ام المقبل
الألمان ��ي ( ،)GIZحي ��ث اأطلعه ��ا على اآلي ��ة تنفيذ
حول م ��دن حو�س البح ��ر المتو�صط ،عل ��ى اأن تكون
برنام ��ج دعم الحك ��م المحلي ف ��ي فل�صطين الممول
فل�صطي ��ن ع�صو ًا ف ��ي اللجنة التح�صيري ��ة للموؤتمر،
من قب ��ل الحكوم ��ة الألماني ��ة ،كما بحث ��ا دور النوع
من جهته وجه غني ��م الدعوة لبلدية نابولي وبلديات
الجتماع ��ي وفئ ��ة ال�صب ��اب وانخراطهم ف ��ي العمل
محافظ ��ة نابولي لزيارة فل�صطي ��ن وتم طرح اقتراح
الموؤ�ص�ص ��ي و�صياغ ��ة الق ��رارات الخا�ص ��ة بتل ��ك
لعق ��د موؤتم ��ر في فل�صطي ��ن تحت عن ��وان «ال�صراكة
القطاع ��ات ،لم ��ا لذلك م ��ن اأثر م�صتقبل ��ي في بناء
والتعاون بي ��ن البلدي ��ات الفل�صطيني ��ة والإيطالية»،
مجتم ��ع ودولة ديمقراطية تتمت ��ع بقدرات وموؤهالت
وت ��م التفاق عل ��ى اأن يقوم وفد م�صغ ��ر من بلديات
تمكنه ��ا م ��ن تحم ��ل اأعباء بن ��اء الدول ��ة وموؤ�ص�صات
نابول ��ي بزي ��ارة فل�صطي ��ن ف ��ي الفت ��رة الواقعة بين
المجتمع المدني.
( )2012/12/22-17م ��ن اأجل تعميق الحوار حول
وعق ��د غنيم اجتماع ًا مع �صمو الأميرة اأمثال الأحمد النقاط التي تم تداولها خالل الجتماع.
ال�صب ��اح رئي�ص ��ة وف ��د دول ��ة الكوي ��ت ف ��ي المنتدى
وح�ص ��ر غني ��م ور�ص ��ة العم ��ل التي عقدته ��ا منظمة
ورئي�ص ��ة برنام ��ج الم�صتوطن ��ات الب�صري ��ة ف ��ي دول
التن�صي ��ق الدول ��ي للهيئ ��ات المحلية لحو� ��س البحر
مجل�س التعاون الخليجي والرئي�صة الفخرية لمنظمة
الأبي� ��س المتو�صط وق ��دم �صرح ًا مف�ص � ً�ال عن واقع
الأم ��م المتح ��دة للم�صتوطنات الب�صري ��ة في منظمة
الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�صطيني ��ة ،وا�صتراتيجي ��ة
الم ��دن العربي ��ة ،واأك ��دت الأمي ��رة ال�صب ��اح خالل
الإ�ص ��الح لموؤ�ص�ص ��ات الحكم المحلي ف ��ي فل�صطين
اجتماعهم ��ا على دع ��م الكويت للحق ��وق الم�صروعة
والتوقعات الم�صتقبلي ��ة حول رفع م�صتوى ال�صيا�صات
لل�صع ��ب الفل�صطيني في نيل ال�صتق ��الل وبناء دولته
الأوروبي ��ة تج ��اه بل ��دان جن ��وب حو� ��س المتو�صط،
الديمقراطية ،موؤكدة عل ��ى متانة العالقات الثنائية
م�صي ��ر ًا اإل ��ى اأهمي ��ة برنامج دع ��م البلدي ��ات الذي
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تقدمه الحكوم ��ة الإيطالي ��ة للبلدي ��ات الفل�صطينية
ويتم تنفيذه من خالل وزارة الحكم المحلي.

معر�س فل�شطيني مميز
م ��ن الجدي ��ر ذك ��ره اأن ��ه ت ��م ت�صني ��ف المعر� ��س
الفل�صطين ��ي من قبل منظم ��ي المنتدى على اأنه كان
م ��ن اأكثر المعار� ��س اإقب ��ا ًل عليه ،وتم ّي ��ز بم�صاركة
فل�صطيني ��ة فاعل ��ة ،حي ��ث كان حاف � ً�ال بالأن�صط ��ة
والفعاليات الت ��ي اجتذبت الزوار ،كرك ��ن الت�صوير
التراث ��ي ،والم�صابق ��ات التخطيطية والعم ��ل الفني
التفاعل ��ي والم ��واد المعرو�ص ��ة ح ��ول التخطي ��ط
وتحدياته في فل�صطين ،اإلى جانب اأنه حظي بتغطية
اإعالمية وا�صعة.
ويعك� ��س هذا النج ��اح المجهود الكبي ��ر الذي قام به
المنظم ��ون للمعر� ��س والم�صارك ��ون فيه م ��ن الوفد
الفل�صطيني الذين تابعوا فعالياته طوال الأيام ال�صتة
للمنتدى.

تعاون فل�شطيني �إيطالي وثيق
وا�صتقب ��ل المهند� ��س غنيم في مكتب ��ه بمقر الوزارة
ماري ��و غي ��و نائب رئي�س اتح ��اد المناط ��ق الإيطالية
والوف ��د المرافق لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين
الفل�صطين ��ي والإيطالي ،وبحث اإقام ��ة عالقة تواأمة
بين الهيئات المحلية الإيطالية والفل�صطينية ،واأ�صار
غني ��م اإل ��ى عالق ��ة التع ��اون الوثيقة بي ��ن الجانبين
وتحديد ًا في قطاع الحكم المحلي والهيئات المحلية،
م�صي ��ر ًا اإل ��ى اأن اللقاء يهدف اإلى تب ��ادل المعلومات
واطالع الجان ��ب الإيطالي على الم�ص ��روع الذي يتم
تنفي ��ذه في محافظات الجن ��وب بقيمة ( )25مليون
ي ��ورو والعمل من اأجل اأن يمت ��د الم�صروع اإلى هيئات

إنجازات
محلية اأخرى في المرحل ��ة المقبلة ،وحث ال�صركات
والبلدي ��ات الإيطالي ��ة على تعزيز وتقوي ��ة العالقات
مع نظيراته ��ا الفل�صطينية ،وتم خالل اللقاء البحث
في اإمكانية اإيجاد �صري ��ك وتمويل اإيطالي للم�صاريع
الأخ ��رى التي لم يتم توفير تموي ��ل لها ،وتنفيذ كافة
الم�صاريع في الوقت المحدد لها.

العامة لمجال�س الخدمات الم�صتركة.
واأك ��د غنيم اأن ه ��ذه الجائزة �صتنظ ��م ب�صكل �صنوي
ودوري ،م ��ع الإ�صارة اإلى اأن ال ��وزارة �صتقوم بتقديم
وق ��ال غنيم» اإن هذه الجائزة تاأت ��ي في اإطار ال�صعي الدعم «اللجو�صتي» والتحفيز على كافة الم�صتويات،
م ��ن اأج ��ل تحقي ��ق خدم ��ات اأف�ص ��ل ،ورف ��ع م�صتوى منوه� � ًا اإل ��ى اأن تنظي ��م الجائ ��زة �صيوج ��د ن ��وع من
الم�صارك ��ة المجتمعي ��ة م ��ن اأجل زي ��ادة الوعي لدى التناف�س بين الهيئات المحلية.
المواطني ��ن ،وته ��دف اإل ��ى تكري ��م اأف�ص ��ل الهيئات
المحلية ذات الممار�صات الإيجابية».
و�صكر غنيم الحكومة الإيطالية على تقديمها الدعم
لإنج ��اح هذا الم�ص ��روع وم�صاهمتها ف ��ي رفع قدرات
واأو�ص ��ح اأن ه ��ذه الجائ ��زة الت ��ي تنظ ��م بتمويل من البلديات والهيئات المحلية.
الحكوم ��ة الإيطالية و�صمن برنامج دع ��م البلديات
وم�ص ��روع دع ��م ق ��درات الإدارة العام ��ة لمجال� ��س
الخدم ��ات الم�صتركة ،تهدف اإل ��ى زيادة الوعي لدى �لمعر�س �ل�شناعي �ل�شامل في
الهيئات المحلي ��ة باأهمية التنمية الح�صرية ،والبيئة محافظة �لخليل
الجتماعية الم�صتدامة ،واإيج ��اد حالة من التناف�س وبح�صور وكيل وزارة الحكم المحلي المهند�س مازن
الإيجاب ��ي بين الهيئ ��ات المحلية نح ��و تقديم اأف�صل غنيم ،افتتح ��ت نقاب ��ة الكهربائيي ��ن الفل�صطينيين
الخدمات للمواطن والمنطقة.
المعر� ��س ال�صناعي التجاري ال�صام ��ل ،تحت �صعار

واأك ��د غني ��م عل ��ى عم ��ق العالق ��ات بي ��ن ال�صعبين
الإيطال ��ي والفل�صطين ��ي ،كونه ��ا عالق ��ات تاريخية
م�صي ��د ًا بالدع ��م الذي تقدم ��ه الحكوم ��ة الإيطالية
عل ��ى ال�صعيدي ��ن التنم ��وي وال�صيا�ص ��ي لفل�صطين،
موؤك ��د ًا على �صرورة تبادل الزي ��ارات بين الجانبين
لال�صتف ��ادة م ��ن التج ��ارب الإيطالي ��ة وتحديد ًا في
قط ��اع الحك ��م المحل ��ي ،وتوفي ��ر م�صاح ��ة حقيقية
ت�صتفي ��د منه ��ا هيئاتن ��ا المحلي ��ة .من جانب ��ه اأ�صار
غيو اإلى العالقات الوطي ��دة بين الجانبين و�صرورة
ال�صتم ��رار في دع ��م الهيئات المحلي ��ة الفل�صطينية واأ�ص ��اف غني ��م « اأن ��ه ت ��م ت�صكي ��ل لجن ��ة مخت�صة
من قبل الحكومة الإيطالية.
ومحاي ��دة برئا�ص ��ة د� .صمي ��ر اأبو زني ��د ،اإ�صافة اإلى
ممثلي مختلف القطاعات العام ،والخا�س ،والمراأة،
والمجل� ��س الت�صريعي ،والموؤ�ص�ص ��ات الأهلية؛ وذلك
جائزة فل�شطين للهيئة �لمحلية
به ��دف تعزيز مب ��داأ ال�صفافي ��ة والنزاه ��ة ،وحر�صاً
�لأف�شل
م ��ن الوزارة عل ��ى تعزيز دور ال�ص ��ركاء في المجتمع
واأعل ��ن غنيم خ ��الل موؤتم ��ر �صحفي عقدت ��ه وزارة المحلي.
الحكم المحل ��ي ،بمدين ��ة رام اهلل ،بم�صاركة رئي�س
دي ��وان الرقاب ��ة المالي ��ة والإداري ��ة ورئي� ��س اللجنة واأ�ص ��ار اإل ��ى اأن هن ��اك ث ��الث جوائز �صيت ��م منحها
الوطنية لجائ ��زة فل�صطين للهيئ ��ة المحلية الأف�صل لأف�ص ��ل بلدي ��ة م�صنف ��ة (اأ و ب) ،واأف�ص ��ل بلدي ��ة
د�.صمي ��ر اأب ��و زني ��د تح ��ت رعاي ��ة الرئي� ��س محمود م�صنف ��ة (ج ود) ،واأف�ص ��ل مجل� ��س ق ��روي محل ��ي،
عبا� ��س ،والممول ��ة م ��ن الحكومة الإيطالي ��ة و�صمن وذلك ح�صب معايير المحافظة على النظافة العامة،
برنامج دعم البلديات وم�صروع دعم قدرات الإدارة والجمالي ��ة ،والتنظيمية ،اإ�صافة اإلى تقديم الخدمة
وح�صن الإدارة الفنية والمالية.

«كلنا فل�صطي ��ن» ،على اأر�س ملعب مدر�صة ابن ر�صد
بمدينة الخليل،

واأك ��د غني ��م خ ��الل الفتت ��اح عل ��ى اأهمي ��ة اإقام ��ة
المعار� ��س ال�صناعية التجارية� ،ص ��واء اأكانت داخل
الوطن اأم خارجه ،لتعري ��ف الم�صتهلكين بمنتجاتنا
الوطني ��ة ،م�صي ��ر ًا اإلى اأهمي ��ة ه ��ذا المعر�س الذي
ي�ص ��ارك ف ��ي اإقامت ��ه القطاع ��ان الع ��ام والخا� ��س،
والهيئات المحلية ،م�صي ��ر ًا اإلى ا�صتراتيجية الوزارة
ف ��ي تعزيز ه ��ذه ال�صراك ��ة التي ت�صاهم ف ��ي العملية
التنموية ،وهذا �صينعك�س ب�صكل ايجابي على الخدمة
الجيدة المقدم ��ة للمواطنين ،م�صي ��د ًا بال�صناعات
والمنتجات الفل�صطينية.

مركز خدمات �لجمهور في بلدة
�ل�شموع
وافتت ��ح غني ��م مرك ��ز خدم ��ات الجمه ��ور ف ��ي بلدة
ال�صم ��وع بمحافظ ��ة الخلي ��ل وال ��ذي ت ��م تمويله من
موؤ�ص�ص ��ة ( )GIZالألماني ��ة ،وبم�صاهمة من بلدية
ال�صموع ،حي ��ث �صكر غنيم خالل كلمت ��ه الفتتاحية
موؤ�ص�ص ��ة ( )GIZوالحكوم ��ة الألماني ��ة عل ��ى
دعمه ��ا لمثل ه ��ذه الم�صاريع التي تعم ��ل على خدمة
المواطني ��ن واإنج ��از وت�صهي ��ل معامالته ��م .م�صيد ًا
بعالق ��ة وزارة الحكم المحلي م ��ع المجتمع المحلي
ودعمه ��ا في تقديم الم�صاريع المتنوعة ،وبالخدمات
التي تقدمها الهيئ ��ات المحلية للمواطين كونها على
تما�س مبا�صر مع المواطن.
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إنجازات
وتر�أ�س �لفريق �لوطني لإد�رة �لنفايات
�ل�شلبة في فل�شطين
وتراأ� ��س غني ��م اجتماع� � ًا للفري ��ق الوطن ��ي لإدارة
النفاي ��ات ال�صلب ��ة الذي عق ��د بمقر ال ��وزارة ،وتم
خالله مناق�صة مو�صوع محطة اإعادة تدوير النفايات
ال�صلبة ف ��ي نابل�س ،وما و�صلت اإلي ��ه اإجراءات هذا
الم�صروع ،حي ��ث قال غنيم «اإنه يع ��د من الموا�صيع
الت ��ي لها عالق ��ة مبا�ص ��رة بال�صتراتيجي ��ة الوطنية
لإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة ،و�صم ��ن ا�صتراتيجي ��ة
ال�صراكة مع القطاع الخا�س ،ويتم العمل على اإقامة
محطة اإعادة تدوير وترحي ��ل لنفايات مدينة نابل�س
بالتف ��اق مع البلدي ��ة ومجل�س الخدم ��ات الم�صترك
لإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة في المحافظ ��ة ،واأن هذه
المحط ��ة تعد تجربة هامة لم�صاركة القطاع الخا�س
واإع ��ادة التدوير» .وفي هذا ال�ص ��دد اأ�صار غنيم اإلى
اأن ��ه ت ��م النتهاء م ��ن اإع ��داد نظ ��ام اإدارة النفايات
ال�صلب ��ة و�صيت ��م رفعه اإل ��ى رئا�صة مجل� ��س الوزراء
لإقراره.
كم ��ا تم خ ��الل اللقاء مناق�ص ��ة و�ص ��ع منطقة �صرق
القد�س فيما يتعلق بالتخل�س من النفايات ال�صلبة،
وم�ص ��روع و�صع نظام للتعرف ��ة وتح�صيل الر�صوم في
اإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة ،والمق ��دم م ��ن المجل� ��س
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واأثن ��ى غنيم عل ��ى �صير العملي ��ة النتخابي ��ة �صاكراأ
الطواق ��م العاملة على ح�صن التنظيم والحر�س على
�صير العملي ��ة بنزاهة و�صفافية ،كم ��ا �صكر الأجهزة
الأمني ��ة عل ��ى حماي ��ة ه ��ذا العر� ��س الديمقراط ��ي
الوطن ��ي وعدم �صماحه ��م باأي تج ��اوز داخل مراكز
القتراع.

الأعلى لإدارة النفاي ��ات ال�صلبة في محافظتي بيت
لحم والخليل ،و�صيت ��م و�صعه من قبل البنك الدولي
باعتب ��اره المم ��ول الرئي�س لم�ص ��روع اإدارة النفايات
ال�صلب ��ة ف ��ي جن ��وب ال�صف ��ة .كم ��ا ناق� ��س الفريق
الوطن ��ي اإق ��رار ا�صتراتيجي ��ة الن ��وع الجتماعي في
قطاع ��ي المياه والنفايات ال�صلب ��ة وتم التفاق على
اأن يتم توزيع هذه ال�صتراتيجية على اأع�صاء الفريق
الوطني من اأجل و�صع المالحظات عليها اإن وجدت .واأ�ص ��اف غنيم اإن �صعبنا يثبت م ��ن خالل م�صاركته
في النتخابات حر�صه عل ��ى التغيير واختيار ممثليه
يذكر اأن الفريق الوطني لإدارة النفايات ال�صلبة في بطريق ��ة ديمقراطية وح�صارية ي�صه ��د لها القا�صي
فل�صطين تم ت�صكيله مبا�صرة من قبل مجل�س الوزراء والداني.
ويت�ص ��كل من المق ��رر (رئي� ��س الفري ��ق) المهند�س
م ��ازن غني ��م ،و�صكرتي ��ر الفري ��ق ممث ��ل الأمان ��ة وراف ��ق غنيم في جولت ��ه كل من مدير ع ��ام الرقابة
العام ��ة لمجل�س ال ��وزراء د.تي�صير عم ��رو ،وع�صوية والتوجي ��ه محي ��ي الدين العار�ص ��ة ومدير عام حكم
ممثلي ��ن عن كل من موؤ�ص�ص ��ات (القت�صاد الوطني ،محل ��ي رام اهلل �صف ��وان الحلب ��ي ومحم ��د جاد اهلل
والتخطي ��ط ،والزراعة ،وال�صح ��ة ،و�صلطتي المياه وراأفت دراو�صة من العالقات العامة والإعالم.
وجودة البيئة).
وكان في ا�صتقبالهم مدراء عامين مديريات الحكم
المحل ��ي ( �صف ��وان الحلب ��ي ،ود .توفي ��ق البديري،
و�صمير دواب�صة ،وطارق عمير  ،وخالد ا�صتية ،ورائد
غنيم يتابع �لعملية �لنتخابية
مقبل  ،ويعقوب ع�صفور ) وطواقم مديريات الحكم
بدوره قام وكيل الوزارة المهند�س مازن غنيم بزيارة المحلي في المحافظات  ،كل في محافظته.
كل من محافظات (رام اهلل والبيرة ونابل�س وطوبا�س
وجنين وطولكرم وقلقيلية) واطماأن على �صير العملية كما تاب ��ع واأ�صرف غنيم وب�ص ��كل مبا�صر على عملية
ال�صتالم والت�صليم في العديد من الهيئات المحلية.
النتخابية في عدد من مراكز القتراع فيها.

إنجازات

للفترة من ( � 16أيار � 16 – 2012آب )2012

�لم�شاريع �لمنفذة و�لمقرة و�لجاري تنفيذها
مُلخــ�س �لإنجــاز�ت:
اأو ًال :تابع ��ت ال ��وزارة مو�ص ��وع اإج ��راء انتخاب ��ات
مجال� ��س الهيئات المحلية ،وبنا ًء عل ��ى تن�صيب وزير
الحك ��م المحلي �صدر قرار مجل�س الوزراء باإجرائها
في تاريخ (.)2012/10/20
ثاني�� ًا :وقع ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي اتفاقيت ��ي
تعاون م ��ع موؤ�ص�صة التع ��اون الألماني ( )GIZلدعم
وتطوير قط ��اع الحكم المحل ��ي  ،وتت�صمن التفاقية
الأول ��ى تنفي ��ذ المرحل ��ة الثالثة من برنام ��ج تطوير
ودع ��م الحكم المحلي ،فيما ت�صمن ��ت الثانية تمويل
البرنام ��ج الم�صت ��رك لتطوي ��ر البلدي ��ات وقيمته ��ا
( )70.000ي ��ورو ،وال ��ذي يت ��م تنفي ��ذه م ��ن قب ��ل
�صندوق تطوير واإقرا�س البلديات.
ثالث ًا :متابعة اأعمال ون�صاطات التنظيم والتخطيط
العمراني :
•اطالق دليل التنظيم التخطيط العمراني.
•اإع ��داد “البن ��ود المرجعي ��ة” والتعاق ��د م ��ع
ا�صت�ص ��اري لإع ��داد دلي ��ل “تخطي ��ط الط ��رق
والموا�صالت”.
•ا�صتكم ��ال العم ��ل لتنفي ��ذ الم�صاري ��ع الريادي ��ة
الأربعة (:منطقة جنوب �صرق القد�س ،ومنطقة
و�ص ��ط جني ��ن ،والكفري ��ات ،والتح ��اد) ،حيث
ت ��م اإنجاز المرحلة الأول ��ى منها اإعداد مخطط
الإطار التوجيهي للتنمي ��ة المكانية ،والمبا�صرة
ف ��ي مخطط ��ات ا�صتخدام ��ات الأرا�ص ��ي
للتجمع ��ات ،وكذل ��ك العمل لكل م ��ن (مرج ابن
عام ��ر ،والمتح ��دة ،وبي ��ت �صاح ��ور ،وبيرزيت،
واليامون ،والرام ،وعقربا).
•متابع ��ة اإج ��راءات ت�صديق مخطط ��ات هيكلية
ل � � ( )32تجمع ًا في مناط ��ق (ج) ،والعمل جار

لإع ��داد وتجهيز عطاء ل � � ( )29تجمع� � ًا بكلفة
تقديرية ت�صل اإلى ( )500.000دولر.
•اإنجاز الخطة التنموية ال�صتراتيجية لمحافظة
�صلفيت.
•تقدي ��م الدع ��م الفن ��ي ل�ثمان ��ي بلدي ��ات تقوم
باإع ��داد خطتها التنموي ��ة ال�صتراتيجية لت�صمل
�بر�هيم �لفتياين
(كفر ثل ��ث ،واليامون ،وقفين ،واأبو دي�س ،وبيت
مدير عام وحدة جمل�س الوزراء
جال ،وبيت �صاحور ،و�صلفيت ،وتقوع).
•العم ��ل عل ��ى اإنج ��از “بن ��ود مرجعي ��ة” لعطاء
للك�صارات ،ومعايي ��ر ترخي�س ال�صالت العامة
تخطي ��ط تنم ��وي ا�صتراتيجي لأربع ��ة تجمعات
�صمن المناطق ال�صكنية.
ف ��ي محافظة القد�س ،ت�صم ��ل( :بيرنبال ،وبيت
�صوري ��ك ،وبي ��ت عنان ،وعناتا) وط ��رح العطاء رابع ًا :المج�ال الإداري والمال�ي:
وتر�صيته.
�صرف مبلغ ( )4ماليين دولر للمقاولين.
•تح�صي ��رات بال�صراك ��ة م ��ع �صن ��دوق تطوي ��ر
•ت�صكي ��ل فري ��ق اإع ��داد موازن ��ة ال ��وزارة لع ��ام
واإقرا� ��س البلديات لإنجاز عطاء ،اإعداد ()43
(.)2013
بلدية لخطتها التنموية ال�صتراتيجية.
•�ص ��رف باق ��ي ر�صوم النق ��ل على الط ��رق للعام
•ا�صتكم ��ال اإع ��داد الخرائ ��ط الخا�ص ��ة باأعمال
( )2010للهيئ ��ات المحلي ��ة ،والعم ��ل ج ��ار
الإدارة العامة �صمن م�صروع المخطط الوطني
لم�صادقة مجل�س الوزراء على ر�صوم النقل على
المكاني.
الطرق للعام (.)2011
•تطوير بنود مرجعية لعمل الت�صوير الجوي.
•اإعداد بطاقات الو�صف الوظيفي لجميع موظفي
•عقد عدة اجتماعات م ��ع الجهات ذات العالقة
الوزارة ح�صب هيكلية (.)2005
ب�ص� �اأن نظ ��ام اأح ��كام الأبني ��ة والتنظي ��م رق ��م
•المتابع ��ة م ��ع وزارة التخطي ��ط والأمانة العامة
( )31لع ��ام ( )1996خارج حدود المخططات
لمجل� ��س ال ��وزراء لإنج ��از هيكلي ��ة ال ��وزارة
الهيكلية ،تهميد ًا لرفعه لمجل�س الوزراء.
الجديدة.
•عق ��د جل�صتي ��ن للجن ��ة تخ�صي� ��س الأرا�ص ��ي
•ح�ص ��ر احتياج ��ات مديري ��ات الحك ��م المحلي
الحكومي ��ة ،وتم ��ت درا�صة ( )25ملف� � ًا واتخاذ
بالتعاون مع برنام ��ج ال ( ،)BTCوجار العمل
التو�صيات الالزمة.
حالي ًا على توفير احتياجات المديريات في كافة
•عق ��د جل�صتي ��ن لمجل� ��س التنظي ��م الأعل ��ى
المحافظات وت�صمل (اأثاث ،و�صيانة ،واأجهزة)
( )2012/7،8عر� ��س خالله ��ا ( )40ملف� � ًا،
وتقدر التكاليف ب� ( )120.000يورو.
بالإ�صاف ��ة اإل ��ى جل�صت ��ي ( )2012/5،6لنقا�س
•ربط ديوان الوزارة مع المديريات عبر اليميل،
م�ص ��روع الأبني ��ة والتنظي ��م خ ��ارج التنظي ��م،
وعمل برنامج لل�صيارات وربطه مع المديريات.
والط ��الع عل ��ى ورق ��ة المفاهي ��م والمعايي ��ر
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إنجازات
خام�ش ًا :التوجيه والرقابة:
ا�صتم ��رار اللق ��اءات التوجيهية للمجال� ��س القروية،
حيث ت ��م عقد ( )10ور�صات ف ��ي كافة المحافظات
بالتعاون م ��ع ديوان الرقابة المالية والإدارية ،وذلك
بهدف توجي ��ه المجال�س القروية وتعزيز العالقة مع
ال ��وزارة وف ��ق المحاور الآتي ��ة( :ماأ�ص�ص ��ة المجال�س
القروية والتوثي ��ق ،و�صبط وتعزيز الم ��وارد المالية
للمجال�س القروية ،وتفعيل �صالحيات المجال�س وفق
القوانين والأنظمة المنظم ��ة لعمل الهيئات المحلية
وتعزي ��ز العالق ��ة التكاملي ��ة بي ��ن رئي� ��س المجل� ��س
والأع�صاء والموظفين.
•اإع ��داد درا�ص ��ة الأث ��ر المالي للهيئ ��ات المحلية
الت ��ي ت ��م �صمها اإل ��ى �صرك ��ة كهرب ��اء ال�صمال
والمنوي �صمها قريب ًا.
•النتهاء من ج ��ولت التدقيق على كافة الهيئات
المحلية بالتعاون م ��ع مديريات الحكم المحلي
واإع ��داد التو�صي ��ات بالخ�صو� ��س ودرا�صته ��ا،
بهدف معالجة الق�صاي ��ا العالقة وتح�صين اأداء
العمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
�شاد�ش ًا :الموازنات:
•اإنجاز ثالثة اأدلة عمل:
 .1دليل مراجعة واإقرار الموازنات التقديرية
للبلديات،
 .2دلي ��ل الإج ��راءات لالأ�صا� ��س المحا�صب ��ي
النقدي.
 .3دلي ��ل اإقرار ومراجعة ت�صدي ��ق الموازنات
في وزارة الحكم المحلي.
•اإنجاز كاف ��ة التعدي ��الت الخا�ص ��ة بالموازنات
وال�صادرة عن الهيئات المحلية.
•عم ��ل زي ��ارات خارجي ��ة لالطالع عل ��ى تجارب
ال ��دول في مج ��ال الموازن ��ات (الأردن ،وكوريا
الجنوبية)
�شابع ًا :المجال القانوني :تابعت الوزارة الآتي:
•م�ص ��روع قان ��ون �صن ��دوق تطوي ��ر واإقرا� ��س
البلدي ��ات ،حيث تم ��ت الم�صادقة عليه من قبل
مجل�س الوزراء.
•م�ص ��روع نظ ��ام الل ��وازم والأ�صغ ��ال للهيئ ��ات
المحلي ��ة :ت ��م رف ��ع النظ ��ام لمجل� ��س ال ��وزراء
للم�صادقة.
•م�صروع النظام المالي.
•تابعت الدائرة القانوني ��ة في الوزارة من خالل
لج ��ان �ص ��ادرة ع ��ن مجل� ��س ال ��وزراء ك ًال م ��ن
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(م�صروع قانون معدل للقرار بقانون رقم ( )13التقرير تم اإنجاز:
ل�صنة ( )2009ب�صاأن قان ��ون الكهرباء ،واإعداد
•اإنجاز المرحلة الأولى من م�صروع تطوير القرى
م�ص ��روع قانون معدل لقانون رخ�س المهن رقم
والأحي ��اء ،حي ��ث ت ��م اإنج ��از ( )124م�صروع ًا
( )89ل�صنة .)19966
تخدم كافة الفئات.
ثامن�� ًا :مجال�س الخدمات الم�صترك ��ة ،حيث ُاأنجز
•اإنجاز الم�صاريع الآتية:
الآتي:
عا�شراً :النوع الجتماعي ،وتم فيه:
•ت�صكي ��ل مجال� ��س م�صترك ��ة �صم ��ن الم�ص ��روع
•مراجع ��ة الخط ��ة ال�صتراتيجية ل ��وزارة الحكم
البلجيكي لغايات دمج الهيئات المحلية.
المحلي من منظور النوع الجتماعي.
•اإقرار طرق لتعبيدها بقيمة ( )1.9مليون يورو
•لق ��اءات ملتق ��ى الن ��وع الجتماع ��ي ف ��ي قطاع
�صمن الم�ص ��روع البلجيكي وذل ��ك لغايات دمج
الحكم المحلي :حي ��ث تم نقا�س اآليات التن�صيق
الهيئات المحلية.
والتح�صير لالنتخاب ��ات المحلية واآليات تعزيز
م�صاركة المراأة.
•و�صع خط ��ط تنموي ��ة لأربعة مجال� ��س م�صتركة
وبرامج توعوية �صمن الم�صروع البلجيكي.
•النتهاء من و�صع ا�صتراتيجية النفايات ال�صلبة
من منظور النوع الجتماعي.
•المبا�صرة في تنفي ��ذ م�صاريع في مجال التراث
•اط ��الق نتائج تقرير التدقيق م ��ن منظور النوع
الثقاف ��ي �صم ��ن م�ص ��روع دع ��م البلدي ��ات /
الجتماعي في قطاع الحكم المحلي.
الإيطالي بقيمة ( )3.576مليون يورو.
•ت�صمل ��ت ال ��وزارة مع ��دات للنفاي ��ات ال�صلب ��ة الحادي ع�ش��ر :العالقات العامة والإعالم ،حيث
من التح ��اد الأوروب ��ي بقيم ��ة ( )7.6ماليين تم اإنجاز الأمور الآتية:
ي ��ورو كمنحة م ��ن التح ��اد الأوروب ��ي لتوزيعها
•درا�ص ��ة حول ال�ص ��ورة الذهنية ل ��وزارة الحكم
عل ��ى مجال� ��س الخدم ��ات الم�صترك ��ة للنفايات
المحلي عند الهيئات المحلية.
ال�صلبة �صمن برنامج اإدارة النفايات ال�صلبة،
•عقد دورتين لل�صحفيي ��ن الممثلين للموؤ�ص�صات
وذلك ل�صالح ثمانية مجال� ��س ،وت�صمل المنحة
الإعالمي ��ة المحلية (مرئ ��ي ،م�صموع ،مطبوع)
(حاويات ،ومركب ��ات لتجميع ونق ��ل النفايات،
حول التحقيق ال�صتق�صائي.
واآلي ��ات لطمر ور� ��س النفايات لجن ��وب ال�صفة
•اإ�صدار برو�صورات تعريفية عن الوزارة باللغتين
الغربية لت�صغيل مكب النفايات في المنية الذي
العربية والنجليزية.
يغط ��ي منطقتي الخلي ��ل وبيت لح ��م ،والأخرى
في جني ��ن ،وقلقيلية ،ونابل� ��س ،وطوبا�س ،ورام
•اإ�صدار مجلة الحكم المحلي عدد (.)13
اهلل) ،علم ًا ب� �اأن اأكثر من ( )%30من المعدات
•اإعداد فيلم عرب ��ي وانجليزي عن الوزارة مدته
التي تم توريدها اأُنتجت محلي ًا واأدى ذلك لخلق
�صت دقائق.
فر�س عمل ( )11.200يوم عمل.
•الم�صارك ��ة ف ��ي اإنج ��از الخط ��ة ال�صتراتيجي ��ة
•ناق�س الفريق الوطن ��ي لإدارة النفايات ال�صلبة
لالأ�صخا�س ذوي العاقة.
عدد ًا م ��ن الق�صاي ��ا منها( :تقرير ح ��ول و�صع
•اإنج ��از الخطة الفرعي ��ة الخا�صة بال ��وزارة في
مكب نفايات زهرة الفنجان ،الم�صاريع الممولة
بطاقة المعاق لعام (.)2012
م ��ن التع ��اون الألمان ��ي ( ،)GIZوا�صتراتيجية
•التغطي ��ة الإعالمي ��ة لكاف ��ة اأخب ��ار وفعالي ��ات
النوع الجتماعي ،درا�صة حول م�صاركة القطاع
ال ��وزارة والدعم اللوج�صت ��ي لفعاليات الإدارات
الخا� ��س ف ��ي اإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة وتوقيع
العامة.
اتفاقية بي ��ن �صبكة �صويبنت وفل�صطين ،م�صروع
اإع ��داد نظام جدي ��د �صامل ومتكام ��ل وع�صري الثاني عا�ش��ر :المتابعة مع الأمانة العامة لمجل�س
لإدارة النفاي ��ات ال�صلبة ،وم�صروع اإعداد ون�صر الوزراء فقد تمت متابعة الآتي:
لئحة بقائم ��ة وت�صنيفات النفاي ��ات الخطرة،
•النتخابات المحلية.
وم�ص ��روع و�ص ��ع خط ��ة للتعام ��ل م ��ع النفاي ��ات
•تقدي ��م ت�ص ��ور خا�س بقط ��اع الحك ��م المحلي
الخطرة ،وم�صروع اإعداد المعايير والتوجيهات
�صمن برنامج الحكومة الرابعة ع�صرة.
والإج ��دراءات لغ ��الق اأو اإعادة تاأهي ��ل مواقع
•تو�صي ��ات اللجن ��ة الفني ��ة لدرا�ص ��ة طلب ��ات
المكبات الع�صوائية.
تخ�صي� ��س الأرا�صي الحكومية ف ��ي اجتماعها
تا�شع ًا :م�صاريع البنية التحتية :وخالل فترة اإعداد
رقم (.)25

إنجازات
الم�شروع

التكلفة /
دوالر

اإع ��داد درا�ص ��ة تبي ��ن الح ��د الأدنى م ��ن خدم ��ات البن ��ى التحتية
للمحافظات الفل�صطينية

30.000

الجهة المانحة

�صن ��دوق النقد العرب ��ي باإدارة �صن ��دوق الأق�ص ��ى /البنك
850.000
ت�صطيب طابقين في مجمع فل�صطين الطبي
ال�صالمي للتنمية
 80.000الم�صرف العربي للتنمية القت�صادية في افريقيا
�صق طرق زراعية في قرية بني زيد الغربية
بناء وت�صطيب غرف �صفية في مدر�صة يبرود الأ�صا�صية المختلطة
 65.000مجل�س التعاون الألماني ()GIZ
 200.000ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
بناء مجمع خدمات في عجول
تاأهيل وتطوير البنية التحتية للمنطقة ال�صناعية في مدينة البيرة � 1.000.000صندوق اأبو ظبي للتنمية
 120.000الم�صرف العربي
اإن�صاء مجمع خدمات في يتما /نابل�س
 15000ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
 80.000الم�صرف العربي للتنمية
تاأهيل �صبكة الكهرباء في جالود
 175.000ال�صندوق ال�صعودي للتنمية باإدارة البنك الإ�صالمي
اإن�صاء وت�صطيب مجمع هندازة وبري�صعة
الم�ص ��رف العرب ��ي للتنمية القت�صادية ف ��ي افريقيا باإدارة
170.000
تاأهيل المدخل الرئي�صي في وادي فوكين
البنك الإ�صالمي
الم�ص ��رف العرب ��ي للتنمية القت�صادية ف ��ي افريقيا باإدارة
تعبيد الج�صر الرابط بين الخ�صر وقرى الريف الغربي /بيت لحم 100.000
البنك الإ�صالمي

•تو�صي ��ات اللجن ��ة الوزارية للطاق ��ة والمياه في
اجتماعها رقم (.)18
•الم�صادق ��ة على تو�صيات الموؤتمر الدولي الأول
للبلديات اللكترونية.
•م�صروع نظ ��ام روؤ�صاء واأع�صاء مجال�س الهيئات
المحلية.
•الثر المالي للهيئات المحلية المنظمة ل�صركات
الكهرباء.
الثال��ث ع�ش��ر :تعم ��ل ال ��وزارة على اإنج ��از اأوراق
ال�صيا�صيات في المجالت الآتية:
•دمج الهيئات المحلية.
•الالمركزية.
•ت�صنيف الهيئات المحلية.
•ورقة �صيا�صات حول مناطق (ج).
الراب��ع ع�ش��ر :عق ��د منت ��دى ال�صن ��دوق الأول:
البداع والبلديات.
الخام�س ع�شر :زيارة وفد فل�صطين برئا�صة وزير
الحكم المحلي ومدير عام �صندوق تطوير واإقرا�س
البلديات والوكيل الم�صاعد ل�صوؤون الهيئات المحلية
اإلى جمهورية الت�صيلي ،حيث تم خالل الزيارة الآتي:
• الط ��الع عل ��ى التجرب ��ة الت�صيلية فيم ��ا يتعلق

ن�شبة
االإنجاز
%75
%100
%100
%70
%100
%100
%100
%100
%60
%100

طور
موؤ�ص�ص ��ة ( )CHFالدولي ��ة ،و�صن ��دوق تطوي ��ر واإقرا� ��س
الإعداد
البلديات
والتقييم

بجباي ��ة الر�ص ��وم وال�صرائ ��ب واآلي ��ة اإع ��ادة
توزيعها ،بحيث ت�صمن العدالة لجميع البلديات
ال�صغيرة منها والنائية والكبيرة.
• الطالع على قان ��ون ال�صفافية والنزاهة والذي
تم اعتماده من قبل البرلمان الت�صيلي وتطبيقه
عل ��ى جميع موؤ�ص�ص ��ات الدول ��ة الحكومية و�صبه
الحكومية.
•الط ��الع عل ��ى تجرب ��ة البلدي ��ات ف ��ي الت�صيلي
بال�صراف والم�صوؤولي ��ة على التعليم من ريا�س
الأطفال حتى ما قبل التعليم الجامعي ،وعالقة
وزارة التربي ��ة والتعلي ��م بالإ�ص ��راف وو�ص ��ع
الخط ��ط ال�صتراتيجي ��ة للتعلي ��م عل ��ى م�صتوى
الدولة ب�صكل عام وقيام البلديات بتنفيذ لذلك.
•الط ��الع عل ��ى تجرب ��ة التعلي ��م الإلكتروني في
اإحدى المدار�س ،حيث اأن التعليم يتم من خالل
اأجه ��زة الحا�ص ��وب المحم ��ول لجمي ��ع الطالب
مو�صول بلوح اإلكتروني خا�س بالمدر�س.
•الط ��الع عل ��ى تجرب ��ة الت�صيل ��ي ،فيم ��ا يخ�س
م�صوؤولي ��ة البلديات ع ��ن اإدارة القطاع ال�صحي
(با�صتثن ��اء الم�صت�صفي ��ات) وم�صتوى الخدمات
التي تقدم في هذا القط ��اع ،واهتمام البلديات
بتطوير هذا القط ��اع وتح�صين جودة الخدمات
المقدمة.
•الط ��الع عل ��ى الم�صوؤولي ��ات الكبي ��رة المناطة

بالبلدي ��ات الكبي ��رة ،حي ��ث تتول ��ى البلدي ��ات
م�صوؤوليات اإ�صافية ع ��ن بقية البلديات الأخرى
ك ��ون مرك ��ز الحكوم ��ة متواج ��د داخ ��ل ح ��دود
�صانتياغو.
•نقا�س تطوير العالقة بي ��ن الجانب الفل�صطيني
والجان ��ب الت�صيل ��ي ،فيما يخ�س قط ��اع الحكم
المحلي م ��ن خالل �صياغة مذك ��رة تفاهم بين
الجانبين ،وكذلك مناق�صة عقد اتفاقيات تواأمة
وتعاون بين البلديات الت�صيلية والفل�صطينية.
• الط ��الع عل ��ى اأهم الخط ��وات والآلي ��ات التي
اتبعته ��ا الحكومة الت�صيلية لالنتقال من النظام
المركزية اإلى الالمركزي في البلديات.
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مشاريع تنموية

اإن برنام ��ج دعم واإ�صالح الحك ��م المحلي هو اأحد البرامج الهامة ،التي تهدف
اإل ��ى تطوير ق ��درات وزارة الحكم المحلي ،ودعم برنام ��ج تطوير البلديات من
خ ��الل �صندوق تطوير واإقرا�س البلديات ،ودعم عملي ��ة دمج الهيئات المحلية
التي ترعاها وزارة الحكم المحلي من اأجل دعم الالمركزية في الحكم المحلي
وتمكي ��ن الهيئات المحلية من اأداء دورها في خدم ��ة المجتمع المحلي وتطوير
البنية التحتية والبنية الموؤ�ص�صاتية في الهيئات المندمجة ،لت�صكل ج�صم جديد
قادر على تقديم الخدمات ومن اأجل خلق بيئة منا�صبة لعملية الدمج وانجاحها.
والبرنامج عبارة ع ��ن منحة قدمتها الحكومة البلجيكية لقطاع الحكم المحلي
بقيم ��ة ( )15ملي ��ون ي ��ورو ،ويتم تنفي ��ذه من خ ��الل وكالة التع ��اون البلجيكي
بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي .ويدير البرنامج لجنة توجيهية من الجانبين
البلجيكي والفل�صطيني ويتم دعمه فني ًا من قبل وحدة للدعم الفني من التعاون
البلجيك ��ي تعم ��ل بالتن�صي ��ق مع وزارة الحك ��م المحلي من خ ��الل من�صق وطني
للبرنامج.
ويت�ص ��كل البرنامج من ثالثة مكون ��ات رئي�صة ،المك ��ون الأول يعمل على تطوير
ق ��درات وزارة الحكم المحلي ،وي�صم ��ل تطوير ق ��درات الإدارات المركزية في
ال ��وزارة ومديريات الحكم المحلي في المحافظ ��ات وفي هذا الطار تم تنفيذ
العدي ��د من البرام ��ج التدريبية والمبا�صرة بتوفير بيئة عم ��ل منا�صبة للعاملين
في الوزارة ودعم الن�صاطات الخا�صة بتحقيق الأهداف ال�صتراتيجية للوزارة.
الجزئي ��ة الثاني ��ة هي الن�ص ��اط الرئي�س للبرنام ��ج وتعنى بدع ��م عملية الدمج
للهيئ ��ات المحلي ��ة ،وقد تم في اطار ه ��ذه الجزئية اختيار اأرب ��ع مناطق لدعم
العملية فيها ،حيث بو�صر في و�صع الخطط والبرامج الكفيلة بنقلها من هيئات
�صغي ��رة متفرقة اإلى بلديات قادرة على الحياة و�صمل ��ت هذه المناطق المواقع
الآتي ��ة (الكرمل في ريف يطا ،وقرى جنوب مدين ��ة بيت لحم ،وبيت لقيا وبيت
�صي ��را وبيت نوب ��ا وخربثا الم�صباح في غ ��رب محافظ ��ة رام اهلل ،وبيتا واأودل
واأو�صرين وزعترة جنوب نابل�س).
ويق ��وم �صن ��دوق تطوي ��ر واإقرا�س البلدي ��ات بتنفيذ هذه الجزئي ��ة مبا�صرة مع
الهيئ ��ات المحلية في هذه المناطق بالتعاون مع وح ��دة الدعم الفني والمن�صق
الوطن ��ي للبرنام ��ج .وتم في اطار ه ��ذه الجزئية تنفيذ العديد م ��ن الن�صاطات
والم�صاريع الهادفة اإلى تر�صيخ عملية الدمج والتي من �صمنها الآتي:
•اقامة اأو تفعيل مجال�س الخدمات الم�صتركة في هذه المناطق لتوفر اطار ًا
موؤ�ص�صاتي ًا انتقالي ًا لخدمة عملية الدمج.
•تنفيذ برامج توعية خا�صة بال�صكان والهيئات المحلية.
•و�صع خط ��ط ا�صتراتيجية تنموية بم�صاركة فاعلة من ال�صكان والموؤ�ص�صات
العاملة في المناطق الخا�صعة لعملية الدمج
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�ملهند�س وليد حاليقة

مدير عام الإدارة العامة ملجال�س اخلدمات امل�صرتكة

•ح�صر الأُ�صول والموجودات في الهيئات المحلية.
•المبا�ص ��رة في تنفيذ م�صاري ��ع ا�صتراتيجية في ه ��ذه المناطق مثل الطرق
الرابطة بين الهيئات المكونة لكل تجمع.
ويت ��م العم ��ل حالي ًا عل ��ى تنفيذ الدرا�ص ��ة الموؤ�ص�صاتي ��ة ،التي ته ��دف اإلى نقل
ال�صالحي ��ات من مجال�س الهيئات المحلية اإلى مجال�س الخدمات ومن ثم اإلى
البلدي ��ات التي �صيت ��م اإن�صاوؤها بعد ا�صتكمال التح�صير لعملي ��ة الدمج ،اإ�صافة
اإل ��ى و�صع النم ��وذج الموؤ�ص�ص ��ي المنا�صب ل ��كل بلدية واحتياجاته ��ا ومتطلبات
عملها ،تمهي ��د ًا لدعم تاأ�صي�صها وت�صغيلها .كما بو�ص ��ر بعملية اختيار الم�صاريع
والن�صاطات الت ��ي �صيتم تنفيذها لدعم عملية الدم ��ج كم�صاريع البنية التحتية
والجتماعي ��ة والتنموية في اطار تنفيذ الخطط التنموية ال�صتراتيجية التي تم
اإنجازها لهذه التجمعات.
اأم ��ا الجزئية الثالثة للبرنامج فهي خا�صعة لبرنام ��ج دعم البلديات من خالل
�صندوق تطوي ��ر واإقرا�س البلدي ��ات والتي �صتوفر الدع ��م للبلديات المندمجة
الت ��ي �صيت ��م دمجها ،اإ�صاف ��ة اإلى البلديات الت ��ي تم دمجها �صابق� � ًا ،بما يمكن
ه ��ذه البلدي ��ات حديثة الدمج من تلقي الدعم ال ��الزم ل�صتمرار عملية التنمية
فيه ��ا لحين و�صعها على برنامج دع ��م البلديات في ال�صندوق الذي يوفر دعم ًا
متوا�ص ًال لكافة البلديات وفق معايير محددة.
وم ��ن المتوق ��ع اأن ي�صتمر البرنامج لما بع ��د �صنة ( ،)2015خا�ص ��ة بعد اأن اأن
قدمت الحكومة البلجيكية دعم ًا اإ�صافي ًا �صي�صكل امتداد ًا لهذا البرنامج بقيمة
( )12مليون ي ��ورو �صيعمل على دعم وتنمية مناط ��ق جديدة وتحقيق �صيا�صات
وزارة الحكم المحلي.

مشاريع تنموية

Local Government and
)Infrastructure Program )LGI
�ملهند�س معت�شم عناين

مدير دائرة البنية التحتية يف الإدارة العامة للم�صاريع
املن�صق الفني مع موؤ�ص�صة CHF

تقوم �لإد�رة �لعامة للم�شاريع من خالل دو�ئرها باإد�رة تخطيط وتنفيذ بر�مج
وم�شاريع عامة ممولة مبا�شر ًة من �لحكومة �لمركزية عبر وز�رة �لمالية ,وتقدم
�لدعم �لفني �لالزم للهيئات �لمحلية في مر�حل حياة �لم�شروع ,كما تقوم
بمتابعة �لبر�مج و�لم�شاريع �لممولة من �لجهات �لمانحة و�لتن�شيق معها ومع
�لجهات �لمنفذة لها ,وهنا �شيتم ت�شليط �ل�شوء على برنامج �لحكم �لمحلي
و�لبنية �لتحتية (� )LGIلمم ّول من قبل �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية
( )USAIDو�لمنفذ من قبل موؤ�ش�شة (� )CHFلدولية.

�صيق ��وم برنام ��ج الحك ��م المحل ��ي والبني ��ة التحتية
بتنفي ��ذ ( )115م�صروع بنية تحتية ل � � ( )70تجمع ًا
محلي ًا ف ��ي ( )39موقع ًا ،وذلك به ��دف رفع م�صتوى
المعي�صة وتح�صين نوعية الحياة.

الفعال من خالل العمل م ��ع الجهات الحكومية على
الم�صتويين المحلي والوطني ب�صكل عام.

كما �صيتم توفي ��ر ( )56م�صروع بنية تحتية اإ�صافية
اإل ��ى ( )58تجمع� � ًا م ��ن المجتمع ��ات المحلي ��ة ف ��ي
( )30بلدي ��ة وهيئة محلية �صريك ��ة لبرنامج الحكم
المحل ��ي والبني ��ة التحتي ��ة ،والتي ي�ص ��ار اإليها با�صم
مراكز التميز وذل ��ك لموا�صلة تعزيز فعالية وكفاءة
تقديم الخدمات للمواطني ��ن على اأ�صا�س ممار�صات
الحكم الر�صيد )12( ،منه ��ا �صتكون مراكز لخدمة
الجمهور ،بالإ�صافة اإلى اأربعة مراكز خدمات اأخرى
�صيتم ا�صتحداثها في المواقع المهم�صة .وبالإجمال،
فاإن البرنامج �صوف ي�صتهدف ( )128تجمع ًا محلي ًا
ف ��ي ( )69موقع� � ًا ،وتنفي ��ذ م ��ا مجموع ��ه ()171
م�صروع بنية تحتية.

ووفق ًا للدرا�ص ��ة التقييمية التى قام بها «معهد اأريج
لالأبحاث» ل�صالح البرنامج ،تم تحديد مواقع العمل
والمناط ��ق الأكث ��ر تهمي�ص� � ًا لهذا اله ��دف ،والتي تم
وبالإ�صاف ��ة ل ��كل ما�صب ��ق ،ف� �اإن برنام ��ج ( ) LGIالتواف ��ق عليه ��ا من قب ��ل الوكالة الأمريكي ��ة للتنمية
يرك ��ز على بناء اأ�ص�س الحك ��م المحلي الديمقراطي الدولية وبالتن�صيق مع وزارة الحكم المحلي.

(جني ��ن ( ،)5طولك ��رم ( ،)5نابل� ��س(،)2
�صلفي ��ت( ،)3رام اهلل ( ،)3القد� ��س( ،)5بي ��ت
لح ��م( )4والخلي ��ل ( ،) )11وقد ت ��م تنفيذ ()39
م�صروع� � ًا م ��ن ه ��ذه ال ��رزم )7( ،م�صاري ��ع ج ��ار
تنفيذه ��ا )19( ،م�صروع� � ًا تح ��ت الت�صمي ��م)6( ،

�أهد�ف �لبرنامج:
يه ��دف برنام ��ج الحك ��م المحل ��ي والبني ��ة التحتية
( )LGIاإل ��ى تعزي ��ز بيئ ��ة موؤاتي ��ة للحك ��م المحلي
الر�صي ��د وتوفير البني ��ة التحتي ��ة الأ�صا�صية الالزمة
ل�صم ��ان التنمي ��ة المحلي ��ة الم�صتدام ��ة م ��ن اأج ��ل
تح�صي ��ن جودة حياة المواطنين ف ��ي ال�صفة الغربية
وقط ��اع غزة .ويعمل برنام ��ج ( )LGIفي التجمعات
المهم�ص ��ة الت ��ي ت ��م تحديده ��ا م ��ن خ ��الل درا�صة
الحتياج ��ات الجتماعي ��ة والقت�صادي ��ة في ال�صفة
الغربية ،بالإ�صاف ��ة اإلى بع�س البلدي ��ات المختارة.
و�صيوف ��ر البرنامج حزم م�صاريع البنية التحتية التي
يت ��م تحديده ��ا من خ ��الل ور�صات عم ��ل التخطيط
المجتمعي بالم�صاركة ،كما يت�صمن البرنامج القيام
بتنفي ��ذ عدد من م�صاريع البنية التحتية «قائمة بحد
ذاته ��ا» ،تهدف اإل ��ى دعم عم ��ل الوكال ��ة الأميركية
للتنمية الدولية ( ) USAIDفي جميع اأنحاءال�صفة
الغربية.

ياأت ��ي ه ��ذا الم�ص ��روع ا�صتم ��رار ًا لنج ��اح برنام ��ج
توا�ص ��ل الممول م ��ن قبل الوكال ��ة الأمريكية للتنمية
الدولية والمنفّذ م ��ن قبل موؤ�ص�صة ( )CHFالدولية
واله ��ادف اإلى تعزيز ممار�صات الحك ��م الر�صيد في
قط ��اع الحك ��م المحلي من خالل توفي ��ر بيئة محلية
منا�صبة ،حيث تم تنفيذ هذا البرنامج خالل الفترة ويغط ��ي اله ��دف الأول القطاع ��ات الآتي ��ة( :الطرق،
والمدار�س ،والمياه ،وال�صحة ،والمراكز المجتمعية،
(.)2011/12/13-2005/10/1
والريا�ص ��ة ،وقطاعات اأخرى) .وتحت هذا الإطار تم
و�صيتم تحقيق ذلك عبر الأهداف الآتية:
تحديد ( )38رزم ��ة موزعة على المحافظات كما هو
اله��دف االأول :تح�صي ��ن الظ ��روف المعي�صي ��ة مبين اأدناه ،حيث تم تحديدها ا�صتناد ًا على المعايير
للفل�صطينيي ��ن من خالل توفي ��ر مجموعة حزم بنية الدقيقة التي تم التوافق عليها والخطط ال�صتراتيجية
ذات العالقة:
تحتية عبر قطاعية لتحقيق التنمية الم�صتدامة:
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ال�صورة  :1تاأهيل وتعبيد الطريق الرئي�س في بيت عمرة

م�صاري ��ع في مرحل ��ة طرحه ��ا للمناق�ص ��ة والتقييم
و( )57في مراحل اأخرى.
واأما الم�صاريع التي تق ��ع تحت م�صمى مراكز التميز
فه ��ي ( )30م�صروع ًا موزعة ف ��ي محافظات ال�صفة
الغربية كما ياأتي:
(جني ��ن ،2/طوبا� ��س ،1/طولك ��رم ،4/قلقيلية،3/
نابل� ��س� ،2/صلفي ��ت ،2/رام اهلل والبي ��رة،4/
القد�س ،3/اأريحا ،1/بيت لحم ، 3/والخليل.) 5/
اله��دف الثان��ي :تعزي ��ز اأث ��ر برام ��ج الوكال ��ة
الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفي قطاعات
معينة وعم ��ل م�صاريع بني ��ة تحتية بح�ص ��ب اأولويات
المجتم ��ع :يق ��وم برنام ��ج الحك ��م المحل ��ي والبنية
التحتي ��ة بال�صتجابة اإلى دع ��م مختلف الحتياجات
ف ��ي العديد من القطاع ��ات مثل ال�صح ��ة والتعليم،
بالإ�صافة لقطاع الحكم المحل ��ي والقطاع الخا�س،
وذلك عن طريق تحديد م�صاريع بنية تحتية اأ�صا�صية
ويتوق ��ع توفير نح ��و ( )54م�صروع بني ��ة تحتية حتى

نهاية البرنامج .وم ��ن الم�صاريع المنفذة اأو الجاري
تنفيذها اأو المعرفة حتى حينه:
 .1تنفي ��ذ ( )13نادي ًا ومركز ًا �صبابي ًا في تجمعات
مختلفة في محافظات ال�صفة الغربية (جميعها
قد تم اإنجازها).
 .2تنفي ��ذ ( )8م�صاري ��ع ف ��ي المناط ��ق الم�صنفة
(ج) ( تم تنفيذ ن�صفها وما زال العمل جار في
الن�صف الآخر).
 .3تنفي ��ذ ( )8م�صاري ��ع تح ��ت م�صم ��ى “ م�صاريع
قائمة وحدها”.

�صيق ��وم البرنام ��ج بت�صمي ��م وتنفي ��ذ برام ��ج بن ��اء
قدرات وتطوير موؤ�ص�صاتي ،وتعزيز المهارات لجميع
الهيئات المحلية الم�صتهدف ��ة في اإطار الهدف ()1
من هذا البرنام ��ج ،بالإ�صافة اإل ��ى تطوير وماأ�ص�صة
الأدوات والآلي ��ات لدع ��م اإ�ص ��راك المواطني ��ن ف ��ي
عمليات الحكم المحل ��ي .كما �صيعمل البرنامج على
�صمان الم�صاركة الفعالة لأفراد المجتمع في اختيار
وت�صميم وتنفيذ واإدارة م�صاريع البنية التحتية ،التي
ت ��م تحديدها كاأولوي ��ة من خالل عملي ��ة التخطيط
ال�صتراتيج ��ي بالم�صارك ��ة .و�صينم ��ي البرنام ��ج
مه ��ارات ( )427موظف� � ًا م ��ن موظف ��ي الهيئ ��ات
المحلي ��ة و( )9000ف ��رد من المجتم ��ع المحلي في
عملية التخطيط وتنفيذ اأن�صطة البرنامج.

وبالن�صب ��ة لالأهداف الثالثة الآخرى ،فيتم التن�صيق
فيه ��ا م ��ع ع ��دة اإدارات عام ��ة ف ��ي ال ��وزارة ،كونها
ت�صته ��دف تطوي ��ر جوانب متعددة ف ��ي قطاع الحكم
اله��دف الراب��ع :تعزي ��ز ق ��درة وزارة الحك ��م
المحلي ،وتلخ�س هذه الأهداف بماياأتي:
المحلي لتمكينها من القي ��ام بم�صوؤولياتها من ر�صم
اله��دف الثالث :تعزي ��ز قدرات الهيئ ��ات المحلية لل�صيا�ص ��ات العام ��ة والتنظيم والرقاب ��ة على اأعمال
لال�صتجاب ��ة بكفاءة وفعالي ��ة لحتياجات مجتمعاتها الهيئات المحلية وفق القانون:
المحلية من خالل تعزيز وتر�صيخ ممار�صات الحكم
�صيدعم البرنامج وزارة الحكم المحلي في مجالت
الر�صيد:

ال�صورة  :3اإعادة تاأهيل جمعية بيت الرحمة الأرثوذك�صية في العيزرية
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ال�صورة  :2مدر�صة المغير الثانوية

ال�صورة  :4مدر�صة الديرات المختلطة
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و�ص ��ع ال�صيا�ص ��ات بما فيه ��ا الالمركزي ��ة ،والدمج،
والم�صاركة المجتمعية ،وموا�صيع اأخرى ذات عالقة
بقط ��اع الحك ��م المحل ��ي وذل ��ك عبر ا�ص ��راك كافة
المعنيين وال�صركاء في القطاع من وزارات ،وهيئات
محلية ،ومجتمع مدني ،وموؤ�ص�صات اأكاديمية .و�صيتم
و�صع وبل ��ورة و�صياغة ما مجموع ��ه (� )5صيا�صات،
وتاأ�صي� ��س وتطوي ��ر النظ ��م الداخلية ل ��وزارة الحكم
المحل ��ي لتمكينها من تطوي ��ر �صيا�صاتها .و�صيهدف
الم�ص ��روع اإل ��ى بن ��اء ق ��درات وتنمي ��ة المه ��ارات ل�
( )100موظف في وزارة الحكم المحلي.

اله��دف الخام�س  :توفير فر�س عمل وبناء قدرات ه ��ذه الم�صاريع ما مجموع ��ه ( )326000يوم عمل،
قط ��اع المق ��اولت الفل�صطين ��ي م ��ن خ ��الل تنفي ��ذ و( )200فر�صة عمل طويلة المدى.
م�صاريع بنية تحتية :
بالإ�صافة اإلى ما �صبق �صيتم بناء قدرات قطاع البناء
�صيوف ��ر برنام ��ج الحك ��م المحل ��ي والبني ��ة التحتية م ��ن خالل �صل�صلة من التدريب ��ات للخريجين الجدد
فر� ��س عم ��ل للتجمع ��ات المحلي ��ة والتاأكي ��د عل ��ى من خ ��الل «برنامج الزم ��الء المهند�صين» وبرنامج
ا�صتخدام م ��واد بناء محلي ��ة ،بالإ�صاف ��ة اإلى توفير «ال�صب ��اب المهند�صي ��ن اأ�صدق ��اء البيئ ��ة» .وب�صفة
فر�س عم ��ل طويلة المدى .و�صتك ��ون م�صاركة جميع موؤ�ص�ص ��ة ( )CHFالدولي ��ة ع�ص ��و ًا ف ��ي المجل� ��س
اأ�صح ��اب العالقة في قط ��اع البناء بمثاب ��ة تح�صين الأمريكي للمباني الخ�صراء� ،صتعمل الموؤ�ص�صة على
لنوعية البن ��اء وتعزيز هذا القط ��اع .و�صيوفر تنقيذ تعزيز الروابط مع الحركة العالمية للبناء الدولي.

و�لجدول �لتالي يظهر تلخي�شاً لأن�شطة ومخرجات �لأهد�ف �لثالثة (:)5-3
الهدف الثالث:
تعزيز قدرات الهيئات المحلية لال�صتجابة بكفاءة وفعالية لحتياجات مجتمعاتها المحلية من خالل تعزيز وتر�صيخ الممار�صات الجيدة في الحكم الر�صيد.
نوع الن�شاط

مخرجات الن�شاط

�لمكون «�أ»� :لتخطيط �لمجتمعي
1
2
3

التخطيط ال�صتراتيجي
التخطيط العمراني
ور�س التخطيط في البلديات المهم�صة

خطط ا�صتراتيجية تنموية في ( )11هيئة محلية.
مخططات هيكلية و�صور جوية لخم�س هيئات محلية.
حزم م�صاريع ل ( )37هيئة محلية مهم�صة (تم اإنجاز هذه الجزئية وبقي ( )3حزم طور الإنجاز).

�لمكون «ب»� :لحوكمة بالم�شاركة
1
2
3
4

�صيت ��م اإن�صاء �صتة مجال�س محلية �صبابية ب�ص ��كل ديمقراطي وتفعيلها ،بالإ�صافة اإلى موا�صلة الدعم ل ( )11مجل�ص ًا محلي ًا
تكوين مجال�س محلية �صبابية
�صبابي ًا.
تعزي ��ز الح ��وار بي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة �صيتم دعم لجان التخطيط بعد مرحلة اإعداد الخطة التنموية ال�صتراتيجية عبر مبادرات ،تهدف اإلى زيادة التوا�صل بين
المجل�س المحلي والمجتمع المحلي نحو تحقيق اأهداف الخطة.
والمواطنين
تعزيز الوع ��ي المجتمعي في ممار�صات الحكم
�صيتم العمل على حملة وعي وطنية في موا�صيع تخ�س وت�صجع الم�صاركة المجتمعية.
الر�صيد
تعزي ��ز التن�صيق والتعاون بين الهيئات المحلية
دعم مبادرات نوعية تعزز الم�صاركة المجتعية وتوجد اآلية �صراكة بين الموؤ�ص�صات المحلية وهيئاتها المحلية.
ومنظمات المجتمع المدني

�لمكون «ج»� :لتطوير �لموؤ�ش�شاتي
1

تطوير موؤ�صر قيا�س الكفاءة للهيئات المحلية

2

اأتمتة تقديم الخدمات للهيئات المحلية

3

تطوير مفهوم البلدية الإلكترونية

4

اإع ��ادة هيكلي ��ة اإج ��راءات العم ��ل الإداري ��ة
وهند�صة العمليات

تطوير موؤ�صر قيا�س الكفاءة للهيئات المحلية بما ي�صمل الأدوات الخا�صة بجمع البيانات والتقييم.
فجار،
اإن�ص ��اء وت�صغيل ثمانية مراكز خدمات للجمهور في الظاهرية ،وعزون ،وعالر ،وعنبتا ،واليامون ،والعيزرية ،وبيت ّ
وبيت اأمر.
اعتماد ورقة مفاهيم حول البلدية الإلكتروينة من قبل وزارة الحكم المحلي.

-

-

تطوير خطط ا�صتراتيجية موؤ�ص�صية في الهيئات المحلية الم�صتهدفة ال� (.)17
مراجعة وتطوير اإجراءات العمل الإدارية والأو�صاف الوظيفية الرئي�صية في الهيئات المحلية الم�صتهدفة
ال� (.)17
تطوي ��ر �صيا�ص ��ات واأدوات تعزي ��ز التوا�صل والم�صارك ��ة المجتمعية للهيئ ��ات المحلية م ��ع المواطنين في
الهيئات المحلية الم�صتهدفة ال� (.)17
تطوير خطة لالت�صال الداخلي والخارجي في الهيئات المحلية الم�صتهدفة ال� (.)17
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5
6

تطوير اأدلة العطاءات والم�صتريات
تطوير اأنظمة اإدارة الموارد الب�صرية

7

حزم اإدارة مالية

تطوير اأدلة العطاءات والم�صتريات وتوريد اأنظمة محو�صبة بما يتوافق مع الإجراءات المط ّورة في ثالث هيئات محلية.
تطوير وت�صغيل نظام محو�صب لإدارة الموارد الب�صرية في ثماني هيئات محلية وتدريب العاملين فيها على ا�صتخدام النظام.

 النتهاء من ت�صجيل وتقييم الأ�صول الثابتة في خم�س هيئات محلية. توري ��د وت�صغي ��ل نظ ��ام مالي محو�ص ��ب في �صت هيئ ��ات محلي ��ة وتدريب العاملي ��ن في الهيئ ��ات المحليةالم�صتهدفة على ا�صتخدام النظام الجديد.

تفعيل وح ��دات للتدقيق الداخل ��ي في الهيئات �صيق ��وم البرنامج با�صتهداف ( )30هيئة محلية وذل ��ك لماأ�ص�صة وظيفة وممار�صات التدقيق الداخلي .و�صيتم العمل معها
8
للو�صول اإلى النموذج الذي يتنا�صب مع كل هيئة محلية لماأ�ص�صة متطلبات وممار�صات التدقيق الداخلي.
المحلية الم�صتهدفة
�صيق ��وم البرنام ��ج بتطوير نظام المتابع ��ة والتقييم في ( )30هيئة محلية مع التركيز عل ��ى ماأ�ص�صة عمليات متابعة تنفيذ
 9تطوير نظام المتابعة والتقييم
الخطة التنموية ال�صتراتيجية وخطط ال�صتثمار وكذلك الخطط ال�صتراتيجية الموؤ�ص�صية.
 10تطوير موؤ�صر قيا�س الكفاءة للهيئات المحلية تطوير موؤ�صر قيا�س الكفاءة للهيئات المحلية بما ي�صمل الأدوات الخا�صة بجمع البيانات والتقييم.
الهدف الرابع:
تعزيز قدرة وزارة الحكم المحلي لتمكينها من القيام بم�صوؤولياتها من ر�صم لل�صيا�صات العامة والتنظيم والرقابة على اأعمال الهيئات المحلية وفق القانون.
نوع الن�شاط
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مخرجات الن�شاط

ت�صكي ��ل مجل�س م�صت�صاري ��ن مخت�صين بالحكم
المحلي لم�صاندة الوزارة
تقييم ا�صتراتيجية وزارة الحكم المحلي والعمل
العمل على تقييم الخطة ال�صتراتيجية لوزارة الحكم المحلي والعمل على تحديثها من قبل موظفي وزارة الحكم المحلي.
على تحديثها
اإعداد ثالث درا�صات ت�صخي�صية في الجوانب الآتية:
التواف ��ق عل ��ى مفه ��وم موح ��د لالمركزي ��ة - :ا�صتعداد البلديات الكبيرة لإدارة الخدمات.
«مجالتها وم�صتوياتها ومتطلباتها»
 ا�صتعداد البلديات الكبيرة لجمع ال�صرائب. ا�صتعداد الهيئات المحلية ومدى ال�صتجابة للم�صاركة المجتمعية.الم�صاهمة ف ��ي تاأ�صي�س ال�صراكة بين القطاعين
اإيجاد نموذج يطبق مفهوم ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�س.
الخا�س والعام
عقد �صل�صلة من ور�س العمل للتوافق على �صكل البلدية الكبرى.
تطوير مفهوم البلديات الكبرى
ماأ�ص�صة الم�صاركة المجتمعية في هيئات الحكم دلي ��ل اإجرائ ��ي لأ�صكال وو�صائل الم�صاركة المجتمعي ��ة ،ليتم ال�صتعانة به من قبل الهيئ ��ات المحلية وتحفيزهم ل�صتعمال
الم�صاركة المجتمعية من خالل اأدوات مقترحة في الدليل.
المحلي
�صيتم ا�صتحداث موؤ�صرات قيا�س اأداء للبلديات.
دعم وظيفة التوجية والرقابة في الوزارة
توحيد الإجراءات الداخلية لمديريات الحكم المحلي وتعميمها من خالل دليل عمل �صامل.
تطوير دليل عمل موحد لمديريات الوزارة
تدريب روؤ�صاء الهيئات المحلية المنتخبين الجدد ونوابهم.
تدريب روؤ�صاء الهيئات المحلية المنتخبين
تعيين فريق من الم�صت�صارين في مختلف التخ�ص�صات لتقديم الم�صورة لوزارة الحكم المحلي وفق ًا للحاجة.

الهدف الخام�س:
توفير فر�س عمل وبناء قدرات قطاع المقاولت الفل�صطيني من خالل تنفيذ م�صاريع بنية تحتية :
نوع الن�شاط
1

تدريب المقاولين

مخرجات الن�شاط
 تدريب ( )100مقاول من خالل الأعمال العتيادية. ( )70000يوم عمل خالل ال�صنتين الثانية والثالثة من البرنامج. -توظيف (� )2038صخ�ص ًا بفر�س عمل ق�صيرة المدى خالل ال�صنتين الثانية والثالثة من البرنامج.

اأهداف ا�شتراتيجية اأخرى
�لبناء �ل�شديق للبيئة:
اعتراف� � ًا بم ��دى تاأثي ��ر المباني على جودة البيئة وم�صاهمتها بن�صبة ( )%40م ��ن انبعاثات الكربون في العالم .فاإن البرنامج �صينفذ بع�س المبان ��ي ال�صديقة للبيئة ،والتي �صتكون
بمثاب ��ة نم ��اذج لقيا�س مدى نج ��اح الفكرة .و�صمن هذا الطار �صينظم البرنامج �صل�صلة من ور�س العمل ،بع�صها لقطاع البن ��اء ي�صتهدف المهند�صين والمقاولين لمناق�صة تقنيات
البناء ال�صديق للبيئة .وبع�صها الآخر لل�صباب والمهتمين وعامة المجتمع للم�صاهمة في تعزيز الوعي المجتمعي حول البناء ال�صديق للبيئة وفوائده.
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توجهات وعالقات

يع ــد �لم�شطل ــح �لقانون ــي مفت ــاح �لقاع ــدة �لقانوني ــة ,حي ــث يرتك ــز علي ــه �لفه ــم
�لقانون ــي وتحليل ــه وم ــن هن ــا تكمن �أهمي ــة تمييز بع� ــس �لم�شطلح ــات �لقانونية
�ل ــو�ردة ف ــي ظ ــل �لقو�نين �لمعمول بها ف ــي �لهيئات �لمحلية ع ــن بع�س �لمفاهيم
�لأخ ــرى �لت ــي قد تت�شاب ــه معها .وعلى �شوء ذلك �شن�شتعر� ــس بع�س �لم�شطلحات
�لقانونية �لمعمول بها في �لهيئات �لمحلية .و�أهم �لختالفات فيما بينها.
�لمو�فقة :هي اإجراء ي�صبق �صدور القرار الإداري
�لهيئة �لمحلية ومجل�س �لخدمات
بمعنى اأنه رقابة �صابقة على الت�صرف ،اإذ يجب
�لم�شترك:
الإدارة العامة لل�صوؤون القانونية
الح�ص ��ول عل ��ى الموافقة قب ��ل �ص ��دور القرار
�لهيئة �لمحلية :وحدة الحكم المحلي في نطاق
الإداري المق�ص ��ود ،ولب� � ّد م ��ن اأخ ��ذ موافق ��ة
جغراف ��ي واإداري معي ��ن ،وهي تعتب ��ر �صخ�صية
الوزير حت ��ى ي�صدر القرار �صليم� � ًا من الناحية
اعتباري ��ة ذات ا�صتقالل مالي تح ��دد وظائفها
و�لفئة �لأولى :تتولى المهام القيادية والإ�صرافية
القانونية.
و�صلطاته ��ا بمقت�صى اأح ��كام القان ��ون ،ويتولى
والم�صارك ��ة ف ��ي و�ص ��ع الأه ��داف ال�صتراتيجي ��ة
و�لتن�شيب
�لتو�شية
اإدارته ��ا مجل� ��س ،يحدد ع ��دد اأع�صائه ��ا وفق ًا
وال�صيا�صات العامة للهيئ ��ة المحلية واإعداد الخطط
لنظ ��ام ي�ص ��در ع ��ن مجل� ��س ال ��وزراء وينتخب
اأع�ص ��اءه ورئي�ص ��ه انتخاب ًا حر ًا ومبا�ص ��ر ًا وفق ًا �لتو�شي ــة :اإجراء ي�صبق �صدور القرار الإداري ول التنفيذي ��ة الخا�صة بالم�صاري ��ع والبرامج ومتابعتها
ترقى اإلى م�صت ��وى القرار الإداري ،وتكون عادة
والإ�ص ��راف عل ��ى تنفيذها واقت ��راح اأ�صاليب لتطوير
لأحكام قانون النتخابات.
م ��ن المروؤو�س اإلى الرئي� ��س ولي�س العك�س ،وفي
كل الأح ��وال فاإن التو�صية غي ��ر ملزمة لم�صدر منهجيات واإجراءات العمل.
مجل� ــس �لخدمات �لم�شترك :ل ��م يرد تعريف ًا
�لفئة �لثاني ــة :وت�صمل الوظائف التخ�ص�صية في
القرار الإداري.
لمجل� ��س الخدم ��ات الم�صت ��رك في ظ ��ل قانون
الهيئ ��ات المحلي ��ة ونظ ��ام مجال� ��س الخدمات �لتن�شيب :يعتبر اإجراء �صكلي ًا ي�صبق �صدور القرار مختلف المجالت.
الم�صترك رق ��م ( )1ل�صن ��ة ( ،)2006على اأنه
الإداري ول يرق ��ى اإلى م�صت ��وى القرار الإداري� ،لفئ ــة �لثالثة :ت�صمل الوظائ ��ف الفنية والحرفية
يت�ص ��كل مجل�س خدم ��ات وفق ًا لأح ��كام القانون
والتن�صيب قد يك ��ون من المروؤو�س كما قد يكون م ��ن ذوي الموؤه ��الت العلمي ��ة والوظائ ��ف الكتابي ��ة
م ��ن مجموع ��ة م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة لتق ��وم
من جهة اأخرى غي ��ر الجهة المخت�صة با�صدار واأعمال ال�صكرتاريا.
بمه ��ام اأو م�صاري ��ع م�صترك ��ة فيم ��ا بينه ��ا وفق
الق ��رار الإداري ،والتي قد تكون اأدنى درجة من
هذه الأخيرة وقد تكون م�صاوية لها في الدرجة� .لفئة �لر�بعة :ت�صمل الوظائف الحرفية.
معايير رفع كفاءة الخدم ��ات وتح�صين نوعيتها
وتقليل كلفتها وبقرار من وزير الحكم المحلي.
والتن�صي ��ب غي ��ر ملزم لم�صدر الق ��رار الإداري �لفئة �لخام�شة :ت�صمل الوظائف الخدماتية.
ويتمت ��ع المجل� ��س ب�صخ�صي ��ة اعتباري ��ة وذم ��ة
في محتواه ،بمعنى اأنه يمكن لم�صدر القرار اأن �لدرج ــة :م�صت ��وى وظيف ��ي مت ��درج �صم ��ن الفئة
مالي ��ة م�صتقلة ،ويعتبر اأه � ً�ال لكت�صاب الحقوق
يعي ��د التن�صيب اإلى الجهة الت ��ي قامت بتقديمه الواح ��دة ذات رواتب و�صن ��وات وموا�صفات محددة
وتحمل اللتزامات �صمن المهام وال�صالحيات
لتغيي ��ر محتواه ،اأم ��ا التن�صيب ذات ��ه فهو ملزم وف ��ق اأحكام نظ ��ام موظف ��ي الهيئ ��ة المحلية،وحدد
بمعنى ل يمكن لم�صدر القرار اأن ي�صدر قراره
والأهداف المحددة له في قرار اإن�صائه ،وتحدد
الجدول المرف ��ق بنظام موظفي الهيئ ��ات المحلية،
دون وجود التن�صيب.
وظائف ��ه و�صالحيات ��ه وع ��دد اأع�صائ ��ه و�صوؤون
فئ ��ات الوظائف و�صلم الروات ��ب ،ودرجات الوظائف
الموظفي ��ن الم�صتخدمي ��ن والل ��وازم والن�ص ��ب �لفئة و�لدرجة:
�صن الفئ ��ة الواح ��دة وكذل ��ك الروات ��ب الم�صتحقة
الت ��ي ت�صاهم بها الهيئات ف ��ي تحويل الخدمات اأورد نظ ��ام موظفي الهيئات المحلية تعريف ًا للدرجة للموظف.
واإع ��داد ميزاني ��ة واقرارها بنظ ��ام ي�صدر من والفئ ��ة بموجب ن�س الم ��ادة (  ) 1منه ،حيث عرف
قبل وزي ��ر الحكم المحلي وفق� � ًا لأحكام المادة الفئة على اأنها :مجموعة من الوظائف ذات درجات �لمخالفة �لتاأديبية و�لجريمة
(/2/15ب) من قانون الهيئات المحلية.
ورواتب وموا�صف ��ات وم�صوؤوليات مح ��ددة بمقت�صى �لجز�ئية
�لمخالف ــة �لتاأديبي ــة :كل اخ ��الل بالواجب ��ات
اأحكام النظام.
�لم�شادقة و�لمو�فقة
�لم�شادق ــة :اإج ��راء لح ��ق عل ��ى �ص ��دور الق ��رار وق�ص ��م الم�صرع الفل�صطيني موظف ��ي الهيئة المحلية الوظيفي ��ة �ص ��واء ظه ��ر ذلك ف ��ي القي ��ام بعمل من
الأعم ��ال المحظ ��ورة على الموظ ��ف اأو المتناع عن
الإداري بمعنى هي رقابة لحقة على الت�صرف ،اإلى العديد من الفئات على النحو الآتي:
ً
اإذ يجب اأن يقترن القرار بعد �صدورة بم�صادقة �لفئ ــة �لعلي ــا :وت�صم ��ل الوظائ ��ف التخطيطي ��ة القي ��ام بعم ��ل ،فيج ��ب اأن يقوم ب ��ه مخالف� �ا بذلك
الجهة المن�صو�س عليها في القانون وذلك حتى
القان ��ون ومقت�صي ��ات الوظيف ��ة ،ويخ�ص ��ع الموظف
والإ�صرافية العليا.
يعتبر القرار ال�صادر نهائي ًا وقاب ًال للتنفيذ.
منار عدوي
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توجهات وعالقات
مرتك ��ب المخالف ��ة لعقوبة تاأديبية مح ��ددة بموجب
القان ��ون وبالرج ��وع اإل ��ى نظ ��ام موظف ��ي الهيئ ��ات
المحلي ��ة فقد حددت الم ��ادة ( )32من ��ه العقوبات
التاأديبي ��ة الت ��ي يخ�ص ��ع له ��ا الموظ ��ف والمتمثل ��ة
فيمايلي- :النذار ،وايقاف الزيادة ال�صنوية ،وح�صم
مبل ��غ ل يتجاوز ع�ص ��رة بالمائة من رات ��ب الموظف
ال�صهري غير ال�صافي لمدة ل تقل عن �صهر ول تزيد
ع ��ن �صنة ،وحرمان الموظف من الترفيع لمدة �صنة،
وتنزي ��ل الموظف درجة واح ��دة اأو تنزيل مرتبه اإلى
مربوط الدرجة التي هو فيها ،ثم ف�صل الموظف.
�لجريم ــة �لجنائية :هي ت�صرف اأو فعل اأو ترك
يقع تحت طائلة التجريم وي�صدر عن اإن�صان م�صوؤول
ويحظ ��ره الم�صرع ويفر� ��س العقوب ��ة الالزمة عليه،
ويخ�ص ��ع مرتكب الجريم ��ة لعقوبة جزائي ��ة يقررها
قانون العقوبات.
وعلي ��ه ومن خ ��الل التعاريف ال ��واردة اأعاله تتج�صد
اأه ��م الختالفات القانونية بي ��ن الجريمة الجزائية
والتاأديبية على النحو الآتي:
•الجريم ��ة الجنائي ��ة ت�ص ��ر باأم ��ن المجتم ��ع
وم�صالح ��ه الجوهري ��ة ،اأما العقوب ��ة التاأديبية
فهي اخالل بواجبات الوظيفة التي يكلف بها.
•الجريم ��ة الجنائية اأ�صد خط ��ورة من المخالفة
التاأديبي ��ة ،وبالتال ��ي فق ��د ح�صره ��ا القان ��ون
وحددها �صمن ن�صو�صه ،اأما الأخطاء التاأديبية
فال مجال لح�صرها.
•تختل ��ف العقوب ��ات الموقع ��ة عل ��ى الجرائ ��م
الجنائية ع ��ن المخالف ��ات التاأديبي ��ة ،فالأولى
اأ�ص ��د عقوبته ��ا ،حي ��ث تت�صاع ��د م ��ن التدابير
الحترازي ��ة والحب� ��س وال�صج ��ن والأ�صغ ��ال
ال�صاق ��ة ( الموؤقتة والموؤبدة ) اإلى العدام ،اأما
الجزاءات التاأديبية فه ��ي ل تتعدى الف�صل من
العمل.

ر�تب �لتقاعد ومكافاأة نهاية �لخدمة:

�لتقاع ــد :ع ��رف نظ ��ام تقاعد موظف ��ي البلديات
ومكافاآته ��م ،التقاع ��د بموج ��ب الم ��ادة ( )3براتب
التقاعد ال�صهري ويق�صد بالراتب ( الراتب ال�صهري
ول ي�صمل مخ�ص�صات الوكالة ومخ�ص�صات الأعمال
الإ�صافي ��ة ) ،ويكون مبلغ التقاعد مبني ًا على معادلة
قانونية.
مكاف� �اأة نهاية الخدمة :لم ي ��رد في ظل قانون العمل
الفل�صطين ��ي تعريف ًا وا�صح ًا لمكاف� �اأة نهاية الخدمة
اإ ّل اأن الفق ��ه اأورد تعريف ��ات متع ��ددة لمكافاأة نهاية
الخدمة ،وم ��ن اأهمها المبلغ ال ��ذي ي�صتحقه العامل
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ف ��ور انتهاء عق ��د العمل �صواء اأكان مح ��دد المدة اأم
غير مح ��دد ،ويلتزم رب العمل بدف ��ع مكافاأة ولو لم
يك ��ن من�صو�ص� � ًا عليها ف ��ي العقد فهو الت ��زام بقوة
القانون ،وح ��دد قانون العمل اآلي ��ة احت�صاب مكافاأة
نهاي ��ة الخدمة ،حي ��ث ي�صتحق العامل وفق� � ًا لقانون
العمل الفل�صطيني مكافاأة نهاية الخدمة على اأ�صا�س
راتب �صه ��ر عن كل �صنة خدمة وتح�صب لذلك ك�صور
ال�صنة وفق ًا لأحكام المادة ( ) 45من قانون العمل.
وبن ��ا ًء على م ��ا ورد اأعاله ف� �اإن اأهمي ��ة التمييز بين
كال التعريفي ��ن ،يتمث ��ل ف ��ي معرف ��ة ال�صتحقاقات
القانونية المترتبة لموظ ��ف الهيئة المحلية في حال
انته ��اء خدمته ،حي ��ث اأن رات ��ب التقاع ��د ال�صهري
لموظف ��ي البلدي ��ات الذين يخ�صع ��ون لأحكام نظام
تقاعد موظفي البلديات ل�صنة ( )1955يح�صب على
اأ�صا�س �ص ��رب مجموع عدد اأ�صه ��ر خدمته المقبولة
للتقاع ��د في راتبه ال�صهري الأخي ��ر وتق�صيم حا�صل
ال�صرب على اأربعمائة وخم�صين م�صاف ًا اإليه العالوة
الجتماعي ��ة العائلي ��ة وع ��الوات اأخ ��رى ،ول يج ��وز
اأن يتج ��اوز رات ��ب التقاع ��د ال�صه ��ري ف ��ي اأية حال
ع ��ن خم�صة و�صبعي ��ن في المائة م ��ن راتب الموظف
ال�صهري.
اأم ��ا الموظف الذي ل يخ�صع لنظ ��ام تقاعد موظفي
البلدي ��ات ل�صنة ( )1955اأو اأي نظام تقاعد اأو الذي
يعم ��ل ب�ص ��ورة موؤقت ��ه اأو بموجب عق ��ود اأو بموجب
اأج ��ر يومي فاإنه ي�صتحق مكاف� �اأة نهاية الخدمة وفق ًا
لالأ�صا�س القانوني الوارد اأعاله.

موظف �لهيئة �لمحلية:
عرف ��ت الم ��ادة (  )1م ��ن نظ ��ام موظف ��ي الهيئات
المحلي ��ة الموظ ��ف عل ��ى اأن ��ه (ال�صخ� ��س بم ��ا في
ذل ��ك الموظ ��ف المعي ��ن بموج ��ب عق ��د ،ول ي�صمل
ال�صخ� ��س ال ��ذي يتقا�صى اأجر ًا يومي� � ًا) ،وبنا ًء على
التعري ��ف المذكور يت�ص ��ح باأنه ي�صت ��رط في موظف
الهيئ ��ة المحلية اأن يك ��ون �صخ�ص ًا يعم ��ل في وظيفة
دائم ��ة متفرغ ًا لها تفرغ ًا دائم� � ًا ومدرجة في جدول
ت�صكي ��الت الوظائ ��ف ال�ص ��ادرة بمقت�ص ��ى موازن ��ة
الهيئ ��ة المحلي ��ة بم ��ا ف ��ي ذل ��ك المعي ��ن بموج ��ب
عق ��د ،واأن يكون قد �ص ��در بتعيينه ق ��رار من الجهة
المخت�ص ��ة وذلك وفق ًا لل�ص ��روط والأو�صاع المقرره
قانون ًا ل�صغلها.

�لعامل:

عرف قانون العمل العامل بموجب المادة (  )1على
اأن ��ه (كل �صخ� ��س طبيعي يوؤدي عم � ً�ال لدى �صاحب
العمل لقاء اأجر ويكون اأثناء اأدائه العمل تحت اإدارته
واإ�صرافه ).
ويالحظ من خالل التعريف اأعاله اأن و�صف العامل
ي�صم ��ل كل من تتوافر في عالق ��ة العمل ،التي تربطه
م ��ع �صاح ��ب العم ��ل التبعي ��ة القانوني ��ة والأج ��ر اأي ًا
كان ��ت طبيع ��ة العم ��ل دائم ��ة اأم موؤقت ��ة بالقطعة اأم
بالعمول ��ة ،وبالتال ��ي يخ�ص ��ع لقانون العم ��ل �صريطة
اأن ل يت ��م ا�صتثناء ه ��ذه العالقة بموجب ن�س خا�س
وت�صري ��ع خا� ��س ،كموظفي الهيئ ��ات المحلية ،حيث
ت ��م ا�صتثناوؤهم من اأحكام قان ��ون العمل الفل�صطيني
�لموظف �لعام:
بموج ��ب ن� ��س الم ��ادة (  ) 3م ��ن قان ��ون العم ��ل
عرف ��ت الم ��ادة ( )1م ��ن قان ��ون الخدم ��ة المدنية الفل�صطيني.
الموظ ��ف الع ��ام على اأنه ( ال�صخ� ��س المعين بقرار �إن �أهمية �لتمييز بين �لم�شطلحات
من جه ��ة مخت�صة ل�صغ ��ل وظيفة مدرج ��ة في نظام
ت�صكي ��الت الوظائ ��ف المدني ��ة على موازن ��ة اإحدى �لو�ردة �أعاله تتمثل فيما ياأتي:
الدوائ ��ر الحكومية ،اأي ًا كانت طبيعة تلك الوظيفة اأو  .1من حيث القانون الواجب تطبيقه:
فالموظ ��ف الع ��ام يطب ��ق علي ��ه قان ��ون الخدمة
م�صماها).
المدني ��ة ب�صكل عام،اأما موظ ��ف الهيئة المحلية
ومن ه ��ذا التعريف تت�صح اأه ��م العنا�صر الأ�صا�صية
فيطب ��ق عليه نظ ��ام موظفي الهيئ ��ات المحلية،
للموظ ��ف العام ،حيث يجب اأن يك ��ون �صخ�ص ًا يعمل
وفيم ��ا لم ي ��رد به ن�س في النظ ��ام يطبق قانون
في عم ��ل دائم يتفرغ ل ��ه تفرغ ًا دائم� � ًا دون انقطاع
الخدم ��ة المدني ��ة ولوائحه التنفيذي ��ة ال�صارية،
ف ��ي اأية �صلط ��ة اأو وزارة اأو موؤ�ص�صة عامة اأو اأية جهة
وذل ��ك بقدر م ��ا ينطب ��ق عليهم وذل ��ك ا�صتناد ًا
اأخرى تكون موزانتها �صمن الموازنة العامة لل�صلطة
لن� ��س الم ��ادة ( ) 44م ��ن النظام ،اأم ��ا العامل
الوطني ��ة الفل�صطينية اأو الملحق ��ة بها ،واأن يكون قد
فيطبق عليه قانون العمل الفل�صطيني.
�صدر بتعيينه قرار من الجهة المخت�صة ،وذلك وفق ًا
لل�صروط والأو�صاع المقررة قانون ًا ل�صغلها ،ويخ�صعع  .2اختل ��ف الفقه م ��ن حي ��ث العالقة الت ��ي ي�صتمد
الموظف الع ��ام وموظف الهيئة المحلية الحقوق
لقانون الخدمة المدنية وتعديالته.
به ��ا ،فجانب يرى اأن طبيعة العالقة تنظيمية اأي
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اأن عالقة الموظف العام باإدارته عالقة تنظيمية،
والبع�س الأخر ي ��رى اأنها عالقة عقدية ،وجانب
اأخر يرى اأنها عقدية وتنظيمية مع ًا.
اأم ��ا بالن�صب ��ة للعامل فاإنه ي�صتم ��د حقوقه من العقد
ال ��ذي ي ّوق ��ع بي ��ن العام ��ل ورب العم ��ل ،اأي عالق ��ة
تعاقدية ،ويترت ��ب على هذا اأن رب العمل ل ي�صتطيع
تعدي ��ل اأي بند من بنود العق ��د المبرم مع العامل اإ ّل
بموافقة الطرفين ،وكذلك الحال ي�صتطيع كل منهما
اإنه ��اء العق ��د متى �ص ��اء بعد اإخطار الط ��رف الثاني
عل ��ى ذل ��ك ،وذلك عم � ً�ال بالمبداأ اأن العق ��د �صريعة
المتعاقدين ،حيث يتطلب توافق الإيجاب والقبول.
بخ ��الف الإدارة العام ��ة ل ت�صتطيع اإنه ��اء عالقتها
بموظفيه ��ا ،اإ ّل بن ��ا ًء عل ��ى القانون وتح ��ت �صوابط
معين ��ة ووف ��ق اإج ��راءات قانوني ��ة مح ��ددة ،واأي�ص� � ًا
ت�صتطي ��ع الإدارة العام ��ة تغيير ال�ص ��روط والأو�صاع
الوظيفية دون الرجوع اإلى الموظف.

�لر�شم و�ل�شريبة:
الر�ص ��م :لم ي ��رد في ظ ��ل الت�صريع ��ات الفل�صطينية
تعري ��ف وا�صح للر�ص ��م ،اإ ّل اأن فقهاء عل ��وم المالية
والقانون يكادون يجمعون على تعاريف مت�صابهة على
اأنه مبلغ من النقود يدفعه ال�صخ�س جبر ًا اإلى الدولة
اأو اأح ��د مرافقها العامة ،مقاب ��ل نفع خا�س يح�صل
عليه من جانب هذا المرفق اأو الهيئة العامة.
ال�صريب ��ة :مبلغ من المال تفر�ص ��ه الدولة وتجبيه من
المكلفين ب�صورة جبرية ونهائية ودون مقابل في �صبيل
تغطية النفقات العامة اأو في �صبيل تدخل الدولة فقط.
وعلي ��ه ومن خ ��الل التعاريف ال ��واردة اأعاله تتج�صد
اأه ��م الختالف ��ات القانونية بين ال�صريب ��ة والر�صم
والمتمثلة فيما ياأتي:
•ال�صريبة توؤدى دون مقابل اأو تحقيق نفع خا�س
للمكلف ،بينم ��ا يوؤدى الر�ص ��م مقابل الح�صول
على الخدمة اأو النفع الخا�س لالأفراد.
•ال�صريب ��ة له ��ا طابع الجب ��ار والل ��زام دائم ًا،
بينما الر�صم له �صفة اجبارية في بع�س جوانبه
واجباري� � ًا ف ��ي الجوانب الأخ ��رى ،وتظهر �صفة
الختيارية في حرية ال�صخ�س في طلب الخدمة
اأو ع ��دم طلبها ،بينما تظه ��ر ال�صفة الجبارية
ف ��ي عدم حرية ال�صخ�س ب� �اأداء الر�صم اأو عدم
تاأديت ��ه في ح ��ال طلب ��ه للخدم ��ة وانتفاعه فهو
ملزم باأداء الر�صم.
•ال�صريب ��ة في معظ ��م ال ��دول تفر� ��س بقانون،
بينما الر�ص ��م تختلف الآلية الت�صريعية لفر�صه،
فبع� ��س الدول تفر�صه بقانون اأو بموجب اأنظمة
اأو قرارات اأو مرا�صيم رئا�صية.

ما هو �ل�شر ور�ء �لنت�شار �لو��شع لقو�ئم
�لتو�فق (�لتزكية)؟
م ــا �ن �نته ــت �لم ــدة �لقانونية ل ــدورة �لنتخابات
�ل�شابق ــة (�أرب ــع �شن ــو�ت)� ,إ َل وعل ــت �لأ�ش ــو�ت
�لمنادي ــة ب�ش ــرورة إ�ج ــر�ء �لنتخاب ــات �لمحلي ــة
بدع ــوى �أنه ــا خدماتي ــة ولي�شت �شيا�شي ــة �أو هكذ�
يج ــب �أن تك ــون ,ول عالق ــة لتر�شيخ �لنق�ش ــام �أو
�نهائ ــه ,حي ــث مور�ش ــت �ل�شغ ــوط عل ــى �ل�شلط ــة
�لوطني ــة من قبل �لمجتمع �لمحلي و�لموؤ�ش�شات
�لمدني ــة و�ل�شعبي ــة و�لموؤ�ش�ش ــات �لت ــي ُتعن ــى
بالديمقر�طي ــة و�ل�شفافي ــة ,ودعم ــت �لف�شائ ــل
�لفل�شطيني ــة تل ــك �لمطال ــب �لقا�شي ــة ب�شرورة
و�شرع ــة إ�ج ــر�ء �لنتخاب ــات �لمحلي ــة ,ف ــي حي ــن
عار�شت ذلك �لتنظيمات �لدينية �لإ�شالمية.

عبد �لكرمي �شدر

الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون الهيئات املحلية

واأك ��د �صي ��ادة الرئي� ��س محمود عبا�س في خط ��اب التكليف للحكوم ��ة الحالية (الحكوم ��ة  ،)14على اأن من
اأولوي ��ات ه ��ذه الحكومة اإجراء النتخاب ��ات المحلية ،وما ه ��ي اإ َل اأ�صابيع حتى اتخذ مجل� ��س الوزراء قرار ًا
باإج ��راء النتخابات المحلية ف ��ي ( ،) 2012 /10/20وبنا ًء على ذلك اأعلن ��ت وزارة الحكم المحلي ولجنة
النتخابات المركزية النفير والبدء باإعداد العدة ليوم الح�صم.
لم يكن مفاجاأة �صعف الإقبال على الت�صجيل لتحديث ال�صجل النتخابي ،وكذلك كان متوقع ًا حمالت الت�صكيك
من اأطراف عدة على جدية الحكومة باإتمام اإجراء النتخابات وعدم تاأجيلها كما اأجلت مرتين قبل ذلك ،لكن
ال ��ذي �صكل �صدمة كبيرة هو الع ��دد الهائل لقوائم التوافق اأو قوائم التزكي ��ة التي �صملت ( )181هيئة محلية
ويتوق ��ع اأن يزي ��د العدد عن ( )200مع اإجراء انتخابات المرحل ��ة الثانية لالنتخابات المحلية التي حددت في
( )2012/11/24وهذا ي�صكل ( )%58من مجموع الهيئات المحلية فما هو ال�صر وراء هذه الظاهرة؟؟!.
بالتاأكي ��د ال�صب ��ب لي�س عدم رغبة المواط ��ن الفل�صطيني في ممار�صة الديمقراطي ��ة ،فالهيئات المحلية هي
خ ��ط التما�س الأول مع المواطنين وا�صت�صعار حاجاتهم ومعرف ��ة اأولوياتهم ،وبالتالي فهو ال�صاحة المتقدمة
لممار�ص ��ة الديمقراطي ��ة وه ��و الختب ��ار الأول للف�صائ ��ل والتنظيم ��ات الفل�صطيني ��ة والتجمع ��ات العائلية
والجغرافية الذي يجب اجتيازه ،فمن اأين اأتت هذه الظاهرة؟.

�أعتقد �أن �لأ�شباب �لآتية �شتجيب �إلى حد كبير على ذلك:
اأو ًال  :قان ��ون انتخاب ��ات الهيئات المحلي ��ة وخ�صو�ص ًا المادة ( )14التي ن�صت عل ��ى اأن النتخابات يجب
اأن تك ��ون �صمن قوائم مغلقة  ،واأن هذه القوائ ��م يجب اأن تكون �صمن �صروط ي�صعب على بع�س التنظيمات
ال�صغي ��رة توفيره ��ا فكيف بالم�صتقلين اأو م ��ن يرغب بتر�صيح نف�صه من دون تنظي ��م �صيا�صي اأن يتمكن من
تحقيقها .وعليه فاإن التر�صح لهذه النتخابات محرم على اأبناء التنظيمات خارج قوائم التنظيم التي تت�صع
لجمي ��ع من يرغب في تر�صيح نف�صه ،وكذلك اأ�صبح التر�ص ��ح لهذه النتخابات محرم ًا على الم�صتقلين لعدم
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قدرة غالبيته ��م من تحقيق ال�ص ��روط الواجب توافرها
في القائمة.
ولو كان قان ��ون النتخابات لم ي�صترط القوائم المغلقة،
ف� �اإن القرية اأو المدينة التي ح�صل فيه ��ا توافق غالب ًا ما
كان ليح�صل هذا ،حيث �صي�صمح بالتر�صح الفردي ولي�س
�صمن قوائم ،وذلك لعدة اأمور اأهمها:
•ع ��دم حاجة المر�صحي ��ن الفرديي ��ن اأو الم�صتقلين
لت�صكيل قائم ��ة ،وبذلك تر�ص ��ح �صخ�س واحد غير
قائمة التوافق يك ��ون كافي ًا لك�صر التوافق والذهاب
اإلى النتخابات.
•عدم الحاجة اإلى اإح�صار عن�صر ن�صوي ،حيث كان
ذلك �صعب ًا جد ًا في عدد كبير من القرى.
•بنف� ��س الوقت من ��ع قانون القوائم ع ��دد ًا كبير ًا من
الن�صاء من التر�صح ،وذلك لعدم اختيار الم�صوؤولين
ع ��ن ت�صكي ��ل القوائ ��م له ��ن اأو ب�صب ��ب ع ��دم قدرة
القائمين على ت�صكيل القوائم من ت�صمين اأكثر من
( )%20من الن�صاء ح�صب الكوتا.
•عدم الحاجة اإلى خو�س معركة مع اأع�صاء القائمة
ح ��ال ت�صكيلها على ترتيب الأ�صم ��اء ح�صب الأرقام
الت�صاعدية.
•عزوف عدد عن تر�صيح اأنف�صهم ب�صبب عدم رغبته
اأن يكون بنف�س القائم ��ة التي يوجد فيها مر�صحون
ل يرغبون بوجوده معهم بنف�س القائمة.
•عدم مق ��درة الم�صوؤولين عن ت�صكي ��ل القوائم على
ت�صمي ��ن القائم ��ة لأق ��ارب م ��ن الدرج ��ة الأولى اأو
الثاني ��ة اأو حتى من نف�س الحمولة حتى ولو توافرت
فيهم ال�صروط المطلوبة.
•عدم رغبة المر�صحين غير المنتمين اإلى تنظيمات
�صيا�صي ��ة ب� �اأن يت ��م احت�صابه ��م عل ��ى جه ��ة معينة
�صيا�صية كانت اأو دينية.

�صح ��ة اأو عدم �صح ��ة الإج ��راء) بع ��دم التر�صح خارج
قائمة التنظيم اأو الف�صيل ،التي بالتاأكيد لن تت�صع لأكثر
م ��ن ( )15في اأح�صن الأحوال ( ذكور ًا واإناث ًا) ،وكذلك
قرار التنظيمات الدينية بعدم خو�س النتخابات ،وبنا ًء
علي ��ه امتنع ع ��دد كبير ع ��ن التر�صح بغ� ��س النظر عن
الدوافع.
ثالث�� ًا  :الع�صائرية والعائلية والجغرافيا والدين ،حيث
مار�ص ��ت العائلة والع�صيرة واأهال ��ي المنطقة الجغرافية
الواح ��دة (البل ��د) عليه ��م ال�صغوطات الت ��ي مار�صتها
الف�صائ ��ل ال�صيا�صي ��ة ف ��ي ع ��دد كبي ��ر م ��ن المناط ��ق
ولأ�صباب مختلفة ،مما حدا بعدد كبير ممن يرغبون في
التر�صح المتناع عن ذلك.
رابع�� ًا  :الإحب ��اط وال�صلبي ��ة ،والو�ص ��ع ال�صيا�ص ��ي
والقت�ص ��ادي وتاأجيل النتخابات لأكثر من مرة ،ولعدم
قناع ��ة البع�س من جدوى النتخابات اأو فقدان الأمل من
القدرة على التغيير ،كانت �صبب� � ًا مهم ًا في اإقناع البع�س
بالعزوف عن تر�صيح اأنف�صهم.
خام�ش�� ًا  :ع ��دم تعدي ��ل القانون الذي يتعل ��ق بال�صن (
العمر) للتر�صح ،فالقانون الحالي ي�صمح بالتر�صح فقط
لمن بلغ �صن ( )25عام ًا وقد طالب ال�صباب في الموؤتمر
ال�صباب ��ي الأول والثان ��ي بتخفي�س �ص ��ن التر�صح بحيث
ي�صبح ( � ) 18صنة اأو (� ) 21صنة ،واأن عدم ال�صتجابة
لهذا المطلب اأدى اإل ��ى ا�صتثناء �صريحة كبيرة ون�صيطة
وفاعلة من التر�صح.

وفي النهاية المهم اأن تج ��رى النتخابات وب�صكل دوري
بغ� ��س النظر عن القانون والممار�ص ��ة على الأر�س ،لأن
اإج ��راء النتخاب ��ات هي العمود الفق ��ري للديمقراطية.
وما دون ذلك تبقى تح�صينات هامة و�صرورية تزيد من
ثاني�� ًا  :ال�صغ ��وط الت ��ي مار�صته ��ا التنظيم ��ات عل ��ى تجميل الديمقراطية وتر�صيخها وقطاف ثمارها.
اأع�صائه ��ا وموؤيديها ( ونحن هن ��ا ل�صنا ب�صدد مناق�صة

اإن قان ��ون الهيئ ��ات المحلية رقم ( )1لع ��ام ( )1997ب�صفته
القانون الناظ ��م لعمل الهيئات المحلية الفل�صطينية وفق مبداأ
وا�ص ��ح ،حيث ينظم عم ��ل مجال�س الهيئ ��ات المحلية مجال�س
منتخبة بالنتخ ��اب الحر المبا�صر ،وا�صتن ��د بذلك اإلى قانون
النتخاب ��ات المحلي ��ة رق ��م ( )6لع ��ام ( ،)1996الذي ينظم
العملي ��ة النتخابية لتلك المجال�س ،ب�صبب الظروف ال�صيا�صية
والجتماعي ��ة لم يت�صنّ اإجراء النتخابات وفق هذا القانون اإ ّل
في العامي ��ن ( 2004و )2005في المرحلتي ��ن الأولى والثانية
والتي �صبقهما اإجراء تعدي ��الت على هذا القانون ،كان اأهمها
ما يتعلق برئي�س الهيئة.
وفي �صهر اآب من العام (� )2005صدر قانون رقم ( )10للعام
( )2005خا� ��س بانتخاب ��ات الهيئ ��ات المحلي ��ة  ،والذي نظم
عملية النتخابات المحلي ��ة بمرحلتيها الثالثة والرابعة بتاريخ
( 2005/9/29و  )2005/12/15وتح ��ت اإدارة اللجنة العليا
لالنتخابات كجهة منظمة للعملية في حينه.
وفي بداية العام ( )2010اأ�صدر مجل�س الوزراء قرار ًا باإجراء
النتخاب ��ات المحلية بتاري ��خ ( ،)2010/7/17و�صرعت لجنة
النتخاب ��ات المركزية الجهة المكلفة وف ��ق القرار بالتح�صير
لإجراء وتنظيم النتخابات وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي
اإل ��ى اأن �ص ��در قرار ف ��ي �صهر حزي ��ران ( )2010وف ��ي اليوم
الأخير لتقديم قوائم التر�صيح بتاأجيل النتخابات.
و�صدر قرار جديد من مجل�س الوزراء بتاريخ ()2012/7/10
النتخابات المحلية بتاريخ ( )2012/10/20في كافة الهيئات
المحلي ��ة في ال�صفة الغربية وقطاع غزة والبالغة ( )378هيئة
محلي ��ة ،وكلف ��ت لجن ��ة النتخاب ��ات المركزي ��ة للتح�صير لها
والقي ��ام باإجرائها ،اإ ّل اأن الحكوم ��ة المقالة في غزة ا�صتبقت
ه ��ذا العالن بالقيام باغالق مكات ��ب لجنة النتخابات هناك
وعدم ال�صم ��اح لها با�صتكمال اإجراء ت�صجي ��ل الناخبين  ،مما
يعني تعذر اإجراء النتخابات في القطاع.
ورغ ��م الإجراء التع�صفي وغير الم�صب ��وق التي قامت به حركة
حما� ��س ،اإ ّل اأن ق ��رار مجل� ��س ال ��وزراء بق ��ي ناف ��ذ ًا باإج ��راء
النتخاب ��ات حيثم ��ا تي�صر ذلك .وب ��داأت وزارة الحكم المحلي
بالقي ��ام بالإج ��راءات الم�صاندة للجنة النتخاب ��ات المركزية
لت�صهيل مهمتها تلك ،وكان اأهم هذه الإجراءات الآتي :
•ت�صكي ��ل لجنة من ال ��وزارة برئا�صة معال ��ي الوزير لمتابعة
عملية النتخابات.
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•تح�صي ��ر كاف ��ة البيانات الخا�ص ��ة بموظفي الوزارة
وموظفي الهيئات المحلية وروؤ�صاء واأع�صاء الهيئات
المحلية وتزويد لجنة النتخابات المركزية بها.
•ا�ص ��دار التعليم ��ات الوا�صح ��ة والمكتوب ��ة لموظفي
ال ��وزارة ب�ص ��رورة الحف ��اظ عل ��ى الحيادي ��ة ف ��ي
النتخابات تحت طائلة الم�صوؤولية.
•ا�صدار التوجيهات والتعليمات اإلى الهيئات المحلية
لتقدي ��م كاف ��ة اأ�ص ��كال الدع ��م وال�صن ��اد للجن ��ة
النتخاب ��ات المركزي ��ة وتقديم الدع ��م اللوج�صتي
المطل ��وب دون التدخ ��ل باأي �صكل م ��ن الأ�صكال في
العملية النتخابية.
•ا�صدار مجموعة من القرارات تحدد من �صالحيات
مجال�س الهيئ ��ات المحلية اأثن ��اء عملية النتخابات
ل�صمان الحيادية.
•الم�صادق ��ة عل ��ى ا�صتق ��الت الأع�ص ��اء والروؤ�ص ��اء
الراغبي ��ن في التر�صح لالنتخابات فور و�صول كتاب
ال�صتقال ��ة والتي بلغ مجموعه ��ا في مدة ع�صرة اأيام
( )750قرار ا�صتقالة.
•قي ��ام الوزارة بمتابعة وتدقي ��ق اأو�صاع الم�صتقيلين،
بم ��ا يتعلق بذممهم المالي ��ة والم�صادقة على براءة
الذمة لهم.

•قيام ال ��وزارة بمتابعة ت�صكيل لج ��ان ت�صيير الأعمال
واللج ��ان المالية وع ��دم ترك اأي ف ��راغ قانوني باأية
هيئة وفي وقت قيا�صي.
•عقد �صل�صل ��ة من الجتماعات والن ��دوات واللقاءات
ال�صحفية ،بهدف خلق جو انتخابي.
•تزوي ��د مجل�س الوزراء بتقري ��ر اأُ�صبوعي عن اأن�صطة
الوزارة بهذا المجال.

جهاد م�شاقي

مميزات انتخابات (:)2012
.1

الإدارة العامة للت�صكيالت والنتخابات

قرار مجل� ��س الوزراء �صمل جمي ��ع الهيئات المحلية
البالغة ( )378هيئة في ال�صفة وغزة ومرة واحدة.
لم يت ��م ا�صتثن ��اء الهيئ ��ات المحلية الت ��ي يقل عدد
�صكانها عن ( )1000ن�صمة ،كما جرى في ال�صابق.
هناك م ��دن فل�صطينية مثل (الخليل وطولكرم) لم
ي�صبق اأن اأُجريت فيها انتخابات منذ العام ()1976
اأي لمدة ( )36عام ًا.
اأت ��ت النتخاب ��ات بع ��د عملي ��ة دم ��ج كبي ��رة قامت
به ��ا وزارة الحك ��م المحل ��ي (،2010،2009،2011
.)2012
ج ��اءت النتخابات تتويج� � ًا لأهم عن�ص ��ر في خطة

.2
.3
.4
.5

ال ��وزارة ال�صتراتيجي ��ة وه ��و ال�صرار عل ��ى اإجراء
النتخابات المحلية.
نتائج النتخابات :
الج ��دول الآتي يو�ص ��ح نتائج النتخاب ��ات ب�صكل ملخ�س
ومخت�ص ��ر من حيث عدد الهيئ ��ات واأنواعها والتي جرت
فيه ��ا المناف�ص ��ة اأو التي ف ��ازت بالتزكي ��ة اأو التكميلية اأو
التي ل ��م تقدم اأي قوائ ��م وعدد المقاعد وع ��دد ال�صكان
والمقترعين والن�صبة المئوية.

ملخ�س الهيئات المحلية التي �صتجري انتخابات لمجال�صها
عدد الهيئات المحلية وفق الت�صنيف عدد الهيئات المحلية وفق عدد المقاعد
المنطقة النتخابية
القد�س
جنين
طولكرم
طوبا�س
نابل�س
قلقيلية
�صلفيت
رام اهلل والبيرة
اأريحا
بيت لحم
الخليل
هيئات تجري فيها
انتخابات
هيئات فائزة بالتزكية
هيئات ل تجري فيها
انتخابات

مجل�س مجل�س مجل�س
بلدي محلي قروي
0
2
0
7
0
8
0
0
7
2
0
2
7
0
6
2
0
2
5
0
7
11
0
7
1
0
1
2
0
6
1
0
7
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11

عدد الناخبين
عدد ال�صكان
تقدير عدد ال�صكان
عدد القوائم
عدد عدد
الموؤهلين
لمنت�صف العام
فوق  18عام *
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لالقتراع
* 2012

2
15
7
4
13
4
12
18
2
8
8

0
6
1
1
6
1
5
11
1
2
0

1
3
4
1
3
1
5
2
0
0
4

1
3
1
1
3
1
1
3
0
5
3

53

2

38

93

34

24

93 13 22

31

7

141

179

39 120

1 19

14

1

67

82

17

0

58

7

0
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1

2
15
7
4
13
4
12
18
2
8
8

ن�صبة
الناخبين

5
39
31
11
54
17
18
43
7
29
76

14
99
86
29
150
39
40
99
17
74
191

6
38
32
12
44
13
51
49
5
33
34

19،114
147،456
99،643
36،562
200،670
61،887
48،353
150،030
23،536
97،178
332،730

10،417
80،364
54،305
19،926
109،365
33،728
26،352
81،766
12،827
52،962
181،338

8،494
62،264
51،265
16،938
92،345
23،998
24،979
58،621
10،819
43،492
112،385

%81.5
%77.5
%94.4
%85.0
%84.4
%71.2
%94.8
%71.7
%84.3
%82.1
%62.0

330

838

317

1،217،159

663،352

505،600

%76.2

179

281

572

181

736،542

401،415

315،238

%78.5

82

142

264

21

325،529

177،413

142،655

%80.4

753

1،674

519

2،279،230

1،242،180

963،493

%77.6

354 14 48

80 212 354 246
10
98
المجموع الكلي
*  :وفق تقديرات الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني للعام ( .)2012
**  :عدد المواطنين الم�صجلين الذين بلغوا ( )18عام ًا وتقرر اأن ي�صاركوا في النتخابات المحلية المخ�ص�صة لمجال�صهم
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ف ــي �لبد�ية وقبل �لخو�س في �لحديث ع ــن �أثر �لنتخابات على �لهيئات �لمحلية,
لب ــد لن ــا م ــن وقفة عن ــد مفه ــوم �لنتخاب ــات و�ل ــذي ي�شير �إل ــى تجدي ــد �ل�شرعية
لمجل�س �لهيئة �لمحلية ب�شفته �لعتبارية ,مما يوؤدي بدوره �إلى �ختيار مجموعة
م ــن �لق ــادة �لمحليي ــن �لمتو�ف ــق عليه ــم م ــن جمي ــع �أط ــر�ف �لمنطقة ف ــي �لهيئة
�لمحلي ــة ,حي ــث يقود �إلى تجدي ــد �لدماء في �لهيئات �لمحلية ف ــي غالب �لأحيان,
وذلك ينعك�س بدوره على �إعادة تن�شيط �لعمل.
لح�شر �أثر �لنتخابات على �لهيئات
�لمحلية لبد لنا من �لإ�شارة �إلى
�لآتي:

•ارتفاع وتح�صن م�صتوى موؤ�صرات الأداء الناتجة
ع ��ن قدوم قيادات جدي ��دة ،تتمتع بانتماء وروح
وطني ��ة يجعله ��ا تبحث ع ��ن الو�صائ ��ل التنموية
الموؤدي ��ة اإلى تطوير واقع الخدمات في هيئاتهم
النات ��ج عن اإدارة مالية �صليمة تتحكم بمقدرات
الهيئات المحلية م ��ن تح�صيل ايرادات و�صبط
مواط ��ن الم�صروف ��ات بكف ��اءة عالي ��ة ،وه ��ذا
ينتج ع ��ن عمل الوزارة ال ��دوؤوب بكافة دوائرها
وعل ��ى راأ�صها الإدارة العام ��ة للتوجيه والرقابة،
والت ��ي م ��ن �صم ��ن مهامه ��ا توجي ��ه وم�صاعدة
روؤ�صاء واأع�صاء الهيئات المحلية على الندماج
والتاأقلم مع العم ��ل المحلي وتنمية روح الإنجاز
والبداع لديهم.
• بالإ�صافة اإل ��ى ذلك فاإن اإجراء النتخابات في
موعده ��ا ي� �وؤدي اإلى تبديد النطب ��اع الذي كان
�صائد ًا ل ��دى روؤ�صاء واأع�صاء الهيئ ��ات المحلية
بع ��دم جدي ��ة اإجرائها ،مم ��ا و ّلد لديه ��م حالة
من عدم الكت ��راث وعدم التعاطي مع تو�صيات
طواقم التوجيه والرقاب ��ة ،والتي برمتها جاءت
ت�صحيح ًا لم�صار العمل ال�صائد في الهيئة ،حيث
اأنه ��ا تركز على كافة جوان ��ب العمل وخ�صو�ص ًا
المتعلق منها بخدمة المواطنين مبا�صرة.
•نود اأي�ص� � ًا الإ�صارة اإلى ق�صية متعلقة بطول اأمد
فترة اإدارة مجل�س الهيئة ،وهي ملمو�صة في اأكثر
من هيئة محلية ،الأمر ال ��ذي اأدى اإلى ا�صتقالة
معظ ��م اأع�ص ��اء الهيئ ��ة مع بق ��اء الع ��دد الأقل
ف ��ي اإدارة مجل� ��س الهيئ ��ة ،وهذا ب ��دوره عك�س
ق ��رارات م�صيري ��ة ت ��م اتخاذها ب�ص ��كل �صريع
ودون ا�صت�ص ��ارة الع ��دد الكاف ��ي م ��ن الأع�صاء،
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الذي ��ن بدوره ��م �صيعمل ��ون عل ��ى مناق�ص ��ة اأي
قرار بمو�صوعية ،وهذه الق ��رارات اأثرت ب�صكل
�صلبي على الهيئ ��ة المحلية وعانت من روا�صبها
ل�صنوات ،من هن ��ا ينطلق من اأذهانن ��ا ت�صاوؤل:
لماذا لم يكن اأع ��داد الهيئة المحلية ( )3مث ًال
ب ��دل م ��ن ( )9اأو ( )11اأو ()15؟؟ اإن ه ��ذه معيقات العملية النتخابية:
الأع ��داد لم ت� �ا ِأت جزاف ًا ،بل لك ��ي يتر�صخ مبداأ
•ع ��دم ثق ��ة المواطني ��ن بم�صداقي ��ة اإج ��راء
الت�ص ��اور والعم ��ل كفريق واحد ،مما ي� �وؤدي اإلى
النتخاب ��ات ،مم ��ا �صي� �وؤدي اإل ��ى تدن ��ي ن�صب ��ة
اتخاذ قرارات مو�صوعية و�صفافة.
الناخبي ��ن وذلك نات ��ج عن تاأجي ��ل النتخابات
لأكثر من مرة.
وعلي ��ه لبد من الإ�صارة اإلى ال ��دور الفاعل والموؤثر،
ال ��ذي مار�صته ال ��وزارة على �صعيد �صب ��ط وتنظيم
•نظام النتخابات المتبع (القوائم).
اأوج ��ه العمل جميعها ف ��ي الهيئ ��ات المحلية ،وذلك
•العائلي ��ة والحزبية التي تكون البناء الجتماعي
عند اإنتهاء (الفترة القانونية) للمجال�س المنتخبة،
للمجتم ��ع الفل�صطيني ،والتي قد تف ��رز اأع�صاء
وروؤ�ص ��اء غي ��ر موؤهلي ��ن لإدارة عم ��ل الهيئ ��ة
حي ��ث عملت الوزارة على حل اللج ��ان الموجودة في
المحلية.
الهيئ ��ات المحلي ��ة واعتمدتها كلج ��ان ت�صيير اأعمال
•ع ��دم جاهزية بع�س الهيئات المحلية وتقديمها
مح ��دودة ال�صالحية ف ��ي جميع اأوج ��ه العمل وعلى
قوائم في الوق ��ت المحدد ،خ�صو�ص� � ًا الهيئات
جميع الأ�صعدة مالي ًا وفني ًا واإداري ًا.
المحلية التي تم دمجها موؤخراً.
تمثلت الإجراءات بالآتي:
• تكثيف جولت التوجيه والرقابة.
• متابع ��ة اإج ��راءات العط ��اءات والتوري ��دات
وال�صراء.
• عقد ور�س عمل توجيهية للمجال�س القروية.

توجهات وعالقات
فائزو جائزة الصحفي صديق الحكم المحلي

قام ــت وز�رة �لحك ــم �لمحلي وبالتعاون مع نقاب ــة �ل�شحفيين وموؤ�ش�شة ( � )GIZلألمانية
بترتي ــب ه ــذه �لزي ــارة ,للفائزين ف ــي �لجائزة �لأول ــى لم�شابقة �ل�شحف ــي �شديق �لحكم
�لمحل ــي للع ــام( )2011و�لت ــي كان ــت مخ�ش�ش ــة لق�شاي ــا متعلق ــة بقطاع �لحك ــم �لمحلي
يتط ــرق �إليها �لإع ــالم �لمحلي بجميع فئاته(�لمرئي و�لم�شم ــوع و�لمقروء و�لت�شوير).
وبم ــا �أن �لد�ع ــم للجائ ــزة ه ــي موؤ�ش�ش ــة (� )GIZلألمانية فق ــد تقدمت م�شك ــورة بترتيب
و��شت�شاف ــة �لفائزي ــن �لأربعة ع ــن جميع �لفئات �لإعالمي ــة  ,بالإ�شافة لموظفين �ثنين
من �لإد�رة �لعامة للعالقات �لعامة و�لإعالم في وز�رة �لحكم �لمحلي في �ألمانيا للتعرف
عل ــى �لتجرب ــة �لإعالمي ــة �لألماني ــة .وهك ــذ� بع ــد �أن �نتهت جمي ــع �لإج ــر�ء�ت �لخا�شة
بال�شف ــر كان �لنط ــالق بتاريخ ( ) 2012/6/1متوجهين �إل ــى جمهورية �ألمانيا �لتحادية
وتحديد�ً مطار فر�نكفورت.
اإن اأطي ��ب واألذ طعم في هذه الدنيا هو طعم النجاح
ول �صيم ��ا اإن كان مزين� � ًا بنكه ��ات تحلي وتجمل هذا
النج ��اح وه ��و طع ��م جدي ��د ول اأروع وه ��ي األماني ��ا
وتجرب ��ة الزيارة والطالع عل ��ى تجربتها الإعالمية
 ،فق ��د حملن ��ا على اأجنحة النج ��اح لنحط في مطار
الزدهار والتطور ،ولم تخيب األمانيا حد�صنا كقطعة
من الجنة ،اأده�صتنا طبيعتها الخالبة التي تفوق كل

ر�شا �شليمان

خيال بما فيها خي ��ال ال�صاعر والر�صام  ،فبالإ�صافة
اإلى جم ��ال اأر�صها ومياها كان بانتظارنا جمال اآخر
وهو الع�صق للنظام والتقدم واحترام الوقت من عمر
الإن�ص ��ان  ،عدا عن احترام الكائن الحي من ال�صجر ق�صر رئا�صي يتربع عل ��ى قمة جبل في مدينة كولون
َ
حتى الحجر والحيوان فما بالك بالإن�صان ككيان في تحيط ��ه الغابات والأ�صجار الكثيفة ذات اللون اللماع
الأخ�صر الذي يتم ��ازج بكل درجاته مع تقا�صيم هذا
بالد كتلك؟.
الق�ص ��ر التي تطل �صرفاته عل ��ى نهر الراين ومدينة
لق ��د و�صلنا مط ��ار فرانكفورت يوم الأح ��د الموافق ب ��ون ،وال ��ذي ا�صتقبل العدي ��د من الروؤ�ص ��اء ومنهم
( ) 2012/6/3ال�صاعة ال�صابع ��ة �صباح ًا بعد رحلة الرئي� ��س الراحل يا�صر عرف ��ات  ،ف�صورهم المزينة
دامت اأربع �صاع ��ات ون�صف ال�صاعة من الأردن وقد لجدران الق�صر تدل على اأثارهم.
وجدن ��ا من ينتظرنا م ��ن قبل موؤ�ص�ص ��ة (  )GIZوهو
مر�صد �صياحي و�صائق وكان يعمل �صابق ًا في مرافقة كم ��ا كان ف ��ي ا�صتقبالن ��ا المترجم يو�ص ��ف حجازي
الرئا�ص ��ة  ،حيث نقلنا عبر �صاع ��ة من الزمن بتهيئة الذي يقيم في األمانيا منذ اأعوام طويلة ،وقد رافقنا
جميل ��ة و�صرح ع ��ن مدينتي بون وكول ��ون كمنطقتين ط ��وال الوقت وفي جميع المقاب ��الت ،لكي ي�صهل لنا
نق�صدهما ،فكانت اإقامتنا في منطقة بون ولقاءاتنا مهمتن ��ا وتتكون لدينا �صورة اأو�صح عما يدور حولنا.
في المدينتين بون وكولون .وفي طريقنا عرجنا على وبعدها توجهن ��ا في جولة في منطقة بون التي كانت
العالقات العامة والإعالم
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توجهات وعالقات
العا�صمة الألماني ��ة اأثناء انق�صام األمانيا اإلى �صرقية
وغربي ��ة والت ��ي كانت ت�ص ��م جميع ال ��وزارات  ،لكن
بع ��د توحيد األمانيا وهدم ج ��دار برلين نقلت معظم
ال ��وزارات اإل ��ى برلين وبقيت �ص ��ت وزارات فقط في
ب ��ون  ،ب�صبب عراقته ��ا وبنائه ��ا الكال�صيكي القديم
ذي الطابع الأوروبي  ،وكذلك مع القليل من البنايات
ذات الطراز الحديث ومنها بناية لالأمم المتحدة.
والمحلي ��ة والعالمي ��ة واآلي ��ة العمل  ،حي ��ث اأن هناك ثم انتقلنا اإلى مدينة كولون للقاء في تلفزيون محلي
اجتماعات �صباحية وم�صائية لإ�صدار هذه ال�صحيفة يدع ��ى WDR-Koln )Westdeutscher
 ،وقمن ��ا معه بجولة في اأق�صامه ��ا واأطلعنا على ق�صم  )Rundfunk Televisionا�صتقبلن ��ا (Tibet
الأخبار ،والطباعة ،وال  I Padوالنترنت.
 )Sinhaوم�صوؤول ��ون اآخ ��رون في تلفزي ��ون كولون،
ف ��دار نقا� ��س ح ��ول موا�صيع متع ��ددة ف ��ي فل�صطين
والو�صع العام في العالم �صيا�صي ًا واإعالمي ًا.
وف ��ي يوم الثني ��ن المواف ��ق ( ) 2012/6/4توجهنا
اإل ��ى منطق ��ة كول ��ون للموع ��د الأول ال ��ذي رت ��ب لنا
زي ��ارة �صحيف ��ة محلي ��ة ت�صم ��ى (Kolner Stadt
 ،)– Anzeigerحي ��ث التقين ��ا نائ ��ب رئي� ��س
التحري ��ر ال ��ذي �ص ��رح لن ��ا عنه ��ا وع ��ن موا�صيعها
وكمية التوزيع ،...والجدير بالذكر اأن لهم مندوبين
ف ��ي تل اأبي ��ب وهم م�صاهم ��ون في �صحيف ��ة هاآرت�س
الإ�صرائيلية.

وم ��ن ثم عدن ��ا اإلى مدين ��ة بون اإل ��ى مق ��ر موؤ�ص�صة
( )GIZف ��ي الماني ��ا والتقين ��ا (Rabe Jachim
 )Hansال ��ذي حدثن ��ا ع ��ن الموؤ�ص�ص ��ة وم�صاريعها
ب�ص ��كل عام ف ��ي دول العالم وما يم َيزه ��ا وما و�صلت
اإليه حتى الآن ،واأطلعنا على الم�صاريع التنموية التي
تق ��وم بها الموؤ�ص�صة في فل�صطين وهكذا انتهى يومنا
الإعالمي الأول في األمانيا.
و ف ��ي ي ��وم الثالث ��اء المواف ��ق ( ) 2012/6/5زرنا
�صحيف ��ة محلي ��ة اأخ ��رى ف ��ي منطق ��ة ب ��ون وتدعى
()Bonner General Anzeiger( )Tbc

 ،حي ��ث اجتمعن ��ا مع رئي�س التحرير ال ��ذي �صرح لنا
عنها وكيفية اإ�صدارها ون�صب ��ة الموا�صيع ال�صيا�صية
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وكان لقاوؤن ��ا الثان ��ي ف ��ي (دويت�صه فيل ��ه) في بون ،
وهي �صبك ��ة اإذاعي ��ة وتلفزيونية األماني ��ة كانت تبث
باللغ ��ة العربي ��ة اإذاع ��ة وتلف ��از وانترن ��ت  ،اإ َل اأنه ��ا
تحول ��ت للتعاون مع تلفزيون ��ات واإذاعات في ال�صرق
الأو�صط واإفريقيا لتب ��ث �صاعة هوائية لبرامج معدة
اإم ��ا بطرق م�صتركة مع ه ��ذه المحطات اأو معدة من
قب ��ل دويت�ص ��ه فيل ��ه  ،وتقدم ه ��ذا لالإع ��الم العربي
لالإط ��الع على الإع ��الم الألماني،حي ��ث هناك عدة
�ص ��راكات لالإذاع ��ة م ��ع اإذاع ��ات فل�صطيني ��ة عل ��ى
�صبي ��ل المث ��ال رادي ��و البلد ف ��ي جنين ورادي ��و راية
ف ��ي رام اهلل...ثم ،التقين ��ا ()Fabian Pianka
الم�ص� �وؤول ع ��ن العالقات الدولية ،ال ��ذي تحدث عن
موؤ�ص�ص ��ة دويت�صه فيله ب�صكل ع ��ام وجميع اأن�صطتها،
ومن ثم التقينا( )Rainer Sollichرئي�س الق�صم
العرب ��ي في اإذاع ��ة (دويت�ص ��ه فيله) وتح ��دث الينا
ل� �وؤي المده ��ون مدي ��ر تحري ��ر الموق ��ع الإلكتروني
قنط ��رة  www.Qantara.deوه ��و عبارة عن
�صفحة الكترونية تن�صر ق ��راءات وتحليالت لق�صايا
الح ��وار بي ��ن اأوروب ��ا والعال ��م الإ�صالمي.وق ��دم لنا
نا�صر �ص ��روف رئي� ��س التوزيع في افريقي ��ا وال�صرق
الأو�ص ��ط لمح ��ة موجزة ع ��ن اآلية التعام ��ل والتوزيع
بين (دويت�صه فيله) والدول الأخرى وقدمت لنا هذه
التجرب ��ة بطريقة ت�صوبها الم ��ودة والحترام واأنهينا
معهم على اأمل اللقاء ثاني ًة.

اأم ��ا اليوم الأخي ��ر لنا في ه ��ذه التجربة ف ��كان يوم
الأربعاء الموافق (  2012/6/6في مدينة بون حيث
عقدن ��ا عدة لق ��اءات  ،اأولها كان ف ��ي مدينة بون مع
 )Georg Kellenmannرئي� ��س ال�صتودي ��و،
ال ��ذي اأطلعن ��ا عل ��ى اأق�ص ��ام التلفزي ��ون المحل ��ي
وكيفي ��ة اإعداد المواد الإخباري ��ة وتعرفنا على بع�س
المرا�صلين والم�صورين وكيفية البث التلفزيوني.

ومن ث ��م كان لنا لق ��اء م ��ع()Joachim Heinz

الم�ص� �وؤول الإعالم ��ي ع ��ن وكال ��ة الأنب ��اء للكن�صي ��ة
الكاثوليكي ��ة Katholische Nachirchten
 ،Agentur Gmbhحي ��ث تحدثن ��ا حول المادة
المقدمة من قبل هذه الموؤ�ص�صة والفئات الم�صتهدفة

توجهات وعالقات
لديهم واآليات التوزي ��ع واطلعنا على اأق�صام التحرير
والإعداد.
اإن الأوق ��ات الجميل ��ة والمفيدة تنته ��ي ب�صرعة ،فال
ي�صعن ��ا بعد ه ��ذه الرحل ��ة التي دام ��ت اأربع ��ة اأيام،
ك ��وزارة الحك ��م المحل ��ي ممثل ��ة ب ��الإدارة العام ��ة
للعالق ��ات العام ��ة والإع ��الم اإل اأن ن�صك ��ر موؤ�ص�صة
( )GIZالألماني ��ة ف ��ي فل�صطي ��ن متمثل ��ة بال�صيدان
(اولري� ��س نيت�صك ��ه وجهاد ال�صخ�صي ��ر) لإتاحة هذه
الفر�ص ��ة  ،كما ن�صكر ال�صيد يو�صف حجازي لما كان
ل ��ه من دور رئي�صي في عملنا وزيارتنا ونتمنى لجميع
الفل�صطينيين المقيمين باألماني ��ا والعالم الخارجي
كل التوفي ��ق والزدهار ،حيث اأن معظمهم ذوي �صاأن
وبارزين في مجالتهم.
لق ��د حملتنا هذه الزي ��ارة الكثير من الذكريات التي
طبع ��ت في خيالن ��ا كمحفز للعمل والعط ��اء والإبداع
 ،وكذل ��ك �صتحثن ��ا عل ��ى ال�صتر�ص ��اد بالتجرب ��ة
الإعالمية ،علم ًا باأن لكل منطقة اأو مقاطعة و�صائلها
الإعالمي ��ة الخا�صة به ��ا والتي تُغط ��ي وتُعنى ب�صكل
مرك ��ز بحي ��اة قاطنيه ��ا اليومي ��ة م ��ع الحر�س على
و�ص ��ول ه ��ذه الو�صائل لباقي المناط ��ق والمقاطعات
الألمانية.
اإنن ��ا عل ��ى اأم ��ل اأن ن�ص ��ل باإعالمن ��ا الفل�صطين ��ي
لم�ص ��اف الإع ��الم الأوروب ��ي والعالم ��ي ول�صيم ��ا
الإع ��الم الألمان ��ي .وبما اأن العالم الي ��وم يقوم على
الإع ��الم وو�صائل ��ه خا�ص ��ة النترنت ،ف� �اإن ال�صالح
الوحي ��د المتوف ��ر باأيدينا وه ��و ال�ص ��الح الح�صاري
والأنج ��ع للن�ص ��ر اإن �صئن ��ا  ،األ وه ��و الإعالم الذي
نقدم به ق�صيتنا وهويتنا ونعلم العالم عن فل�صطين،
حي ��ث اأن الأغل ��ب ل يعل ��م اأن هن ��اك فل�صطين على
الخارطة.

اذا تعني الم�شاءلة والم�شاءلة المجتمعية وما اأهميتهما؟
في �لوقت �لذي يدور فيه �لنقا�س في جميع �أنحاء �لعالم حول �شرورة �أن
ت�شبح �لحكومات �أكثر ��شتجابة لحتياجات مو�طنيها ,و�أن تف�شح �لمجال ليتم
محا�شبتها وم�شاءلتها من قبلهم ,ت�شل �أبعاد هذ� �لمو�شوع �إلى فل�شطين �أي�شاً,
مطالبة �أن يتم �لعمل بهذه �لق�شايا ,وتحديد�ً في قطاع �لحكم �لمحلي.
اإن الجمي ��ع يتح ��دث ع ��ن الم�صاءل ��ة ولكن م ��اذا يعني
ذلك ف ��ي الواقع؟ يمكن تعريف الم�صاءل ��ة باأنها التزام
الف ��رد اأو الموؤ�ص�صة اأو الحكوم ��ة بتطبيق الم�صاءلة على
اأن�صطته ��ا ،وتحم ��ل م�صوؤولياتها ،والك�ص ��ف عن النتائج
بطريق ��ة �صفافة ،و ي�صمل اأي�ص� � ًا الم�صوؤولية عن الأموال
اأو الممتل ��كات الأخ ��رى الموكل ��ة اإليه ��ا .والم�صاءل ��ة
الجتماعي ��ة هي م�صاءلة تتحق ��ق با�صتخدام نهج معين
يعتم ��د عل ��ى التوا�صل الجتماع ��ي واإ�ص ��راك منظمات
المجتمع المدني.
وعندم ��ا نتح ��دث ع ��ن دعائ ��م الم�صاءل ��ة المجتمعي ��ة
كال�صفافي ��ة ،الم�صارك ��ة ،وال�صتجاب ��ة والرقاب ��ة ،فاإن
م�صت�صار جمتمع مدين يف برنامج تطوير
الكثيرين من اأ�صحاب ال�صاأن يدّعون اأنهم طبقوا واحد ًا
احلكم املحلي واملجتمع املدين ()GIZ
اأو اأكث ��ر من هذه الموا�صيع .ولك ��ن التجارب من بلدان
اأخ ��رى تبين اأن التفاعل ال�صريح بي ��ن الأعمدة الأربعة �أين ي�شتطيع �لمو�طنون �لم�شاركة في
فقط �صيوؤدي اإلى النتائج المرجوة :مثل زيادة الثقة في
الحكوم ��ة ،وتمكين المجتمع المدني ،وتقديم الخدمات خطط وبر�مج �لحكم �لمحلي؟
بطريق ��ة فعال ��ة ،وف ��ي نهاي ��ة المطاف تحقي ��ق الحكم اإن وزارة الحك ��م المحلي ومن خالل �صندوق تطوير
واإقرا�س البلديات ا�صتطاع ��ت بنجاح اإدخال عملية
الر�صيد.
فالنتينا ماجويل

•الت�صال بين الهيئات المحلية والمواطنين
•اإمكانية الو�صول للمعلومات ب�صاأن الموازنات والبرامج
•فر�شة الح�شول على المعلومات

�لم�شاركة

�ل�شفافية

�لم�شاءلة
�لمجتمعية

•حقوق المواطنين في الم�صاركة في عملية �صنع القرار
•فر�شة للتاأثير

�ل�شتجابة

•جمع و تحليل المعلومات عن الأداء و تقديم الخدمات
•فر�شة للتفاعل

�لرقابة
•الهيئ ��ات المحلية ت�صاأل المواطنين ع ��ن ردود فعلهم من
الخدمات العامة المقدمة
•فر�شة لال�شتجابة
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توجهات وعالقات
التخطي ��ط ال�صتراتيج ��ي التنم ��وي ف ��ي اأكثر م ��ن ( )60بلدية
ف ��ي ال�صفة الغربي ��ة وقطاع غ ��زة .والهيئات المحلي ��ة المتبقية
�ص ��وف تتبع ه ��ذه الخط ��وة حتى منت�ص ��ف ع ��ام ( .)2013لقد
اأوج ��د التخطيط ال�صتراتيج ��ي التنموي نهج ًا قائم� � ًا قائم على
الم�صارك ��ة ،يتيح للمواطنين الفر�صة كي يكونوا جزء ًا من جميع
مراحل دورة الم�صروع ال ��ذي تنفذه البلدية؛ بدء ًا من التخطيط
والتنفي ��ذ و�صو ًل اإلى الرقابة .لقد اأظه ��رت المراحل الأولى من
عملي ��ة التخطيط ال�صتراتيجي التنم ��وي ،اأنه تم تحقيق م�صتوى
جيد م ��ن م�صاركة المجتم ��ع المدني .وهذا ه ��و بالتاأكيد خطوة
اأول ��ى واع ��دة على طريق تطبي ��ق الم�صاءل ��ة المجتمعية ومبادئ
الحكم الر�صيد.

تح�ش�س �لنب�س

«نح ��ن نق ��وم باإ�ص ��راك كل الجه ��ات الفاعل ��ة
بالمجتمع في اللجان الفنية المختلفة للبلديةكي
نعمل مع ًا على تحديد الأولوي ��ا والق�صايا الأكثر
اأهمية»
د .علي برهوم ,مدير هام بلدية رفح
م�صاركة المواطنين في عملية �صنع القرار يمكن اأن
ي�صاهم ب�صكل كبي ��ر في اإعادة ثقة المواطن بالحكم
المحل ��ي؛ فه ��و كثير ًا م ��ا يت�صاءل على �صبي ��ل المثال
:لم ��اذا ل يتم جمع النفاي ��ات ال�صلبة ب�صكل منتظم
اأو لماذا ل يتواف ��ر الماء لمدة اأربعة وع�صرين �صاعة
ف ��ي اليوم وعلى م ��دار الأ�صبوع؟ وه ��ذه الأ�صئلة لبد
للبلديات من الجابة عليها ،خا�صة واأنها تعتمد على
المواطنين ب�صكل اأ�صا�صي ف ��ي بناء قدراتها وتقديم
الخدمات من خالل مجم ��وع ال�صرائب التي تجبيها
م ��ن المواطنين تبع� � ًا لقان ��ون وزارة الحكم المحلي
رق ��م ( )1للعام ( .)1997اإن الوعي المتبادل ب�صاأن
اأدوار وم�صوؤولي ��ات جميع الأط ��راف ،وكذلك القيود
المفرو�ص ��ة عل ��ى كل منهم هو الخط ��وة الأولى نحو
بناء الثقة.

وم ��ن اأج ��ل دع ��م التخطي ��ط ال�صتراتيج ��ي التنم ��وي ،وتحديد
نقاط اآخرى لآليات الم�صاءل ��ة المجتمعية ،اأُطلق برنامج تطوير
الحك ��م المحلي والمجتمع المدني الذي تنف ��ذه موؤ�ص�صة ()GIZ
الألماني ��ة من خالل م�صروعي ��ن تجريبيين في قطاع غزة في كل
م ��ن بلديت ��ي رفح والمغازي ،وف ��ي بلديتي طمون وبن ��ي نعيم في
ال�صف ��ة الغربية .اإن جميع هذه البلديات نفذت المراحل الثالثة
الأولى من عملية التخطيط ال�صتراتيجي التنموي ،وبالتالي ركز
الم�صروع التجريبي على مو�صوعات الم�صاءلة المجتمعية ومنها
ال�صفافي ��ة والم�صاركة .وخالل الفترة الواقعة بين �صهري �صباط
وني�صان ( ، )2012اأجريت مجموعة من التداخالت بال�صتراك �لطريق نحو �لم�شتقبل
بي ��ن ممثلين ع ��ن المجتمع المدني وعدد م ��ن موظفي البلديات اإن تح�ص� ��س نب� ��س البلدي ��ات ف ��ي غ ��زة اأم ��ر بال ��غ
والمجل�س البلدي.
الأهمي ��ة؛ لمعرف ��ة م ��دى جاهزية جمي ��ع الأطراف
لل�ص ��روع ف ��ي رحل ��ة تعزي ��ز الم�صاءل ��ة المجتمعي ��ة
و��شتملت �لتد�خالت على:
ف ��ي الحكم المحل ��ي .واإن تطبي ��ق اآلي ��ات الم�صاءلة
وت ��م التعام ��ل م ��ع الم�صاري ��ع التجريبي ��ة ب�ص ��كل جيد م ��ن قبل المجتمعي ��ة لي�ص ��ت عملي ��ة تقنية فح�ص ��ب واإنما هي
البلدي ��ات والمجتم ��ع المحل ��ي ،واأث ��ارت اهتمام� � ًا ف ��ي اإ�صراك عملي ��ة تغيير في نمط التفكير ،بحيث تدرك البلدية
المواطني ��ن في عملي ��ات �صنع الق ��رار على الم�صت ��وى المحلي .والمواطنون ب� �اأن لديهم م�صوؤولي ��ات م�صتركة اتجاه
وفي جل�صات ال�صتماع العلنية ،وافق المجتمع المحلي في مخيم المجتم ��ع المحل ��ي والتنمية الم�صتقبلي ��ة .ومن دون
المغ ��ازي على بدء العم ��ل بالق�صايا البيئية ،في حي ��ن اأن بلدية وج ��ود اإرادة �صيا�صي ��ة ومواطني ��ن لديه ��م ا�صتعداد
للم�صارك ��ة البن ��اءة
مجموعة من ور�س
تقييم م�شاركة
جل�شات ��شتماع
متابعة �لم�شاريع
�لعمل حول مو�شوعات
�لمجتمع �لمحلي
ف ��ي عمليات التنمية
(�لتي لها �لأولوية في �لمجتمع)
عامة
�لم�شاءلة �لمجتمعية
في رفح
المحلي ��ة ،ف� �اإن
رفح �صتعم ��ل على اإعادة ت�صكيل لجان الح ��ي التي تعتبر الرابط الم�صاءل ��ة المجتمعي ��ة �صتبق ��ى مفهوم ًا بعي ��د ًا بعيد
ع ��ن الواق ��ع .وف ��ي حال ��ة الم�صاري ��ع التجريبية في
الأ�صا�صي بين المجتمع والبلدية.
قطاع غزة وال�صفة الغربية كانت تجارب المواطنين
مو�جهة �لتحديات
والم�صوؤولي ��ن المبا�صري ��ن ع ��ن الم�ص ��روع م�صجع ��ة
لق ��د �صاه ��م الح�ص ��ار المفرو�س على قط ��اع غ ��زة ،والتق�صيم للغاية .فقد بين م�صتوى الم�صاركة اأن هناك انفتاح ًا
الجغراف ��ي وال�صيا�ص ��ي بي ��ن ال�صف ��ة الغربي ��ة وقط ��اع غزة في م ��ن كال الطرفين للتعلم من بع�صهم ��ا ،اإ�صافة اإلى
تخفي� ��س اإي ��رادات البلدي ��ات ،واإ�صع ��اف قدرته ��ا عل ��ى تقديم الحاج ��ة لوجود نوع م ��ن التفاعل الب�صي ��ط وال�صل�س
الخدم ��ات لمواطنيه ��ا .ورغم اأن هذه العوام ��ل هي خارج نطاق بينهما .وحت ��ى الآن تمار�س على البلديات الم�صاءلة
�صيط ��رة البلدي ��ات ،اإ ّل اأن التزامه ��ا بتطبيق ال�صفافي ��ة وزيادة م ��ن قبل وزارة الحكم المحل ��ي وبالتالي فاإن مفهوم
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الخ�ص ��وع للم�صاءلة م ��ن قبل فالمواطنون ه ��و اأمر جديد
بالن�صب ��ة لهم .فالمواطنون من جه ��ة اأخرى كانوا قادرين
عل ��ى رف ��ع وعيه ��م بم ��دى اإمكاناته ��م ومقدرته ��م عل ��ى
الم�صاهمة في تنمية مجتمعهم المحلي.
اإن المرحل ��ة الثانية من الم�ص ��روع� ،صتنظر بعمق اكثر اإلى
جوانب ال�صتجابة والرقابة على تقديم البلديات لخدماتها.
و�صيج ��ري تخطي ��ط وتنفيذ التداخالت ،م ��ن خالل تعاون
وثيق بين كل منظمات المجتمع المدني من جهة والمجتمع
المحل ��ي والبلدي ��ات م ��ن جه ��ة اأخ ��رى .وبعد تنفي ��ذ هذه
التداخالت ب�صكل مبا�صر مع المواطنين والمجتمع المحلي،
�صيتم تدري ��ب موؤ�ص�صات المجتمع المدن ��ي المختارة لنقل
المعرفة والعمل كو�صيط بين الثنين.
واله ��دف م ��ن الم�صاري ��ع التجريبية هو تطوي ��ر اآلية عمل
الم�صاءل ��ة المجتمعي ��ة الت ��ي تتنا�ص ��ب م ��ع الحتياج ��ات
المحلي ��ة .هذه الم�صاريع الريادي ��ة يمكن الرتقاء بها بعد
ذل ��ك ع ��ن طري ��ق الموؤ�ص�صات الوطني ��ة واإ�صف ��اء الطابع
الموؤ�ص�صي عليها من خالل ال�صيا�صات والإر�صادات.

رو�د في �لم�شاءلة �لمجتمعية
اإن العديد من اآليات العمل تم تنفيذها في ظل ظروف �صعبة
في بل ��دان مثل بنغالدي� ��س ،والفلبين والبرازي ��ل .وقد بداأ
ال�ص ��رق الأو�صط يدرك موؤخر ًا اأهمية الم�صاءلة المجتمعية
في عمليات التنمية المحلية ،ولك ��ن الأرا�صي الفل�صطينية
رغم ذلك ل يزال لها دور رائد في هذا المجال.
فلم ��اذا اذن ل تجعل م�صوؤوليات بلديتك علنية وعامة من
خ ��الل ميث ��اق المواطنة؟ ولماذا ل تبداأ ف ��ي عملية قيا�س
ردود فع ��ل المواطني ��ن ع ��ن الخدمات المقدم ��ة لهم من
خ ��الل بطاق ��ة التقييم المجتمع ��ي؟ من ي ��دري ،ربما في
المرة القادمة عندما نكتب عن اآلية الم�صاءلة المجتمعية،
تك ��ون الميزاني ��ة الت�صاركي ��ة كاأداة ،قد اأ�صبح ��ت بالفعل
عملي ��ة مماأ�ص�صة في قط ��اع الحكم المحلي ف ��ي الأرا�صي
الفل�صطينية.
اإن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني الذي
تنفذه موؤ�ص�صة التع ��اون الألماني ( )GIZعلى ا�صتعداد اأن
يقوم بدور الو�صيط اأو ال�صريك في هذا المجال.
لذا ل تترددوا بالتوا�صل معنا .www.baladiyat.ps

ترجمة �صرين الفار
م�صوؤول ��ة الإع ��الم ف ��ي برنام ��ج تطوي ��ر الحك ��م المحلي
والمجتمع المدني (.)GIZ

توجهات وعالقات

�لحك ــم �لر�شي ــد ,هو مجموعة من �لقو�عد �لطموح ــة �لموجهة لإعانة وم�شاعدة �لم�شيرين في
�للتز�م بالت�شيير وبطريقة �شفافة  ,وفي �إطار هدف �لم�شاءلة على �أ�شا�س قاعدة و��شحة وغير
قابلة للتردد �أو �لنتقاد�ت  ,على �أن ت�شاهم في ذلك كل �لأطر�ف �لفاعلة عبر ن�شاطات هوؤلء في
مج ــال �لت�شيي ــر ,و�لتي �أ�شبحت من �لمتطلبات �لمثل ــى في كل �لمحطات �لقت�شادية  ,و�لتي ل
ت�شتبعد �أي عن�شر من �لن�شاط �لإن�شاني.
اإن م�صطل ��ح الحك ��م الر�صي ��د كنقط ��ة ب ��دء جاءت
لبلورة الت�صيي ��ر الفعال� ،صواء عل ��ى الم�صتوى الكلي
اأم الم�صتوى الجزئي ،حيث يعك�س في الوقت الراهن
العديد من المفاهيم والمعاني ،وي�صتخدم في العديد
م ��ن التخ�ص�ص ��ات العلمي ��ة  ،في العل ��وم ال�صيا�صية
والإدارة العمومية ،والقت�صاد الموؤ�ص�صاتي  ،وكذلك
التنمية الم�صتدامة.
وانتقل مفه ��وم الحكم الر�صيد من الر�صادة المحلية
اإلى الر�صادة العالمي ��ة ،عبر مروره بالت�صيير الفعال
على م�صتوى قطاعات حيوي ��ة في القت�صاد الوطني
،خا�ص ��ة ف ��ي مج ��ال ت�صيي ��ر قطاع ��ات حيوي ��ة في
القت�صاد الوطني ،مثل قطاع البناء الذي يقال عنه
 :اأن ��ه اإذا كان ي�صير �صير ًا ح�صن ًا  ،فاإن كل القطاعات
الأخ ��رى تتبع هذا ال�صير .لهذا نرى  ،اأنه في البلدان
الأوروبية على �صبيل المث ��ال ،يتطور الحكم الر�صيد
من جه ��ة ال�صيا�صات النقدية  ،والعمالة ،والإنترنت،
والموؤ�ص�ص ��ات ،حت ��ى لكاأنن ��ا ن�صتطي ��ع ال ��كالم ع ��ن
الحك ��م الر�صي ��د الإجمال ��ي .والحك ��م الر�صيد لي�س
اإ�صكالي ��ة في حد ذاتها  ،اإ ّل اإذا كانت ال�صتخدامات
المرتبط ��ة بها اأكثر تناق�صي ��ة ،اإلى حد النقطة التي
تجعل م ��ن ال�صتبيان وال�صتق�ص ��اء العلمي نقطة ل
رج ��وع بالن�صبة للباحثي ��ن  ،ويكون تبع� � ًا لذلك ومن
الأجدر في هذا المجال اإعطاء �صبغة لهذا المفهوم
حت ��ى يكون في دورة الت�صور ويكون تبع ًا لذلك الأمر
متاح ًا للطرح والنقا�س.
اإن �صدة الح�صا�صي ��ة البيروقراطية وهلع الحكومات
الراف�ص ��ة للتغيي ��ر والمعاندة للتط ��ور تتمكن بف�صل

مناورتها من تحويل اأهداف الإ�صالح ال�صامل لنظم
الحك ��م �صيا�صي� � ًا واقت�صادي� � ًا واجتماعي� � ًا وثقافي ًا،
وه ��ي اأهداف كبيرة،اإلى مجرد ه ��دف �صغير ولكنه
ح�صا� ��س  ،األ وه ��و اإ�ص ��الح الإدارة � ،ص ��واء اأكان ��ت
اإدارة عمومي ��ة اأم موؤ�ص�صة اقت�صادية تخلق الثروات
والفوائ�س  ،لكن هذا ل يعني اأن الحاكمية اأو الحكم
الر�صيد ل يمك ��ن تطبيقه في الموؤ�ص�صة  ،اإنما الواقع
والمنطق التنظيم ��ي يتطلبان اأن يكون التر�صيد على
الم�صت ��وى الكلي قبل الم�صت ��وى الجزئي  ،والم�صتوى
الكل ��ي عل ��ى ه ��ذا الأ�صا� ��س يعال ��ج  :نظ ��م الحكم ،
واإط ��الق الحري ��ات  ،وت ��داول ال�صلط ��ة  ،و�صمانات
حرية ال ��راأي والتعبير وكل حق ��وق الإن�صان  ،خا�صة
حق ��ه في التنمي ��ة الم�صتديمة وفي ال�صغ ��ل والبتكار
 ،فاإذا م ��ا رجعنا للموؤ�ص�صة التي ه ��ي وحدة اإنتاجية
يتم بداخلها مزج عنا�صر الإنتاج للح�صول على �صلع
وخدمات موجهة لقتراحات داخل ال�صوق ،كما يرى
بذلك القت�صادي الفرن�ص ��ي فرن�صوا بيرو .فال�صوق
هو الذي يبرز قدرات الموؤ�ص�صة ،من حيث التناف�صية
وحتى من حيث مدى ت�صبعها بفل�صفة الت�صيير الفعال
 ،ول يمك ��ن تحقيق هذا الت�صيير الفعال اإل بم�صاركة
متكافئة ومتوازنة بين الدولة وحكومتها وموؤ�ص�صاتها
،وبين منظمات المجتم ��ع المدني العديدة  ،في ظل
رقابة �صعبية مزدوجة تقوم على النزاهة وال�صفافية
 ،والحك ��م الر�صيد ف ��ي الموؤ�ص�صة �ص ��رورة لإدارتها
حت ��ى بالمعن ��ى البيروقراط ��ي ،ولب ��د م ��ن �صرورة
التطوي ��ر الإداري ،وكذل ��ك تطوي ��ر الخدمة المدنية
وتح�صي ��ن كفاءة الموؤ�ص�صة العام ��ة ،.ويبرز ذلك من
خ ��الل تب�صيط الإج ��راءات الإدارية واحترام مبادئ
الم�ص ��اواة والإن�ص ��اف اأمام القانون ،عل ��ى اأن تكون

�ملهند�س حممد �حلفناوي
مديرية جنني

هن ��اك م�صارك ��ة بي ��ن الحكومات والقط ��اع الخا�س
والمجتم ��ع المدن ��ي  ،وف ��ي الموؤ�ص�ص ��ة وح�صب فكرة
الحك ��م الر�صي ��د  ،ل بد م ��ن اإعطاء العام ��ل وم�ص ّير
المب ��ادرات التي ت�صم ��ح لهما بالو�ص ��ول اإلى حركية
الإعالم وال�صت�ص ��ارة  ،واأي�ص ًا م�صاهم ��ة العمال في
عملي ��ة اإتخ ��اذ الق ��رارات والح�ص ��ول عل ��ى الأرباح
،مع الأخذ بعين العتب ��ار لالإجراءات الواقعية بغية
اإعط ��اء تعبئة اأكثر للطاق ��ات وتوفي ��ر الو�صائل التي
ت�صم ��ح ب ��ردود الأفع ��ال ،هن ��ا تظهر �ص ��رورة تقوية
العالقات بين العامل والموؤ�ص�صة  ،خا�صة في ظروف
خ�صخ�ص ��ة الموؤ�ص�ص ��ات م ��ع �ص ��رورة تعريف هذه
العالقات في اإطار عملية اتخاذ القرار  ،وتتم عبر :
الولوج اإلى الإعالم باعتباره ال�صرط الأول والأ�صا�صي
في ت�صهيل الت�صال وبالتالي الت�صيير  ،كما يجب اأن
تكون هناك ا�صت�صارة في قلب اتخاذ القرارات حول
�صيا�ص ��ات الفعالي ��ة ف ��ي الموؤ�ص�ص ��ة  ،لأن الم�صاركة
الفعال ��ة كرافد للت�صيير الفعال ج ��اءت لتمثل حدود ًا
جدي ��دة مرتبط ��ة بتكيي ��ف الو�صائل بالأه ��داف مع
ا�صتغ ��الل الق ��درة التكنولوجية لالت�ص ��ال والإعالم
والتقدير الإ�صت�صرافي وتقييم القدرات المتاحة.
اإن بروز �صفافية الحكم الر�صيد ت�صكل اأحد الأحداث
المالحظ ��ة في التطور الحدي ��ث للراأ�صمالية  ،والتي
ج ��اءت للتقلي� ��س والتحكم في مقول ��ة اآدم �صميث «
دع ��ه يمر دعه يعمل»  ،مع و�صع ه ��ذا ال�صعار مو�صع
�ص ��ك وريب ��ة  ،اأي نظ ��رة ال�ص ��ك للي ��د الخفي ��ة التي
ت�صبط كمعيار الأه ��داف والأفعال ال�صخ�صية �صعي ًا
لت�صافره ��ا لأجل خدمة ال�صال ��ح العام  ،ومن نافلة
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توجهات وعالقات
الإم ��داد الكاف ��ي وال�صتعم ��ال الكف� �وؤ لم ��وارد
البن ��اء ونظ ��م الموا�ص ��الت ،وته ��دف ال�صتدام ��ة
الجتماعية �صم ��ان الح�صول على ال�صكن المنا�صب
بال�صعرالمنا�صب ،بالإ�صاف ��ة اإلى ال�صرف ال�صحي
والموا�ص ��الت لالأغلبية الفقيرة .وتهدف ال�صتدامة
البيئية اإل ��ى �صمان ال�صتخدام الم�صتدام اأو المثالي
لالأرا�صي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.

القول فاإنه مقبول وف ��ي كل التجمعات الإن�صانية من
اأن حي ��اة الجماع ��ة والفريق وم�صالحهم ��ا الخا�صة
بالمفه ��وم الجيد ،ه ��ي التي تجب ��ر وتفر�س قبل كل
اعتب ��ار الم�صلح ��ة الخا�ص ��ة والفردي ��ة  ،فالحك ��م
الر�صي ��د ه ��و الكلمة المحوري ��ة اإذن للتنمي ��ة  ،وهي
مطبقة كما ذكرن ��ا في الكثير من المنظمات  ،حيث
تم تبنيه ��ا كت�صخي�س لالأخطاء ف ��ي ت�صيير الأعمال
العمومي ��ة والت ��ي مرده ��ا ع ��دم الترجي ��ح والنظرة
الأبوية وكذا نق�س �صفافية الحكومات.

�لتنمية �لم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتد�مة و�أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد�فها

 .5الدخل:
ته ��دف ال�صتدام ��ة القت�صادية اإلى زي ��ادة الكفاءة
القت�صادي ��ة والنم ��و وفر� ��س العم ��ل ف ��ي القط ��اع
الر�صم ��ي .وتهدف ال�صتدام ��ة الجتماعية اإلى دعم
الم�صاري ��ع ال�صغيرة وخلق وظائف لالأغلبية الفقيرة
وته ��دف ال�صتدامة الجتماعية اإلى تاأمين الح�صول في القطاع غير الر�صمي .وتهدف ال�صتدامة البيئية
على المياه في المنطقة الكافية لال�صتعمال المنزلي اإلى �صمان ال�صتعمال الم�صتدام للموارد.
والزراع ��ة ال�صغي ��رة لالأغلبي ��ة الفقي ��رة ،وته ��دف دور تقني ��ة المعلوم ��ات ف ��ي تحقي ��ق التنمي ��ة
ال�صتدام ��ة البيئي ��ة اإل ��ى �صم ��ان الحماي ��ة الكافية الم�صتدام ��ة للمورد .للم ��وارد الطبيعي ��ة ال�صرورية
للتجمع ��ات المائية والمي ��اه الجوفية وم ��وارد المياه للنم ��و القت�صادي ف ��ي القطاعين الع ��ام والخا�س،
العذبة واأنظمته الإيكولوجية.
ف ��ي ه ��ذا الع�صر ال ��ذي تح ��دد في ��ه التكنولوجيات
الق ��درات التناف�صي ��ة ،ت�صتطي ��ع تقني ��ة المعلوم ��ات
 .الغذاء:
اأن تلع ��ب دور ًامهم� � ًا ف ��ي التنمي ��ة الم�صتدام ��ة ،اإذ
تهدف ال�صتدامة القت�صادية فيه اإلى رفع الإنتاجية يمك ��ن ت�صخير الإمكان ��ات الالمتناهي ��ة التي توفره
الزراعي ��ة والإنت ��اج من اأجل تحقي ��ق الأمن الغذائي تقني ��ة المعلومات م ��ن اأجل اإحالل تنمي ��ة م�صتدامة
ف ��ي الإقليم ��ي والت�صدي ��ري ،وته ��دف ال�صتدام ��ة اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة وبيئي ��ة ،وذل ��ك م ��ن خالل
الجتماعي ��ة اإلى تح�صين الإنتاجي ��ة واأرباح الزراعة تعزيز التكنولوجيا من اأجل التنمية الم�صتدامة.
ال�صغي ��رة و�صمن الأمن الغذائ ��ي المنزلي .وتهدف
ال�صتدامة البيئية اإلى �صمان ال�صتخدام الم�صتدام خلق مفهوم �ل�شر�كة في تنفيذ �لبر�مج
والحفاظ عل ��ى الأرا�صي والغاب ��ات والمياه والحياة كي ��ف نقحم وننقل المجتمع ��ات المحلية من مرحلة
البرية والأ�صماك وموارد المياه.
التخطيط اإلى مراحل اإنجاز ومراقبة دون الم�صاركة

تطلب التنمية الم�صتدام ��ة تح�صين ظروف المعي�صة
لجمي ��ع النا� ��س دون زي ��ادة ا�صتخ ��دام الم ��وارد
الطبيعي ��ة اإلى ما يتج ��اوز قدرة كوك ��ب الأر�س على
التحمل .وتجري في ثالثة مجالت رئي�صة هي النمو
القت�ص ��ادي ،وحف ��ظ الم ��وارد الطبيعي ��ة والبيئ ��ة،
والتنمي ��ة الجتماعي ��ة .اإن من اأه ��م التحديات التي  .ال�شحة:
تواجهه ��ا التنمي ��ة الم�صتدام ��ة ه ��ي الق�ص ��اء عل ��ى
الفقر ،م ��ن خالل الت�صجيع على اتب ��اع اأنماط اإنتاج ته ��دف ال�صتدام ��ة القت�صادي ��ة فيه ��ا اإل ��ى زي ��ادة
وا�صته ��الك متوازنة ،دون الإفراط في العتماد على الإنتاجي ��ة من خ ��الل الرعاي ��ة ال�صحي ��ة والوقائية
وتح�صي ��ن ال�صح ��ة والأم ��ان ف ��ي اأماك ��ن العم ��ل.
الموارد الطبيعية.
وتهدف ال�صتدام ��ة الجتماعية فر�س معاييرللهواء
وفيما يل ��ي ا�صتعرا� ��س اأمثلة لأهم اأه ��داف التنمية والمي ��اه وال�صو�ص ��اء لحماية �صح ��ة الب�صر و�صمان
الم�صتدام ��ة من خالل بع�س البن ��ود التي من �صاأنها الرعاية ال�صحية الأولي ��ة لالأغلبية الفقيرة،وتهدف
التاأثير مبا�صرة في الظروف المعي�صية للنا�س:
ال�صتدام ��ة البيئي ��ة اإل ��ى �صم ��ان الحماي ��ة الكافية
للموارد البيولوجي ��ة والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة
 .1المياه:
الداعمة للحياة.
تهدف ال�صتدامة القت�صادية فيها اإلى �صمان اإمداد
كاف م ��ن المي ��اه ورفع كف ��اءة ا�صتخ ��دام المياه في  .4الماأوى والخدمات:
ٍ
التنمية الزراعي ��ة وال�صناعية والح�صرية والريفية ،ته ��دف ال�صتدامةالقت�صادي ��ة فيه ��ا اإل ��ى �صم ��ان
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المجتمعي ��ة؟ ،اإن الدلئ ��ل الت ��ي يمك ��ن اأن ت�صتخدم
لمفه ��وم الخط ��وة –خط ��وة ()Step by Step
ه ��و م ��ن الأهمي ��ة بم ��كان لتطوي ��ر ال�صتراتيجيات
الم�صتدام ��ة ل� �الإدارة المتكامل ��ة وبرنام ��ج التعاون
المتق ��ارب م ��ع المجتمع ��ات المعني ��ة وال�ص ��ركاء،
والتركي ��ز ب�ص ��كل خا�س عل ��ى المفاهي ��م والعمليات
الت ��ي تع ��ول اأ�صا�ص� � ًا عل ��ى المجتم ��ع وكي ��ف �صيكون
العن�صر في التنمية  ،مثل:

•الرغبة والقدرة عل ��ى الدخول في تنفيذ برامج
الخدمات التحتية.
•تطوير عملية �صنع القرار.
•تخطيط �صيا�صة الم�صاركة.
•دعم برامج الوعي العام.

توجهات وعالقات

�إن م�شطل ــح « تكنولوجي ــا �لمعلوم ــات « و��ش ــع
�لدللة ,وعادة ما يدل على ��شتخد�م �لتقنيات
�لحديث ــة م ــن حو��شي ــب وملحقاته ــا و�شب ــكات
وبرمجي ــات و�أنظم ــة معلوم ــات ف ــي عملي ــات
�إد�رة �لمعلوم ــات م ــن جم ــع وحف ــظ ومعالجة
و��شترجاع بطريقة تكاملية.
ومع تنامي وتط ��ور تكنولوجيا المعلومات في مجالت
الحي ��اة العام ��ة والخا�ص ��ة ودور ه ��ذا المج ��ال ،اأتاح
الفر�ص ��ة لجميع النا�س من جميع الفئات وعلى جميع
الم�صتويات الو�صول اإلى المعلومة ب�صكل اأ�صهل واأ�صرع
وا�صتخدام هذه المعلومات في اإفادة الإن�صان ،وعملية
ت�صهي ��ل و�ص ��ول المواط ��ن للخدمات الت ��ي يرغب في
الح�صول عليها وتوفي ��ر الوقت والجهد والمال ب�صكل
كبير وفعالية اأكثر من الطرق العتيادية.
وي�صي ��ر الحك ��م المحل ��ي اإل ��ى موؤ�ص�ص ��ات اأو كيانات
مح ��ددة ،تن�صاأ عب ��ر هيئات واإجراءات معي ن ��ة ،اإذ اإن
ه ��ذا القطاع ي�صم ��ل وزارة الحكم المحل ��ي والهيئات
المحلية والإدارات التي تُعنى ب�صوؤون الهيئات المحلية
والمجال� ��س ،الت ��ي يك ��ون ج ��ل اهتمامه ��ا لإدارة هذا
القطاع وتوجيهه نحو تطوير خدمة المواطن في الهيئة
المحلية وت�صهيل تقديم الخدمة له.
وواك ��ب قط ��اع الحك ��م المحلي الفل�صطين ��ي كمعظم
القطاع ��ات الأخ ��رى التط ��ور ف ��ي مج ��ال تكنولوجيا
المعلوم ��ات ،لكن بدرجات متفاوت ��ة من حيث الكمية
والنوعي ��ة ،ب ��دء ُا م ��ن ا�صتخ ��دام الحوا�صي ��ب وبن ��اء
ال�صبكات واأتمتة المعلومات وو�صو ًل اإلى تو�صيع دائرة
ا�صتخ ��دام تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات بتقدي ��م عدد من
الخدم ��ات الإلكترونية �صمن اإطار عمل قطاع الحكم
المحليالفل�صطيني.
وعمل ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي على تطوي ��ر اأنظمة
المعلوم ��ات لديه ��ا ،من اأجه ��زة حوا�صي ��ب واأنظمة
محو�صبة في مج ��ال اإدارة الأمور المالية والم�صاريع
وموازن ��ات الهيئ ��ات المحلي ��ة واأتمت ��ة المعلوم ��ات
ال ��واردة من قطاع الحكم المحل ��ي وقطاعات اأخرى
عاملة في الأرا�صي الفل�صطينية وفي مجالت اأخرى
تعنى بها الوزارة.

وعل ��ى �صعي ��د الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�صطيني ��ة فقد
كان العدي ��د منها �صباق ًا اإل ��ى ا�صتخدام التكنولوجبا
الحديث ��ة م ��ن اأجه ��زة حا�ص ��وب واأنظم ��ة مختلف ��ة
ف ��ي ت�صيي ��ر اأعمالها ورف ��ع م�صتوى الخدم ��ات التي
تقدمه ��ا .وتجدر الإ�صارة اإل ��ى اأن عدد ًا من الهيئات
المحلي ��ة ا�صتخدمت عدة اأنظم ��ة محو�صبة منذ اأكثر
من خم�ص ��ة وع�صرين عام ًا ،وا�صتم ��رت هذه الهيئات
في مواكب ��ة التطور في مجال تكنولوجي ��ا المعلومات
وا�صتخداماته ��ا .ومن ه ��ذه الأنظمة نظ ��ام الفوترة،
اإذ اإن ه ��ذه الأنظم ��ة �صاع ��دت المواطني ��ن وب�ص ��كل
كبي ��ر في ت�صهي ��ل المعامالت ،وفي مج ��ال ما يتطلبه
ا�صتخ ��دام تكنولوجيا المعلومات م ��ن تاأهيل وتدريب
الكادر الوظيفي للهيئة المحلية ،مما �صاعد كثير ًا في
تطوير وتو�صيع دائرة ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات،
وبالتالي انعك�س ايجاب ًا على المواطن الم�صتفيد الأول
من الخدمة.
ورغ ��م م ��ا حققت ��ه الهيئ ��ات المحلية ب�ص ��كل خا�س
وقط ��اع الحك ��م المحلي ب�ص ��كل عام م ��ن ا�صتخدام
تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات في اأعماله ��ا والخدمات التي
تقدمه ��ا ،ف� �اإن العتماد عليه لم ي�ص ��ل اإلى الم�صتوى
المطل ��وب من ه ��ذا القط ��اع ،اإذ يقت�ص ��ر ا�صتخدام
تكنولوجيا المعلومات على ا�صتخدام اأجهزة الحا�صوب
وبع� ��س الأنظمة ،ف ��ي حين اإنن ��ا بحاجة اإل ��ى تو�صيع
دائ ��رة ا�صتخ ��دام تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات في جميع
مج ��الت عمل قطاع الحكم المحلي .فدور تكنولوجيا
المعلومات الفاعل في مجال الحكم المحلي ،يكمن في
تو�صيع دائرة ال�صتخدام لهذه التكنولوجيا من خالل
الهيئة المحلي ��ة الإلكترونية ونظام الدفع الإلكتروني،
وتعزيز الربط الإلكتروني بين جميع قطاعات الحكم
المحلي من وزارة الحك ��م المحلي والهيئات المحلية
والموؤ�ص�ص ��ات الت ��ي تعن ��ى بقط ��اع الحك ��م المحلي،
وعملي ��ات اأتمت ��ة المعلوم ��ات وتبادله ��ا بم ��ا ينعك�س
اإيجاب� � ًا على خدم ��ة المواطن ،واأي�ص� � ًا ت�صهيل و�صول
المعلومة اإلى مختلف القطاعات الأخرى في الأرا�صي
الفل�صطيني ��ة لتعزي ��ز النم ��و والتطور وتوفي ��ر الطرق
ال�صهلة وال�صريعة لو�صول المواطن اإلى الخدمات التي
يرغب ف ��ي الح�صول عليها من ه ��ذه الموؤ�ص�صات ،اإذ

مرو�ن ب�شار�ت

وحدة اأنظمة املعلومات

تعتبر هذه الموؤ�ص�صات خدماتية بحتة وتكون بات�صال
مبا�ص ��ر م ��ع المواط ��ن ،وبالتال ��ي تك ��ون حاج ��ة هذا
القط ��اع لتكنولوجيا المعلومات حاج ��ة ما�صة ومهمة
عال في مجال ا�صتخدام
في تطويره وارتقائه لم�صتوى ٍ
اأدوات تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات في ت�صهي ��ل الخدمات
للمواطنين.
اإن دور تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات مهم وبارز في مجال
قط ��اع الحك ��م المحل ��ي م ��ن حي ��ث نوعي ��ة وكمي ��ة
الخدمات المقدمة للمواطني ��ن ،وكذلك فاإن تو�صيع
دائ ��رة ا�صتخ ��دام تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات يجب اأن
ي�صمل جميع خدمات الهيئات المحلية خا�صة وقطاع
الحك ��م المحل ��ي عامة ،وجمي ��ع العملي ��ات الإدارية
المرتبطة بموؤ�ص�صات الحكم المحلي وخدماتها.
اإن التو�ص ��ع والتط ��ور ف ��ي ا�صتخ ��دام تكنولوجي ��ا
المعلوم ��ات ي�صاعد ف ��ي تفعيل دور الهيئ ��ة المحلية
ووزارة الحك ��م المحلي واأي ��ة موؤ�ص�صة تعنى بالحكم
المحل ��ي لم�صتوي ��ات اأعل ��ى وب�صكل اأ�ص ��رع وتنظيم
حي ��اة المواطنين المقدمة له ��م الخدمات ،واإدارة
�ص� �وؤون قطاع الحك ��م المحلي ب�ص ��كل اأن�صب واأ�صرع
واأكث ��ردق ��ةوو�ص ��وح.
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يربط بع� ��س القت�صاديي ��ن والمخططين واأ�صحاب موؤخر ًا اأثر الأزمة القت�صادية العالمية.
القرار مو�صوع التنمية القت�صادية بما تملكه الدولة
من م ��وارد طبيعي ��ة وعنا�ص ��ر النت ��اج المتمثلة بما ووراء كل هذه النجاحات نجد ق�صة وتجربة ي�صتفاد
منه ��ا ،ت�صتند اأ�صا�ص� � ًا اإل ��ى التعلي ��م وتطويرمرافق
تملكة الدول من مواد خام.
البني ��ة التحتية ،حيث اأننا نناق� ��س وندر�س عن هذه
وق ��د اأثبتت العديد من التجارب في الدول المتقدمة النم ��اذج الريادي ��ة ف ��ي التنمي ��ة القت�صادي ��ة ف ��ي
اأن ه ��ذا غير �صحي ��ح فكثيرة هي ال ��دول التي تملك مدار�صن ��ا وجامعاتنا ،وال�صوؤال الذي يبقي هو ،كيف
الم�صادر الطبيعية والمواد الخام ،لكنها لم ت�صتطع لن ��ا اأن ن�صتفي ��د م ��ن ه ��ذه التج ��ارب ونطبقها على
اأن تحقق التقدم والتطور والتنمية القت�صادية التي واقعنا الفل�صطيني؟.
تتطل ��ع اإليه ��ا كل المجتمع ��ات .والأمثلة هن ��ا كثيرة
وخا�ص ��ة ف ��ي دول الق ��ارة الأفريقية بم ��ا تملكه من ن ��درك تمام ًا اأن التنمي ��ة القت�صادي ��ة ل تتحقق اإ ّل
بال�صتقرار ال�صيا�صي وه ��ذا متطلب اأ�صا�صي ،فواقع
عنا�صر طبيعية متوافرة.
الحت ��الل يفر�س علينا قيود ًا كثيرة تحد من تحقيق
وف ��ي المقاب ��ل نج ��د العديد م ��ن الدول ق ��د حققت التنمي ��ة القت�صادية بل ت�صل اإلى حد منعها اأحيان ًا.
تنمي ��ة اقت�صادية متقدمة ج ��د ًا على الرغم من �صح فالحتالل يدفع باتجاه هدم المقومات القت�صادية
امتالكه ��ا للموارد الطبيعية ،وخا�صة في دول جنوب ل بنائها .ورغم كل ذلك نجد العديد من المبادرات
�ص ��رق اآ�صي ��ا والأمثلة هن ��ا كثي ��رة فالياب ��ان وكوريا الوطنية والمحلية تعمل على بناء مقومات القت�صاد
الجنوبي ��ة و�صنغاف ��ورة وماليزيا نم ��اذج يحتذي بها الوطن ��ي .ويتج�صد ذلك من خ ��الل الخطة الوطنية
في هذا ال�صياق ،حيث اآمنت بال�صتثمار في العن�صر لبن ��اء الدول ��ة واإنه ��اء الحت ��الل ،وكذل ��ك مب ��ادرة
الب�ص ��ري من خالل التعلي ��م وتوفير البني ��ة التحتية العدي ��د م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة و�ص ��ركات القط ��اع
الالزم ��ة لدع ��م النتاج والبت ��كار والب ��داع ووفرت الخا� ��س لتطوير مرافق البني ��ة التحتية من خدمات
الموؤ�ص�صات التي تدعم ذلك.
مي ��اه وكهرباء وموا�صالت وات�صالت وغيرها .فهذه
الخط ��ط الوطنية والمحلية الت ��ي تنفذ بدعم محلي
ً
ً
نج ��د اأي�صا اأن دول مث ��ل تركيا والبرازي ��ل وايرلندا وعرب ��ي واأجنبي تدعم ومن دون �صك تحقيق التنمية
ا�صتطاعت وخالل �صن ��وات اأن تتحول من دول نامية القت�صادي ��ة ،التي ته ��دف ب�صكل اأ�صا�ص ��ي اإلى رفع
ً
ً
ً
اإل ��ى دول متقدمة �صناعيا وزراعيا وتكنولوجيا ،ففي م�صتوى المعي�صة وتحقيق الرفاهية للمجتمع.
تركي ��ا مث ًال نجد اأن العتماد عل ��ى زيادة النتاج في
ال�صناع ��ات وتعزي ��ز ال�ص ��ادرات اإل ��ى الخ ��ارج قد واإذا توقفن ��ا عن ��د العن�ص ��ر المه ��م وه ��و العن�ص ��ر
�صاه ��م في و�صع تركيا في م�صاف الدول ال�صناعية الب�ص ��ري وارتباط ��ه الوثي ��ق ف ��ي التعلي ��م ،نج ��د اأن
المتقدم ��ة والأمر ه ��ذا ينطبق عل ��ى البرازيل ،التي مجتمعن ��ا الفل�صطين ��ي موؤم ��ن تمام ًا به ��ذا التوجه،
ا�صتطاع ��ت خالل �صنوات ق�صي ��رة التحول من دولة فمجتمعن ��ا الفل�صطين ��ي ال�ص ��اب يعتبر ف ��ي م�صاف
فقي ��رة اإلى دولة ذات تاأثير كبي ��ر وخا�صة في مجال ال ��دول المتقدم ��ة على �صعي ��د الخدم ��ات التعليمية
النت ��اج الزراع ��ي .والمتابع لالقت�صاد ف ��ي ايرلندا فمدار�صن ��ا والحمد هلل انتقلت اإل ��ى مرحلة التركيز
يج ��د اأنه الأكثر ا�صتقرار ًا في دول اأوروبا على الرغم على نوعية التعليم وجامعاتنا الفل�صطينية المنت�صرة
م ��ن ال�صعوبات الت ��ي ع�صفت ب ��دول اوروبا الغربية في كافة محافطات الوطن تزخر بالكفاءات العلمية،
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مدير التخطيط والتطوير – بلدية اخلليل

واأ�صب ��ح الهتم ��ام هن ��ا اأي�ص� � ًا ين�صب عل ��ى تطوير
وتعزي ��ز البحث العلمي والبت ��كار في كلياتنا العلمية
والأدبي ��ة والإدارية وربط النظري ��ات الأكاديمية في
الحي ��اة العملي ��ة وخير دلي ��ل على ذل ��ك الخريجون
المنخرطون في �صوق العمل.
وبم ��ا اأننا ق ��د و�صلنا اإلى مرحلة الجم ��ع بين مرافق
البن ��ى التحتي ��ة المتط ��ورة ن�صبي� � ًا والتعلي ��م ال ��ذي
ن�صتطي ��ع به المناف�ص ��ة على كاف ��ة الم�صتويات ،اإذن
كي ��ف يمكنن ��ا اأن نجمع بين الثني ��ن ونحقق التنمية
القت�صادية الم�صتدامة!.
�صوؤال كبير يحتاج اإلى اأ�صاتذة كبار في علم القت�صاد
لالإجابة عليه ولكن بالمفهوم الب�صيط الذي اأ�صتطيع
التعبي ��ر عنه اأن ذلك يتحقق من خالل زيادة النتاج
المحلي وتقليل العتماد على ال�صتيراد من الخارج،
وكذلك ايج ��اد الم�صاري ��ع ال�صغيرة الت ��ي ت�صتوعب
الأيدي العامل ��ة المهرة والمتواف ��رة بكثرة في �صوق
العمل الفل�صطيني.
فيجب دعم المبادرات ،التي تعزز النتاج المحلي في
كاف ��ة القطاعات ال�صناعي ��ة والزراعية والخدماتية
م ��ن خ ��الل ا�صتراتيجي ��ة وطني ��ة توف ��ر الإمكان ��ات
المطلوبة وت�صهل الإجراءات لتنفيذ هذه المبادرات،
والم�صوؤولي ��ة هنا ل تقع على عاتق الحكومة فقط ،بل
تمتد اإلى الهيئات والموؤ�ص�صات المحلية والوطنية كل
ح�ص ��ب م�صوؤولي ��ة واخت�صا�صة فتحقي ��ق التنمية هو
جهد م�صترك على كافة الأ�صعدة محلي ًا ووطني ًا.
على �صبي ��ل المثال يعتبرتوفي ��ر المناطق ال�صناعية
والحرفي ��ة المتخ�ص�ص ��ة ج ��زء ًا مهم� � ًا ف ��ي التقدم
ال�صناع ��ي والتقن ��ي والأي ��دي العامل ��ة الفل�صطينية

توجهات وعالقات
ف ��ي ه ��ذا ال�صي ��اق ،م ��ن مهند�صي ��ن وفنيي ��ن
متواف ��رة بكثرة وت�صتطيع اأن تزيد من م�صتوى
النتاج ف ��ي القطاعات ال�صناعي ��ة والحرفية
والإلكترونية المتقدمة.
كذلك فاإن ايجاد حا�صن ��ات اأعمال للم�صاريع
ال�صغي ��رة عل ��ى �صعي ��د الهيئ ��ات المحلي ��ة
والغ ��رف التجارية والجامع ��ات الفل�صطينية،
هي م�ص ��در مهم م ��ن اأجل تبن ��ي المبادرات
ال�صبابي ��ة التي تبحث ع ��ن فر�س عمل وت�صعى
لت�صاهم في زيادة النات ��ج المحلي الجمالي،
وبذل ��ك تقلل من العتماد عل ��ى التوظيف في
القطاع العام فقط.
ول نن�ص ��ى القط ��اع الزراع ��ي ف ��ي ريفن ��ا
الفل�صطيني فهو من اأهم القطاعات النتاجية
والذي م ��ن الممكن تطويره م ��ن خالل زيادة
رقع ��ة الأرا�ص ��ي المزروع ��ة وا�صت�ص ��الح
الأرا�ص ��ي الزراعية في المناطق الجبلية على
وجه الخ�صو�س اآخذي ��ن بعين العتبار توفير
المياه المطلوبة بطرق ابداعية خالقة.
وهن ��اك م�صوؤولية تق ��ع اأي�ص ًا عل ��ى الم�صتورد
الفل�صطين ��ي ،ول اأري ��د هنا اأن اأق ��ول اأن نمنع
ال�صتي ��راد ،ولك ��ن اأود الق ��ول اأن يك ��ون م ��ا
نق ��وم با�صتيراده ذا ج ��ودة عالية .ف� �اإذا كان
ال�صتيراد بح ��د ذاته هدر ًا للم ��وارد المحلية
فتبدي ��د الموارد المالية يكون اأكبر اإذا كان ما
ن�صتورده هو من �صلع رديئة .فلو كان ال�صتيراد
للب�صائع ذات الجودة العالية ل�صتطاع منتجنا
الفل�صطين ��ي المناف�صة ب ��كل �صهولة لأنه يتمتع
بالجودة العالية.
وف ��ي الخت ��ام اأُحي ��ي الجه ��ود الكبي ��رة عل ��ى
ال�صعيدي ��ن الوطني والمحلي وال ��دور الكبير
لجامعاتن ��ا الفل�صطيني ��ة واأتمن ��ي اأن يك ��ون
كالم ��ي هذا محل اهتمام وتفكير لكل �صاحب
ق ��رار ف ��ي حكومتن ��ا وموؤ�ص�صاتن ��ا وهيئاتن ��ا
المحلية ،لكي نمزج بين ما نملكه من مقومات
تعليم ومراف ��ق للبنية التحتية لتحقيق التنمية
القت�صادي ��ة م ��ن خ ��الل الخط ��ط الوطني ��ة
وكذل ��ك الخط ��ط ال�صتراتيجية عل ��ى �صعيد
الهيئات المحلية.

�أنا بخير و�أنت بخير

�ملهند�س �أ�شعد �شو�ملة

ه ��ذا الفترا�س يتبناه الأف ��راد الذين ي�صعرون بالثق ��ة ،ويدركون اأن
النا� ��س يمكن الوثوق بهم .ويدرك ه ��ذا ال�صخ�س باأنه مثل الآخرين،
ول ��د لك ��ي يكون النجاح حليف الجميع ،فه ��و ي�صعر بم�صاعر ايجابية تجاه ذاته وتج ��اه الآخرين .ول يحتاج اإلى ايذاء
الآخري ��ن ،لأن ��ه يثق في قدراته على ت�صحيح م�صارهم في نف�س الوقت ال ��ذي ل يخ�صى فيه الأذى من الآخرين ،لأنه
يث ��ق ف ��ي منطقهم ور�صدهم .وهو يرى نف�صه محقق ًا للنجاح من خالل العمل الجماعي ،ولي�س من خالل الت�صلق على
الأكتاف ومنطقه.
مدير عام مديرية قلقيلية

�أنا ل�شت بخير و�أنت بخير
ي�صعر الفرد الذي يتبنى هذا الفترا�س باأنه ولد خا�صر ًا في مجتمع الرابحين في الحياة ،وغالب ًا ما ي�صعر اأنه يفتقد
�صيئ ًا ما اأمام كل �صخ�س يلقاه .وقد يظهر دائم ًا بمثابة الطفل لل�صخ�صيات ال�صلطوية القوية ،ويف�صل هذا الدور في
الحياة ،وقد يتوارى بعيد ًا عن النا�س خوف ًا منهم .وغالب ًا ما ي�صعر بالتردد والتوتر اإذا و�صع للعمل في و�صط جماعة،
حيث ل يثق في قدراته وقد ي�صكو حاله دائم ًا ،ويروي المواقف التي تبين حظه التعي�س في الحياة .وي�صعر باأن الحياة
تدور به والنا�س ت�صعد في حين يبقى هو على حاله اأو يهبط ،ومنطقه في الغالب اأن (اأنا ل �صيء اإذا ما قورنت بك).

�أنا ل�شت بخير و�أنت ل�شت بخير
يتبنى هذا الفترا�س الأفراد الذين ي�صعرون اأنه لي�س هناك اأمل في الحياة التي يعي�صونها ،ومن ثم يفقدون الهتمام
به ��ا .وينعك�س ه ��ذا على �صلوكهم الذي يتم ّيز بالقلق والكتئاب والتخبط ،وه ��م يعتقدون اأنه لي�س هناك رابحون في
الحي ��اة واأن الم�صاأل ��ة ل تعدو اأن تكون( اأنا�س تخ�صر ب�صكل اأكبر من نا� ��س) .وي�صعر هوؤلء الأفراد باأنهم يدورون في
حلق ��ة مفرغ ��ة .قد تنقذهم منا اأحالم اليقظة اأو النف�صال من الواقع الذي يعي�صونه .ومن ثم فقد يجدون لأنف�صهم
�صخ�صية اأخرى من �صنع خيالهم يعي�صون بداخلها بع�س الوقت كمنفذ ومنقذ لهم من الواقع الذي يرونه مرير ًا ول
مخرج منه .وقد ينتهي الأمر بالبع�س منهم اإلى النتحار ،ومنطقهم اأن الحياة ل ت�صاوي �صيئ ًا واأن (ما في�س فايدة).
في النهاية اإن الحياة ت�صتحق اأن نحياها ونتفاعل معها.

�أنا بخير و�أنت ل�شت بخير
وه ��ذا الفترا� ��س يتبناه اأفراد ي�صعرون باأنهم كان ��وا �صحايا اأو م�صطهدين من الآخرين .وم ��ن ثم يقومون بدورهم
بجع ��ل الآخرين �صحي ��ة ويقومون با�صطهادهم بالمثل.والأفراد الذين يتبعون ه ��ذا الفترا�س يلومون الآخرين على
بوؤ�صه ��م وتعا�صتهم وقد يلجاأون اإلى ك�صبهم اأو يحاول ��ون التخل�س منهم ،ومن ثم فاإنهم ي�صتخدمون اأُ�صلوب التعنيف
الم�صتم ��ر واأن الآخري ��ن على خطاأ .في حين ي�صتمت ��ع الآخر بال�صلطة والنفوذ ،لأنها تعطي ل ��ه ال�صالح الذي ي�صيطر
ب ��ه عل ��ى الآخرين ،وهو ل يثق فيهم ،وقد يتخذ �صلوك ًا عدواني ًا تجاههم حت ��ى يمنع عن نف�صه الأذى الذي يت�صور اأن
ي�صدر منهم ،ومنطقه في النهاية اأن حياتك ل ت�صتاهل �صيئ ًا ،فابعد عن طريقي.
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�شادي بد�رين
مديرية رام اهلل والبيرة

تعتب ــر مديري ــة �لحكم �لمحل ــي لمحافظة ر�م �هلل و�لبي ــرة و�لتي تد�ر من قبل �لمدي ــر �لعام �شفو�ن
�لحلب ــي .وه ــي م ــن �أكبر �لمديريات في قط ــاع �لحكم �لمحلي في فل�شطي ــن ,ولأهمية �لمحافظه من
�لنو�ح ــي �ل�شيا�شي ــه و�لقت�شاديه و�لجتماعيه و�لتي ت�شم ( )18بلدي ــة و( )49مجل�شاً قروياً وكذلك
( )13مجل� ــس خدم ــات م�شتركاً ,يعمل فيها طاقم متخ�ش�س كخلية نحل ,يغلب على �أد�ئها �لبت�شامة,
وحب �لعمل �لجماعي ,ويغيب �لتكبر على �لمو�قع �ل�شغيرة لبعد �لنظر لما هو �أ�شمى ,حتى و�أن بد�أنا
بخط ــو�ت بطيئ ــة ومحدودة ,حي ــث كان همنا �أ ّل نتوق ــف ون�شتمر في �لتجاه �ل ــذي نتقدم نحوه ,وفق
طموحاتن ــا بهيئ ــات محلي ــة تتمتع بالكفاءة �لذ�تي ــة و�لفاعلية .في حين عدم �لر�ش ــى �شوى بالأف�شل
كان من �أبرز ما �شعينا نحوه ,ور�شولنا�لحبيب -قال( -خير �لعمل ما �أدومه و�إن قل).
و�صن�صتم ��ر في العطاء وبذل كاف ��ة الجهود لتطوير عمل
هيئاتنا المحلية ،ونعدك ��م بالمزيد من النتماء والعمل
ال ��دوؤوب كما عهدتمونا دوم ًا ف ��ي قطاع الحكم المحلي،
وبمزي ��د مما �صن�ص ��ع بين اأيديكم ووفق� � ًا لخطة الوزارة
ال�صتراتيجية من جميع جوانبها.

والمالية تعمل على متابعة �صوؤون الموظفين في المديرية
من جميع جوانبها المالي والإداري والعمل التن�صيقي بين
الدوائ ��ر من جانب والمديرية وال ��وزارة من جانب اأخر،
كذلك متابع ��ة الأمور المالية المتعلقة بالهيئات المحلية
كالموازن ��ات وتقاريرها المالي ��ة ال�صهرية .كما اأن دائرة
الرقاب ��ة والت�صكي ��الت ُتعن ��ى بالتحقق م ��ن اأن كل �صيء
ي�صير وفق الخطة المر�صومة والتعليمات ال�صادرة ح�صب
القواني ��ن والأنظم ��ه والتعليم ��ات المعمول به ��ا ،بمعنى
التاأك ��د من اأن ما هو حا�صل مطاب ��ق تمام ًا لما يجب اأن
يكون من خالل العمل الميداني لفريق التوجيه والرقابة،
والمك ��ون من طاقم عمل المديرية .م ��ن هنا فاإن العمل
التوجيه ��ي الرقابي للدائرة وبعيد ًا ع ��ن ت�صيد الأخطاء
والو�صول اإلى الكفاي ��ة والفاعلية في الأداء ،اأبرز م ّيزات
العم ��ل الحال ��ي ،حيث جاء م ��درك ًا لأهمي ��ة دور الرقابة
في المديري ��ات ،للمحافظ ��ة على الأ�ص ��ول والممتلكات
ومن ��ع هدر الم ��ال الع ��ام والتقليل من ح ��دوث الأخطاء
والمخالفات ،...وك�صف الأخطاء والنحرافات الإدارية،
مم ��ا ي�صمن تقديم الخدمات للجميع ب�صكل اأف�صل ودون
تفرقة وباأقل قدر ممكن من الإجراءات ،ومن هنا عملت
المديري ��ة بكافة طواقمها على تفعي ��ل التوجيه والرقابة
والرقاب ��ة ال�صعبي ��ة الجتماعي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي اأدى اإلى
اإح ��داث نقله نوعي ��ة في هذا المج ��ال ،عك�صت بظاللها
عل ��ى المواطن والهيئ ��ة �صواء من حي ��ث تقديم الخدمة
المثلى وزيادة التزام المواطن مع الهيئة من جانب اأخر.

وته ��دف المديري ��ة اإل ��ى تطوي ��ر الهيئ ��ات المحلية عن
طريق تقدي ��م التوجيه المنا�ص ��ب لمجال�صها وموظفيها
وم�صاعدته ��ا ف ��ي ت�صهي ��ل اأعماله ��ا المالي ��ة والإدارية،
وت�صهيل تقديم الخدمات في نطاقها الجغرافي وح�صب
الأ�ص ��ول.و لإنج ��از تل ��ك الأه ��داف ،األقيت عل ��ى عاتق
المديري ��ة مهم ��ة متابعة اأعم ��ال الهيئ ��ات المحلية من
خ ��الل طاقم عمل المديري ��ة المتميز ،ف�ص ًال عن ذلك ،وعلى �صعي ��د دوائر العمل في المديري ��ة ،فاإن المديرية
ّ
ت�صع ��ى المديرية ومن خالل الوزارة اإل ��ى توفير مايلزم تتك ��ون من ثالث دوائ ��ر رئي�صة وهي (دائ ��رة التخطيط
والتنظي ��م ،والدائرة الإدارية والمالي ��ة ،ودائرة الرقابة
لهيئاتها المحلية.
والت�صكيالت ،بالإ�صافة اإلى المهند�صة من�صقة الم�صاريع
حق ًا اإن مديريتنا خلية نحل حقيقية في اإنجاز اأعمالها ،والت ��ي تعم ��ل عل ��ى متابع ��ة الم�صاريع من حي ��ث القرار
ونجمة براق ��ة في ال�صعي لتطوي ��ر اأداء هيئاتنا المحلية والتر�صي ��ة والتنفيذ حتى ال�صت ��الم وذلك بالتن�صيق بين
م ��ن خ ��الل روح الفريق الواح ��د ،نتابعها بع ��د اأن نقوم ال ��وزارة والمديري ��ة والهيئ ��ة المحلية المعني ��ة ،وكذلك
بتوجيهه ��ا لم ��ا ي�صب في تنمي ��ة وتطوير اأدائه ��ا ،نتابع من�ص ��ق العالق ��ات العام ��ة والإع ��الم .اأم ��ا عل ��ى �صعيد
اجتماعاته ��ا ون�ص ��ارك ف ��ي ور�ص ��ات عمله ��ا ،ونعال ��ج دائرة التخطيط والتنظيم تقوم بمتابعة التراخي�س من
الم�ص ��كالت �صوي ًا كالج�ص ��د الواحد .وبخط ��ى متكاملة خالل اللجن ��ة الإقليمية ومتابع ��ة المخططات الهيكلية،
معه ��ا ن�صع ��ى للو�صول اإل ��ى الر�صا الحقيق ��ي من جميع والتفتي� ��س على الأبني ��ة والحد من المخالف ��ات وا�صدار كما تتابع النتخابات من خالل لجنة م�صكلة من موظفي
الجه ��ات ،لنحق ��ق التنمي ��ة المحلي ��ة ق ��در الم�صتطاع .المعلوم ��ات التنظيمي ��ة ،ف ��ي حي ��ن الدائ ��رة الإداري ��ة المديري ��ة ،لمتابعة ا�صتقالت اأع�ص ��اء الهيئات المحليه
ومنح براءات الذمة وت�صكي ��ل مجال�س الهيئات المحلية
بلجانها المنبثقة من نتائج النتخابات ،واللجان البديلة
للم�صتقيلين وت�صويب اللجان المالية كذلك.
وتقوم المديرية ومن خالل النظر والتحقق في �صكاوى
المواطنين والمخالفات المالي ��ة والإدارية والتنظيمية،
الت ��ي ترد اإليها م ��ن خالل القي ��ام بالدرا�صات التي من
�صاأنه ��ا تح�صين الأداء ومعالجة اأي خلل اأو ق�صور بهدف
تطوير وتح�صين الأداء وت�صحيح الم�صار نحو الأف�صل.
اأخي ��ر ًا ناأمل اأن ن�ص ��ل اإلى هيئات محلية كف� �وؤة وفاعلة
ت�صهم ف ��ي تحقيق حياة اأف�صل للمواط ��ن وتنمية محلية
رائدة.
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الحلقة الخام�صة
ن�شـ ـاأت �لمناط ــق �لع�شو�ئي ــة �لو�قع ــة خارج ح ــدود �لمخطط ــات �لتنظيمية للمدن على �ش ــكل تجمعات
�شكني ــة تحي ــط بالم ــدن �لرئي�ش ــة ,وتن�شـ ـاأ ب�شكل مالم� ــس لحدودها �لخارجي ــة .فظاه ــرة �لع�شو�ئيات
�ملهند�شة ربا �شبح
�لو�قعة خارج �لحدود �لتنظيمية في �لأر��شي �لفل�شطينية ,تن�شاأ عادة بالقرب من �لتجمعات �ل�شكنية
مديرية رام اهلل والبرية
و�لمر�ك ــز �لح�شري ــة ,بهدف �لح�شول عل ــى �لخدمات �لأ�شا�شية كالتعلي ــم و�ل�شحة و�لبنية �لتحتية.
وهن ــاك م�شاح ــات كبيرة بين حدود �لتنظيم لكل هيئة محلية و�لهيئ ــة �لمجاورة لها ,لذ� فاإن �لمباني
 .)20-4كم ��ا اأن العدي ��د م ��ن المخطط ��ات الهيكلي ��ة
�لع�شو�ئية �شتقترب قدر �لإمكان من حدود �لهيئات �لمحلية مما يجعلها م�شكلة محلية قدر �لإمكان
المنج ��زة للمدن الرئي�صة ،تعان ��ي من فجوة تتعلق بعدم
(عناية.)2009 ,
ون�ص� �اأت هذه الظاهرة في فت ��رة الثمانينيات من القرن
الع�صرين ،فيقوم مالك الأر�س ببناء م�صكنه على اأر�صه
الت ��ي يملكها ،وب�صب ��ب تغا�صي �صلط ��ات الحتالل عنها
ل ��م تهدمها لع ��دم تعار�صها م ��ع اأهدافه ��ا وم�صالحها
الإ�صتيطاني ��ة ،فتبقى هذه الم�صاك ��ن وت�صتمد خدماتها
الرئي�ص ��ة التعليمي ��ة وال�صحي ��ة والبني ��ة التحتي ��ة م ��ن
التجم ��ع الح�ص ��ري ال ��ذي ن�ص� �اأت بج ��واره ،ومث ��ل هذا
الن ��وع م ��ن البناء اعتب ��ره المالك ح � ً�ال �صليم� � ًا للمالك
من اأجل المحافظة على الأر� ��س التي يملكها (ح�صين،
 .)2009كما توافق ذل ��ك مع اأهداف �صلطات الحتالل
الإ�صرائيل ��ي ال�صاعي ��ة اإل ��ى الق�ص ��اء عل ��ى الأرا�ص ��ي
الزراعي ��ة بجعلها متنف�ص ًا وحي ��د ًا للفل�صطينيين للتو�صع
فيها (عرار.)2009 ،

التنظيمي ��ة للمدن ،عل ��ى الرغم من اإع ��داد مخططات
هيكلي ��ة جديدة للمدن م ��ن قبل الموؤ�ص�ص ��ات الحكومية
الفل�صطيني ��ة ،وذل ��ك ب�صب ��ب تحديد م�صاح ��ات التو�صع
للمخططات الهيكلية المقترحة ،ب�صالحيات اإ�صرائيلية
لالأر� ��س المحيط ��ة بالتجمع ��ات ال�صكني ��ة ،بن ��ا ًء عل ��ى
معاهدة اأو�صلو عام ( .)1994بذلك ،اقت�صرت م�صاحة
المخط ��ط الهيكلي على الأرا�ص ��ي التابعة لل�صالحيات
الفل�صطيني ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن ع ��دم كفايته ��ا للنمو
ال�صكان ��ي الم�صتقبل ��ي له ��ا ،اأو عدم مالءم ��ة المناطق
ال�صكنية الم�صمولة �صمن المخطط الهيكلي اإلى البناء،
كارتفاع ميول الأر�س وارتف ��اع كلفة البناء فيها ،فتوجه
ال�صكان اإلى البناء على حدود المخطط الهيكلي (�صكل

ا�صتجاب ��ة المخط ��ط لحتياج ��ات ال�ص ��كان الجتماعية
والقت�صادي ��ة ب�ص ��كل متكام ��ل ،حيث تع ��د المخططات
اعتمادا على نظرة المهند� ��س المخطط ،ويتم التركيز
فيه على اقتراح �صبكة ال�ص ��وارع وا�صتعمالت الأرا�صي،
دون مراع ��اة فئات ال�ص ��كان وم�صتوى الدخ ��ل ،والفئات
المهاج ��رة من الأرياف والم ��دن المحيطة ،وهذا يوؤدي
اإل ��ى ف�صل العملي ��ة التخطيطي ��ة ،وعدم ق ��درة المدينة
عل ��ى ا�صتقب ��ال الزي ��ادات ال�صكاني ��ة ودمجه ��ا �صم ��ن
خططه ��ا التنموي ��ة والتطويري ��ة .فتلج� �اأ �صريح ��ة م ��ن
ال�ص ��كان لال�صتق ��رار ف ��ي محي ��ط المخط ��ط الهيكل ��ي
(عناية .)2009 ،وتدعي فئة كبيرة من �صكان المناطق
الع�صوائي ��ة المحيط ��ة بالمناطق الح�صري ��ة ،اأن ر�صوم
الترخي� ��س داخ ��ل ح ��دود المنطقة الح�صري ��ة مرتفعة

وتزايدت هذه الظاهرة في اأوائل الت�صعينيات من القرن
الع�صري ��ن ،ف ��ي المرحلة التالي ��ة لإع ��داد المخططات
الهيكلي ��ة الإ�صرائيلي ��ة ،الت ��ي و�صع ��ت حدوده ��ا بما ل
يالئم النم ��و العمراني للمدن الرئي�ص ��ة ،ولم ترا ِع فيها
اأي اتجاه ��ات للتو�ص ��ع الم�صتقبل ��ي ل�صاكنيه ��ا .فلجاأت
مجموع ��ة من ال�ص ��كان للبن ��اء خارج ح ��دود المخطط
المو�صوع ،على الرغم من عدم القدرة على ترخي�صها،
وذل ��ك تلبية لحاجتهم المتزايدة في ال�صكن .لذا ن�صاأت
هذه التجمعات ال�صكنية ب�صكل غير قانوني ،ب�صبب عدم
وج ��ود �صيطرة قانونية للهيئ ��ات المحلية عليها (عازم،
.)2009
وا�صتم ��رت ظاه ��رة البن ��اء الع�صوائ ��ي خ ��ارج الح ��دود

�شكل رقم  :20-4ظهور عدد من �لمباني خارج �لحدود �لتنظيمية للمخطط �لهيكلي لمدينة نابل�س.
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ج ��د ًا ،كم ��ا اأن كلف ��ة المخطط ��ات الهند�صي ��ة الالزمة
لترخي�س المبنى اأي�ص ًا مرتفعة في نظرهم ،وتنتقد فئة
كبيرة من ال�ص ��كان القانون التنظيمي من حيث �صروط
البناء المالزمة لكل �صفة ا�صتعمال �صكني (مقدادي،
.)2009
يت�صح م ��ن ذل ��ك ،اأن المناطق الواقعة خ ��ارج الحدود
التنظيمي ��ة �صكل ��ت مناط ��ق جاذب ��ة لفئ ��ة ذوي الدخل
المتدني غير القادرين على البناء داخل حدود المنطقة
الح�صري ��ة ،وت�ص ��كل الأرا�ص ��ي المحيط ��ة بالمناط ��ق
الح�صري ��ة اأرا�صي جاذبة لهم ب�صب ��ب انخفا�س اأ�صعار
الأرا�ص ��ي فيها ،فهي ت�صنف كاأرا� ��س زراعية اإن كانت
تابعة لل�صالحي ��ات الفل�صطيني ��ة ،اإ ّل اأن عدم اللتزام
بالقوانين التنظيمية في ترخي�س المبنى من مديريات
الحك ��م المحل ��ي ،و�صعف الرقابة والتفتي� ��س يوؤدي اإلى
تزايد اأعداد المباني فيها.
وتت�ص ��ف المناط ��ق الع�صوائي ��ة الواقعة خ ��ارج الحدود
التنظيمي ��ة للمناط ��ق الح�صري ��ة بازدح ��ام المبان ��ي،
فتعتمد على البناء على قطع �صغيرة من الأرا�صي التي
تم تق�صيمها دون وجود مخططات اإفراز لها ،وبنا ًء على
قدرة المالك على ال�صراء ،وعدم اللتزام بالرتدادات
الجانبي ��ة بين المباني المتج ��اورة ،اأو بالرتدادات عن
�صبك ��ة ال�صوارع القائمة ،وترا� ��س المباني ،ون�صوء كتلة

عمرانية م�صوه ��ة ،ذات �صوارع �صيق ��ة وغير متوا�صلة،
تفتق ��ر اإل ��ى المرافق العام ��ة ويق�صي عل ��ى الم�صاحات
الخ�ص ��راء فيها (�صكل  .)21-4كم ��ا اأن تجاور المباني
دون وج ��ود الرت ��دادات الأمامي ��ة ،ي� �وؤدي اإل ��ى انعدام
الخ�صو�صي ��ة لل�صاكني ��ن ،وخل ��ق ظ ��روف �صحي ��ة غير
�صليم ��ة فيها ،من حيث الإ�ص ��اءة والتهوية داخل ال�صقق
ال�صكني ��ة ،وت�صكل عبئ� � ًا على الهيئ ��ة المحلية للح�صول
عل ��ى البنية التحتية ،مما يوؤدي اإلى النق�س الوا�صح في
�صب ��كات المياه والكهرباء وال�ص ��رف �صحي (مقدادي،
.)2009
�شكل رقم  :22-4منطقة كفر قليل في نابل�س ,و�عتبارها م�شتثناه من �لت�شوية.
وم ��ن اأه ��م المخاط ��ر الناتج ��ة ع ��ن ن�ص ��وء المناط ��ق
الع�صوائية خارج حدود المناط ��ق الح�صرية هو التعدي
عل ��ى الأرا�ص ��ي الزراعية� ،ص ��وا ًء بالمبان ��ي ال�صكنية اأو
ا�صتعم ��الت الأرا�صي الأخرى المتمثل ��ة باإن�صاء المباني
ال�صناعي ��ة والمحاجر واأنواع الح ��رف المختلفة ،والتي
ترخ� ��س من قبل وزارتي الزراع ��ة وال�صناعة وغيرهما
م ��ن الموؤ�ص�ص ��ات الحكومي ��ة .وه ��ذه تعتب ��ر م ��ن اأه ��م
المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي وتت�صبب في م�صاكل
بيئي ��ة تتمثل بتل ��وث المنطقة التي يت ��م اإن�صاء الم�صانع
فيها ،واإنت�ص ��ار �صررها اإلى محيطه ��ا ،وبالتالي ت�صبح
الحكوم ��ة غير قادرة على تنظي ��م ا�صتعمالت الأرا�صي
في تل ��ك المنطق ��ة وعدم الق ��درة عل ��ى ال�صيطرة على
الأث ��ار ال�صلبي ��ة الناجم ��ة عنه ��ا اأو معالجته ��ا (عرار،
.)2009

الطبيعي ��ة والهج ��رة الم�صتمرة اإليها ،ي� �وؤدي اإلى تكوين
�صواح ��ي �صخم ��ة ،م ��ن الأمثل ��ة عليه ��ا ال ��رام التابعة
لمدين ��ة القد� ��س (�ص ��كل  ،)23 -4واأي�ص ًا ح ��ي ال�صالم
في طولك ��رم (�ص ��كل  ،)24 -4الذي ن�ص� �اأ خارج حدود
التنظي ��م للمخط ��ط الهيكل ��ي للمدين ��ة ،والت ��ي �صمت
لح ��دود التنظي ��م فيما بع ��د ع ��ام ( ،)1999وهو الحي
الذي �صنتناوله في الحلقة القادمة.

وف ��ي حال �صم هذه المناطق ف ��ي المخططات الهيكلية
الجدي ��دة للهيئات المحلية ،فاإنه ��ا عادة ما يتم التعامل
معه ��ا باعتبارها اأم ��ر ًا واقع ًا ل يمكن عالج ��ه ،وب�صبب
عدم القدرة على تنفيذ �صبك ��ة ال�صوارع المقترحة فيها
بن ��ا ًء على المخطط الهيكلي وذلك ب�صبب غياب �صيا�صة
الهدم ،فاإن الهيئات المحلية ت�صعى اإلى تح�صين م�صتوى
الخدم ��ات المقدمة فيه ��ا ،وفي بع�س الأحي ��ان تتعامل
�شكل رقم � :23-4لتكد�س �لعمر�ني في بلدة �لر�م ,محافظة �لقد�س.
معه ��ا ب�صفته ��ا م�صتثن ��اة م ��ن الت�صوية كما ه ��و الحال
ف ��ي بلدية نابل� ��س ،حيث وج ��دت العديد م ��ن المناطق
الم�صتثن ��اة من الت�صوي ��ة في مناطق ف ��ي رفيديا وجنيد
وكفر قلي ��ل ،التي ن�صاأت بالكامل خ ��ارج حدود التنظيم
للمخط ��ط الهيكلي لمدينة نابل� ��س ،والتي بداأت �صيطرة
البلدي ��ة فيها منذ عام ( )1986ميالدية ،حيث فر�صت
فيها قواني ��ن تتعلق بارتفاعات الطواب ��ق بحيث ل تزيد
ع ��ن ثالثة طواب ��ق ،وفر�س عدد من الأح ��كام الخا�صة
كتحدي ��د الإرتدادات الأمامية ع ��ن ال�صوارع بما ل يزيد
عن مترين (�صكل .)22-4
�شكل رقم  :21-4ظهور عدد من �لمباني خارج �لحدود
�لتنظيمية للمخطط �لهيكلي لمدينة طولكرم.
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اإن تزايد اأعداد ال�صكان في هذه المناطق بفعل الزيادة

�شكل رقم  :24-4ع�شو�ئية �لبناء في حي �ل�شالم ,مدينة طولكرم.

تجارب ونجاحات

بيرتا �لقوية و�لمنيعة
�شتبقى مزدهرة ...ولن تذبل �أبد�ً
هم �لعماليق
الذي ��ن اأنجبوا كنع ��ان ونحن من اأعقابه ��م ومن القبائل
الأمورية قبل ميالده عليه ال�صالم بثالثة اآلف وخم�صمائة
�صن ��ة ،الذين �ص ��ادوا و�صيدوا مدن� � ًا وقالع� � ًا وح�صارات
ومدني ��ات تفاوتت فيها درج ��ات البن ��اء والعمار ،حيث
اأق ��ر التاري ��خ باأنها لم تعرف النعزالي ��ة في حياتها رغم
تغيير ا�صمها .ف�صميت اأحيان ��ا بيئرون اأم بيرية واأم بيرتا
واأخرى البي ��رة ،اإ ّل اأنها م�صميات لنف�س المكان المنتمية
لقاعدة القوة والعظمة وال�صالبة والمنعة .وطاأها اأنبياء
اهلل اإبراهيم وهارون وعي�صى عليهم ال�صالم وقادة عظام
كعمر بن الخطاب و�صالح الدين الأيوبي ومر بها الفر�س
والرومان واليونان والنجليز وتركوا ب�صمات مادية قائمة
وتاريخ ًا �صاهد ًا ،كما دافع رجال البيرة عن عكا في اأواخر
القرن الثامن ع�صر .والوقوف على بوابة تاريخها وعراقة
ما�صيه ��ا القديم يحت ��اج لموؤرخين عمالق ��ة كالطبري اأو
الكندي اأو ابن خلكان ومجلدات و�صحائف عديدة.

وا�صع ��ة م ��ن اأرا�صيها ،حيث اأقيمت عل ��ى اأرا�صيها ثالث
م�صتع م ��رات :الأولى :م�صتعمرة (ب�صج ��وت) التي اأقيمت
على جبل الطويل ،وتبلغ م�صاحتها ( )308دونمات ،وهي
في ات�صاع م�صتمر .وم�صتعمرة (بيت اإيل) وتقع �صمال �صرق
المدينة ،وتبلغ م�صاحتها ( )1908دونمات ،والم�صتعمرة
الثالثة (كوكب يعقوب) وتقع في الجهة الجنوبية ال�صرقية
من المدينة ،كما اأ�صدرت قوات الحتالل اأوامر ع�صكرية
بمنع البناء في المناطق ال�صمالية ال�صرقية من المدينة،
الأمر ال ��ذي اأدّى اإل ��ى تقلي�س م�صاحتها ،و�ص� � ّكل عام ًال
مدمر ًا لأية اإمكانية للتقدم والت�صاع.

بلدية �لبيرة:

تعتبر بلدية البيرة موؤ�ص�ص ��ة اأهلية ذات ا�صتقالل مالي،
تُحدث وتلغي وتع ّين حدود مناطقها ووظائفها و�صلطاتها
بمقت�ص ��ى اأحكام القان ��ون ،و ُي�صرف عل ��ى اأدائها وزارة
الحك ��م المحل ��ي ،ويتول ��ى اإدارة البلدي ��ة مجل� ��س بلدي
ُينتخ ��ب اأع�ص ��اوؤه انتخاب� � ًا مبا�صر ًا .في ع ��ام ()1923
ق ��ررت �صلطات النت ��داب البريطان ��ي تاأ�صي�س «مجل�س
�لموقع �لجغر�في:
محل ��ي» في البيرة ،وفي ع ��ام ( )1952قررت الحكومة
تربعت مدين ��ة البيرة على الطري ��ق الرئي�س الذي يربط
الأردنية تحويل مجل�س البيرة المحلي اإلى مجل�س بلدي.
�صم ��ال فل�صطي ��ن بجنوبه ��ا ،بحي ��ث ت�ص ��ل بي ��ن نابل�س
والقد� ��س .وبعدت البيرة في �صكناه ��ا عن اأختها الكبرى وف ��ي عام ( )1976جرت انتخاب ��ات بلدية لأول مرة في
ذات القدا�ص ��ة ب�صت ��ه ع�ص ��رة كيل ��و مت ��ر ًا وارتفعت عنها ال�صف ��ة الغربية ،وف ��ي عام ( )1982اأ�ص ��درت �صلطات
ب ( )146مت ��ر ًا ع ��ن �صطح البحر لتبق ��ى اإحدى عيونها الحت ��الل الإ�صرائيلي قرار ًا بح ��ل المجال�س البلدية في
ال�صاه ��رة والرا�ص ��دة لما يح ��اك �صدها م ��ن موؤامرات ُمدن (نابل� ��س ،والخلي ��ل ،ورام اهلل ،والبيرة) ،وا�صتمر
وا�صته ��داف .وتبل ��غ م�صاح ��ة مدين ��ة البي ��رة ( )22045ه ��ذا الحال حتى ع ��ام ( ،)1986عندما قررت �صلطات
دونم� � ًا ،وم�صاحة المنطقة المبنية فيها ( )10500دونم ،الحتالل تعيين لجنة لإدارة �صوؤون المدينة.
حيث تمتاز بات�صاع رقع ��ة اأرا�صيها ،فيحدّها من ال�صمال
ال�صرقي بلدة دير دب ��وان ،ومن ال�صمال قرى �صردا ودورا وف ��ي ع ��ام ( )1994وبع ��د دخ ��ول ال�صلط ��ة الوطني ��ة
القرع ،وم ��ن الغرب مدي ن ��ة رام اهلل ،ومن الجنوب قرية الفل�صطيني ��ة اإل ��ى الأرا�ص ��ي الفل�صطينية،اأ�صبح ��ت
كف ��ر عقب ،ومن ال�صرق قرية بر ق ��ة .وفي فترة الحتالل مدين ��ة البيرة مع �صقيقته ��ا رام اهلل مركز ًا للمحافظة.
الإ�صرائيل ��ي لل�صف ��ة الغربي ��ة فقدت المدين ��ة م�صاحات ومن الجدي ��ر بالذكر اأنّ مركز رئي� ��س ال�صلطة الوطنية

زياد �لطويل
مدير البلدية

الفل�صطينية هو ف ��ي منطقة المقاطعة التي تتبع لمدينة
البي ��رة .وتم تعيين اأول مجل� ��س بلدي لمدينة البيرة من
الحك ��م المحل ��ي ع ��ام ( ،)1996كما جرت
قب ��ل وزير ُ
انتخاب ��ات بلدية في الع ��ام ( )2005ت�صل ��م على اأثرها
مجل� ��س بلدي اإدارة البلدية حت ��ى العام ( ،)2012حيث
وزارة الحك ��م المحل ��ي ا�صتجاب ��ت لإرادة المواطني ��ن
واإرادة اأغلبي ��ة اأع�ص ��اء المجل�س وقام ��ت بحل المجل�س
البل ��دي وتعيي ��ن لجنة لت�صيي ��ر اأعمال البلدي ��ة برئا�صة
الدكتور توفيق البديري.

�لنثروبولوجية �لبير�وية :
وتجل ��ت اإرادة الخال ��ق ب ��ان تخل ��ق البيرة مدين ��ة قوية
منذ ت�صكلها و�صربت نموذج ��ا فريد ًا ومميز ًا لالندماج
الجتماع ��ي والوحدة الوطنية حت ��ى اأ�صحى ذلك رمز ًا
�صيادي� � ًا لوجودها ومحط ��ة اإ�صعاع والتق ��اء ثقافي .فتم
الندم ��اج الجتماعي باأعلى مراتبه ومكوناته بالمتزاج
الدم ��وي والروح ��ي ،فاأ�صحوا اأ�صه ��ار ًا واأن�صاب ًا ،فزالت
وتال�ص ��ت الأبع ��اد وان�صه ��رت مج�صدين بن ��ا ًء معماري ًا
اإن�صاني� � ًا لم ي�صهده التاريخ ،اإ ّل ف ��ي ظاهرة الن�صهار ما
بي ��ن المهاجري ��ن والأن�صار وتمت محاكاته ��ا بذاتها في
الوط ��ن البي ��رة .فها هي البي ��رة تطفئ ال�صمع ��ة الرابعة
وال�صتين بح�صاد وفير وملحمة اإن�صانية �صامخة �صتتناقلها
الأجيال لتذكر فيها �صهامة وكرم وب�صالة دير طريف واللد
وبيت نبال ولفتا وقوليا والمالحة وبيت مح�صير وبيت نوبا
والكثير الكثير منه ��م الذين زرعوا اأ�صجار الخير والبناء
فيها و�صهد لهم بذلك واقع الحال ونتائج الأفعال .واأ�صبح
الجميع ي�صتظل نف�س ظالل الأ�صجار المروية بماء الأخوة
والمحب ��ة واأ�صب ��ح الزهو والخي ��الء بالبي ��رة الوطن هو
العنوان جغرافي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا.
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تجارب ونجاحات

�لبيرة ذ�ت �لحياه و�لحيوية :
اأن ��ا البيرة والبي ��رة اأن ��ا ول اأقبل الو�ص ��ط ول العتدال،
فخي ��ار م ��ن ي�صكنن ��ي اإم ��ا اأن يع�صقن ��ي اأو اأن يموت في
ع�صق ��ي ،لأنن ��ي تميزت بالكثي ��ر فاأنا لي ثالث ��ة �صرايين
اأ�صا�صي ��ة تربطن ��ي مع �صقيقات ��ي ورحمي وعل ��ى راأ�صها
�صريان ��ي التاج ��ي ال ��ذي يربطن ��ي بالقد� ��س و�صريان ��ي
الأورط ��ي يربطن ��ي بنابل� ��س و�صرياني الأبه ��ر يربطني
ب�صردا وما يبعدني من مدن وقرى .وتميزت في خدماتي
لأهل ��ي ومهدت لك ��م �صراييني بط ��ول ( )139949متر ًا
لتطاأه ��ا عجالت �صياراتكم بي�ص ��ر و�صهولة ،واأقمت لكم
على جنباتها ممرات للم�ص ��اة طولها ( )128816متر ًا،
وبني ��ت لأبنائي ف ��ي ج�صدي اأربع ��ة ع�صرة من ��ز ًل للعلم
ليرفع اهلل بهم درجاتكم ويرفع �صاأنكم ،واأتمتت ر�صالتي
العلمي ��ة والثقافية ببناء مكتب ��ة ع�صرية ت�صاهي الكثير
من مثيالته ��ا بما احتوت ف ��ي داخلها من كن ��وز واأمهات
الكت ��ب ونفائ�صه ��ا ،ولتبق ��ى �صلتكم بخالقك ��م في حيوية
دائمة وتوا�صل م�صتمر بنيت لكم �صتة ع�صر بيت ًا من بيوت
اهلل ،ولأحافظ على اأبنائي وفلذات كبدي اأبيت اأن اأتركهم
لحت�ص ��اء القهوة ولعب الورق ،لك ��ي ل ينطبق عليهم قول
�صاعر فل�صطين «عابرون في كالم عابر» فاأقمت لكم ملعب ًا

دولي� � ًا لكرة القدم واآخ ��ر يدنوه قلي � ً�ال وموؤ�ص�صة ريا�صية
وثقافية انطلقت قبل غيرها بقرون ،اأطلق عليها «موؤ�ص�صة
�صباب البيرة»  .وفي اأح�صاني اأقيمت اأهم وحدة معالجة
للمياه العادمة ،لأمنع تلويث مياه �صربكم ،واأوليت اهتمام ًا
ممي ��ز ًا ف ��ي منعكم على ع ��دم ا�صتب ��دل الذي ه ��و اأدنى
بالذي هو خير ،لتكونوا مطمئني ��ن اإلى �صحة ذبيحتكم.
وف ��ي اأح�صائي الكثي ��ر الكثير من �صهدائك ��م ورجالتكم
ال�صالحي ��ن ،حت ��ى اأن �صعب فل�صطين بران ��ي باحت�صان
ثراي ج�صد رئي�صك ��م في القرن الع�صرين وقادتكم علموا
في مقر
عل ��م اليقي ��ن برفعة مكانت ��ي و�صاأن ��ي ،فاأقام ��وا ّ
ال�صلط ��ة ال�صيا�صي ��ة والتنفيذي ��ة والق�صائي ��ة وال�صحية
والمق ��رات المالي ��ة التي ترب ��و على اأربعة ع�ص ��ر حتى اأن
ممثل ��ي دول العال ��م وعوا ذلك فجاوؤوا اإل � ّ�ي من كل حدب
و�ص ��وب ليحيوا بينك ��م وي�صاركوكم الحي ��اه في جنباتي.
ولأن التاريخ محاكاة الما�صي حفاظ ًا على الحا�صر ،تمت
اإعادة تاأهيل البلدية القديمة جذر ن�صاأتي الأولى ،لت�صبح
معلم ًا يتفاخر به الحا�صر والم�صتقبل.

�لبيرة م�شتقب ً
ال :
البي ��رة وبلديته ��ا تعاهدكم اكرام ًا لك ��م ولكل من �صكنها
وعا�س عل ��ى اأر�صها اأن تعمل لأجلك ��م ولأجل اأبنائكم كل
ما يمكن عمله من اأجل ا�صعاد ك ��م واراحة بالكم وادخال
الفرح وال�صرور اإليكم ،فها هم من قلدتهم زمام اأموركم
وفو�صتموهم الت�صرف في ازدهاري ،ي�صعون لتطوير قلبي
الناب� ��س بحبكم من اأج ��ل اإعادة تطوي ��ره وتاأهيله بروؤية
ع�صرية تزيد ا�صتمتاعكم بالعي�س فيها ،اأنتم وكل من جاء
اإل � ّ�ي في ال�صريان الأم الذي �صم ��ي �صارع فل�صطين بقيمة
ت�صل اإل ��ى اأربعة ماليين �صيقل وقد ا�صررت عليهم ان ل
تزيد الفترة الزمنية عن خم�صين يوم ًا .ولمن اأعقد عليهم
اأمان ��ي واأحالمي الم�صتقبلي ��ة فلذات كب ��دي� ،صيقيمون

لك ��م مركز ًا لتنمي ��ة طفولتك ��م لتحقيق حلمك ��م بايجاد
ذاتك ��م فيه وبناء رجولتكم وتعزي ��ز حبكم ا ّإلي في الجزء
الخلف ��ي من مق ��ر الإدارة العليا لي ،حي ��ث تدعم قيادتي
العليا م�صروع حديقة وطنية مميزة تجمع الأهل والخالن
للت�صام ��ر وال�صتمتاع بوقتهم في اأح�ص ��ان طبيعتها .ولن
اأجعل هدفي فقط ه ��و زيادة ثقافتكم وعلمكم فلم اأن�صى
حاجتكم للترفيه والت�صلية فخططنا لبناء مركز ترفيهي ًا
لك ��م اأٌطلق عليه قناة البالوع ال�صياح ��ي ولكنه ما زال في
حاجه لقليل من الوقت لعالن انطالقه.
ول يخفى عليكم التناف�س من قبل الم�صتثمرين المميزين
الذي ��ن أاب ��وا ،اإ ّل اأن ي�صع ��وا ب�صماتهم الممي ��زة لتعزيز
مكانت ��ي القت�صادي ��ة با�صتثم ��ارات �صخم ��ة و�صلت اإلى
مائتين واأربعين مليون دولر لإن�صاء م�صروع الإر�صال �صنتر
على م�صاحة واحد وخم�صي ��ن دونم ًا من ج�صدي لي�صغلها
اإحدى ع�صرة األف من الأحبة والأخوة الأعزاء.
هذا غي�س من في�س وقليل من كثير اإن لم تكن قطرة من
بح ��ر ،مما �صيعمل لكم ولأجلكم فاأنتم رتلتم اآيات ع�صقي
ورف�صتم رحم ًا غير رحمي وحليب ًا غير حليبي واكرمتموني
بجودكم و�صخائكم واأعلم اأنه لي�س فيكم ول منكم �صهريار
ول عبد اهلل ال�صغير ول نيرون ول زيدان ،فعهد ًا اأن اأكون
ح�صنك ��م الداف ��ئ وقلبكم الناب�س ما دمنا �صوي� � ًا اإلى اأن
ياذن اهلل اأمر ًا كان مفعو ًل .واأخير ًا:
عذر ًا نيوتن فع�صق البيرة هو الذي يجذبني
عذر ًا ديكارت اأنا بيراوي فاأنا موجود
ع ��ذر ًا دافن�ص ��ي ف�ص ��ورة مع�صوقت ��ي البي ��رة اأجمل من
موناليزتك
عذر ًا اأدي�صون فالبيرة هي التي اأنارت لي الدرب
عذر ًا اأفالطون فالبيرة هي مدينتي الفا�صلة
عذر ًا روما فكل الطرق توؤدي اإلى البيرة
عذر ًا جولييت البيرة هي حبيبتي
ع ��ذر ًا ل ��كل دول العال ��م ومدنه ��ا ففل�صطي ��ن والقد� ��س
والبيرة اأو ًل.
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تجارب ونجاحات

Ramallah Smart City Project
لدى بلدية رام اهلل ر�ؤى فريدة ووا�ضحة نجحت دوماً بترجمتها �إلى �إنجازات متميزة
وريادية على الأر�ض� .إحدى هذه الر�ؤى التي تت�صدر حالياً اهتمامات البلدية ،هي
الإرتقاء برام اهلل المدينة �إلى م�صاف المدن الذكية ،كحاجة ملحة للتما�شي مع النقلة
التكنولوجية التي ي�شهدها العالم .وتطمح هذه المبادرة �إلى تقديم خدمات البلدية
�إلكترونياً للمواطنين والزوار من �أي مكان داخل المدينة ،ب�شكل �آمن ومي�سر وذلك
بت�سخير الإمكانات التقنية المتوافرة محلياً في تهيئة بنية البلدية التحتية وتحقيق
التكامل الكامل بين كافة �أنظمتها التنفيذية والإدارية.
وفي �ضوء ر�ؤي ��ة البلدية الوا�ضحة ،ب ��د�أت البلدية بعدة
خط ��وات مدرو�سة لتحقيق هذا التوج ��ه وذلك بالتعاون
م ��ع م�ؤ�س�س ��ة التع ��اون الدول ��ي الألماني ��ة ال(.)GIZ
لق ��د خلق ه ��ذا التع ��اون اجماع ًا عل ��ى المفه ��وم العام
للبلدي ��ة الإلكترونية ،م ��ع التحديد الدقي ��ق للمتطلبات
الأ�سا�سية والق�ضاي ��ا ذات ال�صلة بن�سق وطبيعة البلدية
الإلكتروني ��ة .كما �ساعد تقييم جاهزي ��ة بنيتها التحتية
و�أجهزته ��ا الرقمي ��ة وموارده ��ا الب�شري ��ة عل ��ى تحديد
العقبات الحالية الموجودة واقتراح ما يلزم لتخطيها.
وبالع ��ودة �إلى مفه ��وم البلدية الإلكتروني ��ة ،وباالعتماد
عل ��ى نتائ ��ج التقيي ��م والفهم ال�شام ��ل للخدم ��ات التي
تقدمه ��ا بلدي ��ة رام اهلل ،ت ��م و�ضع خطة عم ��ل مف�صلة
لتطبي ��ق نظام عمل خدماتي �إلكترون ��ي فعال ي�ؤدي �إلى
�إنجاز عم ��ل وخدمات البلدي ��ة �إلكتروني� � ًا .هذه الخطة
مرحلي ��ة يق ��در تنفيذ مراحله ��ا الأربعة ف ��ي مدة ثالث
�سنوات ،ومن المخطط بد�أ التنفيذ في عام (.)2013

نواة فكرة التوجه لخدم ��ات �إلكترونية ُغر�ست بت�أ�سي�س
بلدي ��ة رام اهلل لنظ ��م المعلوم ��ات الجغرافي ��ة ()GIS
في ع ��ام ( .)2011ف�شكل نظم المعلوم ��ات الجغرافية
عن�ص ��ر ًا جوهري ًا في و�صول البلدية لم�سعاها من خالل
تطبيقات ��ه المتنوع ��ة ،التي تهدف �إل ��ى تي�س�سير توا�صل
�أبن ��اء المدينة وروادها مع البلدي ��ة ،وت�سهيل ح�صولهم
على بع�ض الخدمات وكافة المعلومات المرتبطة بالبعد
المكان ��ي �إلكتروني� � ًا .وعل ��ى الرغ ��م من ق�ص ��ر الفترة
الزمني ��ة التي م ��رت على ت�أ�سي� ��س هذا النظ ��ام� ،إ ّال �أن
قاعدة بياناته الجغرافية باتت ثرية بطبقات معلوماتية
متع ��ددة مربوطة م ��ع بيانات البلدي ��ة الأخرى في نظام
واحد ومتكامل.

د� .صفاء زكريا الكركي دويك

رئي�سة نظم المعلومات الجغرافية و تكنولوجيا المعلومات
بلدية رام اهلل

�أبرز التطبيق ��ات الإلكترونية التي يقدمها
ق�سم نظم المعلومات الجغرافية
نجح ق�س ��م نظم المعلومات الجغرافي ��ة بتطوير العديد
من التطبيقات لخدمة دوائر البلدية المختلفة ولخدمة
المواطني ��ن وم�ؤ�س�سات الوطن ون�شره ��ا �إلكتروني ًا على
موقع الق�س ��م ( .)www.ramallah-gis.psو�أبرز
ه ��ذه التطبيقات ه ��و تطبيق مت�صفح خرائ ��ط المدينة
( ،)The Municipal Mapping Toolال ��ذي
يم ّك ��ن المواطن من الو�صول لقطعة �أر�ضه وبياناتها من
خالل البح ��ث بوا�سطة رقم الحو� ��ض /الحي /القطعة
�أو با�ستخدام رق ��م هويته �أو با�ستخدام عنوانه من رقم
المبنى وا�سم ال�ش ��ارع .كما يتيح هذا التطبيق للمواطن

وم ��ن منطلق الحر� ��ص على ا�ستفادة �أكب ��ر �شريحة من
المواطني ��ن وال ��زوار من خدم ��ات البلدي ��ة الإلكترونية
وعل ��ى تطبيق نظام عم ��ل �إلكتروني فعال ،تخطط بلدية
رام اهلل لتوفي ��ر خدم ��ة الول ��وج �إل ��ى �شبك ��ة االنترن ��ت
لمواطنيه ��ا وزوارها من داخل وخ ��ارج مرافقها ولربط
كاف ��ة مبانيه ��ا العامة ف ��ي �شبكة موح ��دة .وعليه قامت
بالإع�ل�ان ع ��ن رغبتها ف ��ي ا�ست ��دراج �أف ��كار �أولية من
ال�شركات المهتمة بم�شروع المدينة الذكية لتحقيق هذه
الر�ؤية بطريقة ابداعية وبكفاءة عالية.
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معرف ��ة الت�صني ��ف اال�ستخداماتي لأر�ض ��ه و�أحكام
البناء عليها و�صورة مبن ��اه والمباني المجاورة ،وما
علي ��ه من ر�س ��وم ،وغيرها م ��ن التفا�صي ��ل المتعلقة
بقطعة �أر�ضه.
كذل ��ك ق ��ام الق�س ��م بن�ش ��ر تطبي ��ق الخريط ��ة
ال�سياحي ��ة للمدينة ( ،)Tourist Mapالذي هو
عبارة عن خريطة تفاعلية توثق �أماكن كافة معالم
رام اهلل الرئي�س ��ة وتربطه ��ا بالمعلوم ��ات الو�صفية
له ��ذه المعال ��م المتواف ��رة ف ��ي البلدي ��ة ،كاال�س ��م
الكام ��ل وو�ص ��ف العمل و�ساع ��ات العم ��ل والهاتف
والفاك� ��س والموقع الإلكترون ��ي �إن وجد .ومن �أهم
ت�صنيفات المعال ��م التي يوفرها هذا التطبيق هي:
مرافق البلدية ،والميادي ��ن ،والحدائق ،والفنادق،
والبن ��وك ،وال�صراف ��ات الآلية ،ومحط ��ات الوقود،
وال�صيدلي ��ات ،والم�ست�شفيات ،ومكاتب التك�سيات،
والمطاع ��م والمقاه ��ي ،والم�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة
والم�ؤ�س�س ��ات ذات ال�شراك ��ة م ��ع بلدي ��ة رام اهلل.
وم ��ن تطبيق ��ات نظ ��م المعلوم ��ات الجغرافي ��ة
الأخ ��رى تطبي ��ق الإب�ل�اغ ع ��ن م�شكل ��ة (Geo-
 ،)commenting Toolال ��ذي يتي ��ح الفر�ص ��ة
�أمام المواط ��ن بتقديم �شكوى �أو مالحظة �إلكتروني ًا
ع ��ن �أي موق ��ع جغراف ��ي بتحدي ��د الموق ��ع وو�ص ��ف
الم�شكل ��ة وتحميل �صورة �إن وجد م ��ع تزويد البلدية
ببري ��ده الإلكترون ��ي والهات ��ف الخل ��وي لإبقائه على
اطالع بو�ضع ال�شكوى و�إعالمه حال حلها .كما يوثق
ه ��ذا التطبيق ع ��دد الأيام الت ��ي احتاجته ��ا البلدية
لال�ستجاب ��ة لكل طلب ،مما يعطي م�ؤ�شر ًا عن �سرعة
تجاوب كل ق�سم في البلدية ل�شكاوى المواطنين.
وم ��ن الخ�صائ� ��ص الت ��ي يقدمه ��ا النظ ��ام الجديد
تطبيــ ��ق المالحــــ ��ة البريــــ ��ة (Navigation
 ،)Systemال ��ذي ي�ساع ��د موظف ��ي البلدي ��ة
والمواطني ��ن ف ��ي الو�ص ��ول �إل ��ى عناوي ��ن معين ��ة �أو
خدمات مح ��ددة مع تزويدهم بخرائ ��ط و�إر�شادات
تف�صيلي ��ة بكيفية الو�ص ��ول �إليها في �أ�س ��رع وقت �أو
ب�سلوك �أق�صر طريق.
ولعل �أبرز التطبيقات الخا�صة بموظفي ق�سم البيئة
في البلدية هو تطبيق حاويات النفايات ( Waste
 ،)Container Toolال ��ذي يوث ��ق المعلوم ��ات
الجغرافي ��ة والو�صفي ��ة لحاوي ��ات رام اهلل ،وير ّم ��ز
كاف ��ة الحاوي ��ات ب�إعتم ��اد رق ��م ال�ش ��ارع كمرجعية
�أولى وت�سل�سل الحاوية ف ��ي ال�شارع كمرجعية ثانية،
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و�أرق ��ام المباني التي تخدمه ��ا كمرجعية ثالثة .وقد
قام ق�سم نظم المعلومات الجغرافية بتزويد الق�سم
المخت� ��ص ب�أداة رقمية لإ�ضافة �أي حاوية جديدة �أو
تغيير لموقع الحاويات وفق احتياج الميدان ،و�أي�ض ًا
لتحدي ��ث البيان ��ات الو�صفي ��ة المعني به ��ا الق�سم،
كحال ��ة الحاوي ��ة و�سعته ��ا ون�سب ��ة امتالئه ��ا وغي ��ر
ذل ��ك ،كما �ساعد هذا التطبيق عل ��ى تحديد �أف�ضل
الم�س ��ارات لتوفي ��ر وق ��ت جم ��ع النفاي ��ات وتفادي الت�سمية والترقيم
�أوق ��ات االزدح ��ام الم ��روري ،ولتقييم م ��دى كفاية في ظ ��ل الغياب الحالي لما ي�ش ��رع قانونية الإم�ضاء
الحاوي ��ات في كل ب� ��ؤرة جغرافي ��ة وتحديد الحاجة الإلكترون ��ي ف ��ي المعام�ل�ات الر�سمي ��ة ،وف ��ي ظ ��ل
التوج ��ه الجاد للبلدي ��ة في �أتمة خدماته ��ا ولل�سلطة
لن�ش ��رالمزي ��دمنه ��ا.
الفل�سطيني ��ة في ت�أ�سي� ��س حكوم ��ة �إلكترونية ،يلعب
وم ��ن التطبيق ��ات الأخ ��رى الت ��ي يج ��ري �إدارته ��ا م�شروع ت�سمية �شوارع مدينة رام اهلل وترقيم مبانيها
ً
الكتروني� �ا تطبيق �إ�شارات المرور ( Road Signsدور ًا جوهري ًا وفعا ًال في �ضمان و�سيلة دقيقة لتو�صيل
 ،)Toolالذي يوثق المعلومات الجغرافية والو�صفية الوثائق المعتمدة لعناوي ��ن المواطنين والم�ؤ�س�سات
لكاف ��ة �إ�شارات المرور والإ�شارات التوجيهية في رام بعد �أن يقوم المواطن بتقديم طلبه الكتروني ًا وتعبئة
اهلل .وق ��د زود ق�س ��م نظ ��م المعلوم ��ات الجغرافي ��ة عنوانه المعتمد في هذا الم�شروع.
الق�س ��م المخت�ص ف ��ي �إ�شارات المرور ب� ��أداة رقمية
لإ�ضاف ��ة �أي �إ�ش ��ارة جدي ��دة �أو لتحدي ��ث البيان ��ات اختيار رام اهلل مدينة متميزة ورائدة
الو�صفي ��ة المعني بها الق�سم ،كحالة الإ�شارة وتاريخ بالت�سمية والترقيم
التركي ��ب وتاري ��خ ال�صيانة وغيره .كم ��ا �ساعد هذا
وحف ��زت �أهمي ��ة ه ��ذا الم�ش ��روع وزارة االت�صاالت
التطبي ��ق عل ��ى تحديد احتياج ��ات المي ��دان مكتبي ًا
وتكنولوجي ��ا المعلوم ��ات الختي ��ار مدين ��ة رام اهلل
وعلى و�ضع م�سارات عمل للك�شف والتركيب.
كمدين ��ة متميزة ورائدة في وت�سمية والترقيم ،وعقد
وتطبي ��ق �شبكة المج ��اري ( Seweg Networkمذكرة تفاهم م ��ع البلدية لإ�ستخدام نظام ت�سميتها
 ،)Toolالذي يوثق م�سارات كافة خطوط المجاري وترقيمه ��ا كمرجعي ��ة ف ��ي ت�أ�سي�س رم ��ز بريدي لكل
ومواق ��ع المناهل م ��ع موا�صفاتها وتواري ��خ التركيب م�سك ��ن ومن�ش� ��أة ومن ث ��م تعميم ه ��ذا النظام على
وال�صيانة والمبان ��ي التي يخدمونها .كما يوفر ق�سم م�ستوى الوطن.
النظ ��م الجغرافي ��ة للق�س ��م المخت� ��ص �أداة رقمي ��ة
ولم تكتف بلدية رام اهلل بترقيم المباني من الخارج
لتوثي ��ق �أي �إ�ضاف ��ات جدي ��دة �أو لتحدي ��ث البيانات
وت�سمي ��ة ال�ش ��وارع ،بل تق ��وم حالي ًا بالبن ��اء عليهما
الو�صفية المعني به ��ا الق�سم .ومثله مثل التطبيقات
بترقي ��م المباني التي فيها �أكثر م ��ن م�سكن ومن�ش�أة
الأخرى� ،ساعد هذا التطبيق على تحديد احتياجات
م ��ن الداخل .وبالرغم م ��ن �أن هذا ال�ش ��ق لي�س من
المي ��دان مكتبي ًا وعلى و�ض ��ع م�سارات عمل لل�صيانة
اخت�صا�ص البلديات� ،إ ّال �أن بلدية رام اهلل قررت �أن
والتركيب.
تنفذه بكوادرها ومن �صندوقها الخا�ص� ،إيمان ًا منها
كم ��ا ت ��م ا�ستح ��داث تطبي ��ق التع�شي ��ب والتقلي ��م ب�أهمي ��ة توحيد �آلي ��ة الترقيم على م�ست ��وى المدينة
( )Gardening Applicationلق�س ��م تجميل وفق معايي ��ر دولية والدور الذي يلعبه في خلق ثقافة
المدينة ،الذي عزز �أطر الق�سم الإدارية بم�ساعدته محلي ��ة م�شتركة للتفاه ��م واال�ست ��دالل� .إن الترقيم
عل ��ى تخطي ��ط العم ��ل الميدان ��ي ومتابع ��ة الأعمال الداخل ��ي وفق ر�ؤية البلدية يمن ��ح كل مواطن عنوان ًا
اليومي ��ة للتع�شي ��ب والتقليم وتوثي ��ق تفا�صيلها .كما كام�ل ً�ا خا�ص ًا به يتواف ��ق ومعايير العنون ��ة الدولية،
�ضم ��ن ه ��ذا التطبيق �شمولي ��ة العمل ف ��ي الم�شروع مم ��ا يدعم هيئة البري ��د في �سعيها لبل ��ورة رموزها
م�شروعي البلدية
البريدية� ،إ�ضافة �إلى �أهميت ��ه في
ودقة التوثيق.
ّ
الإلكتروني ��ة والحكوم ��ة الإلكتروني ��ة ل�ضمان و�صول
وم ��ن التطبيق ��ات الأخ ��رى للنظ ��ام الجدي ��د ف ��ي خدم ��ات البلدية وال ��وزارات المختلف ��ة بريدي ًا لكل
البلدية تطبيق مناط ��ق العد الإح�صائي (� Surveyشخ�ص.
 ،)Zones Toolال ��ذي �ساع ��د باحث ��ي وم�شرف ��ي
م�ش ��روع الم�سح ال�شامل لم�ساك ��ن ومن�ش�آت رام اهلل
في التعرف على ح ��دود مناطقهم وتحديد م�سارات
العم ��ل وطباعة خرائط بمعلوم ��ات تف�صيلية عن كل
منطق ��ة َعدْ  ،وذلك ل�ضمان االكتم ��ال وعدم التكرار
في البيانات الميدانية.

تجارب ونجاحات

حا�شرها م�شرق وم�شتقبلها و�عد

تقع بلدة المزرعة ال�صرقية على بعد ( )15كيلومتر ًا ال�صارع الرئي�س للبلدة.
اإل ��ى ال�صمال ال�صرق ��ي لمدين ��ة رام اهلل يحدها من
ال�صم ��ال ترم�صعيا ومن الجنوب �صل ��واد ومن ال�صرق موؤ�ش�شات �لبلدة:
قرى كف ��ر مالك ودير جرير واأبو ف ��الح ومن الغرب
•الجمعي ��ة الخيري ��ة :تاأ�ص�ص ��ت ع ��ام (،)1965
قريت ��ا �صنج ��ل وجلجلي ��ا .وه ��ي قريبة م ��ن جبل تل
بهدف النهو�س بالم�صتوى الجتماعي والثقافي
العا�صور ،الذي يحدها من الجهة الجنوبية ال�صرقية
ف ��ي البلدة ،وفيها رو�صت ��ان نموذجيتان وحافلة
وه ��و ثالث اأعلى جبل ف ��ي ال�صفة الغربي ��ة اإذ يرتفع
لنق ��ل طلب ��ة الرو�ص ��ة ،وكذل ��ك فيه ��ا لجن ��ة
لل�صيدات ،والجمعية له ��ا بنايتان ولها ن�صاطات
( )1016متر ًا عن �صطح البحر.
واإنجازات هامة.
م�شاحتها ( )16333دونماً ,في حين م�شاحة
•الن ��ادي الريا�ص ��ي :وتاأ�ص�س ع ��ام ( )1995في
�لمخطط �لهيكلي �لم�شدق حالياً ()4339
عهد ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية ،ويهدف اإلى
دونماً ,حيث كان في عهد �لحتالل ()2000
النهو� ��س بالم�صت ��وى الريا�صي واإل ��ى ا�صتيعاب
دون ــم فق ــط ,و�لبل ــدة تع ــد م ــن �لبل ــد�ت
ال�صب ��اب وتوفير ما يلزم م ��ن ن�صاطات ريا�صية
متنوع ��ة وي�صارك في مباريات داخلية وخارجية
�لجميل ــة ف ــي �لمحافظة وه ــي م�شيف هام
ويطم ��ح في تجهيز ملعب كرة ق ��دم منا�صب مع
تمتاز بطق�س �شيفي منع�س.
بناء مقر خا�س للنادي.
�صميت المزرعة ن�صبة اإلى الزراعة التي ا�صتهرت بها
•المرك ��ز ال�صح ��ي :وتاأ�ص� ��س ع ��ام ()1998
تاريخي ًا واأطلق عليها ا�صم مزرعة بني مره ن�صبة اإلى
بالتع ��اون مع لج ��ان العمل ال�صح ��ي وفي الآونة
اأ�صول �صكانها .وحالي ًا المزرعة ال�صرقية ،ن�صبة اإلى
الأخيرة تم دم ��ج خدمات العيادة الحكومية مع
لجان العمل ال�صحي بموافقة البلدية.
موقعه ��ا الذي يعد م ��ن القرى ال�صرقي ��ة لمحافظ ��ة
رام اهلل والبيرة.
•مرك ��ز الأب ��رار :وتاأ�ص�س ع ��ام ( ،)1997وذلك
لتحفي ��ظ الق ��ران الكري ��م والتفقيه ف ��ي الدين
ويبل ��غ عدد �صكانها خم�صة اآلف ن�صمة ويوجد ع�صرة
وتعليم الأطفال الدرو�س الثقافية والدينية ،وهو
اآلف ن�صم ��ة اأخرى في الخ ��ارج ل�صيما في الوليات
موجود �صمن بناية الم�صج ��د الجديد (م�صجد
المتح ��دة الأمريكية ،يزور ق�صم كبي ��ر منهم البلدة
فاطمة الزهراء).
�صنوي ًا خا�صة في ف�صل ال�صيف.
•المدار�س :يوجد في البلدة حالي ًا اأربع مدار�س،
ثالث منها جاه ��زة (اثنتان للطالبات ومدر�صة
وتعتم ��د ن�صبة كبي ��رة من الأهالي عل ��ى الم�صاعدات
للط ��الب) ،ويجري العمل عل ��ى ت�صطيب نهائي
م ��ن اأهله ��م و اإخوانهم ف ��ي الخارج خا�ص ��ة َمن هم
للمدر�صة الرابعة للمرحلة الثانوية للبنين.
ف ��ي الوليات المتحدة الأمريكي ��ة ،وق�صم اآخر يعمل
•الم�صاج ��د :يوجد فيها ثالثة م�صاجد (الم�صجد
في ال�صناعات والأعم ��ال الحرة والتجارة والزراعة
القديم الذي بني على اأنقا�س الم�صجد العمري
وغيرها ،حيث يوجد ف ��ي البلدة ( )15من�صار حجر
( )1964وتمت اإ�صافة بناء جديد له فيما بعد،
وم�صنع بالط ويوجد م�صنع ��ا طوب ،بالإ�صافة اإلى
وكذل ��ك الم�صج ��د الجدي ��د  /م�صج ��د فاطم ��ة
الحرف الأخرى كالمناجر والحدادة والألمنيوم،...
الزهراء الذي تم بن ��اوؤه في ( ،)1996وم�صجد
التقوى الذي ت ��م افتتاحه ف ��ي ( )2011والذي
كم ��ا توجد حرك ��ة تجارية ن�صطة .وق�ص ��م اآخر يعمل
تبرع به اأحد اأبناء البلدة).
ف ��ي الوظائ ��ف الحكومية والقط ��اع الخا�س وغيرها
فالبل ��دة تتط ��ور بخط ��ى حثيث ��ة ،حيث توج ��ود فيها
�صبكات (كهرب ��اء ،وهاتف ،ومياه) منذ ال�صبعينيات �لهيئة �لمحلية:
والثمانيني ��ات ،وغالبي ��ة �صوارعه ��ا معب ��دة ل�صيم ��ا بداي ��ة كان يوج ��د للبلدة مجل�س قروي ت ��م تاأ�صي�صه

مرزوق �ل�شلبي

رئي�س البلدية الأ�صبق

ع ��ام ( )1965بانتخاب ��ات ح ��رة ،وت ��م تجدي ��د
النتخابات عام ( )1976وتم تجميده �صنة ()1987
ولغاية ( ،)1996حيث بادرت الجهات الوطنية واأهل
الخي ��ر والبلدة اإلى اإع ��ادة تفعيله ،حي ��ث تم اإجراء
انتخاب ��ات محلية للبلدة ع ��ام ( )1996وتم انتخاب
مجل� ��س من ت�صعة اأ�صخا�س ،وفي عام ( )1997تمت
ترقية المجل�س القروي اإلى بلدية.
وف ��ي ( ،)2005/5/5ت ��م اإج ��راء انتخابات جديدة
للبلدي ��ة فاز فيه ��ا اأحد ع�صر ع�ص ��و ًا منهم ع�صوتان
وهم:
(رئي�س البلدي ��ة  -مرزوق عبد الغافر ال�صلبي ،نائب
الرئي� ��س  -خال ��د محمد عب ��د الغن ��ي وادي) وبقية
الأع�صاء (فالح �صعيد �صعد ،وعبد الكريم عبد اهلل،
ومحم ��د محم ��ود عبد الباق ��ي ،ووحيد ب�صي ��ر �صعد،
وعاه ��د يا�صي ��ن �صعد ،ون�ص ��ال رباح �صع ��د ،ومحمد
ع�صكر ،و�صناء ال�صلبي ،وتمام عبد اهلل).
ويوج ��د ف ��ي البلدية ع�ص ��رة موظفين وعم ��ال منهم
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تجارب ونجاحات
(�صكرتير البلدي ��ة ،ومحا�صب ،وجاب ��ي ،ومهند�س ،وم�صاح،
و�صائ ��ق �صي ��ارة النفاي ��ات) ،بالإ�صافة اإلى عاملي ��ن و�صائق
�صيارة الإ�صعاف مع م�صاعد متطوع .وفيها لجنة بناء وتنظيم
ت�ص ��در الرخ�س المحلية داخل المخط ��ط الهيكلي الخا�س
بها.

�لأعمال و�لبناء في �لبلدة :
يوج ��د ف ��ي البلدة قراب ��ة �صبعمائة بي ��ت بم�صاح ��ة اإجمالية
( )170األف متر مربع ،ق�صم كبير منها مبني ب�صكل هند�صي
رائع ،حيث تمتد �صل�صل ��ة الأبنية ال�صاهقة على مدخل البلدة
وعلى حدودها المترامية الأطراف.
وفيها اأربع مدرا�س اثنت ��ان قديمتان واثنتان جديدتان وعلى
الط ��راز الحدي ��ث ومثالية ،وكذل ��ك يوجد بنايت ��ان للجمعية
الخيري ��ة اإحداهما مكونة من عدة طوابق فيها مقر الجمعية
الخيري ��ة ولجن ��ة ال�صي ��دات وكذل ��ك رو�ص ��ة اأطف ��ال وقاعة
متع ��ددة الأغرا� ��س والبن ��اء الآخ ��ر ت�صتعمله حالي� � ًا البلدية
والن ��ادي الريا�ص ��ي وكذلك فيه ��ا م�صج ��دان اأحدهما قديم
والآخر جديد.
�لم�شاري ــع �لت ــي نفذتها �لبلدي ــة منذ ع ــام ( )1996ولغاية
(:)2012
•تو�صعة وتعبي ��د ال�صارع الرئي�س بط ��ول ( )6كيلومترات
وعر� ��س يتراوح من ( )12-6مت ��ر ًا ،مع جزيرة و�صطية
واأر�صف ��ة وزراع ��ة اأ�صجار عل ��ى الأر�صف ��ة بالتعاون مع
بك ��دار والأه ��ل المقيمي ��ن ف ��ي البل ��دة والمغتربين في
الخارج ،وقيمة الم�صروع ( )750األف دولر.
•بناء مدر�صتين اإحداهما للذكور والأخرى لالإناث ،بكلفة
ملي ��ون و�صبعمائة األف دولر ،بم�صاعدة الأهل المقيمين
والمغتربي ��ن وم�صان ��ع الحج ��ر ف ��ي البل ��دة وبم�صاعدة
م ��ن بك ��دار والإدارة العامة للم�صاريع ف ��ي وزارة الحكم
المحل ��ي وكان الن�صي ��ب الأكب ��ر لإخوانن ��ا ف ��ي دول ��ة
الإم ��ارات العربية المتحدة ،حيث ت ��م ت�صطيب مدر�صة
البن ��ات عل ��ى نفق ��ة �صمو ال�صيخ ��ة فاطمة بن ��ت مبارك
و�صمي ��ت با�صمها ،ويت ��م حالي ًا ت�صطي ��ب مدر�صة ال�صيخ
محمد بن را�صد اآل مكتوم على نفقته اأي�ص ًا.
• بن ��اء غ ��رف درا�صي ��ة و�صيان ��ة كاملة لكل م ��ن مدر�صة
الذك ��ور والإن ��اث القديمتي ��ن ،ا�صتمل ��ت عل ��ى الب ��الط
والألمني ��وم والحدي ��د والكهرب ��اء وخ ��ط المي ��اه وبن ��اء
ج ��دران مع بوابات وعم ��ل �صاحات بكلف ��ة ( )150األف
دولر بم�صاهمة البلدية والأهالي المقيمين والمغتربين،
كما تم تزويدهما بالتدفئة المركزية.
•�ص ��ق ط ��رق زراعية وط ��رق ربط م ��ع الق ��رى المجاورة
بم�صاع ��دة الأهال ��ي ووزارة الأ�صغ ��ال العام ��ة ووزارة
الزراعة وكذلك الإغاثة الزراعة.
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• تعبي ��د ط ��رق داخلي ��ة ف ��ي البل ��دة بم�صاهم ��ة
الأهالي مع البلدية.
•بالتع ��اون م ��ع الموؤ�ص�ص ��ات الأخ ��رى والبلدة تم
ت�صكيل �صن ��دوق للطالب المحت ��اج ،حيث يمول
�صنوي� � ًا ما ل يقل ع ��ن ( )40-30منحة درا�صية
لط ��الب وطالب ��ات المزرع ��ة ال�صرقي ��ة ف ��ي
الجامعات.
•عم ��ل عبارات لت�صريف مي ��اه الأمطار بم�صروع
ممول من ( )UNDPبتكلفة ( )65األف دولر.
•ت ��م بناء مجمع خدمات بقيم ��ة ( )80األف يورو
م ��ن ( )KFWمنحة المانية عل ��ى قطعة اأر�س
قدمها اأحد اأهالي البلدة ،وكذلك تم بناء طابق
اآخر على نفقة اأحد اأبناء البلدة ،المغتربين.
•تم بالتع ��اون مع �صرك ��ة الكهرباء تقوي ��ة التيار
الكهربائي ف ��ي البلدة القديم ��ة ومنطقة باطن
ح�صين ،وكذلك تم نق ��ل غالبية اأعمدة ال�صغط
العال ��ي م ��ن اأرا�ص ��ي المواطنين اإل ��ى ال�صوارع
والطرق الر�صمية.
•ت ��م بالتع ��اون مع م�صلح ��ة المي ��اه �صيانة ق�صم
كبي ��ر م ��ن خط ��وط المي ��اه الواقع ��ة ف ��ي بع�س
الطرق ،التي تم تعبيدها والعمل م�صتمر بمتابعة
ا�صتكمال تجديد باقي ال�صبكة وتقويتها.
•تم بالتعاون مع وزارة الت�صالت تو�صيل البلدة
ب�صبكة هواتف حديثة متطورة تخدم كافة �صكان
البلدة ،وكذلك افتتاح �صعبة للبريد في البلدة.
•ت ��م بالتعاون م ��ع لجان العمل ال�صح ��ي واأهالي
البلدة بناء عيادة �صحية حديثة.
•�صق العديد م ��ن الطرق الزراعي ��ة وا�صت�صالح
مئات الدونمات من الأرا�صي الزراعية.
•عل ��ى ال�صعي ��د الجتماع ��ي والثقاف ��ي ،يت ��م
عم ��ل احتف ��ال دوري �صن ��وي لتكري ��م الطالب
والطالب ��ات م ��ن خريجي الجامع ��ات والمعاهد
والثانوي ��ة العام ��ة ،ويتم خالله تفعي ��ل �صندوق
(الطالب الجامعي المحتاج).
•كذل ��ك تت ��م طباع ��ة الن�ص ��رات والبرو�ص ��ورات
ع ��ن البلدية واإنجازاته ��ا ،بالإ�صافة اإلى الموقع
الإلكتروني الخا� ��س بالبلدية ،لت�صهيل التوا�صل
مع الأهل في بالد المهجر والإطالع على اأخبار
البلدة اأو ًل باأول.
•بالتع ��اون م ��ع الحك ��م المحل ��ي ت ��م ا�صتحداث
لجنة بن ��اء وتنظيم للبلدية ت�ص ��رف على البناء
وتراخي� ��س الأبني ��ة وتنظي ��م البل ��دة ومحاربة
الع�صوائية.
•تم �صراء �صي ��ارة اإ�صعاف بتبرع من اأبناء بلدتنا
في ب ��الد المهجر ،حيث تقوم على خدمة الأهل

و�صائر المجاورين ومن يحتاجها في اأي عمل اإن�صاني
ووطني.

�أهم �لم�شاريع و�لطموحات �لتي تحتاجها
�لبلدة و�لبلدية :

 .1عم ��ل م�صروع مج ��اري للبلدة وحل م�صكل ��ة النفايات
ال�صلبة اأي�ص ًا في اإيجاد المكب العام للمحافظة.
 .2بن ��اء مق ��ر للن ��ادي الريا�ص ��ي وتجهيز ملع ��ب لكرة
الق ��دم ،حيث اأن الأر� ��س موجودة (اأر� ��س الأوقاف
الإ�صالمية) بالتعاون مع النادي الريا�صي.
 .3بن ��اء مقر للمنتدى الثقاف ��ي للخريجين والجامعيين
في البلدة.
 .4بناء مقر خا� ��س للجنة ال�صيدات ف ��ي بلدة المزرعة
ال�صرقية.
 .5م�ص ��روع حدائق عام ��ة ومتنزهات وقاع ��ات متعددة
الأغرا�س ومكتبة عامة.
 .6الح�صول على �صيارة نفايات جديدة تكون مخ�ص�صة
للبلدة وحدها.
 .7الحاج ��ة اإل ��ى باج ��ر ( )J.C.Bللعم ��ل ف ��ي تو�صع ��ة
الطرق وحاجة البلدية له.
 .8اإيجاد مقبرة اإ�صالمية منا�صبة.
 .9تعبيد كافة الطرق الفرعية والداخلية في البلدة.
� .10صق الطرق الجديدة المقترحة في المخطط الهيكلي
الجديد الم�صدق.
 .11الم�صاعدة في تجهي ��ز المنطقة ال�صناعية الجديدة
ف ��ي المخط ��ط باإي�ص ��ال الخدم ��ات الالزم ��ة له ��ا
كالطرق والكهرباء والمياه والهاتف.
 .12ا�صتكم ��ال �صيان ��ة �صبك ��ة الكهرب ��اء وتقوي ��ة التي ��ار
الكهربائ ��ي ف ��ي بع� ��س المناط ��ق م ��ن البل ��دة ونقل
خطوط ال�صغط العالي واأعمدة الكهرباء من اأرا�صي
المواطنين وال�صوارع الرئي�صة والفرعية.
 .13ا�صتكم ��ال �صيانة خط ��وط ال�صبكة الداخلي ��ة للمياه،
حي ��ث اأنه ��ا قديمة من ��ذ ال�صبعيني ��ات وبحاج ��ة اإلى
�صيانة كاملة و�صاملة.

تجارب ونجاحات

�إمبر�طورة �لتل وعرو�شة �شومر �ل�شامرة
عل ــى �ل�شري ــان �لو��شل �إلى �ل�شمال من فل�شطين وبعد مدين ــة نابل�س باتجاه �ل�شمال �لغربي بـ ()12
كيلومت ــر�ً تط ــل علي ــك �شب�شطي ــة �لعرو� ــس �لفل�شطينية �ل ــذي ل يعك ــر �شفوها �إ ّل م�شتعم ــرة �شافي
�شامرون �لجاثمة فوق �أر��شيها وقريتي �لناقورة ودير �شرف .وتقع �لبلدة على تلة ترتفع عن �شطح
�لبح ــر ( )463مت ــر�ً ,ويمك ــن �لو�شول �إليها من �ش ــارع نابل�س – جنين عبر طريقي ــن �لباب �لغربي
و�لذي يقود �إلى �ل�شارع �لمعمد� ,أو من �ل�شرق �إلى �ل�شاحة �لعامة في و�شط �لبلد .ويبلغ عدد �شكان
�شب�شطي ــة ( )3300ن�شم ــة وعدد �لمنازل و�لمن�شاآت فيها ( ,)600في حين �لعائالت �لتي تت�شكل منها,
ه ــي (عائل ــة غ ــز�ل ,وعائلة كايد ,وعائلة ع ــازم ,وعائلة �ل�شاعر ,وعائلة ح ــو�ري ,وعائلة حمد ,وعائلة
�لح ــج ,وعائل ــة عب ــادي ,وعائلة بحل ــق ,وعائلة مخيم ــر ,و�ل�شولي و�أب ــو �شيف ,وعائلة �شه ــاب وكيو�ن,
ومخالفة ,وعائلة �أبو رعد ,وعائلة �ل�شخا).
وتبل ��غ م�صاح ��ة البل ��دة الجمالي ��ة ( )5000دونم،
ي�ص ��كل المخط ��ط الهيكلي م�صاح ��ة ( )2000دونم،
وتحيط به ��ا اأ�صج ��ار الزيتون والم�صم� ��س ،وتتو�صط
ق ��رى بي ��ت امري ��ن واجن�صني ��ا ون�ص ��ف اجبيل من
ال�ص ��رق وقرية برقة من ال�صمال ومن الغرب ال�صهول
الزراعية وقرية رامين ومن الجنوب قرية الناقورة.

وتعر�ص ��ت المدينة اإل ��ى التدمير �صن ��ة ( )331قبل
المي ��الد بع ��د اأن احتله ��ا ال�صكن ��در واأعي ��د بناوؤها
عل ��ى النم ��ط الهلن�صت ��ي واأ�صك ��ن ال�صكن ��در جنوده
المقدونيي ��ن فيها ،في حين نفى �صكانها ال�صامريين
اإلى �صكيم (نابل�س) ،دمرت المدينة مرة اأخرى على
يد جون هيركانو�س �صنة ( )108قبل الميالد.

وجاء في �صفر المل ��وك ،الإ�صحاح ( )16،20،22اأن
�صب�صطي ��ة ال�صام ��رة ،التي كانت اإح ��دى المدن التي
بناها (عمري) على تل ��ة امتلكها (�صومر) و�صماها
ن�صبة اإليه.وقد تم اأي�ص ًا ذكر ال�صامرة في العديد من
الم�صادر الرومانية .وف ��ي الفترة الرومانية �صماها
الملك هيرود�س (�صب�صطين) اأو �صب�صطية ن�صبة اإلى
الإمبراط ��ور اأغ�صط�س قي�صر والتي تعني (ال�صيد اأو
المحترم) وهي الترجمة الإغريقية ل�صم اأغ�صط�س.

وفي �صن ��ة ( )63قب ��ل المي ��الد اأ�صبح ��ت ال�صامرة
مدين ��ة رومانية ،حيث اأهداها الإمبراطور اأغ�صط�س
�صنة ( )30قبل الميالد للملك هيرود�س ،الذي اأعاد
بناءها ،لكن اليهود اأعاث ��وا خالل ثورتهم �صد روما
م ��ن ( )70 -66ميالدي دم ��ار ًا �صام ًال في المدينة.
وفي القرن الثاني للميالد ق ��ام �صبتيو�س �صيفيرو�س
الحاك ��م الرومان ��ي لفل�صطي ��ن بترمي ��م المدين ��ة
الهيرودية واأ�صاف اإليها الكثير من الأبنية الجديدة
ف ��ي محاولة للتقلي ��ل من اأهمي ��ة �صكي ��م (نابل�س).
ومنح ��ت �صب�صطي ��ة �صن ��ة ( )200ميالدي ��ة مكان ��ة
مدينة رومانية و�صمح لها بموجب ذلك اإ�صدار عملة
خا�ص ��ة به ��ا ،وبعد انت�ص ��ار الم�صيحية ف ��ي فل�صطين
التابع ��ة لالإمبراطورية الرومانية ف ��ي القرن الرابع
الميالدي بداأت المدينة بالنمو.

�ل�شياحة و�لآثار:
وتع ��ود اأقدم اآث ��ار �صب�صطي ��ة ،كما دل ��ت الحفريات
الأثرية اإلى الع�صر الحجري النحا�صي ( )4000قبل
الميالد ،اإ ّل اأن الموقع لم يكت�صب اأهمية �صيا�صية اإ ّل
بعد ( )876قبل الميالد.

وكما اأ�صلفنا فاإنها في الفترة الرومانية بلغت المدينة
وفي العام ( )722قبل الميالد احتل �صرجون الثاني اأوج عظمتها ،حيث يكمن تاريخ معظم الآثار الباقية
ال�صام ��رة و�صبى اأهله ��ا واأهل المنطق ��ة ونفاهم اإلى حتى اليوم ف ��ي الموقع اإلى هذه الفترة ،خا�صة فترة
مناط ��ق نائية واأ�صكن مكانه ��م م�صتوطنون جدد من هيرود�س وهي ت�صمل كل مكونات المدينة الرومانية
بالد بعيدة �صمن الإمبراطورية الآ�صورية.
واأهمها :

قدري غز�ل

�صكرتري بلدية �صب�صطية

•�لب ــاب �لغرب ــي و�شور�لمدين ــة :وهو باب
عري�س مدعم ببرجي ��ن دائريين قطر كل منها
( )14متر ًا ،اأما ال�صور فهو غير منتظم ول تزال
اأجزاء منه ظاهرة حتى اليوم.
•�ل�ش ــارع �لمعم ــد :يب ��داأ م ��ن الب ��اب الغربي
ويمتد اإلى ال�صاحة العام ��ة بم�صافة ()800متر
يق ��وم على جانبي ��ه ( )600عم ��ود ،حملت هذه
الأعم ��دة تيجان ًا كمثرية جميل ��ة و�صقف ًا يوم ًا ما
ولك ��ن �صيئا لم يب ��ق منها ،على جانب ��ي ال�صارع
ا�صتخ ��دم ك�صوق تج ��اري في الفت ��رة الرومانية
وهما عبارة عن �صفين م ��ن الدكاكين ما زالت
اآثارهما ظاهرة حتى اليوم.
•�ل�شاح ــة �لعامة :اأبعاده ��ا ( )72*128متر ًا
كان ��ت ف ��ي الأ�ص ��ل مغلقة م ��ن جهاته ��ا الأربع
باأروقة معم ��دة ،لكن لم يبق من ه ��ذه الأعمدة
�ص ��وى القليل على الجه ��ة الغربية ()7من اأ�صل
(.)24
•�لبازلي ــكا (�لمحكم ــة) :طولها ( )68متر ًا
وعر�صه ��ا ( )32.6مت ��ر ًا ،يوج ��د فيه ��ا ثالثة
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منها اإل ��ى م�صجد ومن ثم بناء �ص ��ت غرف في فترة
النتداب البريطاني.

يوجد في �شب�شطية ثالث مد�ر�س :
(مدر�صة اأ�صا�صية للذكور ويبلغ عدد طالبها ()256
طالب� � ًا ،ومدر�ص ��ة ثانوية للذكور ويبل ��غ عدد طالبها
( ،)258ومدر�صة بنات �صب�صطية الثانوية ويبلغ عدد
طالباته ��ا ( )480طالب ��ة) .في حي ��ن تتمثل ريا�س
الأطف ��ال ف ��ي (رو�صة براع ��م �صب�صطي ��ة ويبلغ عدد
اأطفاله ��ا ( )102طف ��ل ،ورو�ص ��ة جمعي ��ة �صب�صطية
الخيرية ويبلغ عدد الأطفال فيها ( )40طف ًال).
م�صروع ترميم واإدارة قاعة متعددة الأغرا�س
�صفوف من الأعمدة تق�صمها اإلى �صحن واأروقة
وبع� ��س ه ��ذه الأعم ��دة م ��ا زال ��ت قائم ��ة ،لكن
معظمه ��ا لم يبق منه اإ ّل القواعد ،وعلى الجانب
ال�صمالي من البازليكا يوجد المذبح والحنية.
•�لم ــدرج �لروماني :هو م ��درج �صغير قطره
( )65مت ��ر ًا يحت ��وي عل ��ى (� )14صف� � ًا م ��ن
المقاعد ،مق�صم اإلى �صت ��ة اأجنحة ويوجد بينها
ممرات.
•�لب ــرج �لهلن�شت ــي :يع ��ود بن ��اوؤه اإل ��ى فت ��رة
ال�صكندر المقدوني طول قطره ( )13متر ًا وما
ي ��زال في حالة جيدة ،هو ربم ��ا اأعظم اأثر باقي
من الفترة الهلن�صتية في فل�صطين كلها.
•معب ــد �أغ�شط� ــس :بن ��اه هيرود� ��س اإكرام� � ًا
لالإمبرطور الروماني اأغ�صط�س.
•ق�ش ــر �لقلع ــة �أو ق�ش ــر �لع ــاج (ق�ش ــر
عم ــري) :وق ��د �صم ��ي ق�ص ��ر الع ��اج لكث ��رة
الزخ ��ارف العاجي ��ة المكت�صفة في ��ه والذي بناه
عم ��ري وابنه اأخاب ،اأما اليوم فل ��م يبق اإ ّل اآثار
قليلة جد ًا منه.
•�لملع ــب :يقع في الج ��زء ال�صمالي من الموقع
واأبع ��اده ( )60*230مت ��ر ًا ،وه ��و مبن ��ي عل ��ى
الطراز الكورنثي.
•�لمقبرة �لملكية.
•�لمكت�شف ــات �لأخ ــرى :ف ��ي الموق ��ع هناك
القلي ��ل من اآثار الفترات الالحقة ،ومنها كني�صة
في المدين ��ة العليا جنوب التل وه ��ي تن�صب اإلى
يوحن ��ا المعمدان ال ��ذي يعتقد اأن راأ�ص ��ه اأُخفي
فيها وهي من الفترة ال�صليبية.
ً
•�لكتدر�ئية �ل�شليبية :وهي حاليا م�صجد ويعود
بناوؤه ��ا اإلى الفترة البيزنطي ��ة ،وقد تم تحويلها
اإل ��ى م�صج ��د في فت ��رة �ص ��الح الدي ��ن الأيوبي
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وتعرف اليوم با�صم م�صج ��د �صيدنا يحيى الذي
يعتقد اأن ��ه دفن فيها .وفي الفترة العثمانية بنى
ال�صلط ��ان عبد الحميد في الجزء ال�صرقي منها
م�صجد يعرف اليوم بالم�صجد القديم.
وقب ��ل النتفا�ص ��ة الأولى ع ��ام ( ،)1987و�صل عدد
ال�صياح الأجانب اإل ��ى �صب�صطية يومي ًا (� )300صائح
م ��ن كافة اأ�صق ��اع الأر� ��س بالإ�صافة اإل ��ى ال�صياحة
الداخلية ،اأما اليوم فت ��كاد مح�صورة على ال�صياحة
الداخلي ��ة وبع� ��س الوف ��ود الأجنبي ��ة ب�ص ��كل فردي،
وذل ��ك ب�صب ��ب فر� ��س الحتالل قي ��ود ًا عل ��ى حركة
ال�صياحة الخارجية .بق ��ي اأن ن�صير اإلى اأن الحتالل
الإ�صرائيل ��ي �ص ��رق التماثيل ،التي تمث ��ل ق�صة قطع
راأ�س �صيدنا يحيى ودمر ال�صارع من الناحية الغربية
ول ين�ص ��ح بالدخول منه.ول ت ��زال المنطقة الأثرية
م�صنفه منطقة (ج) وت�صرف عليها الحدائق العامة
الإ�صرائيلي ��ة ا�صمي� � ًا م ��ع العل ��م اأن جمي ��ع عائدات
الموقع الأثري تعود على الإ�صرائيليين.
وف ��ي فت ��رة ال�صلط ��ة الوطني ��ة الفل�صطيني ��ة ،ق ��ام
المجل�س البلدي بعمل اأن�صطته على المدرج الروماني
وفي جميع المواقع الأثرية واأقام مهرجان �صب�صطية
ف ��ي �صاحات الآثار التي كان ��ت حكر ًا على الحتالل.
وت�صجيع� � ًا لل�صياح ��ة قام ��ت البلدية بترمي ��م البيوت
القديم ��ة والتاريخي ��ة في جذر البل ��دة وا�صتخدامها
كبيت �صيافة ( )Guest Houseومركز ثقافي.

�ل�شحة و�لعياد�ت :
توج ��د عيادتان حكوميت ��ان وهما(:العي ��ادة العامة:
حي ��ث يداوم فيها طبيب م ��ن ال�صحة ثالثة اأيام في
الأ�صب ��وع فق ��ط ،وعي ��ادة الأمومة والطفول ��ة :تعتني
بالأمه ��ات الحوام ��ل والأطفال حديثي ال ��ولدة ،كما
يوج ��د م�صتو�صف اب ��ن �صينا الطبي ،حي ��ث ي�صتقبل
ح ��الت الط ��وارئ الب�صيطة ويت ��م تحوي ��ل الحالت
الطارئ ��ة اإلى م�صت�صفيات نابل� ��س ،ويوجد فيه طبيب
ع ��ام ومختبر ورعاية الحوامل ودكت ��ورة ن�صائية ،ثم
عيادة لجنة ال ��زكاة التي تحتوي على مختبر وعيادة
اأ�صنان ،وعيادات اأ�صنان وطب عام خا�صة).

�لنفايات و�ل�شرف �ل�شحي :
توجد لدى البلدية �صيارة لنقل النفايات ال�صلبة منذ
ع ��ام ( )1999منحة من الحكومه اليابانية بوا�صطة
وزارة الحك ��م المحل ��ي ،وبالتال ��ي ت ��م التخل�س من
المكبات الع�صوائية في البلدة ،ومن ثم تم ال�صتراك
ف ��ي مجل� ��س النفاي ��ات ال�صلب ��ة (زه ��رة الفنجان)

�لتعليم و�لمد�ر�س وريا�س �لأطفال :
تعتبر �صب�صطية من اأوائل البلدات ،التي وجدت فيها
مدار� ��س للتعلي ��م وكان ذلك منذ زم ��ن العثمانيين،
حي ��ث بنى ال�صلطان عبد الحمي ��د غرفتين للتدري�س
في الكتدرائية ال�صليبية ،والتي حول الجزء ال�صرقي

بيت ال�صيافة

تجارب ونجاحات

م�صروع بناء غرف �صفية (مدر�صة ذكور �صب�صطية الثانوية)
وتعم ��ل ال�صي ��ارة على نقل النفاي ��ات اإلى مكب زهرة
الفنجان بواقع ث ��الث مرات اأُ�صبوعي ًا .وكما ل يوجد
ف ��ي البل ��دة �صبكة �ص ��رف �صحي وت�صتخ ��دم الحفر
المت�صا�صية كبديل.

�لكهرباء و�لمياه :
ت ��زود �صب�صطي ��ة بالطاق ��ة الكهربائية م ��ن ال�صركة
القطري ��ة من ��ذ ع ��ام ()1983وتعان ��ي حالي� � ًا م ��ن
نق� ��س في القدرة الكهربائية نظ ��ر ًا لزيادة المباني
و�صغ ��ر حجم المح ��ول الموجود .وت ��زود بالمياه من
نب ��ع هارون ،وه ��و نبع روماني �صرب ��ت منه منذ زمن
الملكة هيالئة (الفت ��رة الرومانية) بوا�صطة قنوات
فخارية وقناطر .وفي زم ��ن النتداب البريطاني تم
تو�صيل المياه اإلى البل ��دة بوا�صطة موا�صير معدنية.
وفي الع ��ام ( )1969ت ��م اإن�صاء اأول �صبك ��ة مياه في
البل ��دة ،حيث غذيت من ��ازل البلدة ف ��ي المياه منذ
ذلك الحين.

موؤ�ش�شات �لمجتمع �لمدني في �لبلدة:
جمعية �صب�صطية الخيري ��ة ،وجمعية براعم �صب�صطية
الخيري ��ة ،ولجن ��ة زكاة �صب�صطي ��ة ،وجمعي ��ة التوفير
والت�صليف،جمعي ��ة تنمي ��ة الم ��راأة العامل ��ة ،والن ��ادي
الن�صوي.

�لهيئة �لمحلية :
تم اإن�صاء اأول مجل�س قروي في البلدة عام (،)1965
وعند قدوم ال�صلطة الوطني ��ة الفل�صطينية تم تعيين
لجن ��ة من اأهالي البل ��دة وال�صب ��اب المثقفين لإدارة
المجل�س الق ��روي .ونظر ًا لأهمية البل ��دة التاريخية
والأثري ��ة وحاجة البل ��دة لتطوير القط ��اع ال�صياحي
فيه ��ا ،فقد كان ق ��رار وزير الحكم المحل ��ي ال�صابق
الدكتور �صائ ��ب عريقات بتحوي ��ل المجل�س القروي
اإل ��ى مجل� ��س بل ��دي ف ��ي الع ��ام ( .)1997ا�صتط ��اع
المجل�س البلدي ومن خالل المجتمع المحلي تطوير

تعبيد جزء من ال�صارع الرئي�س

البل ��دة وتذلي ��ل كافة العقبات ،رغ ��م �صغر المنطقة والبناء في البلدة.
الجغرافي ��ة للبل ��دة وع ��دد ال�صكان .وت ��م ا�صتحداث
ق�ص ��م ال�صيان ��ة والتنظيم والبن ��اء والإدارة ،اإ�صافة �إنجاز�ت �لبلدية :
اإلى ق�صم المحا�صبة الذي لم يكن غيره في المجل�س يع ��د تاريخ قدوم ال�صلطة الوطني ��ة عالمة فارقة في
الق ��روي .ويعم ��ل الآن ف ��ي البلدي ��ة ت�صع ��ة موظفين تطوي ��ر البلدة والنهو�س بها ،فق ��د اأُنجز العديد من
موزعي ��ن على الأق�صام المذكورة ،و�صو ًل اإلى مجل�س الم�صاري ��ع التطويري ��ة والعمراني ��ة ،لكنن ��ا �صنكتفي
بلدي منتخب في العام ( ،)2005والذي كان للمراة بالم�صاري ��ع المهم ��ة والحيوية التي نف ��ذت منذ عام
في ��ه دور كبي ��ر ف ��ي الم�صاركة ف ��ي عملي ��ة التطوير (.)2005
الرقم

ا�صم الم�صروع

الجهه الممولة

1
2
3
4

اإعادة تاأهيل النبع والخط الناقل
اإعادة تاأهيل �صبكة الكهرباء
تغيير عداد الكهرباء اإلى الدفع الم�صبق
بناء جدران ا�صتنادية واأر�صفة

اوك�صفام

5
6
7

ترميم بيوت تاريخية واأثرية
تعبيد وتاأهيل طرق
بناء غرف �صفية

موؤ�ص�صات اإيطالية
ال�صندوق العربي ووزارة المالية
الم�صرف العربي للتنمية
القت�صادية

8

تاأهيل م�صار �صياحي

9
10
11

موؤ�ص�صة ( )CHFالدولية
وزارة المالية
ذاتي

قيمة �لم�شروع
�شيقل

ال�صندوق العربي الكويت
تمويل ذاتي
�صندوق تطوير واإقرا�س البلديات
وم�صاهمة البلدية وموؤ�ص�صة
( )CHFالدولية.

410000
280000
28877

دولر
24860

يورو

17715
+
90000
269000
450000
180000
200000

ت�صطيب غرف �صفية
أرا�س للبلدية
�صراء قطع ا ٍ
�صراء قطعة اأر�س

ATS

8000

12

ترميم قاعة متعددة الأغرا�س

القن�صلية الإيطالية

450000

13
14

مهرجان �صب�صطية الدولي
رفع القدرة الكهربائية

ذاتي ووزارة ال�صياحة
ذاتي

240000
310000

95000
82000

3000

م�شاريع قيد �لتنفيذ:
الرقم
1
2

ا�صم الم�صروع
تعبيد جزء من ال�صارع الرئ�س
اإن�صاء مركز تف�صير لالآثار

جهة التمويل
�صندوق تطوير واإقرا�س البلديات
()UNDP

�صيقل

دولر
52000
132000

يورو
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بناء جدران ا�صتنادية

�لطموحات و�لحتياجات :
بع ��د كل ما حققته البلدية م ��ن اإنجازات في الكم والنوع في مجال
الخدم ��ات ،اإ ّل اأنه ��ا تتطل ��ع اإل ��ى المزيد نح ��و الأف�ص ��ل وفي �صتى
المجالت ،واأهمها :
•بناء ملعب ريا�صي.
•تو�صعة م�صروع بيت ال�صيافة.
•عمل �صبكة �صرف �صحي.
•ترميم المواق ��ع الأثرية في المدينة الرومانية وب�صط ال�صيادة
الفل�صطينية عليها.
اإ�صاف ��ة غ ��رف �صفي ��ة لمدر�صة البن ��ات الثانوي ��ة ،علم� � ًا اأن بناء
المدر�صة الحالية يعود للعام (.)1970

تف ــوح بل ــدة كنعاني ــة� ,شمي ــت به ــذ� �ل�ش ــم (بي ــت �لتف ــاح) ,ل�شتهاره ــا
بزر�ع ــة �لتف ــاح ,وقيل بي ــت تفاحة �إح ــدى زوجات �شيدن ــا يعقوب عليه
�ل�ش ــالم ,حيث تقع �إلى �لغرب من مدين ــة �لخليل ,وتبعد عنها ثمانية
كيلومت ــر�ت ,ي�شله ــا طري ــق محل ــي معب ــد ,وتعتب ــر ثاني �أق ــدم مدينة
تاريخية بعد �أريحا.
ياأخ ــذ مخططه ــا �لعمر�ن ــي �ش ــك ً
ال طوليـ ـاً ,وتحي ــط باأر��شيه ــا ق ــرى
�أر��ش ــي �لخليل ,ودور� ,وبيت كاح ــل ,وترقوميا ,و�إذنا ,وتتميز بطبيعة
جغر�في ــة جبلي ــة وع ــرة� ,أم ــا �لمبان ــي فهي على قم ــة جبلي ــة تف�شلها
�أودية متو�شطة �لعمق.
وبلغ عدد �صكانها عام ( ) 461 ( )1922ن�صمة ،وعام ( ) 780 ( )1945ن�صمة ،وعام ()1967
(  )1600ن�صم ��ة ،وع ��ام ( ) 3400 ( )1978ن�صم ��ة ،وع ��ام ( ) 13000( )2006ن�صمة ،وكانت
تتك ��ون من ع ��دد قليل ،من الأحي ��اء والح ��ارات ،وتفتقر للح�ص ��ارة والعمران والبني ��ة التحتية،
وتعتم ��د ب�صكل اأ�صا�ص ��ي على الزراعة ،كما تبلغ م�صاحته ��ا ( )20.300دونم ،تزرع فيها اأ�صجار
الزيتون ،واللوزي ��ات ،وم�صاحة المنطقة العمرانية فيها ( )628دونم ًا ،وترتفع عن �صطح البحر
()850مت ��ر ًا.

حفل توقيع مذكرة التفاهم في م�صروع ترميم واإدارة قاعة متعددة الأغرا�س

عا�ص ��رت تفوح من ��ذ قديم الزمان عدة ح�صارات ،وال�صواهد تدلل عل ��ى وجود الآثار الرومانية،
وقبور ال�صهداء ،وال�صور الروماني القديم ،وال�صجن الأثري ،ودير الرهبان في المعمودية ،ودللت
الحفري ��ات الأثري ��ة اأي�ص� � ًا على اأن تاريخها يع ��ود اإلى الأل ��ف الثالثة قبل المي ��الد ،ففي ال�صمال
تق ��ع خرب ��ة ا�صطا�س ،وخرب ��ة الخمجات ،الت ��ي تملوؤها الكه ��وف الكنعاني ��ة والرومانية ،وكذلك
و�ص ��ط البلدة القديمة المحاطة بال�ص ��ور الروماني القديم وال�صجن والمحكم ��ة ،وبقايا الكنائ�س
كالمعمودي ��ة ،والدير ،والآثار الإ�صالمية ،ومنها قبر اأحد ق ��ادة الحامية الإ�صالمية بقيادة عمرو
بن العا�س ،هو ال�صيخ عبد القادر ،ومقام ال�صيخ ح�صين.
ف ��ي حي ��ن ق�صمت البل ��دة في الوق ��ت الحا�صر اإلى ع ��دة اأحي ��اء ،ل�صهولة التوا�ص ��ل والتعارف،
وتقدي ��م الخدمات البلدية ،ويعود ذلك اإل ��ى التو�صع العمراني ،وزيادة رقعة البناء ،وتنوع وتفرع
الخدم ��ات،وه ��ي:
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ف ��ي ( )2005/9/15باقام ��ة وبن ��اء ج ��دار ال�ص ��م
والف�ص ��ل العن�ص ��ري ف ��ي منطقة �صع ��ب البحر من
اأجل ال�صتيالء عل ��ى الأرا�صي واغت�صابها كونها لم
ت�صتطع اأخذها عن طريق المحاكم الع�صكرية.

منر خماي�شة
رئي�س البلدية الأ�صبق
(م�صط ��ح القري ��ة و�ص ��ط البل ��دة ،الح ��ورة ،وكروم
الغراب ��ة ،وفر�س الأق ��رع ،ولوزة ،والخمج ��ات ،واأبو
دعج ��ان ،وبئر عرك ��ة ،و�صع ��ب المل ��ح ،وواد عزيز،
وا�صطا� ��س ،والقطرواني ��ة ،وعقب ��ة تف ��وح ،والقرنة،
والجالج ��ل ،والمعمودي ��ة ،ادغابي� ��س ،والمح ��زم،
والمنطرة).

ع�شائر وفخود �لبلدة:

ال�صاح ��ل الفل�صطين ��ي وه ��ذه الأرا�ص ��ي تق ��ع �صمن
الأحوا� ��س الطبيعي ��ة ( )5،4،3،2ح�ص ��ب الخريطة
بمقيا� ��س الر�ص ��م ( )00001 / 1وه ��ذه الأرا�ص ��ى
تحم ��ل ع ��دة م�صميات (م ��رج ق�ص ��ة ،والروي�صات،
و�صع ��ب ع ��زام ،واكفر ،والنجمة ،والخ ��ب ،وبيارات
اأبوعمي ��رة ،وذراع العب ��د ،وخل ��ة الخما� ��س ،وخل ��ة وم ��ن ذل ��ك التاري ��خ ت ��م ت�صكي ��ل لجنة للدف ��اع عن
الخيم ��ة) وتبل ��غ م�صاح ��ة تل ��ك الأرا�ص ��ي ( )2056الأرا�ص ��ي الم�صادرة عام ( )1991م ��ن قبل اأهالي
بل ��دة تفوح .وقعت عليه جميع اأطي ��اف البلد على اأن
دونم ًا.
أرا�س للجمي ��ع ويجب الدفاع
اأرا�ص ��ي جمرورة ه ��ي ا ٍ
اإن اأرا�ص ��ي جم ��رورة ه ��ي ملك لجمي ��ع اأهالي بلدة عنه ��ا وتم التف ��اق مع اأهال ��ي البلدة عل ��ى اللتزام
تف ��وح ومتوارثة جي ًال عن جيل من ��ذ العهد العثماني بجمي ��ع النفق ��ات وعل ��ى ح�صابه ��م ال�صخ�ص ��ي دون
وتحديد ًا ف ��ي ت�صرين الثاني عام ( )1890ميالدية ،ا�صتثناء اأحد.
�صجل ��ت ه ��ذه الأرا�ص ��ي ل ��دى الدوائ ��ر الر�صمي ��ة
العثمانية ،وذلك وفق� � ًا للم�صادر التركية والأر�صيف وبع ��د ع�صري ��ن عام� � ًا م ��ع الق�ص ��اء الإ�صرائيل ��ي
التركي وم�صادق عليها من وزارة الخارجية التركية وتقدي ��م الوثائ ��ق المطلوب ��ة م ��ن كوا�صي ��ن طاب ��و
ومن �صفارة فل�صطين في تركيا وهي م�صجلة باأ�صماء وح�ص ��ر ارث و�صه ��ادات ملكي ��ة واأوراق �صرائ ��ب
(� )28صخ�ص� � ًا م ��ن اأهال ��ي البل ��دة ،بالإ�صافة اإلى زم ��ن الدول ��ة العثماني ��ة والتدقيق ال�صام ��ل من قبل
ذل ��ك تم الح�ص ��ول على كوا�صين طاب ��و من الدوائر لج ��ان العترا�ص ��ات الإ�صرائيلية ف ��ي الق�صية رقم
الفل�صطينية و�صندات �صرائب وعليه فاإن الم�صادرة ( ،)93/287ت ��م اأخ ��ذ ق ��رار برف ��ع الم�ص ��ادرة
ع ��ن جمي ��ع الأرا�ص ��ي ف ��ي خرب ��ة جم ��رورة بتاريخ
غير �صرعية واحتاللية كولونيالية.
( )2009/1/23والذي تمت الم�صادقة عليه بتاريخ
( ،)2009/4/6علم� � ًا اأن ق ��رارات الم�صادرة كانت
قر�ر �لم�شادرة
ف ��ي ( ،)1983/9/1ح�صب الأمر ال�صادر من لجان
في عام ( )1983اأعلنت قوات الحتالل الإ�صرائيلي العترا�ص ��ات ال ��ذي يحم ��ل (رق ��م /2م )1/وقرار
عن م�ص ��ادرة األف الدونمات م ��ن اأرا�صي بيت اأول م�ص ��ادرة اأخ ��ر ف ��ي ( )1991/1/9ال ��ذي يحم ��ل
م ��ن �صمنه ��ا ( )170دونم� � ًا من اأرا�ص ��ي بلدة تفوح (رقم  )91/1هذين الإعالني ��ن مرتبطين في ملف
ف ��ي موقع بيارات اأبو عميرة وخلة الخما�س وفي عام العترا�س ( 91/79و .)91/100
(� )1991ص ��ادرت م�صاحة تزيد ع ��ن ( )270دونم ًا
ف ��ي موقع مرج ق�ص ��ة والروي�صات .مو�صح� � ًا اأنه في
عام ( )1993اأعطيت الأرا�ص ��ي الم�صادرة للوكالة �لحالة �لقت�شادية في �لقرية
ال�صهيونية العالمية ومن ثم حار�س اأمالك الغائبين تف ��وح ذات منطق ��ة جبلية تكثر فيه ��ا الزراعة ،لكن
وتاأجيره ��ا ل�ص ��ركات اإ�صرائيلية به ��دف ال�صتثمار ،يوج ��د انخفا� ��س ف ��ي م�صت ��وى اإنتاجي ��ة الأر�س في
حيث اأقيم عليه ��ا م�صروع (الك�صارة) م ��ع العلم اأنه القري ��ة وذلك لأ�صباب عديدة منه ��ا قلة المياه ،مما
لم يتم تبليغ اأهال ��ي البلدة ومن دون اأي ا�صعار حول اأدى ذلك اإلى تدني الم�صتوى القت�صادي.
الأرا�صي الم�صادرة عام (.)1983

•ع�شيرة ارزيقات وت�صم العديد من العائالت
والفخود وهي (اآل جبرين ،واآل �صعايدة ،واآل اأبو
ا�صنينة ،واآل مج ��رات ،واآل �صاهين ،واآل عذبة،
واأل زعمط ،واآل ديكة).
•ع�شي��رة الطردة وت�صم العديد من العائالت
والفخ ��ود وه ��ي (اآل زواتن ��ة ،واآل �صدايدة ،واآل
�صوابرة ،واآل ال�صرايرة ،واآل البحور).
•ع�شي��رة الخماي�ش��ة وت�ص ��م العدي ��د م ��ن
العائ ��الت والفخ ��ود وهي (اآل عب ��د ا�صعد ،واآل
عب ��د المه ��دي ،واآل الأطر� ��س ،واآل الفننة ،واآل
ب ��دوي ،واآل قا�ص ��م ،واآل ا�صعي ��د ب ��دران ،واآل
رزق ،واآل اأب ��و ارزيق ،واآل عطي ��ات ،واآل محمد
عي�صى).
وكم ��ا هو معلوم فاإن قوات الحت ��الل لها اأطماع في
•عائلة غانم.
ه ��ذه الأرا�ص ��ي كباق ��ي اأرا�صي فل�صطي ��ن ،حيث اأن
المعان ��اة بداأت في الت�صعيني ��ات عندما قامت قوات
�لأر��شي �لم�شادرة
الحتالل باقامة حاج ��ز ترقوميا القديم على قطعة
تقع اأرا�صي تف ��وح الم�صادرة اإلى الغرب من مدينة الأر� ��س التابع ��ة للبلدة ف ��ي منطق ��ة الروي�صات وهو
الخلي ��ل وتبعد عنها م�صاف ��ة ()23كيلومتر ًا يحدها م ��ا يعرف الي ��وم بمعب ��ر ترقوميا ،حيث ت ��م اقتطاع
غرب ًا اأرا�صي ال�صنابرة و�صرق ًا اأرا�صي ترقوميا وبيت ( )150دونم� � ًا وكان ذل ��ك م ��ن قب ��ل دائ ��رة حار�س
كاحل و�صما ًل بيت اأول وجنوب ًا بلدة اإذنا (جمرورة) .اأمالك الغائبين وهو بمثابة اإعالن م�صادرة.
وه ��ي بداية نهاية �صل�صلة جب ��ال الخليل غرب ًا وبداية وكذلك لم يه ��داأ لقوات الحتالل بال ،حتى �صرعت

�لمياه
تعتم ��د البلدة عل ��ى مياه الأمطار ،وه ��ي الم�صدر
الرئي� ��س ،ول تغطي هذه المي ��اه اأدنى احتياجات اأي
اأ�ص ��رة ،مما ا�صطر ال�ص ��كان اإلى �ص ��راء المياه عبر
ال�صهاري ��ج لي�صدوا الحاج ��ة اليومي ��ة وال�صرورية.
ويوج ��د ف ��ي البلدة �صبكة مي ��اه تغذي ج ��زء ًا ب�صيط ًا
م ��ن ال�ص ��كان وعمرها اأرب ��ع وع�صرون �صن ��ة بحاجة
اإل ��ى اإعادة تاأهيل وتطوير وتو�صعة لتغطي احتياجات
البلدة المتزايدة.
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تجارب ونجاحات
�لحرف �ل�شناعية
تعتب ��ر ال�صناع ��ة في البل ��دة قليلة ،وان ب ��داأت بتو�صع في
الفت ��رة الأخي ��رة وخا�ص ��ة في ظ ��ل اإغ ��الق اأ�ص ��واق العمل
الإ�صرائيلية اأمام القادرين على العمل.

�لخدمات �ل�شحية:
تفتق ��ر البلدة اإلى الخدمات ال�صحي ��ة المنا�صبة ول يوجد
فيه ��ا �صوى م�صتو�صف �صحي واح ��د ول يغطي الحتياجات
ال�صرورية للمواطنين.

�لخدمات �لترفيهية:
تخل ��و البل ��دة من وج ��ود اأي حديقة عامة اأو متن ��زه عام اأو
خا�س بالأطف ��ال ،رغم وجود الكثير من الأماكن المفتوحة
الخالي ��ة من ا�صتعمال المبان ��ي ،ويمكن ا�صتغاللها في حال
توافر الإمكانات.
كم ��ا ويعاني قط ��اع الريا�صة في البلدة م ��ن الجمود ب�صبب
ع ��دم توافر مالع ��ب موؤهلة و�ص ��الت تدريب رغ ��م اأهمية
الريا�صة وفاعليتها لقطاع ال�صباب.

(محمود اإبراهيم عبد ا�صع ��د خماي�صة ( رئي�ص ًا) ،وفي�صل
ورعاية تاأهيل الأ�صخا�س ذوي الإعاقة ومنها:
خلي ��ل عب ��د المه ��دي خماي�ص ��ة ،ويو�ص ��ف اأحم ��د محم ��ود
(بلدية تف ��وح ،وجمعية تفوح الخيرية ،ومركز تفوح للثقافة ارزيق ��ات ( نائب� � ًا ) ،و�صال ��م محم ��د �صالم ط ��ردة ،وعبد
والفن ��ون ،ون ��ادي ن�ص ��وي تف ��وح ،وجمعية الإ�ص ��راء لرعاية الكري ��م محمود الط ��ردة ،ويو�ص ��ف مو�صى �ص ��رار طردة،
المعاقين ،ونادي �صباب تفوح الريا�صي.)...
واأك ��رم عمر عب ��د ربة ارزيق ��ات ،واإبراهيم عم ��ران ح�صن
ط ��ردة ،ومحمود �صلم ��ان �صليم ارزيق ��ات ،ومحمد محمود
�لهيئة �لمحلية :
قا�صم خماي�صة ،ومحمد محمود محمد ال�صعايدة ارزيقات،
�صه ��دت البل ��دة عل ��ى م ��ر الع�ص ��ور تاريخ� � ًا حاف � ً�ال من والمرحوم تي�صير ا�صماعيل اأحمد خماي�صة).
الأح ��داث ،ولك ��ن كان هناك �صعاع م ��ن الأمل دائم� � ًا ينبع
م ��ن اإيم ��ان اأبنائه ��ا وقادتها ،فتوال ��ت اللج ��ان والمجال�س وفي العام ( )1999تم تحويل المجل�س القروي اإلى مجل�س
المتعاقب ��ة ،م ��رور ًا بفترة الحت ��الل ،ومن بعده ��ا ال�صلطة بل ��دي تحت ا�صم بلدية تفوح ،وف ��ي العام ( )2000ا�صتقال
الوطني ��ة الفل�صطينية ،عل ��ى نقطة م�صيئة م ��ن تاريخ هذه اأربعة اأع�صاء من هذه اللجنة.
البلدة ،فق ��د كانت ه ��ذه المجال�س بروؤ�صائه ��ا واأع�صائها،
ت�ص ��كل �صد ًا منيع ًا �صد اأطماع المحتلين ،ومحاولتهم للنيل �لفترة �لنتقالية:
منه ��ا ومن �صعبها ،فقامت من ��ذ ا�صتالمها لمهامها باإن�صاء ه ��ي فترة النتخابات البلدية للمرحلة الثانية ،والتي �صغل
العديد م ��ن الإدارات والأق�صام والوح ��دات الجديدة ،على فيه ��ا من�صب رئي�س البلدية( ،يو�صف اأحمد محمود �صلمان
اأ�ص�س علمية متطورة.
ارزيقات) لغاية انتخاب هيئة اإدارية جديدة للبلدية.

�لمجل�س �لقروي:

�لمجل�س �لبلدي :

تاأ�ص�س هذا المجل�س ع ��ام ( )1979وكان اأول رئي�س لهيئة �صكل ه ��ذا المجل�س في العام ( )2005بموجب النتخابات
�لخدمات �لتعليمية:
محلية ر�صمية (محمود اإبراهيم جابر ارزيقات) المعروف البلدي ��ة ،برئا�ص ��ة خال ��د اإبراهيم ب ��دوي الط ��ردة ،بتاريخ
):
المختار
(
فواز
أبو
ا
( )2005/5/5والأع�صاء كل من :
في الوقت الحا�صر ت ��م التو�صع التعليمي الكبير كم ًا وكيف ًا،
(خالد اإبراهيم بدوي الطردة ،وعبد الكريم عمر عبد ربة
حي ��ث اأ�صبح ف ��ي البل ��دة ثمان ��ي مدار�س ت�ص ��م (� )4500أ�شماء �أع�شاء �لهيئة �لمحلية للمجل�س
طالب وطالبة ،وه ��ي ( مدر�صة ذكور تفوح الثانوية للبنين،
ارزيق ��ات ،واإيمان بدر محمد ط ��ردة ،و�صهام علي اإبراهيم
:)1995
–
(1979
للعام
�لقروي
ومدر�صة الن ��ور الأ�صا�صي ��ة للبنين ،ومدر�ص ��ة �صهداء تفوح
ارزيق ��ات ،ونم ��ر محمود �صالم ��ة خماي�ص ��ة ،وفايز محمود
�ات
�
ق
ارزي
�ر
�
ب
جا
�م
�
ي
إبراه
ا
�ود
�
م
مح
�اج
�
ح
ال
�وم
�
ح
(المر
الأ�صا�صي ��ة للبني ��ن ،ومدر�ص ��ة عثم ��ان الأ�صا�صي ��ة للبنين،
اإبراهي ��م جاب ��ر ارزيق ��ات ،وتوفي ��ق علي ح�ص ��ن خماي�صة،
ً
ومدر�ص ��ة كروم العراب ��ة الأ�صا�صية للبني ��ن ،ومدر�صة بنات (رئي�ص� �ا) ،والح ��اج عب ��د النب ��ي عب ��د المه ��دي خماي�صة ،وحكم رجب محمد طردة ،وح�صين عبد النبي عبد المهدي
تف ��وح الثانوية للبن ��ات ،ومدر�صة زين ��ب الأ�صا�صية للبنات ،والح ��اج يو�ص ��ف عب ��د المح�ص ��ن البح ��ور ط ��ردة ،والحاج خماي�ص ��ة ،وزي ��دان اإ�صماعي ��ل اأحم ��د ا�صعي ��د ،واإ�صماعيل
ومدر�ص ��ة بنات تفوح الأ�صا�صية للبن ��ات ،ومدر�صة الخن�صاء ا�صعيد اإ�صماعيل ا�صعيد بدران ،والحاج ح�صين عبد القادر محمد اأحمد خماي�صة).
الطردة ،والحاج طلب عبد ا�صعد خماي�صة ،والحاج عمران
الأ�صا�صية المختلطة ).
ح�صن عمران طردة ،والحاج محمد ح�صين �صالم ارزيقات ،بلدية تفوح في �لعام  ,2009نقلة نوعية� ,إد�رة
وعبد اهلل عبد ربه ارزيقات).
�لتجارة
حكيمة ,عطاء متم ّيز
تعتب ��ر التجارة من الم�ص ��ادر الرئي�صة في البلدة ،،وتعمل وخ ��الل مرحلة �صغ ��ور منا�صب ع�صوي ��ة المجل�س القروي،
على رف ��ع الحالة القت�صادي ��ة ،ونظر ًا للح�ص ��ار الحا�صل الأع�صاء( .)6/5/4ت�صلم كل من:
نتيجة الو�صع الراه ��ن ،خا�صة بعد انتفا�صة الأق�صى ،مما
(محم ��د ح�صي ��ن عب ��د الق ��ادر ط ��ردة ،واإ�صماعي ��ل اأحمد
اأدى اإلى تدهور التجارة و�صمورها.
اإ�صماعيل ا�صعيد ،والحاج ح�صن محمود عبد اأ�صعد).

�لخدمات �لجتماعية:
تعتب ��ر الخدم ��ات الجتماعية من الخدم ��ات المهمة لأهل
البل ��دة خا�ص ��ة ولأهل فل�صطين عامة لم ��ا لها من دور كبير
في العمل عل ��ى رفع الكفاءة والثقافة لل�ص ��كان كالجمعيات
الخيري ��ة ومراكز الأمومة والطفول ��ة والإتحادات المختلفة
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كم ��ا �صكل المجل�س القروي ع ��ام ( )1995بتكليف وتعيين
اأع�صائه الجدد من قبل وزارة الحكم المحلي الفل�صطينية.

و�أع�شاء �لهيئة �لمحلية للمجل�س �لقروي
للعام ( )2005-1995هم:

بالأم� ��س القري ��ب كان المي ��الد الحقيق ��ي ،م ��ع تول ��ي نمر
خماي�ص ��ة مه ��ام رئا�صة البلدي ��ة ،حيث ر�صم ��ت بلدية تفوح
�صاه ��د ًا عمالق ًا �صيبقى �صاهد ًا عملي ًا على ح�صن التخطيط
والأداء،وال ��ذي تمثل بنقل البلدية نقلة نوعية وفريدة خالل
فت ��رة وجي ��زة بالرغم من �ص ��ح الإمكانات ،ولع ��ل الحديث
يطول هنا ول نوفي اأ�صحاب الإنجاز ما ي�صتحقونه من كالم
م ��ع اليقين اأن ال ��كالم لي�س هو المطل ��وب لنوفيهم قدرهم
وحقه ��م لأن زارع ال�صجرة ينتظر قط ��ف ثمارها ،وناأمل اأن
تكون هذه النجازات ال�صجرة المثمرة.
اإذ قلن ��ا اأن م ��ن حق تف ��وح ممثل� � ًة ببلديته ��ا ومجل�صها اأن

تجارب ونجاحات
تفخ ��ر وتزه ��و باإنجازاتها وتحل ��ق عالي ًا في �صم ��اء الوطن
وتفاخ ��ر به ��ا ،ول �صير في اأن تكون بعظمته ��ا مث ًال ُيحتذى
لأخواته ��ا م ��ن البلدي ��ات ،عندما يك ��ون المنج ��ز اأكبر من
الو�صف ،وهو يقف و�صط هذا الإنجاز العظيم الذي نق�صته
بلدي ��ة تفوح ليكون �صامخ ًا وطني ًا و�صاهد ًا اأبدي ًا على عظمة
الفك ��ر والتخطي ��ط والتنفي ��ذ ،باأي ��دٍ وطنية اأمين ��ة ،عملت
ب�ص ��دق وعزيمة قوية واإ�ص ��رار فريد األغ ��ى الم�صتحيل من
مفردات قامو�ص ��ه ،فجاءت الإنجازات عل ��ى م�صافة زمنية
قريبة ،لتتحول كل الأحالم المتراكمة والمخزنة في اأعماق
الذاكرة اإلى مج�صمات على اأر�س الواقع ت�صتطيع تح�ص�صها
وم�صاهدتها.
هاهي النجازات تتوالى في بلدة وبلدية تفوح بجهد رئي�س
واأع�صاء بلديتها الذين يعملون باإخال�س متناهي ،ومعالجة
الأمور بروية واأن ��اة خ�صية اإيقاع الظلم على الأبرياء ،واأخذ
القرارات بح ��زم واعتب ��ار القانون �صي ��د الجميع ،وحر�س
المجل� ��س عل ��ى الهتم ��ام باأمور البل ��دة من من�ص� �اآت وبنى
تحتية وطرق وتطوير وم�صاركة.
فف ��ي ه ��ذا المجل� ��س انتقل ��ت البلدي ��ة نقلة نوعي ��ة ،حيث
اأ�صبح ��ت من ��ارة ي�صار اإليه ��ا بالبن ��ان ،لكث ��رة الإنجازات
والم�صاريع المهم ��ة ،وح�ص ��ن الإدارة والتخطيط والتنظيم
المدرو� ��س من قب ��ل اإدارة واأق�صام البلدي ��ة المختلفة والتي
تعتب ��ر نف�صه ��ا وكاأنه ��ا ف ��ي ور�ص ��ة عم ��ل كبي ��رة باإ�صراف
رئي� ��س البلدية الذي كان له الأثر الطي ��ب في تجاوز واإزالة
التراكم ��ات والم�ص ��كالت الت ��ي كان ��ت تعاني منه ��ا البلدية
على ال�صعيدي ��ن الإداري والمال ��ي ،والتخل�س من مظاهر
الفو�صى.

�لحلم حقيقة
في قلب بلدة تفوح وعلى قمة جبل مطل على جميع جنباتها،
برز �صري ��ان حياة جديد ،ي�صخ الدماء في عروقها( ،بلدية
تفوح) ،حي ��ث اأخذ ينعك�س حراكها على كل مظاهر الحياة
في البلدة ،واأ�صبحت مفخرة وطنية تج�صدت بجهد رئي�صها
ومجل�صها وبالتعاون وم�صاندة وزير الحكم المحلي بجدولة
دي ��ون الكهرباء والمي ��اه للع ��ام ( )2011 – 2010لت�صديد
الديون الم�صتحقة ،وح�صول البلدية على براءة ذمة مالية،
والت ��ي تم من خالله ��ا اعتماد عدد م ��ن الم�صاريع،وكذلك
ح�ص ��د الم�صوؤوولين لي�صاركوا في افتتاح رزمة من الم�صاريع
والإنج ��ازات الت ��ي فاق ��ت التوقع ��ات .ممثل ��ة بم�صروعه ��ا
الري ��ادي والمتميز على م�صت ��وى محافظات الوطن ،والذي
ترج ��م على اأر�س الواق ��ع بف�صل الدع ��م الالمحدود الذي
تقدم ��ه القيادة والموؤ�ص�صات الفل�صطينية لبلدية تفوح وعلى
راأ�صها الرئي�س محمود عبا�س (اأبو مازن) ،ورئي�س الوزراء

الدكت ��ور �صالم فيا�س ،ووزير الحكم المحلي الدكتور خالد
فه ��د القوا�صمي .وما ذل ��ك اإ ّل تاأكيد ًا وحر� ��س الم�صوؤولين
عل ��ى اإدام ��ة دورة عجلة التنمية ،ول وج ��ود لكلمة م�صتحيل
ف ��ي قامو� ��س الأمل في تفوح وم ��ا هذه النه�ص ��ة اإ ّل �صواهد
عل ��ى ما نق ��ول على طري ��ق التق ��دم المن�صود حت ��ى تكتمل
ف�صول الإبداع ،رغ ��م كل المعوقات في �صبيل اإقامة الدولة
الفل�صطينية الم�صتقلة.

�للجان �لمحلية :
ت�صكل ��ت اللجن ��ة المحلية لخدم ��ة اأهالي البل ��دة ،والدفاع
ع ��ن حقوقهم ،وف� ��س النزاعات ،وكانت تتك ��ون من الآتي:
(الح ��اج محم ��ود اإبراهي ��م جاب ��ر ارزيقات ،والح ��اج عبد
النب ��ي عبد المهدي خماي�صة ،والحاج يو�صف عبد المح�صن
الطردة).

وعليه يو�شح �لجدول �أدناه �أهم �إنجاز�ت �لبلدية منذ ( 2005وحتى:) 2011
القطاع

الطرق

الت�صالت

المياه

النفايات

البنية الموؤ�ص�صاتية
للبلدة

اأهم الإنجازات والم�صاريع التطويرية
تاأهيل وتعبيد مدخل البلدة الرئي�س (منجز).
�صق طريق �صعب الملح الخليل الرابط(منجز).
�صق طريق عين ال�صت فرعة الزراعي(منجز).
تاأهيل تعبيد طريق الفر�س ال�صفلي(منجز).
تاأهيل وتعبيد طريق كروم الغرابة الب�صة الرابط (منجز).
تاأهيل تعبيد طريق لوزة القطروانية (منجز).
تاأهيل وتعبيد طريق ا�صطا�س (تحت التنفيذ).
تركيب اأبراج تقوية ل�صركة جوال عدد ( ،)2واأبراج وطنية عدد ( ،)1واإعادة تاأهيل بع�س خطوط
الهاتف الأر�صي ،وتطوير خدمات النترنت (قطاع خا�س) (منجز).
تمديد �صبكة مياه ل�صعب الملح( ،منجز).
تمديد �صبكة مياه لمنطقة ا�صطا�س(منجز).
تمديد �صبكة مياه لمنطقة كروم الغرابة(منجز).
تمديد �صبكة مياه لمنطقة القطروانية(منجز).
تاأهيل �صبكة المياه الداخلية الحورة(منجز).
�صراء حاويات ،وا�صتئجار مكب نفايات جديد(منجز).
بناء وت�صطيب مبنى البلدية وال�صاحات الخارجية.

2006
2009
2006
2008-2007
2010
2012
2011-2005
2009
2009
2008
2010
2007
2009-2006
2010-2009

تاأهيل جزء من البنية التحتية لملعب بلدي تفوح.

2009

بناء العديد من الأر�صفة والجزر وممرات الم�صاة وزراعة الطرق باأ�صجار الزينة ،واأعمال �صيانة
لكافة الطرق.
تركيب الدفع الم�صبق الدفع لق�صم الكهرباء(منجز).

التعليم

العام
2011

2011-2010
2010-2009

بناء وت�صطيب مدر�صة النور الأ�صا�صية للبنين بتمويل ذاتي(منجز).

2008

بناء مدر�صة كروم الغرابة الأ�صا�صية للبنين(منجز).

2011

ت�صطيب غرف �صفية لمدر�صة زينب واإ�صافة غرف لمدر�صتي عثمان والخن�صاء المختلطة(منجز).

2010-2008

بناء وحدات �صحية لمدر�صتي البنات الأ�صا�صية وتفوح الأ�صا�صية للبنات(منجز).

2012-2010

أرا�س بم�صاحة �صبعة دونمات في موقعي ا�صطا�س والقطروانية ل�صالح بناء مدار�س جديدة
�صراء ا ٍ
(منجز).
تنفيذ مخطط هيكلي جديد للبلدة ي�صمل حدود التو�صعة لت�صمل �صبعة كيلومترات مربعة بدل
التخطيط
كيلومتر مربع واحد (تحت التنفيذ).
والتنظيم
الحدائق والمتنزهات اإن�صاء وت�صغيل حديقة النخيل (منجز).
اإن�صاء وت�صغيل مركز خدمات الجمهور (منجز).
الخدمات
تطبيق وت�صغيل اأنظمة محا�صبية واإدارية حديثة وجديدة منها (النظام المالي الموحد ) (مراقب
الإدارة
الدوام ) ( �صوؤون الموظفين) (خدمات الجمهور).

2012-2011
2012-2011
2012-2011
2012-2011
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تجارب ونجاحات
طموحات وم�شاريع م�شتقبلية

• اإقامة م�صروع �صرف ال�صحي.
• �صق وتعبيد �صبكة طرق رابطة.
• اإن�صاء حديقة واإقامة متنزه عام.
•اإعادة تاأهيل وتطوير الملعب البلدي.
• تطوي ��ر �صبك ��ة الكهرب ��اء واإن ��ارة المناط ��ق غي ��ر المن ��ارة
واإي�ص ��ال �صبكة المياه اإلى كافة التجمعات وبناء خزان مياه
وا�صتبدال الخط الرئي�س المغذي للبلدة.
•الهتم ��ام بالقطاع ال�صح ��ي والتعليم ��ي والثقافي من خالل
توفير البني التحتية لإقامة م�صروعات خا�صة بذلك.

�لمعوقات و�لهموم

•ارتف ��اع كبي ��ر في اأع ��داد الطلب ��ة في البل ��دة نتيج ��ة النمو
ال�صكاني الكبي ��ر وقلة الغرف الدرا�صية والكتظاظ ال�صديد
فيها ووجود بع�س المدار�س الم�صتاأجرة وغير الموؤهلة.
•عدم م�صاركة المراأة في العمل الجماهيري خارج البيت.
•عدم وجود بريد ر�صمي في البلدة.
• قل ��ة م�صادر المي ��اه وذل ��ك لتحكم �صلط ��ات الحتالل في
الثروة المائية.
• ع ��دم تعبيد الط ��رق الداخلية ب�ص ��كل كامل ،وع ��دم تعبيد
ال�صوارع التي تربط البلدة بالبلدات الأخرى.
• عدم وجود اأي حدائق اأو متنزهات في البلدة.
• قلة المراكز ال�صحية في البلدة.
• ل يوجد ملعب ريا�صي في البلدة.

�لتو�شيات

•مطالبة الجهات الم�صوؤولة على توفير �صبكة �صرف �صحي.
•العم ��ل عل ��ى حل م�صكل ��ة الكتظاظ ف ��ي المدار� ��س وتوفير
الغ ��رف الدرا�صي ��ة الالزم ��ة لمواجه ��ة التزايد ف ��ي اأعداد
الطلبة.
•العم ��ل عل ��ى تطوي ��ر الأندي ��ة الريا�صي ��ة وتوفي ��ر مالع ��ب
ريا�صية.
•و�صع خطط هيكلية لل�صوارع والعمل علي تو�صعة القائم منها
وتعبيده ،و�صق طرق جديدة.
•العمل على اإن�صاء حديقة عامة ومتنزه لالأطفال.
•العمل على توفير مكب للنفايات ً.
•اإن�ص ��اء مراكز �صحي ��ة ومركز ط ��وارئ في البل ��دة للحاجة
الما�صة.
•و�ص ��ع خط ��ط تاأهيل وتطوي ��ر �صبك ��ة المياه وتوفي ��ر المياه
الالزمة للبلدة وتوفير خزان للمياه بحجم كبير.
•العمل على تطوير �صبكة الكهرباء وتقويتها من قبل الجهات
المخت�صة.
• العمل على فتح مكتب بريد ر�صمي في البلدة.
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تعمدتا بدب�س �لمكان
تقع بلدة �لخ�شر غرب مدينة بيت لحم ويحدها من �ل�شرق مخيم
�لدهي�شة ومن �ل�شمال مدينة بيت جال ومن �لغرب قريتي بتير وحو�شان
ومن �لجنوب قرية و�د �لني�س وتقع على �رتفاع ( )839متر�ً فوق �شطح
�لبحر ,وت�شتهر بزر�عة �لعنب و�لبرقوق ,ويبلغ �لمعدل �ل�شنوي فيها
لالأمطار ( )684مللمتر�ً� ,أما معدل درجات �لحر�رة في�شل �إلى ()16
درجة مئوية ومعدل �لرطوبة �لن�شبية (.)%61
وق ��د �صميت بلدة الخ�صر بهذا ال�صم ن�صبة اإلى دي ��ر الخ�صر الموجود في البلدة القديمة ،والذي
اأُن�ص ��ىء اكرام� � ًا لل�صيد الخ�صر �صديق �صيدن ��ا مو�صى عليه ال�صالم .ويعود تاري ��خ البلدة اإلى عام
( )1700للميالد ويعود اأ�صل �صكانها اإلى قرية الولجة.
وتعتبر الخ�صر منطقة اأثرية نظر ًا لعدد الأماكن الأثرية الموجودة فيها ،ومنها:
•�صتة م�صاجد ،وهي (الم�صجد الكبير ،وم�صجد البلدة القديمة ،وم�صجد الناجي ،وم�صجد اآل
محمود،وم�صجد اأبو ح�صن ،وم�صجد الوح�س).
•كني�صة دير �صان جورج ،حيث تم بناوؤها قبل (� )900صنة.
•قلعة مراد :تم بناوؤها من قبل ال�صلطان �صليم زمن العثمانيين وكانت مقر ًا لقوافل التجار.
•بواب ��ة الخ�ص ��ر :تم بناوؤها من قبل دير �ص ��ان جورج �صنة (، )1936وه ��ي ت�صكل مدخل بلدة
الخ�صر.
•مبنى البوبرية :تم بناوؤه قبل ( )500عام ،و هو خربة اأثرية تعود اإلى زمن المماليك ن�صبة اإلى
الظاهر بيبر�س ،ويدعي اأي�ص ًا محطة ع�صقالن التي ا�صتخدمت كمحطة للقوافل التجارية.
ويتاألف �صكان البلدة من �صت عائالت ،وهي (عائلة �صالح ،وعائلة �صبيح ،وعائلة عي�صى ،وعائلة

تجارب ونجاحات
وفي عام ( )2005خ�صع المجل�س لالنتخاب ويوجد
للبلدية مقر دائم.

�إنجاز�ت �لمجل�س �لبلدي خالل �لفترة
بين (:)2012-2005

توفيق �شالح
قائم باأعمال رئي�س البلدية �صابق ًا
مو�صى ،وعائلة غنيم ،وعائل ��ة دعدوع) .وهي �صمن
الفئ ��ات العمري ��ة ال�صاب ��ة والمجتم ��ع الفتي.وح�صب
اإح�صائي ��ات التعداد العام لل�ص ��كان والم�صاكن الذي
نفذه الجهاز المركزي لالإح�صاء عام ( )2007فان
ع ��دد ال�ص ��كان بل ��غ ( )9774ن�صمة منه ��م ()5056
م ��ن الذكور و ( )4718م ��ن الإناث ويبلغ عدد الأ�صر
( )1722اأ�ص ��رة وعدد الوح ��دات ال�صكنية ()1901
وحدة.
ويعتمد القت�صاد على عدة قطاعات ،اأهمها الزراعة
والتج ��ارة وال�صناع ��ة والخدم ��ات و�ص ��وق العم ��ل
الإ�صرائيل ��ي ،وم ��ن اأهم المحا�صي ��ل والأ�صجار التي
تزرع في البلدة حالي ًا ،وهي (اأ�صجار العنب بمختلف
اأنواع ��ه ،واللوزي ��ات ،والبرقوق والخ ��وخ ،والخ�صار
المختلفة) .واأكثر ما ت�صتهر باإنتاجه البلدة هو دب�س
العنب ،حيث يوجد في البلدة م�صنع له.
وقد تم تاأ�صي� ��س مجل�س بلدي الخ�صر عام ()1997
وه ��و يتكون من ( )13ع�صو ًا ت ��م تعيينهم في حينه،

•تعبي ��د �ص ��ارع المدار� ��س �صن ��ة ( )2006بقيمة
( )60000دولر وبتموي ��ل من �صن ��دوق تطوير
واإقرا�س البلديات.
•حديقة الخ�صر �صنة ( )2006بقيمة ()60000
دولر بتمويل من موؤ�ص�صة �صارك.
•ترمي ��م البوبري ��ة �صن ��ة ( )2006بقيم ��ة
( )130000دولر بتموي ��ل م ��ن مرك ��ز حف ��ظ
التراث.
•اإن�ص ��اء خ ��زان مي ��اه �صن ��ة ( )2007بقيم ��ة
( )90000دولر بتموي ��ل م ��ن مجموع ��ة
الهيدرولوجيين.
• ترمي ��م المدار� ��س �صن ��ة ( )2007بقيم ��ة
( )100000دولر بتمويل من البلدية.
•تاأهي ��ل مدر�ص ��ة ذك ��ور الخ�ص ��ر الثانوي ��ة �صنة
( )2007بقيم ��ة ( )100000دولر بتموي ��ل من
ال�صليب الأحمر.
•اإنارة ال�صوارع �صنة ( )2007بقيمة ()150000
دولر بتمويل من البلدية.
•بن ��اء ا�صت ��اد الخ�ص ��ر الدول ��ي �صن ��ة ()2007
بقيم ��ة ( )1800000دولر بتمويل من الحكومة
البرتغالية.
•تعبي ��د �ص ��وارع داخلي ��ة �صن ��ة ( )2008بقيم ��ة
( )350000دولر بتمويل من وزارة المالية.
•اإع ��ادة تاأهي ��ل �ص ��ارع المدار�س �صن ��ة ()2008
بقيم ��ة ( )62000دولر بتموي ��ل م ��ن �صن ��دوق
تطوير واإقرا�س البلديات.
•اإع ��ادة تاأهي ��ل �ص ��وارع المدينة �صن ��ة ()2008

بقيم ��ة ( )70000دولر بتموي ��ل م ��ن وزارة
المالية.
•م�ص ��روع مدر�ص ��ة بواب ��ة الأم ��ل �صن ��ة ()2009
بقيمة ( )40000دولر بتبرع من اأهالي البلدة.
•تعبي ��د ط ��رق داخلي ��ة �صن ��ة ( )2009بقيم ��ة
( )120000دولر بتموي ��ل م ��ن موؤ�ص�صة انقاظ
الطفل.
•م�صروع العيادة ال�صحي ��ة �صنة ( )2009بقيمة
( )100000دولر بتمويل من وزارة ال�صحة.
•م�ص� � � ��روع ت�ص � ��غي ��ل الأي ��دي العامل � ��ة �ص� �ن ��ة
( )2011- 2010بقيم ��ة ( )300000دولر
بتمويل من وكالة الغوث.

وتطمح �لبلدية في �لأيام �لقادمة �إلى
�إن�شاء عدد من �لم�شاريع �أهمها :

•توفير خط �صرف �صحي.
•بناء مجمع خدمات.
•حديقة عامة.
•مكتبة عامة.
•تاأهيل ال�صوارع والطرقات.
•بناء مدار�س وزيادة عدد الغرف ال�صفية.
•اإ�صكاليات تعاني منها البلدة :
•م�ص ��ادرة الأرا�صي الزراعية ،التي يعتا�س منها
غالبية اأهل البلدة.
•ج ��دار ال�ص ��م والف�صل العن�ص ��ري ،الذي عزل
الأر� ��س ع ��ن ال�ص ��كان خ�صو�ص� � ًا واأن م�صاح ��ة
اأر� ��س الخ�صر ( )22،000دونم ،حيث تم عزل
( )20،000دون ��م اإ�صاف ��ة اإل ��ى ثمانمائة دونم
داخل الجدار في مناطق �صنفت (ج).
ً
•�صرورة تو�صع المخط ��ط الهيكلي نظرا للكثافة
ال�صكاني ��ة ،حي ��ث لجاأ ال�ص ��كان اإل ��ى البناء في
مناطق (ج).
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تجارب ونجاحات

�شنان �لحبلي ر�ئد �لزمان
وحار�س �لمكان

حممد عودة
رئي�س البلدية الأ�صبق

تق ــع حبل ــة جنوب �شرق مدين ــة قلقيلية على بع ــد ثالثة كيلومت ــر�ت منها ,بالقرب
م ــن �ل�شه ــل �ل�شاحل ــي �لفل�شطين ــي ,حي ــث تبع ــد ع ــن �لبح ــر �لأبي� ــس �لمتو�ش ــط
( )16كيلومت ــر�ً ,وترتف ــع ع ــن �شط ــح �لبح ــر ( )50مت ــر�ً .وه ــي بل ــدة حدودي ــة
عل ــى �لخ ــط �لأخ�ش ــر وتترب ــع عل ــى ه�شب ــة يحده ــا م ــن �لغ ــرب و�لجن ــوب �لخط
�لأخ�ش ــر وم ــن �ل�شم ــال قلقيلي ــة وم ــن �ل�ش ــرق ر�� ــس عطي ــة و�أر��ش ــي كف ــر ثل ــث.

وبع ��د اأن قام ��ت اإ�صرائي ��ل ببن ��اء ج ��دار ال�ص ��م
والف�ص ��ل العن�صري اقتطع ��ت من اأر�صيه ��ا اأي�ص ًا
ما ن�صبته ( )%55مم ��ا اأثر �صلب ًا على حياة ال�صكان
القت�صادي ��ة والجتماعي ��ة والنف�صي ��ة ورافق ذلك
ح�صار على دخول الأيدي العاملة اإلى داخل الخط
الأخ�صر فانخف�س بذل ��ك م�صتوى الدخل لأقل من
(.)% 50

م�صتوطن ��ة األف ��ي من�ص ��ة وم ��ن الجن ��وب م�صتعم ��رة
متان ومن ال�ص ��رق م�صتعمرة اورانيت ،حيث التهمت
ه ��ذه الم�صتعمرات ما م�صاحت ��ه ( )1250دونم ًا من
اأرا�صيها.

ويمت ��از مناخها بحو� ��س البح ��ر المتو�صط معتدل
الح ��رارة �صيف ًا مائ ��ل اإلى البرودة �صت ��اء ،ويتركز
هط ��ول الأمطار فيه ��ا �صتوي� � ًا ،وي�ص ��ل معدله اإلى
( )550مللمت ��ر ًا �صنوي� � ًا ،علم� � ًا اأنه ��ا و�صل ��ت ف ��ي
بع� ��س ال�صنوات اإل ��ى معدلت اأعلى م ��ن ذلك ،في
حين ن�صب ��ة الرطوبة فيها مرتفع ��ة ن�صبي ًا ودرجات
الحرارة عالية.

وقد �صميت بهذا ال�صم ن�صب ��ة اإلى العالم ابن �صنان
الحبل ��ي ،وه ��ي اأقدم بل ��دة ف ��ي محافظ ��ة قلقيلية،
واآثارها تدل ��ل عليها ،ومنها :الجام ��ع العمري الذي
يق ��ع �ص ��رق البل ��دة وال ��ذي كان يتو�صطه ��ا ف ��ي تلك
الأي ��ام ،كم ��ا يوج ��د مق ��ام يح ��وي م�صج ��د ًا �صغير ًا
و�صاح ��ة ت�صم رف ��ات بع�س المجاهدي ��ن اأيام الفتح وتع ��د حبلة من اأكث ��ر البل ��دات تاأثر ًا بج ��دار ال�صم
الإ�صالم ��ي ،وفيها اآثار لقب ��ور ن�صرانية محفورة في والف�ص ��ل العن�ص ��ري ،ال ��ذي اأحاطها م ��ن الجهات
الأرب ��ع واأ�صبحت كتجمع �صكني اأ�صير ًا داخل زجاجة
ال�صخر اأيام الحكم الروماني.
ببوابة واحدة.
وتعد حبلة من اأغنى المناطق في فل�صطين من حيث
من�ص ��وب المي ��اه وكمية المي ��اه الجوفي ��ة المتوافرة ،ويوج ��د في حبلة ثالث ��ة منا�صير للحج ��ر وال�صاي�س،
ويوجد فيها ت�صع اآب ��ار ارتوازية ،اإ�صافة لبئر البلدية وكذل ��ك ثالث ��ة معامل للط ��وب ،و�صتة مح ��ال لمواد
التي تغذي المواطنين بالمياه العذبة بمعدل ( )125البن ��اء ،والعديد من المح ��الت التجارية بين تموين
واألب�ص ��ة وغيرها ،وقد كانت ف ��ي و�صع تجاري ممتاز
متر ًا مكعب ًا لكل �صاعة.
قبل جدار ال�صم والف�ص ��ل العن�صري ،خا�صة واأنها
وتحي ��ط بالقري ��ة ع ��دة م�صتعم ��رات فم ��ن ال�صمال كان ��ت ممر ًا يربط ال�صمال بالجنوب لمناطق جنوبي
قلقيلي ��ة و�صمال ��ي رام اهلل ،والآن اأ�صبحت في و�صع
تجاري و�صناعي �صعب للغاية.

وبلغ ع ��دد �صكانه ��ا ع ��ام ( )580( )1945ن�صمة،
وف ��ي ع ��ام ( )1967بع ��د الحت ��الل الإ�صرائيل ��ي
( )1100ن�صم ��ة ،ووفق اإح�صائية الجهاز المركزي
لالإح�ص ��اء الفل�صطيني لتع ��داد ال�صكان والم�صاكن
والمن�ص� �اآت ع ��ام ( )2007فق ��د اأ�صب ��ح ()5841
ن�صمة )3004( ،منهم من الذكور و( )2837منهم
من الإناث.

وينق�ص ��م ال�ص ��كان ف ��ي بل ��دة حبل ��ة اإلى ع ��دد من
العائالت الرئي�صية وهي( :اآل عودة ،واآل مرداوي،
وتبل ��غ م�صاحة مخططها الهيكل ��ي ( )770دونم ًا ،اأما واآل خروب ،واآل �صهوان).
اأرا�صيها الزراعي ��ة ( )10500دونم .وب�صبب وقوعها وت�صته ��ر حبلة بزراعة الحم�صي ��ات والخ�صراوات
بمحاذاة خط الهدنة عام ( )1948فقد اقتطعت منها والحب ��وب وتربية الموا�صي والأبق ��ار والطيور وتعد
اإ�صرائي ��ل عام ( )1948جمي ��ع اأرا�صيها ال�صهلية اإلى اأرا�صيه ��ا خ�صبة ،مما جع ��ل الزراعة تتقدم فيها،
ال�صرق من بلدة جلجولية .وبذلك فقدت البلدة معظم حي ��ث يعتم ��د الأهالي ب�ص ��كل كبير عل ��ى الزراعة،
اأرا�صيها ال�صالحة للزراعة ،وبعد نكبة عام ( )1948ولك ��ن كغيره ��ا اأ�صبح ��ت الزراع ��ة غي ��ر مجدية،
ونتيج ��ة فقدان ه ��ذه الم�صاحات ال�صالح ��ة للزراعة خا�صة بع ��د الإغالق الحا�صل وعم ��ل بوابات تمنع
اتج ��ه ال�ص ��كان اإلى م ��ا تبقى م ��ن الأرا�ص ��ي الجبلية التوا�صل الجغرافي وت�صويق المنتوجات.
المحيطة بها فحفروا ال�صخر باأيديهم وبطرق يدوية
بدائية جد ًا ،واأخرجوا المياه الجوفية وحولوا الجبال وقلت ن�صب ��ة النتاج الزراعي لت�ص ��ل ( )%73بحكم
اإل ��ى مناط ��ق خ�صراء ،حي ��ث لم يبق دون ��م واحد في التجريف والم�صادرة ،وبمع ��دل( )%16من المنتج
م�صاحة حبلة غير مزروع ومروي بالمياه الجوفية وبلغ ل يج ��د الت�صويق ،اإما لعدم تواف ��ر ال�صوق اأو لإغالق
الط ��رق اأو اجراءات الحواجز الإ�صرائيلية التع�صفية
عدد الآبار الرتوازية فيها ( )15بئر ًا ارتوازية.
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اأو خ ��راب وتعف ��ن نف� ��س المنت ��ج ف ��ي ال�ص ��وق لع ��دم وج ��ود
الم�صت ��ري .وما ن�صبته ( )% 29من الأرا�صي الزراعية تعاني
الري اأو انقطاعها ب�صبب تجريف
حالي� � ًا من عدم توافر مياه ّ
الري المحيطة.
�صبكة المياه اأو م�صادرة اآبار ّ
ت ��م اق ��الع وتدمي ��ر (� )2400صج ��رة م ��ن الحم�صي ��ات
واللوزي ��ات والزيت ��ون ،كما ت ��م تجري ��ف ( )142دونم ًا من
الأرا�ص ��ي المرو ّي ��ة كالخ�ص ��راوات ،وت ��م تجري ��ف ()28
دونم� � ًا من الحبوب ،و ( )12دونم ًا من البيوت البال�صتيكية
وم�صادرة ثالث اآب ��ار ارتوازية وتدمير بئر واحدة ،وتدمير
الري وم ��ا ت�صمله من
( )3660مت ��ر ًا م ��ن موا�صي ��ر �صبك ��ة ّ
محاب�س وو�صالت وغيرها.

تحك ��م عملية تفكير الأف ��راد وت�صرفاتهم وذلك في اتخاذ
الق ��رارات وتنفيذه ��ا لتحقي ��ق اأه ��داف الموؤ�ص�ص ��ة ،وه ��ي
عبارات عام ��ة تحدد ال�صلوك المتوقع في الموؤ�ص�صة ،وتقوم
بتوجي ��ه عملي ��ة التفكير في اإتخ ��اذ القرارات ف ��ي مختلف
اأوجه ن�ص ��اط الموؤ�ص�صة وذلك في اإطار الموارد والإمكانات
المتاح ��ة .ويج ��ب اأن تكون ال�صيا�ص ��ة  /ال�صيا�ص ��ات معلنة
ب�صراح ��ة وو�صوح ،وهي تفيد في كونه ��ا المر�صد والموجه
للعم ��ل ،فهي تر�صم الح ��دود والتوجهات العامة وهي و�صيلة
لت�صجي ��ع حرية الت�صرف والمب ��ادرة والإبداع ،ولكن �صمن
حدود معينة.

�أهم �لم�شاريع �لمنفذة في �لبلدة
 .1م�شروع �إن�شاء �شبكة �ل�شرف �ل�شحي :
ويتكون هذا الم�صروع من ( )11كيلومتر ًا من �صبكة �صرف
�صح ��ي وم�صخة وقد تم تمويل ��ه بقيمة ( )1.5مليون دولر
م ��ن برنامج الأم ��م المتح ��دة والحكومة الياباني ��ة ،وذلك
بالتعاون مع �صلطة المياه الفل�صطينية وبلدية حبلة.

�لو�شع �لقائم في �لبلدية:

ويوجد هناك �صل ��ل في الحركة ال�صناعي ��ة والتجارية لعدم
وهنالك تفاه ��م عام على مجموعة م ��ن الق�صايا يو�صحها
وج ��ود طريق حي ��وي ومناط ��ق للت�صدير والت�صوي ��ق واإغالق
الجدول الآتي:
الطريق الرئي�س الذي يربط بمدينة قلقيلية.
المجال

�لموؤ�ش�شات �لمحلية �لأهلية
تحف ��ل حبل ��ة بالعديد م ��ن الموؤ�ص�ص ��ات الحيوي ��ة واأهمها:
(عي ��ادة طبية عام ��ة ،ومركز لالأموم ��ة والطفولة ،وجمعية
اله ��الل الأحمر ،ومرك ��ز الرعاية ال�صحي ��ة ،ومركز حبلة
الريا�ص ��ي ،وجمعي ��ة تنمي ��ة الم ��راأة الريفي ��ة ،والجمعي ��ة
الخيري ��ة ،ورو�ص ��ة ن ��ور الهدى ،ومرك ��ز طبي تاب ��ع لوكالة
الغوث).
الهيئة المحلية :تاأ�ص�صت بلدية حبلة عام ( )1997وت�صنف
(ج) ،فيها ( )18موظف ًا مثبتين وخم�صة موظفين مياومة،
وفيه ��ا ثالث ��ة اأق�صام رئي�ص ��ة ،تقدم من خالله ��ا الخدمات
للمواطني ��ن ،حي ��ث الج ��دول التالي يو�صح اأه ��م الخدمات
التي تقدمها:
العدد ال�صنوي
للم�صتفيدين/
عدد مرات
الخدمة
(الخدمات غير
الم�صتمرة)

نوع الخدمة

عدد
الم�صتركين
الخدمات
الم�صتمرة

الكهرباء

1300

عداد الدفع الم�صبق

المياه
جمع ومعالجة مياه
ال�صرف ال�صحي
جمع النفايات ال�صلبة

920

عداد عادي

تراخي�س البناء
تراخي�س الحرف
وال�صناعات
�صق وتعبيد الطرق

مالحظات /
تو�صيحات

تحت التنفيذ
6500

 24رخ�صة
�صنوية
 230مح ًال
كل �صنة م�صروع

تجبى في بداية
كل عام
عدد الم�صتفيدين 1500

�شيا�شات �لمجل�س �لبلدي:
تعتب ��ر ال�صيا�ص ��ات مجموع ��ة م ��ن المب ��ادئ العام ��ة الت ��ي

التخطيط ال�صتراتيجي

الو�صع القائم
لتوجد خطة ا�صتراتيجية للبلدة ،لكن هناك عمل يجري الآن من اأجل اإعداد خطة ا�صتراتيجية
بالتعاون مع �صندوق تطوير واإقرا�س البلديات.

الكوادر الب�صرية

تمت هيكلة موظفي البلدية ،كما �صيتم و�صع خطة لتدريب الموظفين خالل العام القادم.

التطوير الإداري والموؤ�ص�صي

يتم اإر�صال كوادر البلدية من رئي�س واأع�صاء وموظفين اإلى الدورات التي تعقد من قبل وزارة الحم
المحلي.

التطوير المالي /الو�صع المالي الحالي ت�صعى البلدية اإلى تطوير الو�صع المالي الحالي �صمن الخطة ال�صتراتيجية.
للبلدية

تتم الجباية عن طريق العمل بنظام الدفع الم�صبق للكهرباء والماء.
�صيا�صات خا�صة بالجباية
جاري العمل على �صق �صوارع جديدة بنا ًء على المخطط الهيكلي مع تو�صيل المياه والكهرباء لهذه
البنية التحتية في البلدية
ال�صوارع.
ل توجد حالي ُا خطة عمل تنموية والبلدية الآن ب�صدد م�صاركة المجتمع المحلي في تحديد
م�صاركة المجتمع المحلي في اتخاذ
القرارات والتخطيط وتحديد الأولويات الأولويات.
بحاجة اإلى و�صع خطة تنموية وبحاجة اإلى م�صاعدة خبراء في هذا المجال.
الو�صع التنموي للبلدية

روؤية �لبلدية :
نح ��و بلدة خ�صراء جميلة جذاب ��ة ،مركزية ،تخدم اأبناءها
ومحيطها ،مواطنها واع وم�صوؤول ،ومجتمع مترابط متم�صك
بالقي ��م الأ�صيل ��ة والحداثة ،معطاء ،مق ��اوم لال�صتهداف،
معزز ًا لل�صمود ،وتثبيت المواطن فوق اأر�صه.
كم ��ا يوجد ف ��ي بلدية حبل ��ة هي ��كل تنظيمي ،يو�ص ��ح كافة
الدوائ ��ر والأق�صام وال�صعب ،وقد ت ��م اإعداده في بداية عام
( )2011ويتواف ��ق الهي ��كل الحالي مع الهي ��اكل التنظيمية
الت ��ي ت ��م اقرارها موؤخر ًا م ��ن قبل وزارة الحك ��م المحلي،
وقد تم ت�صكي ��ن كافة الموظفين على ه ��ذا الهيكل واإقراره
م ��ن المجل� ��س البل ��دي ،حيث ت ��م اأخ ��ذ مهم ��ة التخطيط
ال�صتراتيجي بعين العتب ��ار �صمن هذا الهيكل التنظيمي،
وتم تعميمه على كافة موظفي البلدية.

 .2م�شروع ��شتكمال �شبكة �ل�شرف �ل�شحي :
ُينف ��ذ هذا الم�صروع بطول ( )1500مت ��ر ل� ( )150منز ًل،
ممول ��ة م ��ن موؤ�ص�ص ��ة ( )KFWالألماني ��ة وبالتع ��اون م ��ع
�صندوق تطوير واإقرا�س البلديات وبلدية حبلة.
 .3م�شروع �إعادة تعبيد و�شيانة �لطرق �لد�خلية :
تم تعبيد خم�صة �صوارع بطول ( )1،5كيلومتر ،بكلفة ()70
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األ ��ف يورو ،ممولة م ��ن موؤ�ص�ص ��ة ()KFWالألمانية
وبالتع ��اون م ��ع �صندوق تطوي ��ر واإقرا� ��س البلديات
وبلدة حبلة.

�لحتياجات:

•دورات تدريبي ��ة ف ��ي مج ��الت عم ��ل كل ق�صم،
خا�صة على برنامج ال�صامل المحا�صبي.
•برنامج مراقبة دوام الموظفين الذي يعمل على
الب�صمة.
•�صيارة جيدة لجمع النفايات.
• مع ��دات واآليات ( مدحلة ،مق�س زفتة ،اأجهزة
ك�ص ��ف المع ��ادن ،ماكن ��ة تنظي ��ف ال�ص ��رف
ال�صحي).

�لأميرة ع�شل تحت�شن مر�ن وترويها من نبعه
قرية دير الع�صل التحتا ،من قرى دورا في محافظة الخليل،
وهي تقع في اأق�صى الجن ��وب الغربي من المحافظة وتبعد
عنها ( )18كيلومتر ًا ،يحدها من ال�صرق تجمع مراح البقار
وم ��ن ال�صمال قري ��ة المجد ومن الجنوب قري ��ة دير الع�صل
الفوقا،اأما من الغ ��رب فتت�صل حدودها مع الخط الأخ�صر
( )1948وتحاذي الم�صتوطن ��ات الزراعية الإ�صرائيلية في
تل ��ك الناحي ��ة .وترتفع عن م�صت ��وى �صطح البح ��ر ()480
متر ًا ،ويبلغ معدل �صقوط الأمطار فيها ()450مللمتر ًا.
توارد في اأ�صل ا�صم القرية عدة روايات منها ن�صبة اإلى نبع
الماء الذي كان يروي القريتين ومنها ا�صم لأميرة رومانية
تدعى « ع�صل» �صكنت القرية ابان العهد الروماني .واأهالي
عمر ن�شر
القرية �صكنوه ��ا بعد عام ( )1948عندما تم ترحيلهم من
رئي�س املجل�س القروي
قري ��ة «مران» والمناط ��ق المجاورة التي دمرته ��ا اإ�صرائيل
اب ��ان النكب ��ة .ومنذ رحيله ��م� ،صكن اأهل البل ��دة الكهوف ،نت ��ج عن الج ��دار ع ��زل ( )200 -180دونم م ��ن الأرا�صي
والبيوت المبنية من الحج ��ارة والطين ،اإلى اأن بداأوا ببناء الزراعية خلفه.
الم�صاكن ال�صمنتية بعد عام (.)1967
�لهيئة �لمحلية:
يق ��وم ب� �اإدارة �ص� �وؤون القري ��ة مجل� ��س ق ��روي تاأ�ص� ��س عام
( ،)1998وت ��م ت�صكيل ��ه وقتئ ��ذ بق ��رار م ��ن وزارة الحك ��م
المحل ��ي وي�ص ��م �صبعة اأع�ص ��اء موزعين بح�ص ��ب التق�صيم
العائل ��ي للقري ��ة .وتعتبر القري ��ة من اأوائل الق ��رى التي تم
و�صلها ب�صبكتي الكهرباء والمياه وذلك عام (.)1985

ويبل ��غ ع ��دد �صكانه ��ا ( ) 750ن�صم ��ة منه ��م ( )370م ��ن
الذك ��ور ،بالإ�صاف ��ة اإل ��ى ( )380م ��ن الإن ��اث .ويبلغ عدد
الأ�ص ��ر بما ي�صم ��ل تجمع ا�صكي ��ك التابع للمجل� ��س القروي
( )95اأُ�صرة وعدد الوحدات ال�صكنية ( )115وحدة .ويعمل
اأهالي القرية في الزراعة والوظائف الحكومية وال�صناعة،
ويوج ��د ن�صب ��ة عالية فيها م ��ن حملة ال�صه ��ادات الجامعية �حتياجات �لقرية:
العلي ��ا .وفي مجال النتاج الحيوان ��ي وتربية الأغنام ،حيث ل زال ��ت رغ ��م الكثير م ��ن الإنج ��ازات بحاج ��ة للعديد من
برع ��ت ن�ص ��اء القرية في ف ��ن �صناعة اللب ��ن الجميد الذي الم�صاريع التنموية التطويرية ومنها:
ي�صوق محلي� � ًا ،وفي اأ�ص ��واق مدينة الخليل .وم ��ن ابداعات
•عمل �صبكة مجاري بكلفة ( )2مليون �صيقل.
اأبناء القرية بناء م�صن ��ع لالأنابيب المعدنية ،يعرف با�صم
•بناء مدر�صة بكلفة ( )500األف �صيقل.
�صرك ��ة الم�صتقب ��ل لالأنابي ��ب المعدني ��ة ،الذي يع ��د الأول،
•�صق طرق زراعية بكلفة ( )200األف �صيقل.
•حفر اآبار زراعية عدد ( )20بكلفة ( )400األف �صيقل.
الذي يوف ��ر المنتج الوطني الوحيد م ��ن الأنابيب المعدنية
•اإن�صاء عيادة �صحية منا�صبة.
المعزولة بكافة الأقطار في فل�صطين.
•تو�صيع رو�صة الأطفال و�صراء لوازم تعليمية.
وفيما يتعلق بج ��دار ال�صم والف�ص ��ل العن�صري ،فقد جثم
•تفعيل الن ��ادي الن�ص ��وي وا�صتقطاب مدربي ��ن للتوعية
عل ��ى اأرا�صي القرية ف ��ي �صهر اأيلول ع ��ام ( ،)2004حيث
البيئية وال�صحية بمختلف المجالت.
ت ��م بناء مقطع بطول ( )1300متر م ��ن الأ�صالك ال�صائكة
•بال�صراك ��ة م ��ع الق ��رى الأخ ��رى ،اإن�صاء مرك ��ز تاأهيل
في الجهة الجنوبية الغربية من القرية ،ملتهم ًا ما م�صاحته
لرعاية وتقديم الخدمة لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة.
( )25دونم� � ًا من اأرا�صي القرية من الجهة الغربية ،كذلك
•اإن�صاء ملعب ريا�صي.
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تجارب ونجاحات

بيت �لخ�شرة وينابيع �لحياة

تق ��ع قرية بيت ايبا غرب مدين ��ة نابل�س على ال�صارع للقرية.
الوا�ص ��ل بين مدينتي نابل� ��س وطولكرم ،وتبعد عنها
�صبع ��ة كيلومت ��رات اإلى الغرب .يحده ��ا من ال�صمال �لمد�ر�س:
قريتا زواتا والناق ��ورة ،ومن الجنوب قرية بيت وزن
يوجد ف ��ي القرية ث ��الث مدار�س كبي ��رة ونموذجية
ومن الغرب قريتا دير �صرف وقو�صين.
وه ��ي (:مدر�ص ��ة التح ��اد الثانوي ��ة وهي م ��ن اأقدم
�صميت قرية بيت ايبا بهذا ال�صم ن�صبة لبيت الع�صب المدار� ��س عل ��ى �صعيد الوط ��ن ،ومدر�ص ��ة بيت ايبا
والم ��اء ،نتيجة توافر ينابيع العي ��ون القوية والهامة ،الثانوية لالن ��اث ،ومدر�صة م�صقط الثانوية ،التي تم
مم ��ا جعل البيئ ��ة المحيطة بيئة زراعي ��ة رعوية منذ اإن�صاوؤه ��ا �صن ��ة ( )2005على نفقة الهيئ ��ة العمانية
قدي ��م الزم ��ان .ويوجد فيه ��ا العديد م ��ن العائالت الخيري ��ة) ،كم ��ا يوج ��د م�صجدان كبي ��ران ،وكذلك
وه ��ي( :عائلة ا�صماعيل ،وعائل ��ة ال�صماعنة ،وعائلة عيادة �صحية.
القبالة ،وعائلة ا�صتيوي ،واآل الخطيب).

�أهم �لتحديات �لتي تو�جه �لقرية :

�أحمد عبد �لفتاح ��شماعيل
رئي�س املجل�س القروي الأ�صبق

•تم تعبيد خم�صة كيلومترات بتكلفة ()250،000
دولر اأمريكي.
•تم بن ��اء مدر�صة م�صق ��ط بتمويل م ��ن الجمعية
الخيري ��ة العماني ��ة بتكلف ��ة تعادل ملي ��ون دولر
اأمريكي.
•ت ��م ت�صدي ��د جميع الفواتي ��ر الم�صتحق ��ة وديون
م�صتحق ��ة عن ال�صن ��وات ال�صابقة وال�صنوات من
( )2012 – 2009بمبلغ ( )2مليون دولر.

ويبلغ تعداد �صكانها ( )4000ن�صمة ،يعمل معظمهم
 .1وج ��ود منطق ��ة �صناعي ��ة غ ��رب القري ��ة ،مم ��ا
في الزراع ��ة والوظائف الحكومي ��ة والتجارة .وتبلغ
ت�صبب ف ��ي تلوث اأج ��واء القرية ،وذل ��ك ب�صبب ويتطل ��ع اأهالي القري ��ة والمجل�س اإلى ح ��ل الم�صكلة
م�صاحة اأرا�صيها ( )6000دونم.
وجود الك�ص ��ارات والمحاج ��ر وم�صانع ال�صكب البيئي ��ة والتخل� ��س م ��ن التل ��وث ونق ��ل الم�صان ��ع
والك�صارات من غرب البلد اإلى مكان اآخر.
والألمنيوم والطوب والباطون.
ت�ص ��كل المجل� ��س الق ��روي ف ��ي بي ��ت ايبا من ��ذ عام
( ،)1966وتعاقب على اإدارته عدة مجال�س (روؤ�صاء  .2وج ��ود مج ��رى �ص ��رف �صح ��ي يمر م ��ن داخل
القرية قادم من مدينة نابل�س.
�حتياجات �لقرية �لملحة :
واأع�ص ��اء) عملوا جميع ًا بج ��د واإخال�س وتفانٍ لرفع
�ص� �اأن القري ��ة ،مم ��ا جعله ��ا تكون ف ��ي اأعل ��ى الهرم  .3وجود �ص ��ارع التفافي يقط ��ع اأرا�صي القرية من
•تتطلع لتكون بلدية م�صتقل ��ة تقدم خدمات اأهم
ال�صمال ويحرم المواطنين من الو�صول اإليها.
واأكبر للمواطنين.
وعل ��ى راأ�س مثيالته ��ا في الح�صول عل ��ى الخدمات
•عم ��ل خزان مياه كبير يعم ��ل على مواكبة زيادة
ال�صرورية للمواطنين كالمدار�س والكهرباء والمياه
اإلنجازات التي تمت في عهد
ال�صكان والعمران في القرية.
وال�صوارع...
•دعم الحرك ��ة ال�صبابية والريا�صي ��ة عن طريق
المجلس الحالي :
والهيئة المحلية (قبل النتخابات المحلية) ت�صلمت
تنفيذ ا�صتاد ريا�صي في داخل القرية.
• ت ��م �صبط �صب ��كات المي ��اه ومنع اله ��در ب�صكل
زم ��ام الأم ��ور من ��ذ ( )2010/1/4وتراأ�صها اأحمد
•اإن�ص ��اء مقر منا�ص ��ب للمجل�س يتك ��ون من عدة
جيد ،حيث ت ��م اإن�صاء �صبكة مياه كاملة (خزان
عبد الفتاح ا�صماعيل وع�صوية كل من( :يا�صر ح�صن
اأق�صام وطوابق لخدمة اأف�صل.
مياه بحجم ( )500مت ��ر مكعب ،وخزان توازن
�صماعنة ،وابراهيم عبد الرحم ��ن �صماعنة ،وبا�صم
ب�صع ��ة ( )200مت ��ر مكع ��ب ،ومحطت ��ي �ص ��خ
ويهي ��ب المجل� ��س الق ��روي واأهال ��ي القرية ب ��وزارة
عي�صى الظاهر ،وحات ��م جمال قبالة ،ومحمد جالل
للمي ��اه واأنظم ��ة تحكم متقدم ��ة ،وخطوط مياه
رئي�صي ��ة بط ��ول ( )4،800مت ��ر،و( )20،000الحك ��م المحلي ممثل ��ة بوزيرها الدكت ��ور خالد فهد
لطفي ا�صتيوي ،ونجاة عثمان �صماعنة).
مت ��ر م ��ن اأنابيب �صبك ��ة توزيع المي ��اه) بتمويل القوا�صمي وطاقم ال ��وزارة ومديرية الحكم المحلي
وت ��م تنفي ��ذ مخط ��ط هيكل ��ي تنظيم ��ي ف ��ي القرية
م ��ن الوكال ��ة الأمريكي ��ة للتنمي ��ة الدولي ��ة في محافظ ��ة نابل�س ،والإدارة العام ��ة للم�صاريع في
م�صاحته (  )0300دون ��م ،مما �صهل تنظيم المباني
( )USAIDوباإ�ص ��راف موؤ�ص�ص ��ة اأني ��را بمبلغ الوزارة لتقديمه ��م العون والم�صاع ��دة والت�صهيالت
قدره ( )1،600،000دولر اأمريكي.
وال�ص ��وارع ف ��ي القري ��ة .ويوج ��د ف ��ي القري ��ة لجنة
الممنوح ��ة اإلى المجل�س القروي واأهالي القرية ،مما
تنظيم وبن ��اء تقوم بتنظيم البناء وال�صوارع واإ�صدار
•ت ��م اإنج ��از �صبكة ال�ص ��رف ال�صح ��ي وتو�صيل �صاعدهم على تحقيق هذه الإنجازات غير الب�صيطة
الرخ�س بذلك ،الأم ��ر الذي اأدى اإلى دخل للمجل�س
ه ��ذه الخدم ��ة للقري ��ة ب�ص ��كل كام ��ل ،بتكلف ��ة في فترة زمنية ق�صيرة.
( )500،000دولر اأمريكي.
ل ي�صتهان به ،حيث يتم ا�صتغالله في تقديم خدمات
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النوع االجتماعي

�إن �ل�شب ــل �لكفيل ــة لتمكين �لم ــر�أة �شيا�شياً ومطالبته ــا في �لتمثيل
�ل�شيا�ش ــي ف ــي �شي ــاق منه ــج معق ــد للغاي ــة يتمي ــز ف ــي �لحت ــالل
�لإ�شر�ئيل ــي و�لنق�ش ــام �ل�شيا�ش ــي �أكث ــر م ــن �لبر�م ــج �ل�شيا�شي ــة
ومعاني �لتحرر.
وكذل ��ك تحديد كيفية تاأثي ��ر الديناميكيات الجتماعية والثقافي ��ة وال�صيا�صية ال�صديدة
التقل ��ب على تمثيل المراأة في ال�صيا�صة وا�صتك�ص ��اف التحديات التي تواجهها ،والعوامل
الت ��ي تدعم تعزي ��ز اأدائها ،وطبيعة عملي ��ات و�صاطة القوى ال�صيا�صي ��ة المختلفة .وعلى
الرغ ��م من الم�صارك ��ة ال�صيا�صية المبا�ص ��رة للن�صاء في الن�صال الوطن ��ي كو�صيلة هامة
لتمكي ��ن الم ��راأة الجماعية ،وم�صاركتها ف ��ي الحكومات المحلية ،ل ي�ص ��كل بدي ًال قاب ًال
للتطبي ��ق وا�صتدامة العم ��ل الجماعي .لكن ،ومع ذلك فقد قدم ��ت الحكومات المحلية،
�صاحة هامة للن�صاء للقتال من اأجل ادماجهن الكامل في الحياة ال�صيا�صية ،حيث الإرادة
ال�صيا�صي ��ة الت ��ي عك�صت نف�صها في و�ص ��ع ترتيبات مختلفة لتعزيز الهي ��اكل والعمليات،
ف�ص ًال عن جعلها �صمة دائمة من ترتيبات الحكم ،التي تجعلها حا�صمة لموا�صلة الجهود
الت ��ي توؤدي اإلى تمكي ��ن المراأة ،فالدعوة اإلى العمل الإيجابي يحت ��اج اإلى اأن ينظر اإليها
في �صياقها .وف ��ي الحالة الفل�صطينية ،وعدم ال�صتق ��رار ال�صيا�صي وا�صتمرار الحتالل
والعنف ،الدعوة اإلى العمل الإيجابي للمراأة قد ل يكون هو الدواء ال�صافي لتمكين المراأة،
حي ��ث العنف وع ��دم ال�صتقرار ال�صيا�صي ج ّزاأ قوة الم ��راأة وقدرتها على الت�صرف كقوة
جماعي ��ة .فهو يزعم اأنه في حين اأن المراأة الفل�صطيني ��ة �صكلت تاريخ ًا ن�صط ًا �صيا�صي ًا،
و�صع ��ت اإلى الن�صالت الوطني ��ة من اأجل التحرر الوطني والتح ��رر الجتماعي للجميع،
والطريق ��ة التي تم ال�صع ��ي فيها لتحقيق تمثيل �صيا�صي اأكث ��ر اإن�صاف ًا بين الجن�صين هو
«المهندَ �صة خارجي ًا» من الخارج في النتخابات المحلية يثير بع�س الت�صاوؤلت الخطيرة
فيما يتعلق باعتماد الديمقراطية .و�صوف تتم مناق�صة التفاعل بين الديناميات المحلية
والأجنبية والآثار المترتبة عليها بالن�صبة للفل�صطينيين.
 -1خلفي ــة �شياقي ــة� :صيا�ص ��ة وكال ��ة في حالة م ��ن الفو�صى ينبغي اأن ينظ ��ر اإلى العمل
الإيجاب ��ي للمراأة في ال�صياق .فقد ي ��زداد عدد الن�صاء في المنا�صب العامة ،ولكن قدرة
ه� �وؤلء الن�ص ��اء على اإحداث تغيير قد يعتم ��د اعتماد ًا كبير ًا عل ��ى ال�صتقرار في ال�صياق
ال�صيا�صي الذي ترتبط ب ��ه .ففي ال�صياق الفل�صطيني ،جاءت النتخابات لتفتيت النظام
ال�صيا�ص ��ي الفل�صطين ��ي والمجتم ��ع وتهمي� ��س الح ��ركات الجتماعي ��ة وال�صيا�صي ��ة التي
ت�صتخدم لدعم حقوق المراأة وتحررها.
م ��ن المهم اأن نالح ��ظ اأن النتخابات� ،ص ��واء اأكانت محلية اأم ت�صريعي ��ة ،هو طلب من
الأميركيي ��ن والممولين في محاولة لو�صع اأ�صا� ��س جديد لل�صرعية ال�صيا�صية في النظام
ال�صيا�ص ��ي الفل�صطين ��ي ،ال ��ذي حت ��ى الآن يعتمد على م ��ا كان يطلق علي ��ه ا�صم «توافق
وطني».

د�� .شالح جاد
اأ�صتاذة في جامعة بيرزيت
ال�صيا�صي ��ة الفل�صطينية الم�صاركة ف ��ي الن�صال من اأجل التحرر الوطني .ولم تكن ممثلة
للح ��زب ال�صيوعي الفل�صطيني في هذه البني ��ة ،لأن الحزب ل يتبع م�صار الكفاح الم�صلح
كطري ��ق لتحري ��ر فل�صطي ��ن) .وا�صتند اجماع وطني ح ��ول و�صاط ��ة كاريزمية �صخ�صية
الزعي ��م التاريخي لمنظمة التحرير الفل�صطينية يا�ص ��ر عرفات وتاأثيره على الجماعات
ال�صيا�صي ��ة الأخرى في اإط ��ار منظمة التحرير الفل�صطينية .وق ��د ا�صتخدم توافق وطني
ب ��د ًل من النتخابات العامة اإ ّل اأن القوة المتزايدة لالإ�صالميين �صكلت بع�س التحديات
الت ��ي تواجه هذه العملي ��ة .فدعا الإ�صالميي ��ن لنتخاب جميع الم�صتوي ��ات القيادية في
منظمة التحرير الفل�صطينية ،وهو الطلب الذي كان قد رف�س من قبل القيادة التاريخية
لمنظم ��ة التحرير الفل�صطينية برئا�صة يا�صر عرفات.ب ��د ًل من ذلك ،طلب الإ�صالميون
ح�ص ��ة تمثل ثقله ��م ال�صيا�صي في �صفوف الفل�صطينيي ��ن ،بن�صبة ل تقل عن ( )%40من
اأع�صاء المجل�س الوطن ��ي .ويعتبر المجل�س الوطني ،البرلمان الفل�صطيني الذي ينتخب
اللجن ��ة التنفيذية والمجل�س المركزي .لم يتم انتخاب اللجنة التنفيذية ،لكن وبعد اآلية
توافق وطني) مرة اأخرى ،رف�صت هذا الطلب ،وفي مواجهة هذا الإنكار والرف�س ،قام
الإ�صالمي ��ون باإ�صتغالل النتخابات المحلية م ��ن ( )2005-2004والت�صريعية ()2006
لإظه ��ار قوته ��م .واأثبتت نتائ ��ج النتخابات اأنها ف ��ي �صالح الإ�صالميي ��ن ،لكن ذلك لم
ي�صاع ��د في تاأ�صي� ��س م�صدر جديد لل�صرعية ف ��ي ال�صياق الفل�صطين ��ي ول اإجماع وطني
بدي ��ل .الأمر ال ��ذي اأدى اإلى انق�صام النظ ��ام ال�صيا�صي الفل�صطيني ،وه ��ي الفرقة التي
كان ��ت تدعمها وبدعم من الجهات المانحة الدولية .اإل ��ى لحظة كتابة هذا الن�س ،فاإن
النق�ص ��ام ال�صيا�ص ��ي ،الذي تفاقم ب�صبب تولى حما�س ال�صلط ��ة في غزة ( )15حزيران
م ��ن ع ��ام ( ،)2007ل تزال بال ه ��وادة .النق�ص ��ام ال�صيا�صي اأدى اإلى �صل ��ل تقريب ًا في
كل الموؤ�ص�ص ��ات «الدول ��ة» كالمجل� ��س الت�صريعي وال�صلطتين الق�صائي ��ة والتنفيذية ،كما
اأدى اإ�صتي ��الء حرك ��ة حما�س على ال�صلطة في غ ��زة،اأن تقوم ال�صلط ��ة الوطنية ومقرها
ف ��ي رام اهلل ،بالإع ��الن اأن حكومة حما�س غي ��ر قانونية .وهكذا ،فموؤ�ص�ص ��ات «الدولة»
موازي ��ة لتمثيل �صلطة حما�س في غزة و�صلطة حركة فت ��ح في ال�صفة الغربية .وبالتالي،
ت ��م تعليق جمي ��ع الإ�صالحات القانونية وجميع ال�صيا�صات الت ��ي لها انعكا�صات محدودة
على الم�صتوى الوطني.

فق ��د كان يمار�س في كثير م ��ن الأحيان توافق وطني من قبل ف�صائ ��ل منظمة التحرير
الفل�صطيني ��ة ،با�صتثناء الإ�صالميي ��ن .يعني اإجماع ًا وطني ًا (جبه ��ة التوافق الوطني في وق ��د عج ��ز النق�صام ال�صيا�صي ال ��ذي تزامن مع الحتالل وموؤ�ص�ص ��ات الحكم في غزة،
اللغ ��ة العربي ��ة) التي كانت تتخذ الق ��رارات الرئي�ص ��ة التي توؤثر عل ��ى الن�صال الوطني حيث تم فر�س ح�صار �صامل على القطاع الذي منع حكومة حما�س من اأي موارد مالية
الفل�صطين ��ي داخل بنية منظم ��ة التحرير الفل�صطينية على اأن ت�ص ��ارك كل المجموعات �ص ��واء من القت�صاد المحل ��ي اأو الم�صاعدات الدولية .اإن انع ��دام ال�صتقرار ال�صيا�صي
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والنق�صام الداخلي الفل�صطيني(ب�صبب �صيا�صة الحتالل التي تدعمها �صيا�صات الوليات
المتحدة) اأدى اإلى �صلل في جميع المجال�س المحلية التي فاز بها الإ�صالميون .ورف�صت
ال ��دول الغربية المانحة تمويل اأي م�صروع للمجال�س التي يديرها الإ�صالميون .وهاجمت
ال�صلط ��ة الفل�صطينية بع� ��س المجال�س ،التي يديرها الإ�صالمي ��ون ،وا�صتبدال اأع�صائها
م ��ن قبل الموالين لل�صلط ��ة الفل�صطينية .واألقي القب�س على بع� ��س النواب الإ�صالميين
في المجال�س المحلية من قبل ال�صلطات الإ�صرائيلية اأو من قبل ال�صلطة الفل�صطينية.
� .2لعم ــل �لإيجاب ــي ف ــي فل�شطي ــن :بي ��ن تطلع ��ات الن�صوي ��ة ،حقائ ��ق الما�ص ��ي
والحا�ص ��ر وق ��د ت ��م اإدخ ��ال العم ��ل الإيجاب ��ي في فل�صطي ��ن عل ��ى م�صتويي ��ن ،الوطني
والمحل ��ي .عل ��ى الم�صتوى الوطن ��ي ،قد و�صع ��ت �صيا�ص ��ة لتقديم( )%20م ��ن الأماكن
المخ�ص�ص ��ة للن�ص ��اء .اأم ��ا بالن�صب ��ة لنتخاب ��ات المجل� ��س الت�صريع ��ي ،فق ��د ج ��رت
اأول انتخاب ��ات ت�صريعي ��ة ع ��ام ( )1996م ��ع ع ��دم وج ��ود ح�ص ��ة للن�ص ��اء .وف ��ازت
خم� ��س ن�ص ��اء م ��ن اأ�ص ��ل( )88ع�ص ��و ًا يمثل ��ون مقاع ��د البرلم ��ان بن�صب ��ة (.)%5.6
وطال ��ب وزي ��ر الحك ��م المحلي فيم ��ا يتعلق بالعم ��ل الإيجابي عل ��ى الم�صت ��وى المحلي،
واأنتجت ح�صة للمجال�س المحلية تدريجي ًا ،وفي بداية عام ( ،)1998اإ�صافة اإلى امراأة
واح ��دة عل ��ى الأقل في كل مجل�س .وبحلول عام ( )2000بل ��غ عدد الن�صاء في المجال�س
المحلي ��ة( )63م ��ن اأ�صل ( )3535يمثل ��ون ( )%1.7ف ��ي النتخاب ��ات المحلية للفترة
( ،)2005-2004وتم اإدخال نظام الح�ص�س ،ومثلت ( )537امراأة من اأ�صل ()2732
ف ��ي المجال�س المحلية التي تمثل ( )%19تمثل الن�صاء( )%50من المر�صحين و () %50
�صارك ��وا في الت�صويت .وهك ��ذا ،كان ن�صيب حا�صم في زيادة عدد الن�صاء في المجال�س
المحلية كما هو مف�صل في الجدول الآتي:
stages

Commit- Local
Village Muncitee-s counc-ils Councils palities

Winners

Females Males

First
Second
Third
Fourth

31
42
22
11

0
32
94
31

5
7
1
0

36
81
117
42

424
864
1014
430

351
697
805
342

73
167
209
88

Total

106

157

13

276

2732

2195

537

Elected

Quota

39
96
0
0
135
%25.1

34
71
209
88
402
% 74.8

Ministry of Local Government, unpublished tables

في النتخابات الت�صريعية عام ( ،)1996رف�صت الن�صاء النا�صطات والقادة الدعوة اإلى
التفكير بالح�صة اأو الكوتا التي يمكن من خاللها الح�صول على مزيد من المقاعد يفوق
م ��ا قد يح�صلون عليه من الح�صة .وبعد هذه الهزيمة ،بداأت الن�صاء تعمل لل�صغط على
اإدخ ��ال نظام الح�ص�س في قانون النتخابات .و�صكلت الن�صاء تحالف ًا مثير ًا لالإعجاب،
ونظم ��ت حمل ��ة وطني ��ة لإدخال ح�ص ��ة للن�صاء .وكان عل ��ى راأ�س ذلك ائت ��الف من قبل
التح ��اد العام للمراأة الفل�صطينية بم�صاركة ن�صطة من المنظمات الن�صائية الأخرى مثل
اللجنة الفنية ل�صوؤون المراأة ،ومفتاح ،وجمعية المراأة العاملة .ومما ت�صبب في الئتالف
كان افتق ��ار المراأة الثقة في الأحزاب ال�صيا�صية والجماعات لإختيار الن�صاء كمر�صح اأو
العم ��ل من اأجل انتخابهن .وفي ( ،)2005/8/15ت ��م تعديل قانون النتخابات المحلية
لإدخال نظام الح�ص� ��س بن�صبة ( )%20للن�صاء .واأثبتت المراأة في نظام الدائرة الذي
ل يوجد فيه ح�ص�س للن�صاء اأنها معادية لم�صاركة المراأة ،في حين اأنه في نظام التمثيل
الن�صب ��ي الكامل ،و�صمن تطبيق نظام الح�ص�س ،ا�صتطاعت المراأة اأن تعمل على زيادة
م�صاركتها من ( )%1.7اإلى (.)%19

نتائج جيدة في النتخابات .،في حين اأن اللواتي تم اختيارهن من قبل اأحزابهن «كتعبئة
خانات» في القوائم النتخابية ،وكن ،اإلى حد ما ،مهم�صات من قبل الأحزاب ال�صيا�صية
اأو المجال� ��س المحلية بعد النتخابات خا�صة واأن القراب ��ة لعبت دور ًا مثير ًا للجدل ،في
بع�س الأماكن كانت روابط القرابة والدعم قد لعبت دور ًا كبير ًا في تعزيز دور المراأة،
ف ��ي حالت اأخرى ،حيث يتم تحدي ��د الأع�صاء الذكور للت�صغيل ،لعبت العالقات العائلية
دور ًا �صلبي� � ًا في ال�صغط على المراأة لعدم التر�ص ��ح .ب�صكل عام ،في المناطق الح�صرية
كان الدعم اأمر ًا حا�صم ًا بالن�صبة للن�صاء ،وفي القرى والبلدات ال�صغيرة على حد �صواء
وكان الحزب ودعم الأ�صرة مهمة لم�صاركة المراأة .ومع �صعف الأحزاب ال�صيا�صية بعد
اتف ��اق اأو�صلو ،وخا�صة الأح ��زاب الي�صارية ،فمن المتوقع اأن الأ�ص ��رة وعالقات القرابة
�ص ��وف تلعب دور ًا اأكثر اأهمية في النتخابات المقبلة اإل ��ى جانب الحزب الحاكم حركة
فت ��ح مع قوات الأمن ف ��ي الأجهزة ، .والأح ��زاب الي�صارية كانت الناطق ��ة تاريخي ًا وفي
ال�ص ��دارة عن الم�صاركة ال�صيا�صية للم ��راأة .هذا التغيير قد يوؤدي اإلى انخفا�س م�صتوى
الم�صاركة ال�صيا�صية ب�صكل عام وبين الن�صاء على وجه الخ�صو�س.
ولعبت الح ��ركات الن�صائية والمنظمات غير الحكومية دور ًا تقني ًا هام ًا لتدريب وتجهيز
الن�صاء للمنا�صب ال�صيا�صية .ولكنها كانت اإمراأة واحدة في المنا�صب ال�صيا�صية ،وعملت
المنظم ��ات غير الحكومية عل ��ى دعمها ،وتجهيزها لدورها الجدي ��د وهو الحد الأدنى.
ف ��ي حين اأن ال ��ذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كدور لدع ��م الن�صاء المر�صحات،
وم ��ع ذل ��ك ،يالحظ اأن هذا ال ��دور ل يمكن اأن يح ��ل محل دور الأح ��زاب ال�صيا�صية في
دع ��م المراأة .المنظمات غير الحكومية ،الت ��ي تعتمد على دورة الم�صروع محدود المدة
للح�ص ��ول عل ��ى التمويل ،ل يمكن الحفاظ عل ��ى عملها في دعم الم ��راأة في المنا�صب
ال�صيا�صية .ونعمل وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع المنظمات الن�صائية غير الحكومية
عل ��ى �صد الفجوة ف ��ي الو�صول بالمر�صحات مرة واحدة لل�صلط ��ة .والدعوة لإن�صاء لجنة
تن�صي ��ق وطنية لجميع الن�صاء في المجال�س المحلية هي واحدة من الأدوات الم�صتخدمة
للو�ص ��ول للن�صاء بع ��د اأن يتم انتخابهن .وهذا متناول اأداة جدي ��دة لجميع الن�صاء بغ�س
النظر عن انتمائهن ال�صيا�صي وهو تحد لينظر في الم�صتقبل.
على العموم ،اأداء المراأة في النتخابات يعتمد على �صياقها ال�صيا�صي .فاإمراأة مر�صحة
ف ��ي مجل�س محل ��ي بدعم من الجهات المانحة يختلف اإختالف� � ًا كلي ًا عن اإمراأة مر�صحة
ع ��ن الحركة الإ�صالمية التي تقع في قري ��ة نائية ودون دعم من وزارة الحكم المحلي اأو
المانحين .ومع ذلك ،تمكن ��ت بع�س المجال�س المحلية التي يحكمها اأع�صاء اإ�صالميون
لح�ص ��د الدع ��م المحلي والعتماد عل ��ى ال�صرائ ��ب المحلية والعائ ��دات .ومن العوامل
الأخ ��رى التي تلعب دور ًا في تقييم اأداء المراأة هو م�صتوى التعليم ،والمهارات القيادية،
والتدري ��ب ال�صيا�صي ،بدعم م ��ن عائلتها وزوجها ،والحترام والثق ��ة المحلي ّين .ويمكن
تلخي� ��س ذلك باأن تمكي ��ن البيئة ال�صيا�صية ،ودعم الأطراف ودع ��م الأ�صرة وال�صفات
ال�صخ�صية والمهارات هي عوامل رئي�صية للنجاح.

الالمركزي ��ة لديه ��ا القدرة عل ��ى تمكين المواطني ��ن وتح�صين ظروفه ��م ،بما في ذلك
تل ��ك المجموع ��ات م ��ن الن�ص ��اء والفق ��راء ،والمجموعات العرقي ��ة والثني ��ة والأقليات
الجن�صي ��ة والديني ��ة التي اأ�صتبع ��دت تاريخي ًا .العدي ��د من الن�صاء والرج ��ال متحم�صون
حول تطبي ��ق الالمركزية ليتيح الفر� ��س للم�صاركة في الحياة العام ��ة ،ونحن ملتزمون
بال�صغ ��ط من اأجل م�ص ��اواة اأكبر بي ��ن الجن�صي ��ن والإن�صاف في النظ ��م الالمركزية.
 .3خو� ــس �لن�ش ــاء لالنتخاب ــات ف ــي فل�شطين :مق ��ررات تمهيدية للمكت ��ب ال�صيا�صي وم ��ع ذل ��ك ،ف� �اإن الأبح ��اث والتج ��ارب الم�صتركة ف ��ي الموؤتمر عمل ��ت على اإثب ��ات اأن
فف ��ي المجال� ��س المحلية حي ��ث كانت تعرف الم ��راأة على الم�صتوى المحل ��ي وفاعلة في الالمركزية لي�صت ح ًال �صحري ًا ول تفيد تلقائي ًا الن�صاء والرجال على حد �صواء.
الحياة العامة مثل مديرات المدار�س والمعلمين ،والنا�صطين الجتماعيين اأنهن حققن الالمركزي ��ة له ��ا ق ��درة عل ��ى اأن تع ��زز ق ��وة النخب ��ة بم ��ا ف ��ي ذل ��ك التميي ��ز �ص ��د
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الم ��راأة ،حي ��ث ف�ص ��ل ف ��ي كثي ��ر م ��ن الأحي ��ان لمعالج ��ة لي� ��س فق ��ط التميي ��ز بي ��ن هل تلقيت دعم ًا من الأ�صرة * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي؟
الجن�صي ��ن ،ولك ��ن اأي�ص� � ًا النق�صام ��ات الهيكلي ��ة الأخ ��رى وع ��دم الم�ص ��اواة.
 Totalما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
حما�س فتح
اأخرى م�صتقلة ي�صار
فتح
وتبي ��ن البحوث اأن مثل ه ��ذا التمييز وعدم الم�صاواة قد يك ��ون يتجلى من خالل العنف
نعم ،تلقيت دعم ًا
Count 180
55
21 137
8 401
اللفظي والج�صدي �صد المراأة بما في ذلك تلك التي من الجماعات المهم�صة.
 within % %96.3 %94.8 %100.0 %95.1 %100.0 %95.9ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

Crosstabulation
هل تلقيت دعم ًا
من الأ�صرة

ل ،مل اأتلقّ دعم ًا دون اإعاقة امل�صاركة

Count
7
3
0
7
0
17
 within % %3.7 %5.2ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
%0. %4.9
%0. %4.1
Total
Count 187
58
21 144
8 418
 within % %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

وف ��ي �صي ��اق م ��ا يخ� ��س الغ ��ذاء ف ��ي الوق ��ت الحال ��ي ،والطاق ��ة ،والمالي ��ة ،وتغير
المن ��اخ والأزم ��ات ،والم�صارك ��ة المحلي ��ة ف ��ي مج ��الت مث ��ل المي ��اه والأرا�ص ��ي،
The big majority got support from their families irrespective of their political affiliation
والطبيعي ��ة واإدارة الم ��وارد ،وال�صرف ال�صح ��ي وال�صحة ،والتعلي ��م ،والتخطيط،
حصلت األغلبية الكبيرة عى دعم أسرهم بصرف النظر عن إنتماءاتهم السياسية
�صكل ��ت ف ��ي كثي ��ر م ��ن الأحي ��ان ج ��زء ًا م ��ن �صيا�ص ��ات ال�ص ��وق ،والت ��ي و�صعت في
هل تلقيت دعم ًا من الحزب ال�صيا�صي * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي؟ Crosstabulation
الم�صتوي ��اتالعلي ��ا.
الم�صتوى التعليمي *هل تح�صرين اجتماعات المجل�س؟ Crosstabulation
Total
دائما
1
%100.0
3
%100.0
17
%100.0
44
%100.0
67
%100.0
99
%100.0
150
%100.0
7
%100.0
28
%100.0
2
%100.0
418
%100.0

اأبد ًا
0
%0.
2
%66.7
4
%23.5
6
%13.6
2
%3.0
4
%4.0
5
%3.3
0
%0.
0
%0.
0
%0.
23
%5.5

هل حت�صرين اجتماعات املجل�س؟
غالب ًا
نادر ًا
1
0
%100.0
%0.
1
0
%33.3
%0.
5
2
%29.4
%11.8
12
6
%27.3
%13.6
16
4
%23.9
%6.0
24
5
%24.2
%5.1
32
11
%21.3
%7.3
1
0
%14.3
%0.
5
1
%17.9
%3.6
0
0
%0.
%0.
97
29
%23.2
%6.9

دائم ًا
0
%0.
0
%0.
6
%35.3
20
%45.5
45
%67.2
66
%66.7
102
%68.0
6
%85.7
22
%78.6
2
%100.0
269
%64.4

Total

342

100

177

46

19

20

Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي
Count
 within %امل�صتوى التعليمي

امل�صتوى التعليمي

اأمي
ملم

Count
within a05n %
األعضاء الرجال
Count
within a05n %
العضوات النساء
Count
within a05n %
كل األعضاء
Count
within a05n %
Count

88

ابتدائي

21

60

اإعدادي

18

3

%12.5 %37.5 %5.0
144
8
418
%100.0 %100.0 %100.0

Count

ثانوي

7

Count

19

ل ،مل اأتَلق دعم ًا ،دون اإعاقة
امل�صاركة

 within % %10.2 %12.1 %4.8ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
اأعاق م�صاركتي يف النتخابات
Count
1
0
0
 within % %5.ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
%0.
%0.
مت رف�س الجابة على
Count
0
0
0
هذا البند
 within % %0.ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
%0.
%0.
Total
Count
187
58
21
 within % %100.0 %100.0 %100.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

Most candidates got support from the political parties especially in the left parties
دبلوم متو�صط

معظم المرشحات تلقين الدعم من األحزاب وخصوصا ً األحزاب اليسارية

ما �صكل الدعم الأ�صا�صي من الأ�صرة * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي Crosstabulation

بكالوريو�س
دبلوم عال
ماج�صتري
دكتوراة
Total

* a05n Crosstabulation

الرئيس

1

1

%41.7 %12.5 %21.1
2
1
4
%1.4 %12.5 %1.0

a05n

0
1-2
3-5
*6
0
17
30
122
77
246
89.5% 65.2% 68.9% 77.0% 71.9%
0
2
7
3
12
0%.
4.3% 4.0% 3.0% 3.5%
0
0
2
1
3
0%.
0%.
1.1% 1.0%
9%.
2
14
46
19
81
10.5% 30.4% 26.0% 19.0% 23.7%

305

3

64

51

167

هل تلقيت دعم ًا من
احلزب ال�صيا�صي

نعم ،تلقيت دعم ًا

 within % %89.3 %87.9 %95.2 %44.4 %37.5 %73.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

Very obvious correlation between education and attending meetings
واضح جدا ً العالقة بين التعليم وحضور االجتماعات

من يقوم بو�صع جدول اأعمال المجل�س؟

Total
فتح

اأخرى

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س

فتح

من يقوم بوضع جدول أعمال اجمللس؟

Total
فتح

اأخرى

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
حما�س
ي�صار
م�صتقلة

فتح

42

3

18

3

3

15

Count

دعم مايل

%10.1
12
%2.9

%37.5
0
%0.

%12.5
1
%7.

%14.3
0
%0.

%5.3
3
%5.3

%8.0
8
%4.3

 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

دعم �صيا�صي

352

5

120

18

49

160

Count

دعم تنظيمي
ومعنوي

 within % %85.6 %86.0 %85.7 %83.3 %62.5 %84.4ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
1
2
0
3
0
6
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
%5.
%3.5
%0.
%2.1
%0.
%1.4
Count
3
0
0
2
0
5
 within % %1.6ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
%0.
%0.
%1.4
%0.
%1.2
Count
187
57
21
144
8
417
 within % %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

ما �صكل الدعم الأ�صا�صي
من الأ�صرة

اأخرى
ل ينطبق
Total

Nuclear family gave important moral and organisationsl support
أعطت األسرة النووية مهمة الدعم المعنوي والتنظيمي

ه ��ل و�صل ��ت اإلى من�صبك في المجل� ��س البلدي /المحلي عن طري ��ق؟ * ما هو انتماوؤك
ال�صيا�صي Crosstabulation
Total

within a05n % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
The local governments reproduce the centralized pattern of exercising power
الحكومات المحلية تستنسخ نمط مركزية السلطة في الممارسة

 Totalما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
اأخرى م�صتقلة ي�صار
فتح
156

1

57

9

حما�س

فتح

22

67

Count

الكوتا

 within % %35.8 %37.9 %42.9 %39.6 %12.5 %37.3ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count 103
36
12
79
6 236
 within % %55.1 %62.1 %57.1 %54.9 %75.0 %56.5ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
تعيني/التوافق
Count
17
0
0
8
1
26
 within % %9.1ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
%0.
%0. %5.6 %12.5 %6.2
Total
Count 187
58
21 144
8 418
 within % %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

هل و�صلت اإىل من�صبك يف املجل�س
البلدي /املحلي عن طريق؟

النتخاب

Majority of the islamists reached the public office by elections, the majority of the left candidates
came to power by the quota, and fateh through nomination.
جاءت غالبية المرشللحين اإلسللالميين إلى الوظائف العامة عن طريق االنتخابات ،وجاءت غالبية المرشحين اليساريين إلى السلطة
.عن طريق الحصة ،وحركة فتح من خالل الترشيح
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النوع االجتماعي
م ��ا ه ��ي دورية تواج ��دك في المجل� ��س البل ��دي /المحلي * ما ه ��و انتم ��اوؤك ال�صيا�صي م ��ا �صب ��ب ع ��دم توا�صلك م ��ع الجمهور ال ��ذي انتخب ��ك؟ * ما ه ��و انتم ��اوؤك ال�صيا�صي
Crosstabulation
Total
فتح

اأخرى

Crosstabulation

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س

 Totalما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
اأخرى م�صتقلة ي�صار
فتح

فتح

243

2

82

13

37

109

%58.1
66
%15.8
14
%3.3
30
%7.2
65
%15.6
418
%100.0

%25.0
1
%12.5
0
%0.
2
%25.0
3
%37.5
8
%100.0

%56.9
14
%9.7
3
%2.1
12
%8.3
33
%22.9
144
%100.0

%61.9
5
%23.8
0
%0.
2
%9.5
1
%4.8
21
%100.0

%63.8
7
%12.1
4
%6.9
1
%1.7
9
%15.5
58
%100.0

%58.3
39
%20.9
7
%3.7
13
%7.0
19
%10.2
187
%100.0

Count

مرة واحدة يف الأ�صبوع

ما هي دورية تواجدك يف
املجل�س البلدي /املحلي

 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
 2-3مرات يف الأ�صبوع
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
 4-5مرات يف الأ�صبوع
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
تواجد دائم
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
اأخرى
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Total
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

Islamists are the highest in being present at least one time a week and others in being around
(permenantly )the left, independent and fateh
)اإلسالميون هم األعلى في التواجد على األقل مرة واحدة في األسبوع ،وآآلخرون حولهم بشكل دائم (اليسار ومستقلة وفتح

ل يوجد توا�صل ول عالقة * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي Crosstabulation
Total
فتح
51
%12.2
367
%87.8
418
%100.0

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
حما�س فتح
اأخرى م�صتقلة ي�صار
15
7
1
27
1
%8.0 %12.1 %4.8 %18.8 %12.5
172
51
20 117
7
%92.0 %87.9 %95.2 %81.3 %87.5
187
58
21 144
8
%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

نعم

ل يوجد توا�صل ول عالقة

ل
Total

No relation or communication are higher among independents and hamas.
عدم وجود عالقة أو تواصل هي األعلى بين حماس والمستقلين

21

13

0

حما�س

0

فتح

1

%14.3
%0. %48.1
%0. %41.2
2
1
2
0
7
%28.6 %100.0 %7.4
%0. %13.7
3
0
6
0
11
%42.9
%0. %22.2
%0. %21.6
1
0
6
1
12
%14.3
%0. %22.2 %100.0 %23.5
7
1
27
1
51
%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

7

Count

%46.7
2
%13.3
2
%13.3
4
%26.7
15
%100.0

 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

ما �صبب عدم توا�صلك
باجلمهور الذي انتخبك؟

�صيق الوقت
عدم الطلب من اجلمهور
العادات والتقاليد ل ت�صجع
اأخرى
Total

Islamists are more abide by customs and tradition as main reasons for not being in communication
with their constituencies followed by the independents and then fateh.
اإلسالميون أكثر التزاما ً بالعادات والتقاليد وهذه من األسباب الرئيسة لعدم التواصل مع دوائرهم االنتخابية التي يتبعها المستقلون,
ومن ثم فتح

ه ��ل اأنت عل ��ى ات�صال اأو عل ��ى عالقة بمنظمات /اتح ��ادات ن�صوية؟ * ما ه ��و انتماوؤك
ال�صيا�صي Crosstabulation
Total
فتح
276

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
ي�صار
م�صتقلة
اأخرى
74

7

15

حما�س

فتح

36

144

Count

نعم

هل اأنت على ات�صال اأو على عالقة
مبنظمات /احتادات ن�صوية؟

 within % 77.0% 62.1% 71.4% 51.4% 87.5% 66.0%ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
ل
Count
43
22
6
70
1
142
 within % 23.0% 37.9% 28.6% 48.6% 12.5% 34.0%ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Total
Count
187
58
21
144
8
418
 within % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

Fateh is the most in contact with women’s organizations and the least are the independents
and hamas.
.حركة فتح هي األكثر إتصاال ً مع المنظمات النسائية واألقل هم المستقلون وحماس

تحت الطلب في اأي وقت وفي اأي مكان * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
 Crosstabulationما الذي يمنع قيام هذه ال�صلة اأو العالقة بهذه المنظمات؟ * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Total
Crosstabulation
فتح
اأخرى م�صتقلة ي�صار حما�س
فتح
111
6
348
%77.1 %75.0 %83.3
33
2
70
%22.9 %25.0 %16.7
144
8
418
%100.0 %100.0 %100.0

163
49
19
%87.2 %84.5 %90.5
24
9
2
%12.8 %15.5 %9.5
187
58
21
%100.0 %100.0 %100.0

Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

حتت الطلب يف اأي وقت ويف اأي مكان

نعم
ل

Total

The leftists are more accountable to their constituencies compared to others and the least are
the independents.
.اليساريون هم أكثر عرضة للمساءلة إلى دوائرهم االنتخابية مقارنة مع اآلخرين وأقل من المستقلين

لقاءات دورية معلومة م�صبق ًا * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي Crosstabulation
Total
فتح
243
%58.1
175
%41.9
418
%100.0

اأخرى
5
%62.5
3
%37.5
8
%100.0

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س
33
15
77
%56.9 %71.4 %53.5
25
6
67
%43.1 %28.6 %46.5
58
21
144
%100.0 %100.0 %100.0

فتح
113
%60.4
74
%39.6
187
%100.0

Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Count
 within %ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

نعم

لقاءات دورية معلومة م�صبق ًا

Total
فتح

اأخرى

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س

12

0

8

1

2

%8.5

.%0

%11.4

%16.7

%9.1

29

0

14

0

9

%20.4

.%0

%20.0

.%0

%40.9

39

0

17

2

3

فتح
Count

1

 %2.3ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count

6

 %14.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count

17

 %39.5 %13.6 %33.3 %24.3 .%0 %27.5ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
19
8
3
31
1
62
 %44.2 %36.4 %50.0 %44.3 %100.0 %43.7ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
43
22
6
70
1
142
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

ما الذي مينع قيام هذه ال�صلة اأو
الختالف ال�صيا�صي
العالقة بهذه املنظمات؟
عدم جدوى هذه
املنظمات
عدم املعرفة
بوجودهم
اأخرى
Total

Hamas lack of trust in women’s organizations and unions.
حماس األقل ثقة في المنظمات النسوية واالتحادات

ل
Total

The same trend as above, independents are less accountable to their constituencies.
.نفس االتجاه على النحو الوارد أعاله،المستقلون هم أقل عرضة للمساءلة أمام جماهيرهم

ه ��ل مجل�صك ��م جزء من اأي ائتالف لتطوي ��ر دور المجال�س المحلي ��ة؟ * ما هو انتماوؤك
ال�صيا�صي Crosstabulation
Total
فتح

اأخرى

290

3

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س
95

16

52

فتح
124

Count

 %66.3 %89.7 %76.2 %66.0 %37.5 %69.4ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
63
6
5
49
5
128
 %33.7 %10.3 %23.8 %34.0 %62.5 %30.6ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
187
58
21
144
8
418
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

نعم

هل جمل�صكم جزء من اأي ائتالف لتطوير دور
املجال�س املحلية؟

ل
Total

Hamas works to learn from other institutions.
حماس تعمل على االستفادة من المؤسسات األخرى
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النوع االجتماعي
ه ��ل اأنت ع�صو في اأي ائتالف لتطوير دور المراأة في عمل المجال�س المحلية؟ * ما هو ه ��ل اأنت ع�صو في اأي ائتالف لتطوير دور الم ��راأة في عمل المجال�س المحلية؟ * ما هو
انتماوؤك ال�صيا�صي Crosstabulation
انتماوؤك ال�صيا�صي Crosstabulation
Total
فتح

اأخرى

186

4

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س
50

25

13

فتح
Count

94

%50.3 %43.1 %61.9 %34.7 %50.0 %44.5
93
33
8
94
4
232
%49.7 %56.9 %38.1 %65.3 %50.0 %55.5
187
58
21
144
8
418
%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

هل اأنت ع�صو يف اأي ائتالف لتطوير دور املراأة
نعم
يف عمل املجال�س املحلية؟
ل
Total

Independents and hamas are less interested in coalitions to develop women’s work in local
governments.
.المستقلون وحماس هم األقل اهتماما ً في تحالفات لتطوير عمل المرأة في الحكومات المحلية

Total
فتح

اأخرى

186

4

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س
50

13

25

فتح
Count

94

%50.3 %43.1 %61.9 %34.7 %50.0 %44.5
93
33
8
94
4
232
%49.7 %56.9 %38.1 %65.3 %50.0 %55.5
187
58
21
144
8
418
%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

هل اأنت ع�صو يف اأي ائتالف لتطوير دور املراأة
نعم
يف عمل املجال�س املحلية؟
ل
Total

Independents and hamas are less interested in coalitions to develop women’s work in local
governments.
.المستقلون وحماس هم األقل اهتماما في تحالفات لتطوير عمل المرأة في الحكومات المحلية

ه ��ل اأنت عل ��ى ات�صال اأو على عالقة بمنظم ��ات /اتحادات ن�صوية؟ * م ��ا هو انتماوؤك م ��ا هو انتم ��اوؤك ال�صيا�صي * ما هو م�صت ��وى م�صاركتك في عملية ت�صكي ��ل هذه اللجان؟
Crosstabulation
ال�صيا�صي Crosstabulation
Total
فتح

اأخرى

276

7

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س
74

15

36

Total
فتح
144

Count

 %77.0 %62.1 %71.4 %51.4 %87.5 %66.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
43
22
6
70
1
142
 %23.0 %37.9 %28.6 %48.6 %12.5 %34.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
187
58
21
144
8
418
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

هل اأنت على ات�صال اأو على عالقة مبنظمات/
نعم
احتادات ن�صوية؟
ل
Total

Fateh is the most in contact with women’s organizations and the least are the independents
and hamas.
.حركة فتح هي األكثر إتصاال ً مع المنظمات النسائية واألقل هم المستقلون وحماس

ما الذي يمنع قيام هذه ال�صلة اأو العالقة بهذه المنظمات؟ * ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
Crosstabulation
Total
فتح

اأخرى

12

0

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س
8

%11.4 .%0
%8.5
14
0
29
%20.0 .%0 %20.4
17
0
39
%24.3 .%0 %27.5
31
1
62
%44.3 %100.0 %43.7
70
1
142
%100.0 %100.0 %100.0

فتح
Count

1

2

1

%16.7
0
.%0
2
%33.3
3
%50.0
6
%100.0

%9.1
9
%40.9
3
%13.6
8
%36.4
22
%100.0

الختالف ال�صيا�صي

ما الذي مينع قيام هذه
ال�صلة اأو العالقة بهذه
املنظمات؟

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
عدم جدوى هذه املنظمات
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
عدم املعرفة بوجودهم
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
اأخرى
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Total
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

Hamas lack of trust in women’s organization and unions.
.حماس األقل ثقة في المنظمات النسوية واالتحادات

ه ��ل مجل�صكم ج ��زء من اأي ائتالف لتطوير دور المجال� ��س المحلية؟ * ما هو انتماوؤك
ال�صيا�صي Crosstabulation
Total
فتح

اأخرى

290

3

95

16

52

Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
حما�س
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ي�صار
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
م�صتقلة
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
اأخرى
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
Total
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
%90.0
فتح

Women in Hamas were more consulted in forming committees compared to women in leftist
parties or independents
.النساء في حركة حماس أكثر استشارة في تشكيل اللجان مقارنة مع النساء في األحزاب اليسارية أو المستقلين

%2.3
6
%14.0
17
%39.5
19
%44.2
43
%100.0

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي
م�صتقلة ي�صار حما�س

122
%100.0
42
%100.0
15
%100.0
87
%100.0
4
%100.0
270

ما هو م�صتوى م�صاركتك يف عملية ت�صكيل هذه اللجان؟
مت اإعالمك
اأخرى
متت ا�صت�صارتك
113
9
0
%92.6
%7.4
.%0
42
0
0
%100.0
.%0
.%0
11
3
1
%73.3
%20.0
%6.7
74
11
2
%85.1
%12.6
%2.3
3
0
1
%75.0
.%0
%25.0
243
23
4
%8.5
%1.5
%100.0

متت ا�صت�صارتك

فتح
124

%66.3 %89.7 %76.2 %66.0 %37.5 %69.4
63
6
5
49
5
128
%33.7 %10.3 %23.8 %34.0 %62.5 %30.6
187
58
21
144
8
418
%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

هل جمل�صكم جزء من اأي ائتالف لتطوير دور
نعم
املجال�س املحلية؟
ل
Total

Hamas works to learn from other institutions.
حماس تعمل على اإلستفادة من المؤسسات األخرى

 | 64جملة احلكم املحلي  -العدد  - 14كانون اأول 2012

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي * هل لديك علم بعمل هذه اللجان Crosstabulation
Total
150
%100.0
55
%100.0
19
%100.0
114
%100.0
6
%100.0
344

هل لديك علم بعمل هذه اللجان
ل
نعم
134
16
%89.3
%10.7
48
7
%87.3
%12.7
18
1
%94.7
%5.3
90
24
%78.9
%21.1
4
2
%66.7
%33.3
294
50
%14.5
%100.0

نعم
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
%85.5

فتح
حما�س
ي�صار

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

م�صتقلة
اأخرى
Total
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

Independents women are less aware of the committees working compared to women affiliated
to political parties.
.النساء المستقالت أقل وعيا ً في اللجان العاملة مقارنة بنساء تابعات ألحزاب سياسية

م ��ا ه ��و انتم ��اوؤك ال�صيا�ص ��ي * ب�ص ��كل ع ��ام كي ��ف تقيمي ��ن عم ��ل ه ��ذه اللج ��ان
Crosstabulation
Total
ممتاز
149
%100.0
55
%100.0
19
%100.0
115
%100.0
6
%100.0
344
%100.0

ب�صكل عام كيف تقيمني عمل هذه اللجان
ممتاز
جيد
�صيء
ل اأعرف
20
111
14
4
%13.4 %74.5
%9.4
%2.7
6
40
4
5
%10.9 %72.7
%7.3
%9.1
3
14
1
1
%15.8 %73.7
%5.3
%5.3
17
78
4
16
%14.8 %67.8
%3.5
%13.9
1
3
0
2
%16.7 %50.0
.%0
%33.3
47
246
23
28
%13.7 %71.5
%6.7
%8.1

Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within
Count
ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي % within

فتح

ما هو انتماوؤك ال�صيا�صي

حما�س
ي�صار
م�صتقلة
اأخرى
Total

Independent women are less able to evaluate the committees working compared to women in
political parties.
.النساء المستقالت أقل قدرة على تقييم عمل لجان المرأة من النساء في األحزاب السياسية

النوع االجتماعي

د .نجاة �أبو بكر �مر�أة �لتحدي و�لنجاحات
�إنها �شخ�شية ��شكالية و�مر�أة غير عادية ,عاندت
وتحدت و�قعها و�لمنظومة �لثقافية و�لفكرية لبيئتها,
�أكملت تح�شيلها �لعلمي وعملت �لكثير من �أجل
غيرها .تق ّلدت �لعديد من �لمنا�شب �لمهمة ومنها
نائب في �لمجل�س �لت�شريعي.وقد و�جهت �لموت عدة
مر�ت ,لكن �هلل كتب لها �لنجاة.

نجاة من مواليد عراب ��ة بمحافظة جنين عام (� ،)1963صجاي ��اه حتى ال�صكالية منه ��ا ،تم ّيزت بقدرة المواظبة
اإن�صان ��ة فل�صطينية �صقل ��ت �صخ�صيتها وبل ��ورت ثقّافتها والمواجهة رغم الظروف القاهرة.
بقدراتها الذاتية واإرادتها الفولذية واإح�صا�صها المرهف،
انتخب ��ت ف ��ي الع ��ام ( )2006ع�ص ��و ًا ف ��ي المجل� ��س
مما جعله ��ا امراأة مم ّيزة دائم� � ًا .التحقت بالجامعة بعد
الت�صريع ��ي الفل�صطين ��ي ،حي ��ث كان اله ��م الحا�صر في
معان ��اة طويلة مع الأهل وحققت رغبته ��ا وحلم طفولتها
ذهنها هي ق�صية المراأة والفق ��راء والطلبة،اإ�صافة اإلى
في درا�صة علم الجتماع -فرع �صحافة ،فكانت اأول فتاة
�صيدة الغزالة والأُرجوان اأُمنا فل�صطين.
في العائلة تدر�س في الجامعة ،وكم تعر�صت للتهديد بعد
اأي تظاهرة اأو اعتقال لرغامها على ترك الجامعة ،حيث اعتب ��رت د .نج ��اة اأب ��و بكر ال�صحاف ��ة ال�صلط ��ة الثانية
م�صاركته ��ا الن�صطة في العمل ال�صيا�صي ،عر�صها مرتين ولي�صت ال�صلطة الرابع ��ة ،لأنها ت�صتطيع اأن تُ�صعل وتنهي
لالعتق ��ال والتنكيل والتعليق على جدران غرف التحقيق حروب� � ًا ،فركزت دائم� � ًا على الإعالم ،و�ص ��رورة ح�صور
في �صجون الحتالل الإ�صرائيلي.
ق�صاي ��ا المراأة الفل�صطيني ��ة والعربية في ��ه ،لأنه لو كان
هن ��اك اإعالم حقيق ��ي ُيغطي دور الم ��راأة وحكاياها في
كان ��ت رئي�ص ��ة مجل�س الطلبة ط ��وال فت ��رة درا�صتها في
فل�صطي ��ن لوجدنا في كل بيت ق�صة وحكاية ،خا�صة واأن
جامع ��ة النجاح الوطني ��ة ومنتخبة في مجل� ��س ال�صبيبة
العال ��م ي�صه ��د للم ��راأة الفل�صطينية ،باأنه ��ا حالة مم ّيزة
للجامع ��ة ،وبا�صتم ��رار ح�ص ��دت اأعل ��ى الأ�ص ��وات بين
ولي�ص ��ت حالة بكائيات ول حالة ا�صت�صهاد اأو فقدان ،هي
ال�صباب والبنات ،فهي م ��ن عملت على تاأ�صي�س �صندوق
ق�صة تحدٍ وانت�صار ونجاح...
الطالب المحتاج في الجامعة.
تقل ��دت نجاة العديد م ��ن الم�صوؤولي ��ات ومنها( :مديرة
وف ��ي ع ��ام ( )1990قرر الحت ��الل الإ�صرائيل ��ي منعها
مرك ��ز الأموم ��ة والطفول ��ة ف ��ي نابل�س ،ومدي ��رة مكتب
م ��ن العم ��ل ،فل ��م تج ��روؤ اأي موؤ�ص�صة على قب ��ول طلبات
بي�صان لل�صحاف ��ة والإعالم ،ومديرة ق�ص ��م النتهاكات
توظيفها ،رغ ��م حاجتها لإعالة اأطفاله ��ا ،لكنها تحدت
وتدوين جميع خروق ��ات الحتالل في جمعية الدرا�صات
الظ ��رف والحتالل ،ففتحت مكتب� � ًا �صحافي ًا في مدينة
العربي ��ة «ال�صم ��ال» ،ومن�صق ��ة برامج تطوي ��ر المجتمع
نابل� ��س ،وكان الأول ف ��ي فل�صطين تقوده ام ��راأة .ولعدم
المحلي ف ��ي منطقة ال�صم ��ال «مركز الطفول ��ة المبكرة
اإمكاناته ��ا المادية ،ا�صطرت لأخذ خط هاتفي من عند
جمعية الدرا�ص ��ات العربية» ،ومدي ��رة العالقات العامة
الجي ��ران وكان اأث ��اث مكتبه ��ا م�صتعم � ً�ال ...وانت�صرت
في جامعة القد�س المفتوحة «منطقة نابل�س التعليمية»،
واأ�صبح ��ت الرقم ال�صعب بي ��ن المكاتب ال�صحافية في
ومديرة مكت ��ب وزارة التموين محافظ ��ة نابل�س ،ومدير
ال�صم ��ال ،حيث ب ��داأ دخلها بخم�صين دين ��ار ًا �صهري ًا اإلى
عام دائرة حماية الم�صتهلك في وزارة القت�صاد).
اأن و�ص ��ل األ ��ف دولر .وه ��ي �صاحبة مقول ��ة من يرغب
ف ��ي الو�ص ��ول اإل ��ى الحقيق ��ة علي ��ه اأن يعم ��ل �صحافي ًا ،ف ��ي حين �صغل ��ت المحط ��ات الن�صالية الآتي ��ة  :من�صقة
وان ال�صحاف ��ي حقيق ��ة ،وال�ص� �وؤال معرف ��ة .وخل ��ف ال�صبيب ��ة الطالبية في مدار�س عراب ��ة وجنين ،ومن�صقة
عيونه ��ا المتحف ��زة والمتحدي ��ة يكمن اإن�ص ��ان رائع بكل �ص� �وؤون طالبية ف ��ي جامعة النج ��اح الوطني ��ة (الدائرة

�شمر قنعري

من�صقة العالقات العامة والإعالم  -نابل�س

الأمنية) ،وع�صو مجل�س �صبيبة اأعلى في جامعة النجاح
الوطنية لمدة اأربع �صنوات بالنتخاب ،وع�صو موؤ�ص�س في
لجان المراأة للعمل الجتماعي ،وع�صو مجل�س موؤ�ص�صات
ونقاب ��ات ،وع�صو مجل�س عالقات خارجي ��ة لحركة فتح
«مفو�صية فت ��ح للعالقات الخارجي ��ة» ،وع�صو المحكمة
الحركية لحركة فت ��ح ،وع�صو هيئات وموؤ�ص�صات مجتمع
مدن ��ي ،ورئي�صة جمعية رابعة العدوي ��ة للتنمية والتعليم،
وع�ص ��و لجنة اإقليم نابل�س منتخبة ،وع�صو هيئة م�صاندة
وم�صاع ��دة الأ�ص ��رى في ال�صج ��ون الإ�صرائيلي ��ة ،ونائب
ف ��ي المجل� ��س الت�صريع ��ي الفل�صطين ��ي ع ��ام ()2006
بالنتخ ��اب ،وع�ص ��و المجل� ��س الثوري لحرك ��ة التحرير
الوطني الفل�صطيني «فتح».
ت�صعر للحظات باأنها امراأة كا�صرة اأو مت�صلطة ،لكنك اذا
ما عرفتها وعرفت �صجاياها� ،صتاأ�صرك حن ّيتها ال�صارمة،
وعذوبته ��ا الجارفة والتي تمالأ الحناي ��ا والمتحفزة دوم ًا
على التحدي والعطاء الذي ل ينقطع اأبد ًا ،اإذ ًا هي ال�صهل
الممتنع ال ��ذي اأر�صى العديد من الب�صم ��ات والإنجازات
وبعمل دوؤوب ل يكل مهما كانت الظروف.
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قضايا

جولة �نتخابات جديدة للهيئات �لمحلية �شهدتها مدن وقرى �ل�شفة �لغربية ,وبالرغم
من عدم �نتظامها في فل�شطين ,لكنها تثير في �ل�شارع �لكثير من �لحر�ك �ل�شيا�شي
و�لجتماعي وتفتح على هام�شها �لكثير من �لملفات� ,لتى قلما يتم �لتطرق �إليها في
�لأوقات �لعادية بعيد�ً عن �لمو��شم �لنتخابية .ومن بين هذه �لق�شايا و�لملفات حقوق
�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة ذ�ت �ل�شلة بعمل �لهيئات �لمحلية ووز�رة �لحكم �لمحلي ,كالحق
في �لو�شول �إلى �لأماكن �لعامة وحرية �لحركة في بيئة �شكنية �آمنة ومالئمة ,حيث
�لهيئات �لمحلية ووز�رة �لحكم �لمحلي� ,لم�شوؤول �لأول و�لأخير عن كفالتها.
كم ��ا ُتث ��ار ف ��ي الموا�ص ��م النتخابي ��ة ،م�صاألة حق
الأ�صخا� ��س ذوي الإعاق ��ة للم�صارك ��ة الفعلي ��ة في
النتخاب ��ات ت�صويت� � ًا وتر�صيح� � ًا .فهل حق� � ًا ندرك
اأهمي ��ة العالقة بي ��ن هذه ال�صريح ��ة والنتخابات؟
وهل فكرن ��ا في كيفية و�صع ق�صاي ��ا هذه ال�صريحة
عل ��ى المائ ��دة اأم ��ام المر�صحي ��ن والناخبي ��ن
والم�صوؤولي ��ن؟ ه ��ذا م ��ا �صنح ��اول الإجاب ��ة عن ��ه،
راجي ��ن اأن ياأخذها جميع ذوي العالقة على محمل
الجد ،خا�صة ن�صطاء حركة حقوق الأ�صخا�س ذوي
الإعاقة .ففي البداي ��ة نتوجه اإلى لجنة النتخابات
المركزي ��ة ،ونت�صاءل ه ��ل قامت باتخ ��اذ التدابير
الإداري ��ة وال�صتع ��دادات الت ��ى تكف ��ل لالأ�صخا�س
ذوي الإعاق ��ة حقه ��م ف ��ي الم�صارك ��ة ف ��ي العملية
النتخابي ��ة؟ وه ��ل حر�ص ��ت عل ��ى اأن تك ��ون كاف ��ة
المحط ��ات النتخابية ف ��ي مبانٍ م�صهل ��ة ومالئمة
يمك ��ن لالأ�صخا� ��س ذوي الإعاق ��ة الو�ص ��ول اإليه ��ا
ودخوله ��ا والخروج منه ��ا ب�صهولة واأم ��ان ،دون اأن
يتعر�صوا لالإحراج والم�صايقات؟ ثم هل تم تدريب
العاملي ��ن ف ��ي المحط ��ات النتخابي ��ة عل ��ى كيفية
تنظي ��م عملية الت�صوي ��ت لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة
بمختل ��ف الف ��روق الفردي ��ة لديه ��م؟ ،ونتوجه اإلى
زمالئن ��ا الأ�صخا�س ذوي الإعاق ��ة ،هل تر�صحتم ؟
وه ��ل �صت�صاركون ف ��ي القتراع ؟ اأم ه ��ل �صتكتفون
ب ��دور المتفرج والتح�صر على م ��ا تلقونه من تمييز
وتجاهل من الهيئات المحلية؟.
اأق ��ول وب ��كل ح ��زم اأمامك ��م فر�ص ��ة ذهبي ��ة ،قلما
تتك ��رر لفر� ��س ق�صاياك ��م وحقوقكم عل ��ى اأجندة
المر�صحين ف ��ي انتخابات الهيئ ��ات المحلية .فهم
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وبفع ��ل �صيط ��رة النزاع ��ات الحزبي ��ة والع�صائري ��ة
وت�ص ��اوؤل الهتمام ��ات بق�صاي ��ا التنمي ��ة وحق ��وق
الإن�ص ��ان ،لن يتذكروا ق�صايانا وحقوقنا اإ ّل من رحم
ربي.واإن تذكرها البع�س ل�صبب اأو لآخر فلن يتمكنوا
من تناوله ��ا ،ب�صبب قلة الخب ��رة والوعي بها .لذلك
اأنتم مدعوون لإث ��ارة ق�صاياكم وحقوقكم من خالل
و�صائل الإعالم واإلى ا�صت ��دراج المر�صحين لو�صعها
عل ��ى �صلم اأولويات برامجه ��م النتخابية ،وذلك من
خالل المناظ ��رات والر�صائ ��ل والجتماعات العامة
والخا�ص ��ة الحزبي ��ة والع�صائري ��ة .وكذل ��ك يمكنن ��ا
تكري� ��س ق�صاي ��ا وحق ��وق الأ�صخا� ��س ذوي الإعاقة
كق�صايا راأي عام ،تدخل �صمن اهتمامات الناخبين
الت ��ى ياأخذونها بعين العتبار وهم يدلون باأ�صواتهم
ويناق�ص ��ون برام ��ج الكت ��ل النتخابي ��ة .فه ��ل نح ��ن
جاه ��زون؟ هل نعل ��م جيد ًا ماذا نري ��د من مر�صحي
الهيئات المحلية ومن الناخبين؟.
عل ��ى �صعي ��د اآخ ��ر ن ��رى الكت ��ل النتخابي ��ة وف ��ي
معر�س التروي ��ج لمر�صحيها تبدع في طرح الق�صايا
والم�صاري ��ع الت ��ي �ص ��وف تعم ��ل عل ��ى معالجتها في
ح ��ال فوزها ف ��ي النتخابات ،حيث نط ��رح الت�صاوؤل
الم�ص ��روع ،ه ��ل و�صعت ��م ق�صاي ��ا الأ�صخا� ��س ذوي
الإعاق ��ة وحقوقه ��م عل ��ى ج ��دول اأعمالك ��م؟ وه ��ل
خط ��رت في بالك ��م من حيث المب ��داأ؟ ونقول لجميع
المر�صحي ��ن اأن جمي ��ع الهيئ ��ات المحلي ��ة لها الحق
ف ��ي ت�صكيل لجان نوعي ��ة لمعالجة ق�صاي ��ا الجمهور
المختلف ��ة ،وعلي ��ه ،ونن�ص ��ح الجمي ��ع بالتفكي ��ر في
ت�صكي ��ل لج ��ان خا�صة بالأ�صخا� ��س ذوي الإعاقة في
برامجه ��م النتخابية ،وندعوهم اإل ��ى و�صع جداول

زياد عمرو

م�صت�صار وزارة ال�صوؤون الجتماعية
لالأ�صخا�س ذوي الإعاقات

زمني ��ة لتنفيذ بنود قانون حق ��وق المعوقين الخا�صة
بالت�صهي ��الت ف ��ي المن�ص� �اآت العام ��ة ،خا�ص ��ة واأن
المهتمين بق�صاي ��ا الأ�صخا�س ذوي الإعاقة ي�صكلون
ق ��وة انتخابية ل ي�صتهان بها ،ويتمتعون بالوعي الذي
يمكنهم م ��ن مجادل ��ة المر�صحي ��ن وم�صاءلتهم عن
مدى اهتمامهم بحقوقهم في مجتمعاتهم المحلية.
اأم ��ا بالن�صبة ل ��وزارة الحكم المحل ��ي الم�صوؤولة عن
متابعة هذا الملف� ،صتج ��د نف�صها م�صطرة لخو�س
غم ��اره باأعل ��ى درج ��ة م ��ن الم�صوؤولي ��ة والماأ�ص�صة،
و�صت�ص ��ع ال�صواب ��ط واللوائ ��ح الإجرائي ��ة لتنظيم ��ه
خا�ص� � ًة عندم ��ا تالح ��ظ ارتف ��اع م�صت ��وى اهتم ��ام
الجمه ��ور والمر�صحي ��ن وحرك ��ة حق ��وق الأ�صخا�س
ذوي الإعاقة به.
وف ��ي الختام ل ي�صعن ��ا اإ ّل اأن ن�صير اإلى اأن الحمالت
النتخابي ��ة ت�ص ��كل فر�ص ��ة ذهبي ��ة لالأ�صخا�س ذوي
الإعاق ��ة ،لي�صع ��وا ق�صاياه ��م وحقوقه ��م بقوة على
�صلم اأولويات المر�صحي ��ن ولجنة النتخابات ووزارة
الحك ��م المحل ��ي على حد �ص ��واء .وف ��ي ذات الوقت
فر�ص ��ة للمر�صحين ليك�صفوا عن م ��دى جديتهم في
معالجة ق�صايا هذه ال�صريحة ب�صكل �صحيح .ويثبتوا
اهتمامه ��م بالق�صاي ��ا التنموي ��ة الوطني ��ة الملح ��ة.
وه ��ي اأي�ص ًا فر�ص ��ة لتوعية الجمه ��ور بتلك الحقوق،
علم� � ًا باأن ه ��ذه ال�صريحة ت�ص ��كل ( )%7من مجموع
المواطني ��ن الفل�صطينيين .فه ��ل نحن على ا�صتعداد
للقي ��ام بواجباتن ��ا للنهو� ��س به ��ذا المل ��ف كل فيما
يخ�صه؟؟؟!.

قضايا

بين �لهوية و�لتهويد
يقع و�دي قانا في �لمنطقة �ل�شمالية �لغربية من بلدة دير��شتيا في محافظة
�شلفيت ويبعد عنها م�شافة ثالثة كيلو متر�ت .و�لقرى �لمحيطة بالو�دي من
�لجهة �ل�شمالية (جين�شافوط ,وكفر لقف ,وعزون) ,ومن �لجهة �لغربية
(�شنيريا ,وكفر ثلث) ,ومن �لجهة �لجنوبية قر�وة بني ح�شان ,ومن �لجهة
�ل�شرقية �ماتين ودير��شتيا �لتي تمتلك معظم �أر��شيه �لبالغة م�شاحتها ()10
�آلف دونم ,ومن �أهم �لمزروعات في �لو�دي �أ�شجار �لحم�شيات ,كما ي�شتهر
�لو�دي بعيون �لماء و�لينابيع �لمنت�شرة و�لتي بلغت ( )11عين مياه ,نذكر منها
(عين �لحية ,وعين �لمعا�شر ,وعين �لجوزة ,وعين �لفو�ر ,وعين �لب�شة ,وعين
�لتنور ,وعين �أبو �شحادة).

نعيم رم�شان

من�صق العالقات العامة والإعالم � -صلفيت

وم�صتعم ��رة نوفيم التي تراقب م ��ن خالل �صبابيكها الطري ��ق الممتد على طول ال ��وادي ،وترميم البيوت
كل دبي ��ب نملة ف ��ي ال ��وادي ،ومن الجه ��ة ال�صمالية الموجودة في الوادي ،وتوفير مولدات كهرباء �صمن
تحا�صر ال ��وادي الم�صتعمرات الثالث كرني �صمرون م�صروع ممول عن طريق وزارة الحكم المحلي).
وجنات �صمرون ومعالي �صمرون).
ومن اأج ��ل الحفاظ على الهوي ��ة الفل�صطينية للوادي
وف ��ي الآون ��ة الأخي ��رة تعر� ��س ال ��وادي اإل ��ى هجمة والمنطقة ومن اأجل مقاومة تهويده من قبل الحتالل
ا�صتيطاني ��ة �صر�ص ��ة تمثل ��ت باقت ��الع المئ ��ات م ��ن وقطع ��ان م�صتوطنيه ،فق ��د قامت ال�صلط ��ة الوطنية
اأ�صجارالزيتون والحم�صيات ،كما تم ت�صليم عدد من الفل�صطيني ��ة ممثل ��ة بموؤ�ص�صاتها بدع ��م المزارعين
المزارعي ��ن اخطارات لقتالع الف اأ�صجار الزيتون في الوادي ،واإقامة الن�صاطات الثقافية والتراثية في
بحج ��ة اأن الوادي محمية طبيعية ،وفي اطار مقاومة بلدة دي ��ر ا�صتيا .وتما�صي ًا مع �صيا�ص ��ة وزارة الحكم
الحت ��الل وا�صتيطانه تم تنفيذ بع� ��س الم�صاريع في المحل ��ي فق ��د تم عق ��د لجن ��ة التخطي ��ط والتنظيم
وادي قان ��ا ومنها (تاأهيل عي ��ن الب�صة باإ�صراف من العمراني على اأرا�صيه المهددة بالم�صادرة.
وقب ��ل عام ( ،)1967كان يقيم ف ��ي الوادي ع�صرات
مجموع ��ة الهيدرولوجيي ��ن الفل�صطينيي ��ن ،وتاأهيل
العائ ��الت العامل ��ة ف ��ي الزراع ��ة ف ��ي بياراته ��م
واأرا�صيه ��م ومرب ��و الحيوان ��ات .وكان ع ��دد م ��ن
المزارعين ي�صكنون في (�صقايف) من ال�صفيح ،في
حي ��ن تمكن عدد اآخر من بناء اأربعة بيوت ا�صمنتية،
اأما بعد عام ( )1967فقد تناق�س عدد ال�صكان في
الوادي ب�صبب ظروف الحت ��الل ،خا�صة م�صتعمريه
ف ��ي الم�صتعم ��رات الت ��ي اأحاطت بال ��وادي من كافة
الجهات.
وق ��د اأقيم ��ت عل ��ى اأرا�صي ال ��وادي وعل ��ى الأرا�صي
المطلة عليه �ص ��ت م�صتعمرات وهي (عمانوئيل التي
تحا�صره من ال�صرق ،ومن الجنوب م�صتعمرة يا كير
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على مر �لع�شور

الحلقة ال�صاد�صة

د.ح�شني عبد �لقادر
القد�س

بد�أت منذ �لفتح �لعمري للقد�س عملية �إعادة تعريب �لمدينة .فقد وفد �إليها عدد كبير من �شحابة ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه
و�شلم ,و�أبناء �لقبائل �لعربية ,وهناك من �ل�شحابة دفنو� في بيت �لمقد�س ,ومنذ ذلك �لوقت لم ينقطع مجيء �لقادمين �إلى
�لقد�س من �شحابة وتابعين وعباد و�شوفية و��شتمر ذلك في مختلف �لع�شور �لإ�شالمية.
واهت ��م الخلف ��اء الأموي ��ون بالقد�س ب�ص ��كل كبير وحظيت ف ��ي عهدهم بمظاهر
الحترام والتقدي�س واأهم مظاهر الهتمام الأموي بالقد�س :

وظل ��ت بيت المقد� ��س وجهة للفقه ��اء والمتعبدي ��ن ،واأ�صبحت مرك ��ز ًا للن�صاط
الفك ��ري في ظل الحرية الدينية ،التي اأتاحه ��ا الحكم الإ�صالمي.ومع اأن الطابع
الع�صك ��ري طغى زمن ًا طوي � ً�ال على جند فل�صطي ��ن وولية ال�ص ��ام عموم ًا ،ب�صبب
قربه ��ا من الثغور ،فق ��د هيمن اله ��دوء والطمئنان اللذين انطلق ��ت في ظلهما
الحرك ��ة العمرانية الوا�صعة في جند فل�صطي ��ن عموم ًا ،وبيت المقد�س على وجه
الخ�صو�س ،حيث تم بناء قبة ال�صخرة والم�صجد الأق�صى المبارك ،ف�ص ًال عن
اإعادة تخطيط المدينة وعمرانها.

•زاره ��ا كل من معاوية ب ��ن اأبي �صفيان وعبد الملك بن م ��روان و�صليمان بن
عبد الملك وعمر بن عبد العزيز.
•بويع فيها عدد من الخلفاء الأمويين ،ففيها اتخذ معاوية البيعة العامة �صنة
( )41ه�جري ،وكذلك فعل كل من عبد الملك بن مروان وابنه �صليمان.
•اإن اأعظ ��م ماآثر الأمويي�ن في بي�ت المقد�س هو بناء الخليفة عبد الملك بن
م ��روان لقبة ال�صخرة ع ��ام ()72ه�جري ( )691مي ��الدي ،وبناء الخليفة وهن ��اك مب ��ادئ اأ�صا�صي ��ة التزم به ��ا مخططو الم ��دن الإ�صالمي ��ة ،وظهرت في
الولي ��د بن عبد الملك الم�ص�جد الأق�ص ��ى ب�صكله الحالي عام ()90ه�جري
مدين ��ة القد�س ،ف ��ي طليعتها العالقة الوثيق ��ة بين متطلبات الدي ��ن ومتطلبات
( )708ميالدي.
العمران ،مع مراعاة المبادئ الفني ��ة الجتماعية والبيئية عند التخطيط .ومن
واأ�صبح ��ت بيت المقد�س في الع�صر الأم ��وي ،جزء ًا من ولية ال�صام ،التي كانت اأه ��م المب ��ادئ التي روعي ��ت اأن الم�صجد يج ��ب اأن يكون في القل ��ب من الوحدة
تمت ��د من البح ��ر المتو�صط في الغرب اإل ��ى البادية والفرات ف ��ي ال�صرق ،واأخر التخطيطية ،ويتفرع منه ن�صيج المدينة المعماري ،ولهذا كان الم�صجد الأق�صى
حدودها ما يلي م�ص ��ر ،رفح ،وما يلي الروم الثغور.وتبعت جند فل�صطين ،الذي ه ��و الب� �وؤرة الأ�صا�صية في تخطيط ه ��ذه المدينة ي�صاف اإلى ذل ��ك التجان�س مع
انتقل مركزه من اللد اإلى الرملة ،التي بنيت حديث ًا.
البيئة �صمن روحية واحدة.
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وق ��د حر� ��س المخطط على ع ��دم اإغفال ع ��ادات ال�ص ��كان الع ��رب وتقاليدهم اأن �صيا�ص ��ة الأمويين تج ��اه القد�س جعلتهم ي�صتغلونها ا�صتغ ��ال ًل �صيا�صي ًا لتاأكيد
وثقافته ��م ،وانعك�س هذا في اإقامة الأحياء ال�صكنية ،وما يت�صل بها من خدمات �صرعي ��ة حكمه ��م ،ولك ��ن هذا لم يثب ��ت بهذه ال�ص ��ورة ،واإن ثبت ب�ص ��ور اأخرى
رئي�ص ��ة كالم�صاج ��د والأ�صواق والمدار� ��س والمالعب والخدم ��ات ال�صحية التي �صتاأتي.
كانت كلها مرتبطة مع الأحياء ال�صكنية ،كما حافظ على تراثها الثقافي والبيئي
والمعم ��اري ل�صم ��ان عدم اإدخال عنا�ص ��ر غريبة عليه ،واإزال ��ة اإي جزء منه مع لق ��د تحكم عام ��الن كبيران ف ��ي �صيا�صة بني اأمي ��ة نحو القد� ��س ،وهما :مكانة
المدين ��ة وم�صجدِ ه ��ا المب ��ارك ،ث ��م قربها م ��ن دم�صق مرك ��ز الدول ��ة الأموية
الهتمام بالترميم الم�صتمر.
وعا�صمتها.
فق ��د كان الم�صجد الب� �وؤرة الرئي�صة للمدينة ،وهو ي�صكل مع قبة ال�صخرة اإنجاز ًا
معماري� � ًا فري ��د ًا من نوعه ،وتعد قب ��ة ال�صخرة التي لم يقل ��د الم�صلمون بناءها وب ��داأ معاوي ��ة ب ��ن اأبي �صفي ��ان باأخ ��ذ البيعة من النا� ��س على الخالف ��ة في بيت
ف ��ي الم�صاج ��د من اأولى القب ��اب التي بنيت في الإ�صالم ،كم ��ا تعد من العنا�صر المقد�س ،ولعل ��ه اأراد باأخذها هناك اأن يوؤكد �صرعية هذه البيعة ،حيث ياأخذها
المعمارية النادرة من حيث المادة والت�صميم ،وهي ت�صكل مع الم�صجد الأق�صى ف ��ي مكان طاهر مبارك ،و�صار على هذه الخط ��وة خليفتان اآخران من بني اأمية
نمط� � ًا جدي ��د ًا في العم ��ارة العربي ��ة الإ�صالمي ��ة ،ا�صتم ��د اأ�صوله م ��ن العقيدة وهما :الوليد بن عبد الملك واأخوه �صليمان.
الإ�صالمي ��ة ،وبع� ��س الط ��رز المعمارية العربي ��ة ال�صابقة لالإ�ص ��الم ،ف�ص ًال عن واإذا كان عب ��د الملك بن مروان وابنه الوليد ق ��د منحا الحرم القد�صي اهتمام ًا
بع�س الموؤثرات المحلية.
خا�ص ًا ،و�صيدا الم�صجدين المباركين :م�صجد قبة ال�صخرة ،والم�صجد الأق�صى
لك ��ن البناء لم يك ��ن مقتب�ص ًا ،واإنما مح� �ور ًا مطور ًا ومبتكر ًا بما ي� �وؤدي الوظيفة الذي بناه عمر بن الخطاب قبلهما ،فاإن �صليمان بن عبد الملك مكث زمن ًا اأمير ًا
ّ
الديني ��ة ،ول يتعار� ��س م ��ع تعالي ��م الإ�صالم م ��ن جهة ،وبم ��ا تو�ص ��ل اإليه الفن عل ��ى فل�صطين ،وكان يح ��ب الجلو�س تحت قبة ال�صل�صل ��ة باأر�س الحرم القد�صي
المعم ��اري الإ�صالمي م ��ن جهة اأخرى ،فكان ��ت المح�صلة بروز ط ��راز معماري ال�صري ��ف ،ولم يكتف باأخ ��ذ البيعة من النا�س على �صط ��ح �صخرة بيت المقد�س
والنا� � ُ�س من حوله ،والمال الوفير و ُكتّاب الدواوين اإل ��ى جانبه ،بل كاد اأن يتخذ
جديد هو الطراز العربي الإ�صالمي.
مدينة القد�س اأو الرملة عا�صمة ل ُملكه.
ولم تقت�صر عمارة الع�صر الأموي في بيت المقد�س ،على بناء الم�صجد الأق�صى
وقبة ال�صخ ��رة ،فقد تم بناء قبة ال�صل�صلة ،الواقع ��ة �صرقي قبة ال�صخرة ،وهي اإن و�صف مدينة القد�س في زمان بني اأمية يك�صف عن اهتمامهم بها وباأ�صوارها
وبناياته ��ا ،فقد كان للقد� ��س يومئذ �صور ،وكان على ذلك ال�ص ��ور اأربعة وثمانون
مال�صقة لها ،وت�صغرها حجم ًا.
برج� � ًا ،ول ��ه �صتة اأبواب ،ثالثة منه ��ا فقط يدخل النا�س منه ��ا ويخرجون :واحد
ومم ��ا بناه الأمويون في بيت المقد� ��س دار الإمارة ،في الزاوية الجنوبية الغربية غربي المدينة ،والثاني �صرقيها ،والثالث في ال�صمال.
من الحرم ال�صريف ،وهي ثالثة ق�صور تتطابق من حيث الهند�صة المعمارية مع
وكان يوؤم المدينة في اليوم الخام�س ع�صر من �صهر اأيلول من كل �صنة ،جماهير
الق�صور الأموية ،التي اكت�صفت في اأنحاء متفرقة من الأردن وفل�صطين.
غفيرة من مختلف الأجنا�س والأديان بق�صد التجارة ،ويق�صي هوؤلء فيها ب�صعة
وكان ��ت دار الإمارة مقر ًا للوالي وللموظفين ،كما ت ��م اأي�ص ًا بناء الباب الذهبي ،اأي ��ام .وكان فيها م�صجد مربع الأ�صالعُ ،بني من حج ��ارة واأعمدة �صخمة نقلت
واأبني ��ة اإداري ��ة اأخرى ،وفي عه ��د �صليمان بن عبد الملك �صي ��د حمام في الجهة من الأطالل المجاورة .وهو يت�صع لثالثة اآلف من الم�صلين...
الغربية من الحرم ،كان خا�ص ًا بخدام الم�صجد الأق�صى وم�صجد قبة ال�صخرة.
وكان جب ��ل الزيتون مغطى باأ�صجار العنب والزيت ��ون .وكان �صكان بيت المقد�س
وتذكر العديد من الم�صادر التاريخية اأنه في الفترة التي بني فيها م�صجدا قبة يومئذ ياأتون بالأخ�صاب الت ��ي يحتاجون اإليها من اأجل البناء والوقود ،تنقل على
ال�صخ ��رة والأق�صى ،بني اأي�ص ًا مهد عي�صى علي ��ه ال�صالم وم�صجده ،وقد و�صفه الجمال من غابة كثيفة واقعة على بعد ثالثة اأميال من الخليل اإلى ال�صمال.
بع�س الرحال ��ة والجغرافيين ،و�صف ًا يقرب مما هو عليه الآن .يقع هذا الأثر في
الزاوي ��ة الجنوبية ال�صرقية ل�ص ��ور المدينة ،وينزل اإليه بخم� ��س وثالثين درجة،
وفي ��ه قبة �صغيرة تقوم على اأربعة اأعمدة ،وتحته ��ا حو�س حجري يقال اإنه مهد
عي�ص ��ى عليه ال�صالم ،واأم ��ام المهد محراب حجري ب�صي ��ط التجويف ،يقال اأنه
الم ��كان الذي كانت تتعبد فيه ال�صيدة مريم ،وفي ركن ��ه مو�صع يقال اإنه مو�صع
�صيدن ��ا جبريل ،ويوجد باب حديدي في الجدار الجنوب ��ي .يتكون هذا الأثر من
�صاح ��ة مربعة ال�صكل ،واأر�صيته مفرو�صة بالبالط الحجري ،وجدرانه مبنية من
حجارة كبيرة جد ًا ،وي�صكل جداره ال�صرقي الزاوية ال�صرقية ل�صور القد�س و�صور
الحرم ال�صريف.
ولعل هذا ما دفع بع�س رواة التاريخ اإلى اأن يزعم اأن عبد الملك بن مروان اأراد
من بن ��اء م�صجد قبة ال�صخرة َ
�صرف النا�س عن الم�صجد الحرام!! ومعنى هذا

جملة احلكم املحلي  -العدد  - 14كانون اأول 69 | 2012

من قلب الوطن
والموؤرخ ��ون الم�صلم ��ون يروون ق�صة البناء هكذا« :لم ��ا اأراد عبد الملك عمارة
بي ��ت المقد�س وجه اإلي ��ه بالأموال والعمال ،ووكل بالعمل رج ��اء بن َح ْي َو َة ويزيد
بن �صالم موله ،وجمع ال�ص َّناع من اأطراف البالد ،واأر�صلهم اإلى بيت المقد�س،
واأر�ص ��ل اإلي ��ه بالأموال الجزيلة الكثي ��رة ،واأمر رجاء بن حي ��وة ويزيد اأن يفرغا
الأموال اإفراغا ،ول يتوقفا فيه ،فبثوا النفقات ،واأكثروا ،فبنوا القبة فجاءت من
اأح�صن البناء ،وفر�صاها بالرخام الملون ،وعمال للقبة جاللين (اأي غطاءين):
اأحدهم ��ا م ��ن اليود الأحمر لل�صتاء ،واآخر من اأدم لل�صي ��ف ،وحفا القبة باأنواع
ال�صت ��ور ،واأقام ��ا لها �صدن ��ة وخداما باأن ��واع الطيب والم�صك والعنب ��ر والماورد وعل ��ى الرغم من اأن اهتمام عبد الملك بتجدي ��د م�صجد عمر المقام في اأر�س
الح ��رم القد�ص ��ي (الم�صجد الأق�ص ��ى الحالي) لم ي�صل اإل ��ى م�صتوى اهتمامه
والزعفران».
بم�صجد قبة ال�صخرة ،فاإنه بنى م�صجد عمر بناء بديع ًا ،واأتم البناء ابنه الوليد
«وكانوا يبخرون القبة والم�صجد من الليل ،وجعل فيها من قناديل الذهب والف�صة من بعده« ،وكان فيه (اأي في الحرم كله بم�صجديه) في ذلك الوقت من الخ�صب
و�صال�صل الذهب والف�صة �صيئ ًا كثير ًا ،وجعل فيها العود القماري المغلف بالم�صك ،الم�صق ��ف – �ص ��وى اأعم ��دة خ�ص ��ب – (�صت ��ة اآلف خ�صبة) ،وفيه م ��ن الأبواب
وفر�صاه ��ا والم�صج ��دَ باأنواع الب�صط الملو ن ��ة ،وكانوا اإذا اأطلقوا ال َبخ ��ور ُ�ص َّم من خم�ص ��ون بابا .منها :ب ��اب داود ،وباب �صليمان ،وباب حط ��ة ،وباب محمد عليه
م�صافة بعيدة ،وكان اإذا رجع الرجل من بيت المقد�س اإلى بالده تنبعث منه رائحة ال�ص ��الة وال�صالم ،وب ��اب التوبة ،وباب الرحمة ،واأب ��واب الأ�صباط �صتة اأبواب،
الم�ص ��ك والطيب والبخور اأيام ًا ،و ُيع َرف اأنه قد اأقبل من بيت المقد�س ،واأنه دخل وباب الوليد ،وباب الها�صمي ،وباب الخ�صر ،وباب ال�صكينة».
ال�صخرة.
«وكان في ��ه من العم ��د �صتمائة عمود من رخام ،وفيه من المحاريب �صبعة ،ومن
وكان في ��ه من ال�صدنة والق ��وم القائمين باأمره خلق كثي ��ر ،ولم يكن يومئذ على ال�صال�صل للقناديل اأربعمائة �صل�صلة اإ ّل خم�صة ع�صر ،منها مئتان وثالثون �صل�صلة
وجه الأر�س بناء اأح�صن ول اأبهى من قبة �صخرة بيت المقد�س ،حتى اإن النا�س في الم�صجد الأق�صى ،والباقي في قبة ال�صخرة ال�صريفة ،وذرع ال�صال�صل (اأي
الته ��وا بها عن الكعبة والحج ...وافتتن النا�س بذلك افتتان ًا عظيم ًا ،واأتوها من طوله ��ا) اأربع ��ة اآلف ذراع ،ووزنه ��ا ثالثة واأربع ��ون األف رط ��ل بال�صامي .وفيه
م ��ن القنادي ��ل خم�ص ��ة اآلف قندي ��ل .وكان ُي�ص َرج م ��ع القناديل األف ��ا �صمعة في
كل مكان.
ليل ��ة الجمعة وفي ليل ��ة الن�صف من رجب و�صعبان ورم�ص ��ان ،وفي ليلتي العيد.
َ
ولم ��ا فرغ رجاء بن حيوة ويزيد بن �صالم من عمارتها على اأكمل الوجوه ،ف�صل وفي ��ه من القباب خم�س ع�ص ��رة قبة �صوى قبة ال�صخ ��رة .وعلى �صطح الم�صجد
من المال الذي اأنفقاه على ذلك �صتمائة األف مثقال ،وقيل ثالثمائة األف مثقال ،م ��ن �صقف الر�صا�س �صبعة اآلف �صقف ��ة و�صبعمائة ،ووزن ال�صقفة �صبعون رطال
فكتبا اإلى عبد الملك يخبرانه بذلك ،فكتب اإليهما :قد وهبته لكما ،فكتبا اإليه :بال�صامي ،غير الذي على قبة ال�صخرة».
حلي ن�صائنا! فكتب اإليهما :اإذ
اإنا لو ا�صتطعنا لزدنا في عمارة هذا الم�صجد من ّ
اأبيتم ��ا اأن تقباله فاأفرغاه عل ��ى القبة والأبواب .فما كان اأحد ي�صتطيع اأن يتاأمل وبع ��د اأن ي�ص ��ف موؤرخونا م ��ا ُر ِّت ��ب للم�صجد من الخ ��دم ،يقول ��ون« :وفيه من
ال�صهاري ��ج اأربعة وع�صرون �صهريج ًا كبير ًا .وفيه من المنابر اأربعة :ثالثة منها
القبة مما عليها من الذهب القديم والحديث.
غربي الم�صجد ،وواحد على باب الأ�صباط».
�صف واحد َّ
ولم ��ا اأُكمل البناء ُكتب على القبة مما يلي الباب القبلي :اأمر ببنائه بعد ت�صعيثه
وق ��د ا�صتعم ��ل الأمويون بع� ��س �صاكني القد�س م ��ن اليهود والن�ص ��ارى لخدمة
اأمير الموؤمنين عبد الملك �صنة اثنتين و�صتين من الهجرة النبوية.
الم�صجد (الحرم) ،فكان فيهم ع�صرة من اليهود لكن�س ما ي�صيب الم�صجد في
ً
وكان ط ��ول الم�صجد م ��ن القبلة اإلى ال�صم ��ال �صبعمائة وخم�ص ��ة و�صتون ذراعا الموا�ص ��م وال�صتاء وال�صيف ولكن�س المطاهر التي حول الجامع ،كما كان فيهم
وعر�صه اأربعمائة و�صتون ذراعا»
ع�صرة من الن�صارى لعمل الح�صر ،ولكن�س ح�صر الم�صجد ،وكن�س القناة التي
والم�صت�صرقون يكررون م ��رار ًا اأن البنائين البيزنطيين وتالميذهم من �صريان يجري فيها الماء اإلى ال�صهاريج ،وكن�س ال�صهاريج اأي�ص ًا.
ال�صام ه ��م الذين �صيدوا قبة ال�صخ ��رة ،ي�صتبعدون بذل ��ك اأن تكون للم�صلمين
ف ��ي هذا الوق ��ت المبكر اأي قدرة عل ��ى الإبداع المعماري .ومم ��ا ل �صك فيه اأن
الم�صلمين وهم يبنون قبة ال�صخرة تاأثروا بفنون الأمم ال�صابقة عليهم ،خا�صة
البيزنطيي ��ن ،وا�صتفادوا من الخبرات القريب ��ة منهم في هذا المجال ،ولكنهم
اأبدع ��وا �صيئ� � ًا فيه ِج َدّة ،فلم يكونوا مقلدين تمام� � ًا ،واأنتجوا بناء لم يكن له في
الدنيا مثيل في هذا الوقت ،كما يوؤكد الموؤرخون الم�صلمون في و�صفهم له.

وي ��روى اأن بع�س اليهود كان ��وا يتولون اإ�صاءة م�صجد بي ��ت المقد�س ،فلما تولى
عمر ب ��ن عبد العزيز الخالفة �صنة ()99ه�جري اأخرجه ��م .ويبدو اأن الخليفة
الع ��ادل فع ��ل ذلك مراع ��اة للعهد الذي اأبرم ��ه جده عمر بن الخط ��اب مع اأهل
القد�س اأ ّل ي�صمح لليهود بالإقامة فيها.
ومما ين�صب لبني مروان في الم�صجد الأق�صى الم�صلى المرواني :
ويق ��ع الم�صل ��ى المرواني تحت �صاح ��ات الم�صجد الأق�صى المب ��ارك الجنوبية
ال�صرقي ��ة ،ويتح ��د حائط ��اه الجنوبي وال�صرقي م ��ع حائطي الم�صج ��د الأق�صى
المب ��ارك ،وهما كذلك حائطا �ص ��ور البلدة القديمة في مدينة القد�س المحتلة.
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وع ��رف هذا الجزء م ��ن الم�صجد الأق�ص ��ى المبارك قديم ًا
بالت�صوي ��ة ال�صرقية ،اإذ بناه الأمويون اأ�ص ًال كت�صوية معمارية
له�صبة بيت المقد�س الأ�صلية المنحدرة جهة الجنوب حتى
يت�صنى البناء فوق ق�صمه ��ا الجنوبي الأقرب اإلى القبلة على
اأر�صي ��ة م�صتوي ��ة واأ�صا�صات متين ��ة ترتفع لم�صت ��وى الق�صم
ال�صمالي.ويرج ��ح اأن يكون قد بني قبل الجامع القبلي ،لهذا
ال�صبب ،واأنه ا�صتخدم لل�صالة ريثما يتم بناء هذا الجامع.
وي�ص ��م الم�صلى ( )16رواق� � ًا حجري ًا قائم� � ًا على دعامات
حجري ��ة قوية ،ويمت ��د على م�صاحة تبلغ نح ��و اأربعة دونمات
ون�صف (الدونم = األف متر مربع) ،حيث يعد اأكبر م�صاحة
م�صقوف ��ة ف ��ي الم�صج ��د الأق�صى المب ��ارك حالي� � ًا .ويمكن
الو�صول اإليه من خالل �صلم حجري يقع �صمال �صرق الجامع
القبلي ،اأو من خالل بوابات ��ه ال�صمالية ال�صخمة المتعامدة
على ال�ص ��ور ال�صرقي للم�صجد الأق�ص ��ى المبارك ،والتي تم
الك�صف عنها موؤخر ًا.
هدم بع�س �أ�شو�ر �لقد�س:
وفي نهاية الع�صر الأموي �صادت ال�صطرابات والفتن ،مما
جع ��ل اأ�صوار بيت المقد�س تتعر�س للهدم على يد مروان بن
محمد وذل ��ك عام ( )746ميالدي ،كما وق ��ع زلزال �صديد
دمر معظم بناي ��ات القد�س ،ومنها الم�صجد الأق�صى ،وقبة
ال�صخرة.

�لمر�جع و�لم�شادر:
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.3
.4
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.7
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.10

اب ��ن كثي ��ر :البداية والنهاي ��ة ( )774-701ه�ج ��ري ،الطبعة
الأولى ،هجر للطباعة والن�صر والتوزيع )1997( ،ميالدي.
مجي ��ر الدي ��ن الحنبل ��ي :الأن� ��س الجلي ��ل ف ��ي تاري ��خ القد�س
والخلي ��ل ،مكتبة دندي� ��س للن�صر والطباعة ،عم ��ان)1999( ،
ميالدي.
ال�صام اليوم :الع�صر الأموي ،تاريخ الن�صر.)2011-8-3( :
الماج ��دي خزع ��ل :تاريخ القد�س منذ ع�صور م ��ا قبل التاريخ
حت ��ى الحت ��الل الرومان ��ي ،دار الفار� ��س عم ��ان)2005( ،
ميالدي.
عارف العارف :المف�صل في تاري ��خ القد�س ،مكتبة الأندل�س،
القد�س( )1961ميالدي.
الدجان ��ي اأحمد �صدق ��ي :مالحظات على تط ��ور حياة اليهود
في فل�صطين حت ��ى الفتح العربي الإ�صالم ��ي ،الموؤتمر الدولي
الثالث لتاريخ بالد ال�صام ،عمان )1983(،ميالدي.
تي�صي ��ر جب ��ارة واآخ ��رون :تاري ��خ القد� ��س ،جامع ��ة القد� ��س
المفتوحة )2009( ،ميالدي.
نعانع ��ة محم ��ود :تاريخ اليه ��ود ،دار الفكر للطباع ��ة والن�صر،
عمان )2001( ،ميالدي.
بي ��ت المقد� ��س عب ��ر الع�ص ��ور :جامع ��ة القد� ��س)2008( ،
ميالدي.
اإبراهي ��م معاوي ��ة :فل�صطي ��ن من اأق ��دم الع�ص ��ور ،المو�صوعة
الفل�صطينية ،م ،2بيروت )1990( ،ميالدي.

�شادر �لحتالل م�شاحات و��شعة من �أر��شيها �لزر�عية لإقامة
جد�ر �ل�شم و�لف�شل �لعن�شري

�شوكة في حلق �لحتالل ...تاأبى �ل�شت�شالم لمخططاته
�لتو�شعية و�لعدو�نية
�لت�شمية:

�أماين �أ�شمر

العالقات العامة والإعالم

�صمي ��ت قري ��ة المع�صرة بهذا ال�ص ��م ن�صبة اإلى مع�ص ��رة زيتون بيزنطي ��ة رومانية مازال ��ت اآثارها
موجودة فيها .وت�صكلت القرية عام ( )1930ويتحدر �صكانها من ع�صائر الزواهرة والتعامرة ،حيث
تتكون عائالتها من (عالء الدين ،وبريجية ،واأبو العد�س ،و�صالح) ،وعدد �صكانها األف ن�صمة.

�لموقع:
تق ��ع قري ��ة المع�صرة جنوبي مدينة بيت لحم وتبعد عنها ( )15كيلو متر ًا وعلى ارتفاع ( )891متر ًا
ف ��وق �صطح البح ��ر .ويحدها من ال�صم ��ال قرية وادي رح ��ال ،ومن الجنوب قرية م ��راح معال ،ومن
ال�صرق قرية خلة حداد ،ومن الغرب قرية جورة ال�صمعة.
ويعان ��ي �ص ��كان القرية كغيره ��م من المواطنين م ��ن اآثار جدار ال�ص ��م والف�ص ��ل العن�صري ،الذي
يخت ��رق اأرا�صيه ��م في الجه ��ة ال�صمالية ونهب منه ��ا ( )30دونم ًا ،بمحاذاة م�صتوطن ��ة اأفرات وهي
اأكب ��ر الم�صتوطن ��ات امتداد ًا وم�صاح� � ًة في محافظة بيت لحم ،وتقع �صمن م ��ا ي�صمى بتجمع (غو�س
عت�صيون) ال�صتيطاني وي�صمل م�صتوطنات (دانيال ،واإليعازر ،وبيتار ،وافرات)

مو�جهة �لإ�شتيطان �لإ�شر�ئيلي:
�ص ��رع �صكان المع�صرة بقيادة اللجنة ال�صعبية لمقاومة الجدار والحتالل ب�صل�صلة فعاليات مناه�صة
لالإ�صتيط ��ان الإ�صرائيل ��ي وج ��دار ال�صم والف�ص ��ل العن�صري ،ب ��داأت بم�صي ��رات جماهيرية �صلمية
انطلق ��ت ف ��ي تاري ��خ ( )2006-10-16كل ي ��وم جمعة من كل اأ�صب ��وع باتجاه الج ��دار ،بهدف وقف
بنائ ��ه و�صق الط ��رق المو�صلة اإليه .ولم يتوق ��ف المواطنون عن هذه الم�صي ��رات وعقدوا العزم على
ال�صتم ��رار فيها حت ��ى اإزالة الجدار الذي كان لإقامت ��ه اأثر �صلبي كبير عل ��ى المواطنين واأرا�صيهم
خا�صة الزراعية ،حيث ت�صكل الزراعة العمود الفقري لمدخولتهم .والمناطق التي �صادرها الجدار
مزروع ��ة بالأ�صج ��ار المثمرة من زيتون ولوزيات وحم�صيات ،منعه ��م وقيدهم الحتالل من دخولها
لجني مح�صولها والإعتناء بها ،مما اأدى اإلى اإهمالها.
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من قلب الوطن
�لبنية �لتحتية:

�لموؤ�ش�شات �لخدماتية في �لقرية:
مجل�س قروي �لمع�شرة:
تاأ�ص� ��س ع ��ام ( )1996وتك ��ون المجل�س ال�صاب ��ق من �صبعة
اأع�ص ��اء وله مق ��ر دائم م�صتاأج ��ر .ويقوم بتوفي ��ر خدمات
البني ��ة التحتي ��ة وجم ��ع النفاي ��ات و�ص ��ق وتعبي ��د الطرق،
وتنفي ��ذ الم�صاريع ،وتنظي ��ف ال�صوارع ،وتقدي ��م الخدمات
الجتماعية ،وحماية المواقع الأثرية والتاريخية.

�لأماكن �لأثرية و�لدينية:
يوجد ف ��ي القرية م�صجد واحد وبالن�صب ��ة لالأماكن الأثرية
في القري ��ة فهناك البل ��دة القديمة والمع�ص ��رة الرومانية
التي تحمل القرية ا�صمها.

�لمر�فق �لحيوية:

•رو�ص ��ة اأطف ��ال واح ��دة وه ��ي رو�ص ��ة المع�ص ��رة
النموذجية.
•جمعي ��ة خيري ��ة زراعي ��ة :تاأ�ص�صت ع ��ام ( )2006من
قبل وزارة الزراعة ،بهدف دع ��م المزارعين والتنمية
الزراعية.
•جمعية زراعية تعاونية :تاأ�ص�صت عام ( )1987من قبل
وزارة الزراعة.
•مرك ��ز ن�ص ��وي :تاأ�ص� ��س ع ��ام ( )2006به ��دف تقديم
دورات اإر�صادية لل�صيدات والأطفال.
•الن ��ادي الريا�ص ��ي :تاأ�ص� ��س ع ��ام ( )1994م ��ن قب ��ل
وزارة ال�صب ��اب والريا�صة ،ويهت ��م بالأن�صطة ال�صبابية
والريا�صية.
•مرك ��ز ال�صموع :مركز ثقافي تاأ�ص�س عام ( )2005من
قبل وزارة الثقافة من اأجل تقديم دورات ومحا�صرات
ثقافية.
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بال�صتيكي ��ة ومن ثم نقلها اإلى الحاويات الموزعة في اأحياء
القري ��ة ،ويتم جمعها من قبل مجل� ��س الخدمات الم�صترك
ونقله ��ا بوا�صط ��ة �صي ��ارة النفاي ��ات اإلى مك ��ب نفايات دار
�ص ��الح ،الذي يق ��ع على بع ��د ( )25كيلومتر ًا م ��ن القرية،
حي ��ث يتم التخل�س من النفايات في هذا المكب عن طريق
حرقها اأو دفنها اأحيان ًا؟!!!.

•الكهرب ��اء :تغ ��ذي القري ��ة �صبك ��ة كهرباء من ��ذ العام
( )1979وتعتب ��ر �صرك ��ة كهرب ��اء محافظ ��ة القد� ��س
الم�ص ��در الرئي�س للكهرباء ف ��ي القرية ،كما يوجد في
القرية �صبكة هاتف تعم ��ل من خالل مق�صم اآلي داخل
القرية.
•المياه :يتم تزويد القرية بالمياه من خالل دائرة مياه
ال�صف ��ة الغربي ��ة عبر �صبك ��ة المياه العام ��ة
الموجودة �لم�شكالت و�لمعوقات �لتي تعاني منها
من ��ذ العام (  ،)1977كما يتم العتمادعلى جمع مياه
�لقرية:
الأمطار.
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�
ك
�صب
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�
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�
ح
ال�ص
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•ال�ص �
اأزم ��ة المي ��اه :يعان ��ي ال�صكان م ��ن انقطاع المي ��اه لفترات
لل�ص ��رف ال�صح ��ي ،حيث يق ��وم ال�ص ��كان با�صتخدام طويل ��ة حالهم مثل القرى الأخرى ،ويعود ذلك اإلى الهيمنة
الحف ��ر المت�صا�صي ��ة كو�صيل ��ة رئي�صي ��ة للتخل�س من الإ�صرائيلي ��ة على م�صادر المي ��اه الفل�صطينية ،والتي تزود
المياه العادمة.
التجمع ��ات الفل�صطينية بكميات قليلية م ��ن المياه ل تكفي
ل�صد احتياجاتهم المنزلي ��ة وارتفاع ن�صبة الفاقد في �صبكة
�لأن�شطة �لقت�شادية في قرية �لمع�شرة:
المياه وذلك ب�صبب تلف ال�صبكة .ولعدم وجود �صبكة �صرف
يعتم ��د القت�صاد ف ��ي قرية المع�صرة عل ��ى الزراعة ب�صكل �صحي يت ��م ا�صتخدام الحف ��ر المت�صا�صي ��ة للتخل�س من
اأ�صا�ص ��ي ،رغ ��م تاأثي ��ر جدار ال�ص ��م والف�ص ��ل العن�صري .المياه العادمة.
وت�صته ��ر بزراعة اللوزيات والحم�صي ��ات والزيتون والعنب،
كم ��ا يت ��م العتم ��اد عل ��ى قطاع ��ات ال�صناع ��ة والأعم ��ال وي�صن ��ف م ��ا م�صاحت ��ه( )363دونم� � ًا والتي ت�ص ��كل ن�صبة
الحرفية والتجارة ،ويوجد ف ��ي القرية محاجر للرخام ،اإ ّل ( )%37.3من اأرا�صي القرية كمنطقة (ب) وهي المناطق
اأن الممار�ص ��ات الإ�صرائيلية اأثرت عل ��ى القت�صاد المحلي التابع ��ة اإداري� � ًا ل�صيط ��رة ال�صلط ��ة الوطني ��ة الفل�صطيني ��ة
الكامل ��ة ،والت ��ي يتمرك ��ز غالبية ال�ص ��كان فيه ��ا .في حين
لأهالي القرية.
ت ��م ت�صني ��ف ( )610دونمات ت�صكل ن�صب ��ة ( )%62.7من
الم�صاحة الكلية للقري ��ة كمنطقة (ج) ،وهي المنطقة التي
�لنفايات �ل�شلبة:
تقع تحت ال�صيط ��رة الإ�صرائيلية الكاملة ،حيث يمنع البناء
ويعتبر مجل�س الخدم ��ات الم�صترك للريف الجنوبي الجهة الفل�صطيني فيها ،اأو ال�صتفادة منها باأي �صكل من الأ�صكال
الر�صمي ��ة الم�صوؤولة ع ��ن اإدارة النفاي ��ات ال�صلبة الناتجة اإ ّل بت�صريح من �صلطات الحتالل.
م ��ن المواطنين والمن�صاآت التجارية في القرية والتي تتمثل
بجم ��ع النفايات والتخل�س منها ،من خ ��الل ر�صوم �صهرية �لم�شاريع �لمنفذة و�لحتياجات:
تم فر�صها على المنتفعين م ��ن خدمة جمع ونقل النفايات
•م�ص ��روع تعبي ��د ط ��رق ،وبناء غ ��رف �صفي ��ة لمدر�صة
كونها مكلفة.
القرية ،وبناء رو�صة.
•الحاج ��ة اإلى تنفيذ عدة م�صاريع ف ��ي مجالت (البنية
وينتف ��ع معظ ��م �ص ��كان القرية م ��ن خدم ��ة اإدارة النفايات
التحتية وال�صحية والتعليمية والزراعية).
ال�صلب ��ة ،حي ��ث يت ��م جم ��ع تل ��ك النفاي ��ات ف ��ي اأكيا� ��س
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د.القوا�صمي :االنتخابات املحلية
مرحلة مهمة لتعزيز الدميقراطية
و تقوية منظومة احلكم املحلي
بدعم من برنامج تطوير احلكم احمللي واجملتمع املدني الذي تنفذه  GIZبتفويض من الوزارة االحتادية
للتعاون االقتصادي والتنمية األملانية BMZ

االنتخابات واأثرها على الهيئات املحلية
فائزو جائزة ال�صحفي �صديق احلكم املحلي يف ربوع اأملانيا
امل�صاءلة املجتمعية يف قطاع غزة
االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة واالنتخابات املحلية
�صبل متكني املراأة

