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الوط ��ن �شج ��رة طيبة ال تنمو �إ ّال في ترب ��ة االنتماء والت�ضحيات المروي ��ة بالعرق والدم ،...و�شعبن ��ا الفل�سطيني �صاحب الذاكرة
الجمعي ��ة الت ��ي تتو�سد المكان ،...يعرف قيمة الحي ��اة ويحاول بناءها على �أر�ضه ال�ساعية لني ��ل حريتها وا�ستقاللها .والحرية ال
يمك ��ن �أن تُعط ��ى على جرعات ،والمرء إ�م ��ا �أن يكون حر ًا �أو ال يكون ،...فهي ذلك التاج الذي ي�ضع ��ه الإن�سان على ر�أ�سه لي�صبح
جدير ًا ب�إن�سانيته ،حيث ال ا�ستقالل من دون ديمقراطية وال ديمقراطية من دون حرية ...وكالهما الطريق نحو التطور والتقدم،
فالزعيم جمال عبد النا�صر قال�« :إن الديمقراطية هي الحرية ال�سيا�سية واال�شتراكية هي الحرية االجتماعية ،وال يمكن الف�صل
بينهما ،لأنهما جناح الحرية الحقيقية» ،وعليه ال توجد �سعادة لنا �أكثر من حرية وطننا.
وال�شجاع ��ة ه ��ي �أن ُيخلق من الي�أ�س الأمل ،لأن الي�أ�س فيه طعم الموت ولأن ال�شجاعة معنى الحياة ...ويا ل�سعادة الذين يجر�ؤون
على الدفاع عما يحبون ،فالحياة الكاملة هي �أن تنفق �شبابك في الطموح ورجولتك في الكفاح و�شيخوختك في الت�أمل ،...حيث
ق ��ال ب ��وذا« :الطم ��وح مثل الحب ،يحتاج ال�صب ��ر �أمام المناف�سين والت�أخر الخ ��ارج عن ال�سيطرة»� ،إذ ًا خ ��ذ وقتك في كل �شيء،
فالت�س ��رع قد ي� ��ؤدي �إلى ال�ضياع والمرارة كال�سرطان ت�أكل من ي�صاب بها والغ�ضب كالن ��ار يحرق كل �شيء ،كذلك من يتكلم من
دون توا�ض ��ع �سيج ��د �صعوبة في جعل كلماته م�سموعة و�إذا عجز القلب ع ��ن احتواء ال�صدق عجز الل�سان عن قول الحقيقة ...وال
يكف ��ي �أن تك ��ون في النور لكي ترى ،بل ينبغي �أن يكون في الن ��ور ما تراه ،فاالمام على بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه قال «ما �أكثر
العبر و�أقل االعتبار».
العق ��ل ه ��و الن�سيج الموجود وجوه ��ر التاريخ وم�ضمون الواق ��ع ،فمن �صح فكرة �أتاه االله ��ام ،ومن دام اجتهاده �أت ��اه التوفيق...
فالم� أس�ل ��ة لي�س ��ت في �أن تعمل ماتريد ،بل ف ��ي �أن تريد ما تعمل .وكي تنجح يجب �أن تكون رغبت ��ك في النجاح �أعظم من خوفك
من الف�شل ،فالف�شل هو مجموعة التجارب التي ت�سبق النجاح� ،...إن الإيمان والثقة بالنف�س هي القوة التي يرقى بها الإن�سان من
الظ�ل�ام �إل ��ى النور ،وعليه تعلم كيف تعي�ش الوقت الذي أُ�عطي �إليك وبطريقة لها معنى ،فلن يكون لديك ما تحيا من �أجله� ...إ ّال
�إذا كنت على ا�ستعداد للموت من �أجله.
فحب الوطن والم�شاركة في بنائه �سنة وفر�ض ،...هكذا علمتنا وزارة الحكم المحلي من خالل عملها الد�ؤوب المبني على خطط
علمية وتراكمات تجلت ببعد �إن�ساني حقيقي ،الأمر الذي �سي�ؤدي حتم ًا �إلى قفزة نوعية على كافة الأ�صعدة ...والتي �ست�صب في
مجرى تحقيق تنمية محلية ...القاعدة الأ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة بعد االنعتاق من االحتالل ونيل الحرية واال�ستقالل الناجز.
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زيارات خارجية
افتتاح مركز �صحي بمخيم نهر البارد

القوا�سمي يلتقي �إدارة البنك الإ�سالمي
للتنمية في جدة

عق ��د القوا�سم ��ي اجتماع� � ًا م ��ع رئي�س ومدي ��ر البنك
افتتح وزير الحك ��م المحلي د.خالد فهد القوا�سمي الإ�سالم ��ي للتنمية في جدة خالل زي ��ارة قام بها �إلى
م�ستو�صف ال�شهيد الدكتور فتحي عرفات في مخيم المملكة العربية ال�سعودية �أحمد محمد علي ،والمدير
نه ��ر البارد في لبنان بح�ضور ع ��دد من الم�س�ؤولين التنفيذي للبنك المن�صور بن فتى.
الفل�سطينيي ��ن بينه ��م �سفي ��ر دول ��ة فل�سطي ��ن في
لبن ��ان �أ�ش ��رف دب ��ور ،ورئي� ��س جمعي ��ة اله�ل�ال وناق� ��ش الطرف ��ان �أ�س�س و�سب ��ل ال�شراك ��ة والتعاون
الأحم ��ر الفل�سطين ��ي في لبن ��ان د.يون�س الخطيب ،الم�شت ��رك ،و�أهمي ��ة ان�ضم ��ام البن ��ك الإ�سالم ��ي
وع�ضو المجل� ��س الثوري لحركة فت ��ح �آمنة �سليمان للتنمي ��ة في ج ��دة �إلى قائم ��ة �ش ��ركاء وزارة الحكم
و�أمي ��ن �سر حركة فت ��ح وف�صائل منظم ��ة التحرير المحلي ،و�صن ��دوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات ،عن
الفل�سطينية ف ��ي ال�شمال �أبو جه ��اد فيا�ض وممثلي طري ��ق دعم ��ه له ��ذا ال�صن ��دوق والهيئ ��ات المحلية
الف�صائ ��ل الفل�سطينية ،واللج ��ان ال�شعبية ،و�أطباء الم�ستفي ��دة من ��ه .وقد راف ��ق القوا�سمي ف ��ي جولته
مري ��م �شيرمان مديرة البن ��ك الدولي في فل�سطين،
وفعاليات من المخيم.
حي ��ث تخلل االجتم ��اع عر�ض للخط ��ة اال�ستراتيجية
واطلع الوفد عل ��ى مرافق الم�ستو�صف والتجهيزات لوزارة الحكم المحل ��ي ون�شاطاتها وم�شاريعها ،وتم
الجدي ��دة التي تبرع ��ت بها اللجن ��ة الوطنية لدعم ا�ستعرا� ��ض ن�ش�أة وتط ��ور �صندوق تطوي ��ر و�إقرا�ض
�أهال ��ي مخي ��م نهر الب ��ارد بتوجيهات م ��ن الرئي�س البلدي ��ات ،ودوره ف ��ي دع ��م البلدي ��ات الفل�سطينية
محم ��ود عبا� ��س .ونق ��ل الوزي ��ر القوا�سم ��ي رئي�س وتطلعات ��ه الم�ستقبلية ،وتم الحدي ��ث عن انتخابات
اللجن ��ة الوطني ��ة لدعم �أهال ��ي مخيم نه ��ر البارد الهيئات المحلية التي جرت في �أواخر عام ()2012
تحي ��ات الرئي�س �أبو مازن ،ثم �أ�ش ��ار �إلى ما قدمته ونتائج م ��ا �أفرزته من هيئات ت�سع ��ى للعمل الد�ؤوب
اللجن ��ة م ��ن دع ��م لأهال ��ي المخيم وذل ��ك بح�سم ف ��ي اط�ل�اق م�شاريع محلي ��ة ت�أخذ باالعتب ��ار البنية
يوم ��ي عمل لجميع موظفي ال�سلط ��ة ،وقامت بجمع التحتي ��ة التي تخدم المواطن الفل�سطيني ب�أف�ضل ما
التبرع ��ات من الط�ل�اب والأهالي ،ويعن ��ي ذلك �أن يكون .وعبر القوا�سمي عن �أمله في �أن ي�صبح البنك
كل الأم ��وال التي �أنفقتها الحملة الوطنية لم�ساعدة الإ�سالم ��ي للتنمية في جدة مم ��و ًال ل�صندوق تطوير
�أهال ��ي الب ��ارد كان ��ت �أم ��وا ًال فل�سطيني ��ة ،و�أي�ض� � ًا و�إقرا� ��ض البلديات ،من �أجل فتح الأفق �أمام �شراكة
الأم ��وال التي �أنفق ��ت لتجهيز ه ��ذا المركز الطبي وا�سع ��ة في قطاع الحك ��م المحلي بي ��ن كل من دولة
هي �أموال فل�سطينية جمعت بتوجيهات من الرئي�س فل�سطين والمملكة العربية ال�سعودية.
�أبي م ��ازن .و�أكد عل ��ى جهوزيته ��م للم�ساعدة بكل
االحتياجات الالزم ��ة ،لأننا ج�سد واحد في الوطن
وال�شتات ،ونحن نتطل ��ع �إلى اليوم الذي �سيعود فيه
كل الفل�سطينيين �إلى �أر�ض الوطن .وقام القوا�سمي وزير الحكم المحلي ي�ستقبل رئي�س
والح�ض ��ور بجولة في المخيم اطلع ��وا خاللها على بلدية �سان ميغال �سلفادور حريزي
�سي ��ر العمل في �إعادة االعمار ف ��ي المخيم القديم
من خ�ل�ال �شروح ��ات ق ��ام به ��ا المهند� ��س �أحمد ا�ستقبل وزي ��ر الحكم المحلي د .خالد فهد القوا�سمي
واكد.وزار الوفد كذل ��ك م�ست�شفى �صفد في مخيم رئي� ��س بلدية �س ��ان ميغال �سلفادور حري ��زي من دولة
البداوي ،حيث جالوا في كاف ��ة �أرجاء الم�ست�شفى ،البي ��رو م ��ن �أج ��ل تب ��ادل الخب ��رات في مج ��ال عمل
وا�ستمعوا �إلى �شروحات من الدكتور يو�سف الأ�سعد البلديات في كل من البيرو وفل�سطين.
ع ��ن احتياج ��ات الم�ست�شف ��ى ومعان ��اة العاملي ��ن وا�ستعر� ��ض حريزي تجربته كرئي� ��س للبلدية ،وا�صف ًا
وانتق ��ل الوف ��د �إلى مق ��ر حرك ��ة فتح ف ��ي البداوي بلديت ��ه ب�إح ��دى �أهم بلدي ��ات العا�صم ��ة ،حيث توجد
والتق ��وا بوفد م ��ن �أهال ��ي مخيمات �سوري ��ا الذين فيه ��ا مجموعة م ��ن المعال ��م ال�سياحية الت ��ي تجعلها
�شرحوا معاناتهم وطالبوا بتخفيف المعاناة عنهم .ت�ستقط ��ب ثالثة ماليي ��ن �سائح ًا ب�ش ��كل �شهري ،كما
وقد وعد الوزير بنقل معاناتهم للرئي�س والتح�ضير تحدث حريزي عن �أبرز الم�شاريع التي قام بالمبادرة
لإنجازه ��ا ،و�صالحي ��ات البلدي ��ة وعن �آلي ��ات متابعة
للقيام بمبادرات لتقديم الم�ساعدة.

لقاءات دولية

تقديم الخدمات وكيفية التعاون مع جميع الم�ؤ�س�سات
الر�سمي ��ة والأهلية ف ��ي �سبيل تقديم الأف�ض ��ل ،مبين ًا
�صالحياته كرئي�س للبلدية .و�شكر القوا�سمي ال�ضيف
عل ��ى تلبيته لدعوته ،وا�ضع ًا �إي ��اه في تجربة انتخابات
الهيئ ��ات المحلي ��ة و�آلية �سيره ��ا و أ�ب ��رز النتائج التي
ترتب ��ت على هذا العر�س الديمقراطي ،كما تطرق �إلى
ال�صعوبات التي تعاي�شها المدن والبلدات الفل�سطينية
الت ��ي تعاني م ��ن �إج ��راءات االحت�ل�ال القمعي ��ة التي
تنغ� ��ص عل ��ى الفل�سطينيي ��ن معي�شته ��م ،م�شي ��ر ًا �إلى
هجم ��ات الم�ستوطني ��ن عل ��ى دور العب ��ادة ومن ��ازل
المواطني ��ن ،حيث لم ي�سل ��م ال ال�شجر وال الحجر من
هجماتهم ،ومدل�ل ً�ا على مدينة الخلي ��ل كحالة يمكن
القيا�س عليها .و�أبدى حريزي امتعا�ضه من �إجراءات
التفتي�ش التي تعر�ض له ��ا عند محاولته دخول الحرم
الإبراهيم ��ي في مدينة الخلي ��ل وا�ستنكر قيام الجنود
ب�أعمال ا�ستفزازية بحجة التفتي�ش .وعبر حريزي عن
�سعادته بزي ��ارة فل�سطين م�ؤكد ًا عل ��ى �ضرورة تعزيز
الرواب ��ط من �أجل تب ��ادل الخب ��رات وتعزيز الجوانب
التعاونية بين البلدين

لقاءات داخلية
القوا�سمي يلتقي وفداً من بلديات
الداخل الفل�سطيني
وزير الحكم المحلي ي�ستقبل عدد ًا من ر�ؤ�ساء بلديات
الم ��دن الفل�سطينية المحتلة ع ��ام ( )1948في مكتبه
وهم (�صبحي عامر ،ون ��ادر �أبو �شكري من بلدية كفر
قا�س ��م ،وجاب ��ر جاب ��ر من مجل� ��س محل ��ي جلجولية،
ومحمود عا�ص ��ي ،وف�ؤاد ريان م ��ن مجل�س محلي كفر
ب ��را) ،حي ��ث جاءت ه ��ذه الزيارة بتن�سي ��ق من رئي�س
بلدي ��ة قلقيلية داود عثم ��ان وبح�ضور الوكيل الم�ساعد
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إنجازات

ل�ش� ��ؤون المديري ��ات محم ��د ح�س ��ن جباري ��ن ،ومدير
عام التوجي ��ه والرقابة محيي الدين العار�ضة ،وجهاد
ال�شخ�شي ��ر م ��ن م�ؤ�س�س ��ة التع ��اون الفن ��ي الألمان ��ي
( .)GIZورح ��ب القوا�سم ��ي بالوف ��د ال�ضيف و�أعرب
ع ��ن �سعادته بهذا اللقاء وال ��ذي اطلع من خالله على
�أو�ضاع المجال�س المحلية وطبيعة عملهم ،م�شير ًا �إلى
�ضرورة تنظيم مث ��ل هذه الزيارة التي تعزز العالقات
والجوان ��ب التعاونية بين ال ��وزارة والبلدي ��ات ،و�أطلع
القوا�سم ��ي الوف ��د ال�ضيف عل ��ى تجرب ��ة االنتخابات
والت ��ي ع ��ززت ثق ��ة المواط ��ن ف ��ي الهيئ ��ات المحلية
المنتخبة ،كما �شدد على �أهمية قيام البلديات بدورها
في تقديم �أف�ض ��ل الخدمات للمواطني ��ن ،وا�ستعر�ض
القوا�سم ��ي قان ��ون الهيئات المحلية وم ��ا تم عليه من
تعدي�ل�ات وكذلك طبيعة عم ��ل وزارة الحكم المحلي،
الت ��ي تقوم بالإ�شراف والرقاب ��ة على الهيئات المحلية
الفل�سطيني ��ة .و�أعرب ر�ؤ�ساء البلدي ��ات ال�ضيوف عن
�سعادته ��م بلقاء الوزير القوا�سم ��ي والطاقم الموجود
و�أن ه ��ذه �ستكون فاتحة للتعاون البن ��اء بين البلديات
الفل�سطيني ��ة ف ��ي المناط ��ق المحتل ��ة ع ��ام ()1948
ووزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية الفل�سطينية،
وكذل ��ك �أطلع الوف ��د القوا�سم ��ي على الم�ش ��اكل التي
تواجههم كم�شكلة ال�سكن والأر�ض والترخي�ص والنمط
العقائدي الذي ال يتغي ��ر ،معربين عن �سعادتهم بهذه
الزيارة ،م�ؤكدين على �أهمية تحقيق الوحدة الوطنية،
وت�أيي ��د الرئي�س في قراره بالتوجه �إلى الأمم المتحدة
للح�صول على دولة فل�سطينية.

يبحث م�شاكل مجمعات المركبات
العمومية
وبحث القوا�سمي كذلك مو�ض ��وع مجمعات المركبات
م ��ع وزي ��ر النق ��ل والموا�ص�ل�ات د.عل ��ي �أب ��و زهري،
ج ��اء ذلك خالل ا�ستقب ��ال القوا�سم ��ي ووكيل الوازرة
المهند�س مازن غنيم في مقر الوازرة الوزير ال�ضيف
ووكيل وزارة النقل والموا�صالت د.علي �شعث.
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وتن ��اول االجتماع �ض ��رورة حث البلديات عل ��ى �إن�شاء
مجمع ��ات للمركب ��ات ،وكذل ��ك التركي ��ز عل ��ى عم ��ل
مجمع ��ات جدي ��دة ل ��كل البلدي ��ات خ ��ارج مراك ��ز
المحافظ ��ات وعلى �أط ��راف المدن ،وكذل ��ك الت�أكيد
عل ��ى البلديات بعمل محط ��ات توقف ()Bus stop
عل ��ى الم�س ��ارات وت�أهي ��ل ال�ش ��وارع لذلك م ��ا �أمكن،
خا�ص ��ة و�أن ذلك ي�ؤدي في النهاية �إلى راحة المواطن
الفل�سطيني وتقديم الخدمة له على �أكمل وجه.

فني ��ة ف ��ي ت�أهي ��ل �شبك ��ة منطقة بن ��ي زي ��د ال�شرقية
وحاجته ��ا �إلى خ ��ط ناقل جديد .م ��ن جانبه قام عبد
الخال ��ق الكرمي مدير عام الم�صلح ��ة ب�شرح مف�صل
ع ��ن و�ض ��ع المي ��اه ف ��ي منطق ��ة امتي ��از الم�صلح ��ة،
وبي ��ن كي ��ف تتعام ��ل الم�صلح ��ة م ��ع �أزم ��ة ال�صيف،
حي ��ث برنام ��ج توزيع المي ��اه على الموق ��ع الإلكتروني
للم�صلحة ،والكفاءة العالية ف ��ي �إدارة التوزيع ،وقدم
ر�سم ًا بياني ًا يبين عدالة توزيع المياه في جميع مناطق
الم�صلح ��ة �سن ��ة ( ،)2012وتراوح ��ت ح�ص ��ة الفرد
بين ( 77لت ��ر ًا –  110لترات) يومي ًا ،م�ستعر�ض ًا �أهم
الم�ش ��اكل التي تحتاج �إلى تع ��اون وت�ضافر للجهود من
�أجل حلها .وف ��ي نهاية االجتماع �أعرب القوا�سمي عن
�أمله في �أن تجري المتابعة الحثيثة لحل هذه الم�شاكل
والقي ��ام بكاف ��ة الإج ��راءات الكفيل ��ة بتح�سي ��ن و�ضع
المي ��اه والإدارة العادل ��ة ف ��ي التوزيع بمهني ��ة وكفاءة
عالي ��ة و�شك ��ر الم�صلحة عل ��ى ما تقوم ب ��ه من جهود
مميزة وعلى ح�سن �أدائها في هذا الميدان الهام.

وزير الحكم المحلي يناق�ش الموازنة
المائية مع م�صلحة مياه محافظة
القد�س

ور�ش عمل ،ندوات،
م�ؤتمرات

واتفق الطرفان على �أهمية هذه المو�ضوعات والت�أكيد
عل ��ى �أن ال�شراكة بين ال ��وزارات والجهات المخت�صة
ه ��ي �أ�سا� ��س التخطي ��ط ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى �ض ��رورة
العم ��ل على تفعي ��ل المجل�س الأعلى للم ��رور في كافة
المحافظات وتفعيل دور البلديات في لجان ال�سير في
المحافظات والعمل على و�ضع خطة لإدارة المرور في
مناطق (ج) الت ��ي هي بحاجة فعلية �إلى تنظيمها من
كافة النواحي.

عق ��د وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي الدكت ��ور خال ��د فه ��د
القوا�سمي والوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون المديريات محمد
جباري ��ن وعمر �شرقية اجتماع� � ًا مع وفد من م�صلحة
مي ��اه محافظ ��ة القد� ��س لمنطق ��ة رام اهلل والبي ��رة
ممثل ��ة برئي�س مجل�س �إدارتها المهند�س مو�سى حديد
ومديره ��ا العام عب ��د الخالق الكرم ��ي وع�ضو مجل�س
الإدارة المحامي عدنان جفال ،وبح�ضور مدير دائرة
مياه ال�ضفة الغربية خليل الغبي�ش.
و�أ�ش ��اد القوا�سمي بدور الم�صلحة المهم والحيوي في
تقدي ��م خدماتها،م�ؤك ��د ًا على �أهمي ��ة التوزيع العادل
للمي ��اه بحي ��ث ال يك ��ون هن ��اك تف ��اوت بي ��ن منطقة
و�أخ ��رى .وق ��دم الغبي� ��ش �شرح ًا عن و�ض ��ع المياه في
ال�ضف ��ة الغربي ��ة و�أ�شاد بو�ضع المياه ف ��ي منطقة رام
اهلل حي ��ث �إدارة التوزيع الممي ��زة والقدرة العالية في
التعامل مع م�ش ��اكل المياه ،وو�ض ��ح �أن هناك م�شكلة

د�.سالم فيا�ض :الهيئات المحلية
تمثل الحلقة الأهم في منظومة
الحكم المحلي كونها �أكثر قدرة على
تلم�س احتياجات المواطنين
القوا�سمي :الهيئات المحلية �صمام �آمان
لخدمة الوطن والمواطن
تحت رعاية رئي�س الوزراء د�.سالم فيا�ض نظمت وزارة
الحكم المحلي وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة التعاون الألماني
( )GIZلقا ًء تعارفي ًا مو�سع ًا لر�ؤ�ساء الهيئات المحلية
المنتخبة ،حيث �أو�ضح د.فيا�ض للح�ضور خالل اللقاء
�أ�سباب وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها ال�سلطة
الوطني ��ة الفل�سطينية و�سيط ��رة الحكومة الإ�سرائيلية
على العائدات ال�ضريبية الم�ستحقة ،الأمر الذي ي�ؤثر
�سلب ًا على دعم الهيئ ��ات المحلية في تنفيذ م�شاريعها
منا�ش ��د ًا الدول العربية بدعم ميزانية ال�سلطة وتفعيل
�شبك ��ة الآم ��ان العربي ��ة ب�أ�سرع وقت ممك ��ن ،كما دعا
إ�ل ��ى محاربة المنتج الإ�سرائيل ��ي والتوجه نحو المنتج
الفل�سطين ��ي لمحاربة تل ��ك الإج ��راءات الإ�سرائيلية،
م�شي ��د ًا بدعم و�صم ��ود �أبناء ال�شع ��ب الفل�سطيني في
�شطري الوطن.

إنجازات
وزارة الحكم المحلي تنظم اللقاء الأول
لمجل�س ال�سيا�سات القطاعية الخا�ص
بالحكم المحلي

كم ��ا �أ�ش ��اد فيا� ��ض بر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلي ��ة
المنتخبين الختيارهم خدمة �أبناء الوطن وتف�ضيل
العم ��ل بالهيئ ��ات المحلية على �أي عم ��ل �آخر كونه
يم�س ب�شكل مبا�شر الوطن والمواطن على حد �سواء.
داعي� � ًا �إلى تجديد العمل والتع ��اون بين المواطنين
والهيئ ��ات المحلية والجه ��ات ذات العالقة لتجاوز
الأزم ��ة وا�ستئن ��اف الم�سي ��رة لم�ساع ��دة الهيئ ��ات
المحلية في تنفيذ م�شاريعها كما كانت في ال�سابق.
و�أكد على �أهمية دعم منطقة القد�س لما تعانيه من
تهمي�ش وتهويد من قبل الكيان الإ�سرائيلي.
م ��ن جهته �أكد رئي� ��س هيئة مكافح ��ة الف�ساد رفيق
النت�ش ��ة على �ضرورة التع ��اون من �أجل وطن نظيف
خال م ��ن الف�س ��اد والمف�سدين والت�ص ��دي للهجمة
اال�ستعماري ��ة الجديدة �ض ��د �أبناء �شعبن ��ا و�أو�ضح
�أن الهيئ ��ات المحلية ف ��ي المرحلة المقبلة يقع على
عاتقها م�س�ؤولية كبيرة في تحقيق الرفاهية وتوفير
الخدمات الف�ضلى للمواطنين.
ه ��ذا وتطرق وزير الحك ��م المحلي إ�ل ��ى الثقة التي
�أوالها �أبناء �شعبنا �إلى الر�ؤ�ساء المنتخبين مطالب ًا
�إياه ��م ب�أن يكونوا على ق ��در تلك الثقة والدفاع عن
احتياجاته ��م وال�سي ��ر مع� � ًا ف ��ي رحلة بن ��اء الدولة
الفل�سطيني ��ة والخال�ص م ��ن االحتالل ،الفت� � ًا �إلى
�أن الهيئ ��ات المحلي ��ة تعد م ��ن أ�ه ��م �أدوات العمل
لتلبي ��ة احتياج ��ات المواطني ��ن وتقدي ��م الخدم ��ة
البلدي ��ة له ��م ،وتعزي ��ز مب ��ادئ الحك ��م الر�شي ��د
و�أ�ش ��ار �إل ��ى الإنج ��ازات الت ��ي قام ��ت بها ال ��وزارة
و أ�ب ��رز التحدي ��ات الت ��ي تواجه عمله ��ا .كما تطرق
�إل ��ى المجل� ��س اال�ست�ش ��اري لل�سيا�س ��ات القطاعية
ف ��ي الحكم المحلي وال ��ذي قامت ال ��وزارة بتفعليه
م�ؤخر ًا ،حيث �أن الوزارة ت�سعى �إلى تح�سين قدرات
الهيئ ��ات المحلي ��ة ،بم ��ا ي�ضم ��ن ا�ستم ��رار ادماج
مفاهيم الحك ��م الر�شيد ،كما تط ��رق �إلى �صندوق
تطوي ��ر و�إقرا�ض البلديات وال ��ذي �أنجز م�شاوراته

افتتح وزير الحكم المحل ��ي د .خالد القوا�سمي اللقاء
الأول لمجل� ��س ال�سيا�سات القطاعي ��ة الخا�ص بالحكم
المحل ��ي ،والذي ت ��م ت�شكيله بن ��ا ًء على ق ��رار مجل�س
ال ��وزراء لع ��ام( )2009المتعل ��ق بهذا ال�ش� ��أن ،وذلك
بح�ضور وكيل الوزارة المهند�س مازن غنيم ،والدكتور
عزم ��ي ال�شعيب ��ي ممث�ل ً�ا ع ��ن م�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع
ً
حديث� �ا م ��ع بلدي ��ات في ال�ضف ��ة وقطاع غ ��زة حول المدني ،والوكي ��ل الم�ساعد ل�ش� ��ؤون الهيئات المحلية
خطت ��ه اال�ستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة التي عبد الكري ��م �سدر و�شخ�صي ��ات اعتبارية ووطنية من
�شمل ��ت ثالث ��ة محاور وه ��ي تمكين هيئ ��ات الحكم مختلف الم�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية.
المحلي ،والم�ساهمة في تطبيق ال�سيا�سات الوطنية
لقطاع الحكم المحل ��ي ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز قدرة ورحب القوا�سمي بالح�ضور �شاكر ًا �إياهم على قبولهم
الدع ��وة لع�ضوي ��ة المجل� ��س ،مبين� � ًا �أن ق ��رار مجل�س
ال�صندوق الم�ؤ�س�ساتية.
ال ��وزراء بت�شكي ��ل المجل�س ج ��اء لي�ؤكد عل ��ى قناعات
كم ��ا �أو�ض ��ح �أن ال ��وزارة تعمل على تطوي ��ر برنامج
الحكوم ��ة الفل�سطيني ��ة ب�ض ��رورة تعزي ��ز التكاملي ��ة
جدي ��د با�س ��م برنام ��ج تطوي ��ر القرى عل ��ى غرار
والت�شاركية بي ��ن الم�ؤ�س�سات وكاف ��ة مكونات و�شرائح
برنام ��ج تطوير البلديات وي�شكل امت ��داد ًا لبرنامج
المجتم ��ع .وبي ��ن القوا�سم ��ي �أن اله ��دف م ��ن ت�شكيل
تطوي ��ر القرى والأحياء الذي يمول ��ه البنك الدولي
مث ��ل هذا المجل� ��س تحقيق الم�شارك ��ة المجتمعية في
وتديره وزارة الحكم المحلي.
تطوير ال�سيا�س ��ات و�صناعة القرار وتب ��ادل الخبرات
وبي ��ن �أب ��رز التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه قط ��اع الحكم والمعلوم ��ات ب�ش ��كل يو�س ��ع �آف ��اق عم ��ل ال ��وزارات
المحل ��ي و�أهمه ��ا ا�ستم ��رار االحت�ل�ال الإ�سرائيلي ،والم�ساهم ��ة ف ��ي تحقي ��ق �أهدافه ��ا ،وكذل ��ك تمكين
وخا�ص ��ة م ��ا يتعلق بم�ص ��ادرة الأرا�ض ��ي وال�سيطرة الجه ��ات الر�سمي ��ة م ��ن االط�ل�اع عل ��ى االحتياجات
عل ��ى الم�ص ��ادر الطبيعي ��ة وغيره ��ا م ��ن المعيقات والأولويات واالهتمامات للقطاع ��ات المختلفة و�صو ًال
وال�سيا�سات الإ�سرائيلية الكثيرة والكبيرة جد ًا والتي �إلى تحقيق وممار�سة مبادئ الحكم الر�شيد.
كان �آخرها �سطوة االحتالل على �أموال ال�سلطة.
وتح ��دث القوا�سمي عن �أب ��رز التحدي ��ات التي تواجه
من جانب ��ه عر�ض ماجد �أبو رم�ض ��ان رئي�س اتحاد ال ��وزارة ك�ضع ��ف البني ��ة اال�ستثماري ��ة وقل ��ة الموارد
الهيئ ��ات المحلي ��ة الإنج ��ازات والتحدي ��ات الت ��ي وغي ��اب ال�سيا�س ��ات العام ��ة واالحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي
ً
تواجه عم ��ل االتحاد ،الفتا �إلى �أن الهيئات المحلية ال ��ذي يعيق قي ��ام الم�شاريع وتحقي ��ق التنمية للهيئات
هي الت ��ي ت�سعى �إلى خدمة المواط ��ن ورفع م�ستوى المحلي ��ة ،م�شير ًا �إل ��ى �أن الوزارة تعم ��ل على تح�سين
الخدم ��ات المقدمة له ،الفت� � ًا �إلى �ضرورة ال�شراكة
بي ��ن الهيئات المحلي ��ة ووزارة الحك ��م المحلي من
أ�ج ��ل تخفيف الأعب ��اء والعمل عل ��ى تحديد النظم
واللوائ ��ح ،حي ��ث �إن ق ��وة االتحاد من ق ��وة الهيئات
المحلية.
وت ��م خ�ل�ال الجل�س ��ة عر� ��ض مداخلتي ��ن م ��ن قبل
مدي ��ر عام �صندوق تطوي ��ر و�إقرا�ض البلديات عبد
المغن ��ي نوف ��ل ومدير تطوير قط ��اع الحكم المحلي
ف ��ي م�ؤ�س�س ��ة ( )GIZالألماني ��ة �أولري� ��ش نت�شكي.
وتم فتح ب ��اب النقا�ش والمداخالت من قبل ر�ؤ�ساء
الهيئات المحلية والح�ضور.
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إنجازات
ذهبي ��ة و�أتيح ��ت له ��ن لك ��ي يمثل ��ن �شرائ ��ح �شعبية
ف ��ي مناطقه ��ن ،و�أن تكون قرارته ��ن �شاملة ل�صالح
الغي ��ر ،متمني� � ًا لهن التوفي ��ق في عمله ��ن .و�أ�ضاف
القوا�سم ��ي ب� ��أن وزارة الحكم المحل ��ي ،عملت على
ت�ضمي ��ن احتياج ��ات الن ��وع االجتماعي ف ��ي الخطة
اال�ستراتيجي ��ة لل ��وزارة والخط ��ة عب ��ر القطاعي ��ة
لقط ��اع الحك ��م المحل ��ي ،وق ��د انعك� ��س ه ��ذا الأمر
عل ��ى المب ��ادرات والم�شاري ��ع والأن�شط ��ة التي تقوم
به ��ا الوزارة ،منوه ًا �إلى �أهمي ��ة التعاون بين الوزارة
والم�ؤ�س�س ��ات الأخرى والجه ��ات المانحة في تنفيذ
الأن�شط ��ة الت ��ي ته ��دف �إل ��ى تر�سي ��خ مفه ��وم النوع
االجتماع ��ي وتلبية احتياجات ��ه وتعزي ��ز دور المر�أة
ف ��ي �إطار العم ��ل على تعزيز مب ��ادئ الحكم الر�شيد
و�إحداث التنمية الم�ستدامة.

قدرات الهيئ ��ات المحلية ،وتطوير القرى والمجتمعات
المهم�ش ��ة من �أج ��ل �إيجاد هيئ ��ات محلية قوي ��ة قادرة
عل ��ى االعتماد عل ��ى ذاتها ف ��ي كافة المج ��االت .و�أكد
ال�شعيب ��ي في كلمت ��ه على �ض ��رورة الم�شاركة الحقيقية
بين م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ووزارة الحكم المحلي،
م ��ن أ�ج ��ل العم ��ل عل ��ى تو�سي ��ع الم�شارك ��ة وا�شراكه ��ا
ف ��ي تحدي ��د اال�ستراتيجي ��ات والم�شارك ��ة ف ��ي اتخاذ
القرارات ،م�شدد ًا عل ��ى �أن ال�شراكة ال تعني اال�ستغناء
ع ��ن دور الرقابة المجتمعية والتي هي حق للم�ؤ�س�سات.
ب ��دوره ق ��دم عب ��د الكري ��م �س ��در عر�ض ًا ح ��ول الخطة
اال�ستراتيجية لوزارة الحكم المحلي التي تم اعتمادها
في العام ( )2010وت�ستمر لغاية ( .)2014وطرح �سدر
ر ؤ�ي ��ة ال ��وزارة والخط ��ة اال�ستراتيجية عب ��ر القطاعية
للحكم المحلي وكذلك الغايات التي ت�سعى الوزارة �إلى
تحقيقها ،وم ��ن ثم تم فتح باب النقا� ��ش والمداخالت
ج ��اء ذلك خ�ل�ال انعق ��اد اللق ��اء المرك ��زي الأول
وكذلك تم ت�شكيل اللجان وتحديد مهام المجل�س.
لع�ض ��وات مجال� ��س الهيئ ��ات المحلي ��ة المنتخب ��ات
وخرج المجل� ��س بعدة تو�صيات منه ��ا توحيد الجهد وال ��ذي نظمت ��ه وزارة الحكم المحل ��ي بم�شاركة مع
الفل�سطيني ،وربط مه ��ام هذا المجل�س في الخطط وزارة �ش� ��ؤون المر�أة وبالتعاون م ��ع م�ؤ�س�سة التعاون
الوطني ��ة للإ�ص�ل�اح ،وكذل ��ك ت�شكي ��ل العدي ��د من الألماني ( ،)GIZوالذي �أقيم في قاعة متنزه بلدية
اللج ��ان الخا�ص ��ة للمتابع ��ة ،وتفعي ��ل اال�ستثمار في البيرة برعاية رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�ض،
مناط ��ق (ج) ،والم�ساهم ��ة وتقدي ��م الم�ش ��ورة ف ��ي وح�ض ��ور وزير الحكم المحل ��ي د .خالد القوا�سمي،
ووزي ��رة �ش�ؤون الم ��ر�أة ربيح ��ة ذي ��اب وممثلة دولة
اتخاذ القوانين والأنظمة.
جمهورية الماني ��ة االتحادية بربرا وولف ،ومحافظ
رام اهلل والبي ��رة د .ليلى غن ��ام ووكيل وزارة الحكم
تحت رعاية رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�ض
المحلي المهند�س مازن غني ��م ومنى الخليلي �أمين
عقد اللقاء الت�شاوري الأول لع�ضوات
�س ��ر االتح ��اد الع ��ام للم ��ر�أة الفل�سطين ��ة ،ور�ؤ�ساء
وع�ض ��وات مجال� ��س الهيئ ��ات المحلي ��ة المنتخب ��ة.
مجال�س الهيئات المحلية المنتخبات
ورحب رئي�س بلدية البيرة فوزي العابد بالم�شاركين
دع ��ى وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي د .خال ��د القوا�سم ��ي
باللق ��اء ،وا�صف� � ًا �إياه باله ��ام وال�ض ��روري ،خا�صة
ع�ض ��وات مجال�س الهيئ ��ات المحلي ��ة المنتخبة لكي
في ظل التجرب ��ة الجديدة الت ��ي تخو�ضها ع�ضوات
ي�صبح ��ن �صاحب ��ات قرار في �شتى �ش� ��ؤون حياتهن،
مجال� ��س الهيئات المحلية المنتخبة بعد االنتخابات
و�أن ي�ستثمرن ب�شكل جيد هذه الفر�صة التي يعتبرها
الأخيرة متمني ًا التوفيق للجميع.
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و�شكر د .فيا� ��ض وزير الحكم المحل ��ي ووزيرة �ش�ؤون
الم ��ر�أة لدورهم ��ا ف ��ي عقد ه ��ذا اللقاء ال ��ذي و�صفه
باله ��ام والممي ��ز ،م�ؤكد ًا عل ��ى �أهمي ��ة دور المر�أة في
الهيئ ��ات المحلية وم�شاركتها في �صنع القرار ،م�شيد ًا
بدورها الن�ضال ��ي و�ضرورة تمكينها لكي تقوم بدورها
عل ��ى �أكم ��ل وج ��ه ،و�أ�ش ��اد بع ��دد الع�ض ��وات المحلية
المنتخبات والت ��ي �أفرزتها االنتخابات الأخيرة ،حيث
�شكل ��ت الن�سب ��ة �أكثر من الح ��د الأدنى لنظ ��ام الكوتا
الذي و�صف ��ه ب�شبكة الأمان ل�ضمان الم�شاركة الفاعلة
ف ��ي مجال�س الهيئات المحلية .من جهتها �أكدت ذياب
عل ��ى �أهمية ه ��ذا اللقاء ،ورحبت بع�ض ��وات المجال�س
المحلي ��ة المنتخب ��ة ،م�شدد ًة على �أن الم ��ر�أة لن تقبل
ب�أن يكون دوروه ��ا هام�شي ًا ،م�شيد ًة بعدد من النماذج
الن�سوي ��ة الت ��ي احتل ��ت منا�ص ��ب قيادية ف ��ي مختلف
الم�ؤ�س�س ��ات ،وم�شيرة �إل ��ى �أن فل�سطين �ستكون منارة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�سباقة ف ��ي مجال احت ��رام المر�أة
وتعزي ��ز م�شاركتها ف ��ي �صناع ��ة الق ��رارات .بدورها
نقلت د .غنام تحيات الرئي�س محمودعبا�س للح�ضور،
م�ؤك ��د ًا على �إيمان ��ه بدور الم ��ر�أة ومكانته ��ا ك�شريكة
ف ��ي �صنع القرار ،ووجهت التحي ��ة للمر�أة الفل�سطينية
التي هي ن�صف المجتم ��ع وت�ساهم في تربية الن�صف
الآخر ،معبر ًة عن �ضرورة م�شاركة المر�أة ب�شكل �أكبر
و�أو�س ��ع ف ��ي مجال�س الهيئ ��ات المحلية ،م�ش ��دد ًة على
ا�ستم ��رار المر�أة في �سعيه ��ا للو�صول إ�ل ��ى المنا�صب
القيادية و�أن تحذو حذوها.
م ��ن جهتها هن� ��أت وولف ع�ض ��وات مجال� ��س الهيئات
المحلي ��ة المنتخب ��ة ،م�ؤكد ًة عل ��ى �ض ��رورة الم�ساواة
ف ��ي الحق ��وق والفر�ص ،وم�شي ��د ًة بالنم ��اذج الن�سوية
و�ضرورة �أن تك ��ون نماذج يحتذى بها ،وكذلك �أ�شادت
بك ��ون ع ��دد الطالب ��ات ف ��ي الجامع ��ات الفل�سطينية
ي�ش ��كل الأغلبية وهذا م�ؤ�شر يدل عل ��ى نقلة نوعية في
مج ��ال تعليم المر�أة الأمر الذي ي�ؤهلها ل�شغل منا�صب

إنجازات
قيادي ��ة في الم�ستقبل� ،شاكرة ل ��وزارة الحكم المحلي
�إيالءها للمر�أة الفل�سطينية الأهمية بعقدها مثل هذه
اللق ��اءات .وق ��ال غنيم في كلمت ��ه ب�أن ال ��وزارة تعمل
دائم� � ًا عل ��ى اال�ستف ��ادة م ��ن التج ��ارب ال�سابقة على
مختل ��ف الأ�صعدة ،وكذلك العمل على توجيه ع�ضوات
الهيئات المحلية وتعزيز قدراتهن لكي ت�ستطيع القيام
بعملهن عل ��ى �أكمل وجه ،م�شير ًا �إلى �أن الوزارة قامت
بعقد عدة دورات تدريبيب ��ة لأع�ضاء مجال�س الهيئات
المحلية المنتخبة بعد االنتخابات .وقدمت نادرة نائب
عر�ض ًا لتجربته ��ا ال�سابقة في مجال الهيئات المحلية
كنائ ��ب لرئي�س بلدي ��ة وع ��ن التحدي ��ات وال�صعوبات
التي واجهتها ،وكذل ��ك تحدثت رئي�س بلدية بيت لحم
د .في ��را بابون عن تجربتها الحالي ��ة كرئي�س للبلدية،
و�أهمي ��ة ه ��ذه التجربة كونه ��ا امر�أة و�شك ��رت كل من
وقف �إلى جانبها ودعمها للو�صول لهذا المن�صب .وتم
خ�ل�ال اللقاء عر�ض فيلم يتح ��دث عن تجارب المر�أة
ف ��ي خو�ض غمار انتخابات الهيئ ��ات المحلية ،وكذلك
تجرب ��ة خو�ض االنتخابات بقائمة ن�سوية كاملة مثل ما
ح�ص ��ل في الخليل .وفي ختام اللق ��اء ا�ستمع �أ�صحاب
الق ��رار لمداخالت و�أ�سئلة ع�ض ��وات مجال�س الهيئات
المحلي ��ة المنتخبة ،والردود عليه ��ا ،حيث تم الت�أكيد
على �أهمية عقد مثل هذه اللقاءات ب�شكل دوري.

وزارة الحكم المحلي تعقد م�ؤتمراً حول
�سيا�سات وا�ستراتيجيات الحكم المحلي

التي تنظم العمل ،وه ��ذا يدفعنا جميع ًا �إلى فتح حوار
م ��ع كافة الجهات الت ��ي لها عالق ��ة بالق�ضايا المعنية
مث ��ل عملية الدمج ،ي�ش ��ار �إلى �أنه ال بد م ��ن التن�سيق
بي ��ن المانحين في توجيه الم�شاريع من خالل الوزارة
وكذلك للو�صول �إلى الالمركزية.
م ��ن جهته قال مدي ��ر عام �صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا�ض
البلديات المهند�س عبد المغني نوفل �أنه تم عمل خطة
ا�ستراتيجية لل�صندوق ( )2016-2013والتي بدورها
تتزام ��ن م ��ع االنتخابات المحلي ��ة والخط ��ط التي تم
�إعداده ��ا من �أجل رفع كف ��اءة الهيئات المحلية ،حيث
اعتمد ال�صندوق في خطته على الخطة اال�ستراتيجية
للوزارة والخطة عبر القطاعية وكذلك الخطة الوطنية
الفل�سطيني ��ة .م ��ن جهته ��م تح ��دث ممول ��و �صن ��دوق
البلديات ،بالإ�ضافة �إلى ( ،)USAIDعن �أن التن�سيق
�سيبقى م�ستمر ًا وكذلك توحي ��د الجهود لتوحيد المال
الموجه للهيئات المحلية ،حيث تحدث كل من جاكو�س
امبرو من الوكالة الفرن�سية للتنمية ( ،)AFDاوليفييه
م ��ن ( ،)BTCوجودت من االتح ��اد االوروبي ،وديفيد
بيلن م ��ن ( ،)USAIDوتوما�س بيتر�سون من الوكالة
الدنماركي ��ة للتنمي ��ة ،واورل� ��ش نت�شك ��ي م ��ن م�ؤ�س�سة
التعاون الفني الألماني ( ،)GIZوو�ضاح حمد اهلل من
بن ��ك التنمية الألمان ��ي ( ،)KFWوانطونيو لوركا من
التعاون الإيطالي .و�أكد جميع المتحدثين على �ضرورة
التعاون وا�ستم ��رار الدعم لتقدي ��م الم�شاريع للهيئات
المحلية ،لتقديم �أف�ضل خدمات للمواطنين ،والتركيز
على مناطق (ج) والمناطق المهم�شة ودعمهم للتنمية
المحلي ��ة والم�شارك ��ة المجتمعية ودع ��م عملية الدمج
للهيئ ��ات المحلي ��ة ف ��ي البلدي ��ات الكب ��رى والحوكمة
الت�شاركي ��ة التي تمثلت في المجال�س المحلية ال�شبابية
والم�شاركة المجتمعي ��ة و�آالياتها ،حيث �أن الهدف من
دع ��م الهيئات المحلية هو �إقام ��ة هيئات محلية قادرة
عل ��ى تقديم خدم ��ات �أف�ضل للمواط ��ن ،والتي بدورها
�ست� ��ؤدي �إلى قي ��ام دول ��ة فل�سطينية م�ستقل ��ة وحيوية.
كم ��ا تم ��ت الإ�ش ��ارة �إل ��ى ح ��ل الم�ش ��اكل الت ��ي تواجه
الفل�سطينيي ��ن ف ��ي تنفيذ بع� ��ض الم�شاري ��ع في قطاع
غ ��زة وتنق ��ل المواطنين بي ��ن ال�ضفة الغربي ��ة وقطاع
غزة ،وكذل ��ك تحديث القواني ��ن والأنظمة التي تحكم
قط ��اع الحك ��م المحلي وتوفي ��ر المع ��دات الالزمة في
مجال النفايات ال�صلبة وا�ستح ��داث برنامج للت�شغيل
للتخفيف من حدة الفقر.

افتتح ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي ولم ��دة ثالث ��ة أ�ي ��ام
متوا�صل ��ة وبالتع ��اون والتن�سي ��ق م ��ع �صن ��دوق تطوير
و�إقرا� ��ض البلديات ،وبتمويل م ��ن الوكالة الدنماركية
للتنمي ��ة الدولي ��ة وبم�شارك ��ة م ��ن( )USAIDم ��ن
خ�ل�ال م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFالدولية ،حي ��ث كان مي�سر
الجل�س ��ة د .محمد �سعيد حمي ��دي ،وبح�ضور الوكالء
الم�ساعدي ��ن والم ��دراء العامي ��ن ف ��ي وزارة الحك ��م
المحل ��ي والمديري ��ات ،ور�ؤ�س ��اء بلدي ��ات مراك ��ز
المحافظ ��ات ،وال�ش ��ركاء المانحي ��ن ،وممثلي ��ن ع ��ن
( ،)UNDPوطواق ��م م ��ن وزارة الحك ��م المحل ��ي
و�صندوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات .وقال القوا�سمي
�أثناء افتتاح الم�ؤتمر �أن التحديات التي تواجة الوزارة
كثي ��رة وكبيرة و�أهمها �سيا�س ��ات االحتالل وال�سيطرة
على الأرا�ضي و�سيا�س ��ات الم�ستوطنين الإ�سرائيليين
وكذل ��ك مناط ��ق (ج) ،وع ��دم توفير التموي ��ل الالزم
لإقامة الم�شاريع الالزمة للهيئات المحلية ،و�أ�شار �إلى وف ��ي نهاي ��ة الي ��وم الأول م ��ن الم�ؤتم ��ر ت ��م فت ��ح باب
�أن ��ه ال بد من ت�ضافر الجهود والتوافق المجتمعي على النقا�ش والأ�سئلة والتي �شارك فيها الح�ضور وتلخ�صت
�أي عملي ��ة كانت ،وكذلك مراع ��اة القوانين والأنظمة

التو�صي ��ات الت ��ي �أجمله ��ا الوكي ��ل الم�ساع ��د ل�ش� ��ؤون
الهيئ ��ات المحلي ��ة عب ��د الكريم �س ��در ب� ��أن مجموعة
الداعمين وهم �ش ��ركاء الحكم المحل ��ي وبالت�سيق مع
ال ��وزارة بحاجة �إل ��ى لجنة فنية لتنظي ��م العمل بينهم
وتن�سي ��ق الجهود التمويلي ��ة لتنفيذ الخط ��ة التنفيذية
للخطة اال�ستراتيجية ( ،)2014 – 2013وعمل درا�سة
ح ��ول م�ست ��وى الالمركزية ف ��ي قطاع الحك ��م المحلي
وو�ض ��ع خط ��ة عم ��ل تو�ضح �آلي ��ة الو�ص ��ول لالمركزية
المطلوب ��ة خ�ل�ال فترة زمني ��ة مح ��ددة ،وكذلك عمل
درا�سة لتحديد االحتياجات المطلوبة للوزارة والهيئات
المحلية والمواطنين والم�ؤ�س�سات ال�شريكة.

ور�شة عمل بعنوان «بناء وتعزيز قدرات
ر�ؤو�ساء البلديات»
عق ��دت وزارة الحك ��م المحل ��ي ور�ش ��ة عم ��ل بعنوان
«بن ��اء وتعزيز قدرات ر�ؤو�ساء البلديات» للمحافظات
الو�سط ��ى (رام اهلل ،والقد� ��س ،و�أريح ��ا) ،وذل ��ك
�ضم ��ن �سل�سل ��ة م ��ن الور�شات الت ��ي تن ��وي �إجراءها
ف ��ي المحافظ ��ات ال�شمالي ��ة والجنوبي ��ة .وعبر وزير
الحكم المحلي د.خالد فهد القوا�سمي في كلمته عن
�أهمية االعتراف الأمم ��ي بدولة فل�سطين ،و�أكد على
�ض ��رورة تعزيز العم ��ل واال�ستمرار في بن ��اء الدولة،
وبي ��ن القوا�سمي �أن عملية التنمي ��ة تبد�أ من الهيئات
المحلي ��ة ،م�شي ��د ًا بالقف ��زات النوعية الت ��ي �شهدها
قط ��اع الهيئ ��ات المحلي ��ة ودورها في تقدي ��م �أف�ضل
الخدم ��ات للمواطني ��ن ،مبين� � ًا �أهمي ��ة التدريب في
تعزيز وبناء القدرات.
و�ش ��دد وكيل الوزارة المهند�س مازن غنيم على �أهمية
التدري ��ب ودوره ف ��ي بن ��اء ق ��درات ر�ؤ�س ��اء البلديات
ونوابه ��م ف ��ي اتخ ��اذ الق ��رارات الإداري ��ة ،والمالية،
والفنية (التنظيم البنائي).
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إنجازات
وتح ��دث مدير عام �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات الفل�سطين ��ي في اختيار من يمثله ف ��ي الهيئة المحلية
المهند� ��س عبد المغني نوفل ع ��ن دور ال�صندوق كونه وبطريقة ديمقراطية وح�ضارية.
يمثل القناة المف�ضلة والأ�سا�سي ��ة للدولة الفل�سطينية
من �أجل تمرير كافة الأموال للهيئات المحلية ،وتعزيز و�أ�ش ��ار القوا�سم ��ي �إل ��ى �أنه �سيت ��م ت�سلي ��م الهيئات
ق ��درات البلديات والتي م ��ن �أهدافها تحقيق خدمات المحلي ��ة �إل ��ى مجال� ��س الهيئ ��ات المنتخب ��ة خ�ل�ال
الأيام القادمة ومع انتهاء الم ��دة القانونية للت�سليم،
�أف�ضل للمواطنين.
وكذل ��ك �سيتم تدري ��ب المنتخبين وعق ��د ور�ش عمل
وبين الوكي ��ل الم�ساعد ل�ش�ؤون الهيئ ��ات المحلية عبد لتعريفه ��م بطبيع ��ة عم ��ل الهيئ ��ة المحلي ��ة وكذل ��ك
الكريم �سدر �أهمية تعري ��ف ر�ؤ�ساء البلديات ونوابهم بقان ��ون االنتخابات وغيرها من الأم ��ور التي تخ�ص
ب�أنظم ��ة وقواني ��ن الحك ��م المحل ��ي م ��ن �أج ��ل العمل عمل الهيئة المحلية.
عل ��ى بناء الق ��درات وتطويرها من النواح ��ي الإدارية
والمالي ��ة والفنية ،وكذلك التعري ��ف ًب�صندوق تطوير وفي جولته في محافظة بيت لحم
و�إقرا� ��ض البلدي ��ات ومهام ��ه ،م�شي ��را إ�ل ��ى �أن ه ��ذه
الور�ش ��ة تمث ��ل بداي ��ة �سل�سل ��ة م ��ن ور�ش العم ��ل التي قال القوا�سمي �إننا نعمل للبحث عن ال�صيغة المنا�سبة
�ستجرى في المحافظ ��ات ال�شمالية والجنوبية ،والتي الت ��ي تدف ��ع بالعمل قدم ��ا لم�صلح ��ة المواطنين على
مختل ��ف الأ�صعدة و�أن الوزارة تب ��ذل ق�صارى جهدها
ت�ستمر على مدار ثالثة �أيام.
للبحث عن ال�صيغ المنا�سب ��ة التي تدفع بالعمل قدم ًا
لم�صلح ��ة المواطني ��ن �س ��واء �أكان ذل ��ك ف ��ي ق�ضية
الدم ��ج �أم مختل ��ف الم�شاري ��ع المقدم ��ة ،م�ؤك ��د ًا في
الوق ��ت ذاته عل ��ى �أنه ال يهم كم �سنق�ض ��ي من الوقت
الوزير القوا�سمي :ي�ؤكد على ا�ستمرار
نهج العملية الديمقراطية في فل�سطين لإنج ��از الم�شاري ��ع للهيئ ��ات المحلية ولك ��ن المهم �أن
نك ��ون م�ؤمنين بكل الخطوات التي نتخذها لإنجاحها.
خ�ل�ال جول ��ة له لتقف ��د �سي ��ر العملي ��ة االنتخابية في جاء ذلك خالل زيارة ق ��ام بها القوا�سمي وطاقم من
العدي ��د م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة الت ��ي �أجري ��ت فيه ��ا ال ��وازرة �إل ��ى محافظة بيت لحم وعل ��ى وجه التحديد
انتخاب ��ات تكميلية يوم ال�سب ��ت (-22كانون الأول من للمجال� ��س القروي ��ة والمحلي ��ة التي تعان ��ي من جدار
الع ��ام  )2012وعدده ��ا ( )24هيئ ��ة محلي ��ة ،حي ��ث ال�ض ��م والف�ص ��ل العن�ص ��ري والمه ��ددة �أرا�ضيها من
�شملت الجولة ال�سموع وخارا�س وكذلك بلدية هندازة الم�ستوطني ��ن اال�ستعماريي ��ن والتي تمثل ��ت في (بيت
ف ��ي بيت لحم وبلدية بيت لحم من �أجل توفير الأجواء �سكاري ��ا ،وج ��ورة ال�شمعة،والمع�ص ��رة ،و�أم �سلمونة،
المريحة للمواطنين ل�ضمان �سي ��ر العملية االنتخابية واد رح ��ال ،وكي�سان ،وبي ��ت تعم ��ر ،والخ�ضر).و�ضم
به ��دوء ،و�أكد وزير الحكم المحلي د .خالد القوا�سمي الوفد ك ًال م ��ن الوكي ��ل الم�ساعد ل�ش� ��ؤون المديريات
عل ��ى �أن االنتخابات التكميلية هي ت�أكي ��د من الوزارة محم ��د ح�سن جبارين ،و�سليمان �أبو مفرح من مجل�س
على خي ��ار االنتخابات والديمقراطي ��ة ،وهنا نعلن �أن الخدم ��ات الم�شت ��رك ،وم�ست�شاري الوزي ��ر للعالقات
االنتخاب ��ات طال ��ت كافة الهيئ ��ات المحلي ��ة في كافة الدولية والإعالم وليد �أبوالحالوة وفليت�سيا البرغوثي،
محافظات الوطن حي ��ث ح�صلت بطريقة ديمقراطية ومحم ��د ح�سا�سن ��ة م ��ن التوجي ��ه والرقاب ��ة ،ور�أف ��ت
ونزيه ��ة ،وتمنى التوفيق لكافة القوائ ��م التي تناف�ست دراو�ش ��ة من العالق ��ات العام ��ة والإع�ل�ام .وكان في
في االنتخابات.
ا�ستقباله المهند�س ر�شيد عو�ض مدير عام حكم محلي
ورافق القوا�سم ��ي في جولته محافظ محافظة الخليل بيت لح ��م وطاقم المديري ��ة ،وخ�ضر حم ��دان رئي�س
كامل حميد ،ور�شيد عو�ض مدير عام حكم محلي بيت مجل� ��س الخدم ��ات الم�شترك لريف �ش ��رق بيت لحم،
لحم ،ووليد �أبو حالوة م�ست�شار الوزير ،ومنذر جنيدي ور�ؤ�ساء و�أع�ض ��اء المجال�س التي قام الوفد بزيارتها.
و�أ�ض ��اف القوا�سمي �أنه كلما كان �أداء المجل�س �أف�ضل
مدير العالقات العامة في مديرية الخليل.
كان ��ت فر�صته ف ��ي الح�صول على تموي ��ل ب�شكل �أكبر،
و�شك ��ر القوا�سم ��ي لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزية على مم ��ا ي�ساهم في تح�سين الخدم ��ات المقدمة من قبل
الجه ��د ال ��ذي بذلت ��ه طواقمه ��ا ف ��ي التح�ضي ��ر لهذه المجال� ��س القروية والمحلية للمواطني ��ن ،م�شير ًا �إلى
االنتخاب ��ات ،وكذل ��ك الت�أكي ��د عل ��ى ح ��ق المواط ��ن �أن ظ ��روف النا� ��س �صعب ��ة والوزارة تق ��در ذلك ولكن
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الإيف ��اء بااللتزام ��ات والديون ل�صال ��ح المجل�س مهم
و�ض ��روي ال�ستم ��رار عم ��ل الهيئ ��ات المحلي ��ة كاف ��ة.
و�أك ��د القوا�سمي خالل جولته عل ��ى دور وزارة الحكم
المحل ��ي بقوله �أنه ��ا تمثل ال�سن ��د وال�شريك والداعمة
له ��ذه الهيئات ،م�شدد ًا على �أن ال ��وزارة لن تتدخر �أي
جهد في �سبيل انجاح عمل وا�ستمرارية هذه الهيئات،
و�أنه ��ا �ستعمل على تقدي ��م كافة الم�ساع ��دات القامة
كافة الم�شاري ��ع التي تحتاجها ه ��ذه الهيئات ،م�شير ًا
�إلى �أن ه ��ذه التجمعات ت�ستحق كل الدعم الذي يقدم
له ��ا .م ��ن جهته ��ا قام ��ت مجال� ��س الهيئ ��ات المحلية
والأهال ��ي الذين كانوا في ا�ستقب ��ال الوزير القوا�سمي
بعر� ��ض م�شاكله ��م واحتياجاتهم الت ��ي تمحورت حول
تراخي�ص البن ��اء والمخططات الهيكلي ��ة والتنظيمية
وم�ش ��اكل البناءالع�شوائ ��ي ،وكذل ��ك م�شاري ��ع البني ��ة
التحتية �سواء الكهرباء �أو المياه �أو المجاري وال�شوارع
وتعبيده ��ا ،وفت ��ح �ش ��وارع زراعي ��ة وتعبي ��د الط ��رق،
وغيره ��ا م ��ن االحتياج ��ات الهام ��ة له ��ذه المناطق.
وتعهد القوا�سمي بمتابع ��ة كافة الم�شاكل وال�صعوبات
الت ��ي تواجهها المجال� ��س المحلية والقروي ��ة ،والعمل
عل ��ى تنفيذ مخططات هيكلي ��ة للهيئات المحلية ،لكي
ت�ستطي ��ع �أن تتمت ��ع هذه المجال� ��س ب�صالحيات �أو�سع
وهذه ال�صالحيات موجودة وموثقة في قانون الهيئات
المحلية ،وتعد هذه الزيارة ا�ستكما ًال ل�سل�سلة الزيارات
الت ��ي �سيجريه ��ا القوا�سمي في الق ��رى والبلدات التي
تعاني من الجدار واال�ستيطان الإ�سرائيلي.

وخالل جولته في محافظة القد�س �أكد
القوا�سمي
�أن وزارة الحكم المحلي هي ال�سند والداعم وال�شريك
للهيئ ��ات المحلية ف ��ي كافة محافظ ��ات الوطن ،حيث
قام بجولة ميداني ��ة في محافظة القد�س ،زار خاللها
العدي ��د من الهيئات المحلية في �شمال غرب القد�س،
حي ��ث �شمل ��ت الزي ��ارة ك ًال من (ب ��دو ،وبي ��ت اك�سا،

إنجازات
والقبيب ��ة ،وخرب ��ة ام اللح ��م ،وبي ��ت عن ��ان ،والنب ��ي
�صموئيل) ،به ��دف االطالع على الم�ش ��اكل والعقبات
الت ��ي تواجهها هذه الهيئات ،وكذل ��ك تهنئة المجال�س
المنتخب ��ة بفوزه ��ا ف ��ي االنتخاب ��ات المحلي ��ة الت ��ي
ج ��رت م�ؤخ ��ر ًا ،خا�صة ك ��ون هذه الزيارة ه ��ي الأولى
بعد �إج ��راء االنتخاب ��ات .وا�ستهل القوا�سم ��ي والوفد
المراف ��ق جولته ،بزيارة مق ��ر المحافظة حيث التقى
نائب محافظ محافظة القد�س عبد اهلل �صيام وطاقم
المحافظة الذي ��ن رافقوه في جولته �إلى كافة الهيئات
المحلي ��ة الت ��ي قام ��وا بزيارته ��ا ،بالإ�ضاف ��ة لر�ؤ�ساء
المجال�س المحلية والقروية في المنطقة.
و�ض ��م الوف ��د ك ًال م ��ن الوكي ��ل الم�ساع ��د ل�ش� ��ؤون
المديريات محمد ح�سن جباري ��ن ،والوكيل الم�ساعد
ل�ش�ؤون الهيئات المحلية عبد الكريم �سدر ،ومدير عام
المتابعات الميداني ��ة ودعم ال�صمود في ملف الجدار
محم ��د اليا�س ن ��زال ،ومدير عام الحك ��م المحلي في
القد� ��س المهند�س اي ��اد خلف وطاقم م ��ن المديرية،
وم�ست�ش ��ار الوزير للعالقات الدولية وليد �أبو الحالوة،
لع�ل�ام فليت�سي ��ا البرغوث ��ي،
وم�ست�ش ��ارة الوزي ��ر ل إ
ومحمد جاد اهلل من العالقات العامة والإعالم.
ورح ��ب �صي ��ام بالوزير والوف ��د المراف ��ق ،حيث �أكد
عل ��ى �أهمي ��ة دور وزارة الحك ��م المحل ��ي والمحافظة
ف ��ي التن�سي ��ق والت�شاور لدع ��م �صمود ه ��ذه الهيئات
التي هي بحاجة ما�سة إ�ل ��ى ت�ضافر الجهود الر�سمية
وال�شعبي ��ة م ��ن أ�ج ��ل اال�ستم ��رار في عمله ��ا وتقديم
�أف�ض ��ل الخدم ��ات للمواطنين ،كما أ�ك ��د على �إ�صرار
�سكان ه ��ذه المنطقة على البق ��اء وال�صمود في وجه
االحتالل وم�ستوطنيه وجداره رغم كل الت�ضييق الذي
تتعر�ض له هذه الهيئات.
و أ�ك ��د القوا�سمي خالل جولته عل ��ى دور وزارة الحكم
المحلي بقول ��ه �أنها تمثل ال�سن ��د وال�شريك والدعامة
له ��ذه الهيئات ،م�شدد ًا على �أن ال ��وزارة لن تتدخر �أي
جهد في �سبيل انجاح عمل وا�ستمرارية هذه الهيئات،
وانه ��ا �ستعمل على تقدي ��م كافة الم�ساع ��دات القامة
كافة الم�شاري ��ع التي تحتاجها ه ��ذه الهيئات ،م�شير ًا
�إلى �أن ه ��ذه التجمعات ت�ستحق كل الدعم الذي يقدم
له ��ا .و�أ�شار �إل ��ى �أن القد� ��س هي الرق ��م ال�صعب في
المعادلة وه ��ي عا�صمة دولة فل�سطي ��ن ،وكذلك منها
ب ��د أ� ال�صمود والمقاوم ��ة ،و�أخير ًا المقاوم ��ة ال�شعبية
الت ��ي كان م ��ن �أ�شكاله ��ا الحديث ��ة �إن�ش ��اء ق ��رى على
الأرا�ض ��ى الفل�سطيني ��ة المهددة بالم�ص ��ادرة ب�إن�شاء
ق ��رى جدي ��دة عل ��ى ه ��ذه الأرا�ض ��ي مث ��ل (الكرامة،

وحي
وباب ال�شم� ��س) في منطقة القد�س( ،والأ�سرىّ ،
المناطي ��ر) ف ��ي محافظ ��ات �شم ��ال ال�ضف ��ة ،م�شيداً
بهذه المقاومة ال�سلمية الت ��ي هزت االحتالل و�أربكته
و�أحرجت ��ه �أمام العال ��م ،مما ا�ضط ��ره لمهاجمة هذه
الق ��رى وتدميره ��ا بحج ��ة ع ��دم قانونيته ��ا .واختتم
القوا�سم ��ي جولته بزيارة قري ��ة النبي �صموئيل ،حيث
ا�ستم ��ع لمجموع ��ة م ��ن الم�ش ��اكل وال�صعوب ��ات التي
يعاني منها �أهالي القري ��ة ب�سبب خ�صو�صية المنطقة
الت ��ي تقع داخل جدار ال�ضم والف�صل العن�صري ،وفي
محي ��ط مدينة القد� ��س ،متعه ��د ًا باال�ستجابة لمعظم
مطال ��ب الأهال ��ي خا�صة تلك المتعلق ��ة برفع ميزانية
المجل� ��س ،وبرفده ��م بالمحامي ��ن الذي ��ن �سيكلف ��ون
بمتابعة اخطارات ترحي ��ل بع�ض العائالت من القرية
والمطال ��ب الأخ ��رى ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن ال ��وزارة عل ��ى
ا�ستعداد لدعمهم بكافة الو�سائل التي تعزز �صمودهم
وتثبتهم على �أر�ضهم .من جهتهم قام �أهالي ومجال�س
الهيئ ��ات المحلي ��ة بعر� ��ض كاف ��ة احتياجاته ��م التي
تمحورت في مجملها ح ��ول التراخي�ص والمخططات
الهيكلي ��ة والتنظيمي ��ة وم�ش ��اكل البن ��اء الع�شوائ ��ي،
وكذلك م�شاري ��ع البنية التحتية،وفت ��ح �شوارع زراعية
وتعبيد الط ��رق ،وغيرها من االحتياجات الهامة لهذه
القرى وخا�صة �أن هذه القرى وهذه المنطقة هي بوابة
القد� ��س ال�شمالية ،وخ�ل�ال الزيارة تفق ��د القوا�سمي
مرك ��ز بيت عن ��ان الطبي م�شي ��د ًا بالجه ��ود المبذولة
والإمكانات المتوافرة فيه.

ويزور محافظة جنين
التقى وزي ��ر الحكم المحلي خالل زي ��ارة لمحافظات
ومديريات جنين وطوبا� ��س وقلقيلية وطولكرم مدراء
الحك ��م المحلي فيه ��ا وفعاليات بلدة ميثل ��ون ورافقه
فيه ��ا محي ��ي الدي ��ن العار�ض ��ة مدي ��ر ع ��ام التوجيه

والرقاب ��ة ف ��ي ال ��وزارة ووليد �أب ��و الح�ل�اوة م�ست�شار
الوزي ��ر للعالق ��ات الدولي ��ة وجه ��اد ربايع ��ة مدي ��ر
دائ ��رة الم�ساحة ونظ ��م المعلوم ��ات الجغرافية وكان
ف ��ي ا�ستقباله ��م مدير ع ��ام حكم محل ��ي جنين رائد
مقب ��ل وخالد ا�شتي ��ة مدير عام حك ��م محلي طولكرم
وطارق اعمير مدير عام حك ��م محلي طوبا�س و�أ�سعد
�سوالم ��ه مدير عام حكم محل ��ي قلقيلية وطواقم هذه
المديري ��ات ،حيث ب ��د�أ زيارته والوف ��د المرافق بلقاء
محافظ محافظة جنين اللواء طالل دويكات في مقر
المحافظ ��ة وبح ��ث معه مو�ض ��وع البلدي ��ات المدمجة
والبدائ ��ل المطروحة فيها للهيئات التي ترف�ض الدمج
حالي ًا ومو�ضوع حماية البلديات من الإعتداءات وذلك
بتعيي ��ن حار�س للبلدية ون�صب كاميرات مراقبة فيها،
ثم اجتم ��ع بفعاليات بل ��دة ميثلون الذين ت ��م النقا�ش
معه ��م في مو�ض ��وع الدمج ،حيث عب ��روا عن رف�ضهم
له بع ��دم م�شاركتهم ف ��ي انتخابات البلدي ��ة المتحدة
الأخي ��رة و�سبل الو�صول ل�صيغ ��ة م�شتركة بين الوزارة
والمجال�س التي رف�ضت الدم ��ج مع �أنها �سبق ووافقت
علي ��ه ،ث ��م انتق ��ل والوفد المراف ��ق �إلى مق ��ر مديرية
حك ��م محلي جنين واجتمع فيه ��ا مع طواقم العمل في
مديريات حك ��م محلي جني ��ن ،وقلقيلي ��ة ،وطولكرم،
وطوبا� ��س ،وتم ��ت مناق�ش ��ة �إنج ��ازات الرب ��ع الأخير
لع ��ام ( )2012والخطة المتوقعة لع ��ام ( )2013لكل
مديري ��ة عل ��ى حدة ،وف ��ي نهاي ��ة اللقاء �شك ��ر الوزير
م ��دراء المديري ��ات والموظفي ��ن عل ��ى الجه ��ود التي
يبذلونه ��ا لإنجاز خط ��ة ال ��وزارة والعمل عل ��ى �إنجاز
الخط ��ة الوطنية ف ��ي كاف ��ة محافظات الوط ��ن ،هذا
وق ��د قام الوزي ��ر والوفد المرافق بزي ��ارة لبلدية يعبد
واجتم ��ع بالمجل�س البلدي ثم ق ��ام بزيارة لقرية زبدة
الجدي ��دة وتفقد م�شروع الكهرباء ال ��ذي ينفذ لخرب
عراق الدوار و�أم الق�صور والمنطقة المحيطة بتمويل
من البنك الإ�سالمي للتنمية.
جملة احلكم املحلي  -العدد  - 15ني�سان 11 | 2013

إنجازات

�سكرتري التحرير
�أماني �أ�سمر

الخطط التنموية االستراتيجية للبلديات نتاج لرؤية الوزارة للوصول إلى حكم محلي رشيد

لم تتوقف جهود وزارة الحكم المحلي عن متابعة عمل و�أداء الهيئات المحلية
وتطوي���ر ق���درات العاملي���ن فيها وف���ق ر�ؤي���ة وا�ستراتيجية فعال���ة و�شفافة في
الوق���ت الذي توا�صل فيه تنفيذ العديد م���ن الم�شاريع الخدماتية التي تخدم
المواطن الفل�سطيني في كافة �أماكن تواجده �إيماناً من الوزارة ب�أن المواطن
ه���و �أغل���ى م���ا نملك ،وي�ستح���ق �أن يعي�ش حي���اة كريمة ،و�أن تق���دم له الخدمات
الت���ي تكف���ل له مثل هذه الحي���اة ،ولتحقيق هذا الهدف يب���ذل الم�س�ؤولون في
ال���وزارة ق�ص���ارى جهوده���م للو�ص���ول �إل���ى الغاي���ة المق�ص���ودة دون كل���ل ،ومن
ه����ؤالء الم�س�ؤولي���ن المهند����س م���ازن غنيم وكيل ال���وزارة ال���ذي كان قد افتتح
ي���وم عم���ل نظمت���ه ال���وزارة بالتع���اون مع �صن���دوق تطوي���ر و�إقرا����ض البلديات
بم�شارك���ة الم�ؤ�س�سات المانح���ة حول التخطيط التنموي اال�ستراتيجي للمدن
والبلديات بح�ضور ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الهيئات المحلية و�شركات ا�ست�شارية وعدد
من الجهات ذات العالقة.
وخالل افتتاحه الور�شة �أ�شار المهند�س غنيم �إلى �أن الهدف من اللقاء ينق�سم
�إل���ى جز�أين ،الأول من �أجل �إعداد الخط���ط التنموية اال�ستراتيجية للبلديات
الت���ي لي����س لديه���ا خط���ة ا�ستراتيجي���ة ،فيم���ا الج���زء الثان���ي يتعل���ق بتحدي���ث
الخطط اال�ستراتيجية للبلديات التي لديها خطط من �أجل م�شاركة الر�ؤ�ساء
الجدد في و�ضع المالحظات على تلك الخطط وتعديلها �إن لزم الأمر.
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أ�ك ��د غنيم انطالق� � ًا من ر�ؤية ال ��وزارة على الو�صول
إ�ل ��ى حك ��م محل ��ي ر�شي ��د قادر عل ��ى تحقي ��ق تنمية
م�ستدام ��ة بم�شاركة مجتمعية فاعل ��ة ،برزت �أهمية
الخطط التنموي ��ة اال�ستراتيجية للبلديات ،الفت ًا �إلى
�أن ذلك جاء من خالل خطة الوزارة اال�ستراتيجية،
والخط ��ة غي ��ر القطاعي ��ة ،والخط ��ة اال�ستراتيجية
الوطني ��ة للنفاي ��ات ال�صلب ��ة ،و�أوراق �سيا�س ��ات
متع ��ددة ،ومجموع ��ة �أدل ��ة عم ��ل تعزز عم ��ل قطاع
الحكم المحل ��ي ،ومن هذا المنطلق ق ��ررت الوزارة
�أن يت ��م خ�ل�ال الن�ص ��ف الأول �أي الأ�شه ��ر ال�ست ��ة
الأولى من هذا العام (� )2013إنجاز كافة البلديات
لخططها اال�ستراتيجية ،م�شير ًا �إلى �أن هناك ()66
بلدي ��ة �أنجزت خططه ��ا اال�ستراتيجي ��ة خالل العام
المن�صرم( ،)2012وبذلك يكون قد تم االنتهاء من
و�ضع كافة الخطط اال�ستراتيجية للبلديات بم�شاركة
مجتمعي ��ة فاعل ��ة وتحدي ��د االحتياج ��ات ل ��كل هذه
البلدي ��ات ،م�شدد ًا عل ��ى �ضرورة �أن تك ��ون الخطط
الت ��ي �سيتم و�ضعها والتي �سيتم تحديثها مو�ضوعية،
وواقعي ��ة ،وغي ��ر مبالغ فيه ��ا حتى تتمك ��ن البلديات
م ��ن االلتزام بها وتنفيذها ،كونه ��ا �أحد �أهم �أ�شكال
الرقاب ��ة للمواط ��ن وال ��ذي ل ��ه الحق ف ��ي الم�شاركة
والم�ساءلة لتلك الهيئات.

إنجازات
كما بين غنيم �أن الوزارة تعمل على م�أ�س�سة التخطيط
التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي من خ�ل�ال تخ�صي�ص لجان
تتعلق به ��ذا الخ�صو�ص ،وبالتالي ف� ��إن الوزارة تقف
�إلى جان ��ب البلديات للنهو�ض بواق ��ع الحكم المحلي
لتنفيذ مزيد من الم�شاريع التنموية الحيوية.

ويتر�أ�س اجتماعاً للفريق الوطني
لإدارة النفايات ال�صلبة
ناق� ��ش الفري ��ق الوطن ��ي لإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة
برئا�س ��ة المهند� ��س مازن غنيم وكي ��ل وزارة الحكم
المحل ��ي ،و�ض ��ع منطق ��ة �ش ��رق القد�س فيم ��ا يتعلق
ب�إقامة محطة الترحيل والإ�شكاليات التي تواجه هذا
المو�ض ��وع ،وذلك خالل االجتماع الثالث ع�شر الذي
عقده الفريق الوطني في مقر الوزارة بهدف متابعة
تنفيذ الخطة اال�ستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
ال�صلب ��ة ،كما ناق� ��ش الفريق المنح ��ة المقدمة من
البن ��ك الدولي لتغطية جزء من نفقات التخل�ص من
النفايات في جنوب ال�ضفة الغربية ،وكذلك م�شروع
و�ضع نظ ��ام للتعرفة وتح�صيل الر�سوم في �إدارة

العامة والإجراءات لإغ�ل�اق �أو �إعادة ت�أهيل مواقع ج ��اءت ت�صريحات الوكيل غنيم خ�ل�ال جوالت قام
بها للإطالع على �سير العملية االنتخابية في العديد
المكبات الع�شوائية من قبل وزارة ال�صحة».
م ��ن الهيئ ��ات المحلية ،الت ��ي جرت فيه ��ا انتخابات
تكميلي ��ة وعددها ( )24هيئ ��ة محلية و�شملت بلدات
ويتر�أ�س الجل�سة الثانية من اللقاء
وقرى (ترم�سعيا ،وم ��ردة ،وحار�س ،و�سنيريا ،وكفر
التعارفي لر�ؤ�ساء الهيئات المحلية
ق ��دوم ،ودير �ش ��رف ،وعوريف ،وبيت ��ا) وغيرها من
وخالل لق ��اء تعارف ��ي مو�سع نظمت ��ه وزارة الحكم الهيئات في مختلف المحافظات.
المحل ��ي لر�ؤ�ساء الهيئ ��ات المحلية المنتخبة تحت
و�أ�شار غنيم �إلى دور لجنة االنتخابات المركزية في
عملي ��ة التح�ضير و إ�ج ��راء هذه االنتخاب ��ات� ،شاكر ًا
اللجن ��ة على جهودها الكبيرة الت ��ي بذلتها طواقمها
لإنج ��اح ه ��ذه االنتخاب ��ات ،الت ��ي كانت عب ��ارة عن
عر� ��س ديمقراطي فل�سطيني ،وتم خاللها ت�أكيد حق
المواطن في اختيار من يمثله في الهيئة المحلية لأنه
ي�ستح ��ق كل الخي ��ر و�أن تقدم له خدم ��ات جيدة من
خالل مجل�س الهيئة الذي يتم انتخابه من طرفهم.
رعاي ��ة دولة رئي�س ال ��وزراء الدكتور �سالم فيا�ض
بالتعاون م ��ع م�ؤ�س�س ��ة ( )GIZالألماني ��ة تر�أ�س
وكي ��ل ال ��وزارة الجل�س ��ة الثاني ��ة وبي ��ن �أن ه ��ذا
اللق ��اء الأول هو فر�ص ��ة للتعارف بي ��ن البلديات
وال�ش ��ركاء ،وت ��م خالل ��ه اال�ستماع �إل ��ى تو�صيات
البلدي ��ات ،وتعزي ��ز العالق ��ة مع هيئ ��ات الحكم
المحل ��ي ،على اعتب ��ار �أن القط ��اع المحلي وا�سع
وي�شمل كافة مناحي حياة المواطن ،كما �أكد على
�أهمي ��ة الخطة التنموي ��ة اال�ستراتيجية بال�شراكة
مع المجتمع المحلي و�ضمان المتابعة مع الجهات
الم�س�ؤولة لتنفيذ الم�شاريع.

ويقدم عر�ضاً حول الخطة
اال�ستراتيجية للوزارة

كم ��ا �أك ��د غني ��م عل ��ى �أن م�س�ؤولي ��ة ال ��وزارة تنبع
م ��ن تمكين الهيئ ��ات المحلية من العم ��ل الهادف،
ورف ��ع كفاءته ��ا وتحقي ��ق مزي ��د م ��ن ال�شفافي ��ة،
النفايات ال�صلبة والمق ��دم من المجل�س الأعلى والديمقراطي ��ة ،والم�ساءلة وتعزيزه ��ا ،وال�شراكة وخ�ل�ال م�شاركت ��ه فعالي ��ات اللق ��اء الأول لمجل� ��س
ال�سيا�س ��ات القطاعية الخا�ص بالحكم المحلي� ،أكد
للنفاي ��ات ال�صلب ��ة في محافظت ��ي الخليل وبيت بين القطاعين العام والخا�ص.
غني ��م عل ��ى �أن ت�شكي ��ل المجل�س يعد بمثاب ��ة مد يد
لحم ،وتم التطرق �إل ��ى �إقرار ا�ستراتيجية النوع
االجتماعي في المجال البيئي والتي تم �إقرارها تفقد عملية �سير االنتخابات التكميلية التع ��اون لم�ؤ�س�سات المجتم ��ع المدني من قبل وزارة
الحكم المحلي م ��ن �أجل العمل �سوي ًا لو�ضع الخطط
من قبل مجل�س الوزراء.
في الهيئات المحلية
اال�ستراتيجي ��ة ور�س ��م ال�سيا�س ��ات العام ��ة وتعزي ��ز
كم ��ا ناق�ش االجتماع �إق ��رار الم�شاري ��ع المنفذة من وبخ�صو�ص االنتخابات المحلية �أو�ضح المهند�س غنيم الت�شاركية مع كافة ال�شركاء ك�أفراد �أو م�ؤ�س�سات.
م�ؤ�س�س ��ة ( )GIZالألماني ��ة ،والت ��ي ت�أت ��ي �ضم ��ن �أن الجول ��ة التكميلية لالنتخاب ��ات المحلية هي ت�أكيد
اال�ستراتيجي ��ة الوطنية للنفاي ��ات ال�صلبة ،حيث تم م ��ن ال ��وزارة على خي ��ار االنتخاب ��ات والديمقراطية ،وتط ��رق غني ��م �إلى �إنج ��ازات الوزارة عل ��ى مختلف
عر�ض ما تم �إنجازه في م�شروع «و�ضع خطة للتعامل حي ��ث ت�أتي هذه المرحلة لإكم ��ال االنتخابات المحلية الأ�صع ��دة ،وم ��ن �أبرزه ��ا �إنجاز انتخاب ��ات الهيئات
م ��ع النفايات الخطرة» وم�شروع «�إعداد ون�شر الئحة لت�صبح ف ��ي كافة محافظ ��ات الوطن وكاف ��ة الهيئات المحلي ��ة ،والم�صادقة على موازن ��ات كافة الهيئات
بقائمة وت�صنيفات النفايات الخطرة» ،وعر�ض ما المحلية ،و�أنه جاء �إكمال االنتخابات المحلية بطريقة المحلي ��ة وبن�سب ��ة ( )%100وعر�ض �أب ��رز الم�شاريع
التي ت ��م �إنجازها� ،إ�ضاف ��ة �إلى �إنج ��ازات الإدارات
تم �إنجازه في م�شروع «�إعداد المعايير والتوجيهات ديمقراطية ونزيهة و�شفافة.
جملة احلكم املحلي  -العدد  - 15ني�سان 13 | 2013

إنجازات
العام ��ة لل ��وزارة عل ��ى مختل ��ف الأ�صع ��دة� ،شاك ��ر ًا
جميع ال ��دول والم�ؤ�س�س ��ات المانحة لقط ��اع الحكم
المحل ��ي داعي ًا �إياها لتقديم مزي ��د من الدعم لهذا
القط ��اع ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أهمي ��ة التدري ��ب ودوره في
بناء ق ��درات ر�ؤو�س ��اء البلديات ونوابه ��م في اتخاذ
الق ��رارات الإداري ��ة ،والمالي ��ة ،والفني ��ة (التنظيم
والبن ��اء) ،وقدم عر�ض ًا حول الخط ��ة اال�ستراتيجية
لوزارة الحكم المحل ��ي والتي تم اعتمادها في العام
( )2010والتي ت�ستمر لغاية (.)2014

ويرعى ور�شة عمل حول بناء وتعزيز
قدرات ر�ؤ�ساء البلديات
ورعى وكي ��ل وزارة الحكم المحل ��ي المهند�س مازن
غني ��م ور�شة عم ��ل حول بناء وتعزيز ق ��درات ر�ؤ�ساء
البلدي ��ات بالتع ��اون م ��ع �صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا�ض
البلديات ،وبح�ضور الوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون الهيئات
المحلي ��ة عب ��د الكريم �س ��در ،والمديري ��ن العامين
لمحافظ ��ات نابل� ��س وقلقيلي ��ة و�سلفي ��ت وطوبا� ��س،
وذل ��ك ف ��ي �إطار حر� ��ص ال ��وزارة على تطوي ��ر �أداء
الهيئ ��ات المحلية من خالل تنمي ��ة قدرات العاملين
فيه ��ا ،حيث عق ��دت ه ��ذه الور�شة لر�ؤ�س ��اء الهيئات
المحلية في المحافظات المذكورة.
وف ��ي بداي ��ة الور�ش ��ة رحب غني ��م بالح�ض ��ور وقدم
التهان ��ي لر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلي ��ة الم�شاركة في
الور�شة على فوزه ��م باالنتخابات وت�سلمهم مهامهم
كرو�ؤ�س ��اء ون ��واب و�أع�ض ��اء للهيئ ��ات المحلي ��ة،
وبمنا�سب ��ة نجاح هذا العر� ��س الديمقراطي بالرغم
من كل ما �شاب هذه العملية من ت�شكيك في �إمكانية
إ�ج ��راء االنتخابات التي جرت ب ��كل نزاهة و�شفافية
�شاك ��ر ًا لجنة االنتخاب ��ات على ما قدمت ��ه من جهد

لإنجاح العملية .وف ��ي ذات ال�سياق هن�أ الجميع على
الإنج ��از الفل�سطين ��ي بنج ��اح فل�سطي ��ن باعتمادها
كع�ضو مراق ��ب في الأمم المتح ��دة ،والذي ال يمكن
�أن يتحق ��ق �إ ّال بال�سيا�س ��ة الحكيم ��ة للرئي�س محمود
عبا�س والذي �صمد وكان م�صر ًا على الذهاب للأمم
المتحدة بالرغم من كل ال�ضغوطات ،وكذلك وقوف
�شعبن ��ا الفل�سطين ��ي العظيم خلف القي ��ادة في هذا
الحدث الهام.
و�أ�ش ��ار غني ��م �إل ��ى �أن ه ��ذا اللقاء هو لق ��اء تعريفي
وتوجيه ��ي بالأنظم ��ة والقواني ��ن الت ��ي تنظ ��م عمل
الهيئ ��ات المحلية ،والت ��ي تقوم به ال ��وزارة لتال�شي
العدي ��د م ��ن الق�ضاي ��ا والأخط ��اء التي ق ��د تقع هنا
وهن ��اك ،وللو�ص ��ول �إل ��ى مب ��ادئ الحك ��م الر�شيد،
م�ؤكد ًا على دور الوزارة بالتوجيه والرقابة بما يخدم
وي�سه ��ل عمل الهيئ ��ات المحلية الم�س�ؤول ��ة بالدرجة
الأولى �أمام المواطن والوزارة على حد �سواء.

ف ��ي المحافظ ��ة ،حي ��ث �أكد عل ��ى �أهمي ��ة التعاون
الم�شت ��رك بي ��ن ال ��وزارة والمحافظ ��ة ف ��ي دع ��م
الهيئات المحلية ،والتن�سيق المتوا�صل فيما بينها،
واتف ��ق الطرف ��ان عل ��ى �ض ��رورة إ�ع ��داد تخطيط
ا�ستراتيج ��ي للمحافظة ،وتن ��اول االجتماع الو�ضع
االقت�ص ��ادي الفل�سطيني وق�ضي ��ة البطالة والأزمة
المالي ��ة لل�سلط ��ة ،وكذل ��ك مو�ض ��وع اال�ستيط ��ان
والمتطلب ��ات الفل�سطيني ��ة لمواجهت ��ه ،من جانبه
رح ��ب حماي ��ل بزي ��ارة غني ��م والوف ��د المراف ��ق
ل ��ه ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى عم ��ق العالق ��ة والتن�سي ��ق بين
الم�ؤ�س�ستي ��ن لتقدي ��م الدعم والم�سان ��دة للهيئات
المحلية المنتخبة وخدمة �شعبنا.

وخ�ل�ال الجول ��ة ق ��ام غني ��م بافتت ��اح �ش ��ارع ف ��ي
بل ��دة تقوع ت ��م تعبيده بتمويل م ��ن �صندوق تطوير
و�إقرا� ��ض البلدي ��ات وبكلف ��ة ( )110ي ��ورو بطول
كيلومت ��ر واح ��د وعر� ��ض (� )8أمت ��ار ،وزار الوفد
كذل ��ك مك ��ب النفايات ف ��ي المنية وال ��ذي يجري
وحر� ��ص غني ��م عل ��ى الت�أكي ��د عل ��ى دور الهيئ ��ات تنفي ��ذه عل ��ى م�ساح ��ة ( )254دونم� � ًا ،حيث قدم
المحلي ��ة ،ومطالبته ��ا ب�ض ��رورة العم ��ل ف ��ي إ�ط ��ار المهند�س يا�س ��ر دويك المدير التنفيذي للم�شروع
الأنظمة والقواني ��ن ،والعمل ب�شفافي ��ة ونزاهة تامة �شرح ًا حول مراحل عمل الم�شروع وطبيعة عمله.
م�شي ��ر ًا �إلى �أن التوافق داخل الهيئات المحلية ي�ؤدي
كم ��ا توجه غنيم والوفد للقاء ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء عدد
�إلى �إنجاز �أكبر.
م ��ن الهيئ ��ات المحلية المنتخبة ،حي ��ث طالت كل
م ��ن (بتير والولج ��ة وهندازة وبري�ضع ��ة) مبارك ًا
جوالت ميدانية ومتابعة حثيثة
�إياه ��م على �إيالء المواطنيي ��ن ثقتهم بانتخابهم،
هذا وقام المهند�س غنيم بجولة تفقدية لعدد من م�شير ًا �إلى �أن المواطن هو هدف للوزارة والهيئات
الهيئ ��ات المحلية ف ��ي محافظة بيت لح ��م ،ولقاء المحلي ��ة حي ��ث ي�ستح ��ق خدم ��ات جي ��دة تقدمها
ه ��ذه الهيئات الجدي ��دة المنتخب ��ة والإطالع على ل ��ه ه ��ذه الهيئ ��ات ،وا�ستمع منه ��م إ�ل ��ى الم�شاكل
احتياجاته ��ا ،حي ��ث ا�ستهل زيارت ��ه بلقاء محافظ والتحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه عمله ��م و�أو�ض ��اع ه ��ذه
بيت لح ��م عبد الفتاح حمايل ،وكذلك زيارة بلدية الهيئ ��ات ،وم�أ�س�سة عملها .وفي نهاية جولته توجه
بيت لح ��م ،وعدد من المجال� ��س البلدية والقروية المهند�س غني ��م والوفد المرافق إ�ل ��ى بلدة �سعير
وقام ��وا بتقدي ��م واجب الع ��زاء بال�شهي ��د عرفات
جرادات والذي ا�ست�شهد داخل �سجون االحتالل.

وي�ؤكد على �ضرورة تنفيذ برنامج
حركة فتح االنتخابي
وخ�ل�ال اجتم ��اع عقد ف ��ي مدينة البي ��رة لأع�ضاء
الهيئ ��ات المحلية الفائزين م ��ن قوائم اال�ستقالل
والتنمية الممثلة لحركة فتح في محافظة رام اهلل
والبي ��رة ،تحدث غنيم عن واق ��ع الهيئات المحلية
الفل�سطيني ��ة وكيفي ��ة تطويره ��ا لأدائه ��ا ،و�آليات
�إيجاد م�صادر تمويل لتنفيذ م�شاريعها ،و�أكد غنيم
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عل ��ى �ض ��رورة تنفيذ برنام ��ج الحرك ��ة االنتخابي
واال�ستجاب ��ة الحتياجات المواطني ��ن بغ�ض النظر
ع ��ن انتماءاته ��م ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �ض ��رورة تطبيق
النظ ��ام والقان ��ون ومب ��ادئ ال�شفافي ��ة والنزاه ��ة
والم�شارك ��ة المجتمعية مع المواطنين ،و�صو ًال �إلى
تح�سي ��ن الخدمات المقدمة له ��م وتطوير هيئاتنا
المحلية بنقلة نوعية �إلى الأمام.
وفيم ��ا يتعل ��ق بالم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة للهيئ ��ات
المحلية �أ�ش ��ار المهند�س غنيم �إل ��ى �أن الم�ساءلة
المجتمعي ��ة تعد من الموا�ضي ��ع المهمة جد ًا كونها
تعن ��ي دور المجتم ��ع المحل ��ي ف ��ي متابع ��ة �أعمال
الهيئ ��ات المحلية م ��ن �أجل الخ ��روج بخطة قابلة
للتنفيذ �س ��واء على �صعيد االحتياج ��ات �أو الو�ضع
المال ��ي للهيئة المحلية ،حت ��ى يكون المواطن على
اطالع عل ��ى موازن ��ة الهيئ ��ة المحلي ��ة ،وانطالق ًا
م ��ن �أن هدف ال�سلطة الوطني ��ة ب�شكل عام ووزارة
الحكم المحلي ب�شكل خا�ص هو العمل على تح�سين
نوعية الخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على
الهيئات المحلية حتى تقوم بعملها على �أكمل وجه،
م�شي ��ر ًا �إلى �أن المواطن كما �أن ل ��ه حقوق ًا تترتب
علي ��ه واجبات في حال التزم به ��ا ف�إنه ي�ساهم في
تح�سين الخدمات المقدمة له.

و�أك ��د غنيم �أنه ال بد من و�ضع الإجراءات
الواج ��ب اتباعه ��ا لترجمته ��ا عل ��ى �أر�ض
الواقع ،ومن هنا جاءت فكرة
تعزيز مبادئ الحكم المحلي الر�شيد بنا ًء
عل ��ى ا�ستراتيجي ��ة ور�ؤية ال ��وزارة تنمية
م�ستدامة بم�شاركة مجتمعية
فاعل ��ة ،ولذلك قامت الوزارة بو�ضع ورقة
�سيا�سات للم�شارك ��ة المجتعية وتطبيقها
على الهيئات المحلية باعتبار
تلك الم�شاركة هي �أحد مكونات الم�ساءلة
المجتمعية.

للفترة من (� 17آب –  17ت�شرين ثان )2012
�أو ًال :تابع��ت ال��وزارة مو�ض��وع
�إج��راء انتخاب��ات مجال���س الهيئ��ات
المحلي��ة ،المق��رر �إجرا�ؤه��ا بتاري��خ
( ،)2012/10/20من خالل الإجراءات
الآتية:
1.1ت�شكي ��ل لجن ��ة داخلية م ��ن كوادر ال ��وزارة
برئا�س ��ة وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي تجتم ��ع
�أ�سبوعي� � ًا ،وتطل ��ع عل ��ى �سي ��ر االنتخابات،
وتق ��وم بالتن�سيق وتزويد لجن ��ة االنتخابات
المركزية بكل المعلومات التي ت�ساندها في
عملها.

ابراهيم الفتياين

مدير عام وحدة جمل�س الوزراء

2.2عقد عدة اجتماعات ت�شاورية على الم�ستوى
الر�سم ��ي مع لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزية،
5.5عقد اجتماع مع منظمات المجتمع المدني،
تح ��دد فيه ��ا الخط ��وط العام ��ة للتن�سي ��ق
لو�ضعه ��م ف ��ي تفا�صيل ما يج ��ري ،وتقديم
والتعاون بين الطرفين.
�ش ��رح مف�ص ��ل عن الخط ��وات الت ��ي تمت،
3.3عـق ��د عدة اجتماع ��ات بين ال ��وزارة ولجنة
والخط ��وات الالحق ��ة ودور ال ��وزارة فيه ��ا،
االنتخابات المركزية على م�ستوى الطواقم
وتوجي ��ه الدعوة لهم لالطالع ب�شكل مبا�شر
الفنيـ ��ة للتع ��اون وت�سهي ��ل مهم ��ة الجه ��از
على الخطوات التي تقوم بها الوزارة بتي�سير
التنفيذي في االنتخاب ��ات المركزية للقيام
العملية االنتخابية و�ضمان الحيادية.
بمهامه ب�سهولة وي�سر.
6.6تزوي ��د لجنة االنتخاب ��ات المركزية بقوائم
4.4عق ��د اجتم ��اع مع ممثل ��ي ف�صائ ��ل منظمة
الهيئ ��ات المحلية في ال�ضفة الغربية وقطاع
التحري ��ر الفل�سطيني ��ة ،واطالعه ��م عل ��ى
غ ��زة ب�شكل مف�صل ،ويحت ��وي على توزيعها
فح ��وى ق ��رار مجل� ��س ال ��وزراء بخ�صو� ��ص
الجغرافي على المحافظات و�أعداد �سكانها
والرد
االنتخابات ،ودور الوزارة في العملية،
والتجمع ��ات المن�ضوي ��ة تحته ��ا �س ��واء كان
على جمي ��ع ا�ستف�ساراته ��م ،واال�ستماع �إلى
ذل ��ك الدم ��ج �أم ال�ض ��م �أم بحك ��م الحدود
وجهة نظرهم.
التنظيمية والإدارية.
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7.7تزويد لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزي ��ة بقائمة
بعدد مقاعد كل هيئة محلية.
�8.8إر�س ��ال تعمي ��م �إل ��ى جميع الهيئ ��ات المحلية
ي�ش ��رح �آلية عمل ب ��راءة الذمة ل ��كل �شخ�ص
ينوي التر�شح لالنتخابات.

التعامي ��م ال�ص ��ادرة من ال ��وزارة والت ��ي تخ�ص
االنتخابات المحلية وبك�شوفات الهيئات المحلية.

االنتخابات يوم ( )2012/10/20والتي ا�ستقال
�أع�ض ��اء مجل�سه ��ا ب�إمكاني ��ة الع ��ودة لممار�س ��ة
مهامهم لحين �إجراء االنتخابات التكملة.
2525تزويد هيئة مكافحة الف�س ��اد ب�أعداد و�أ�سماء
الهيئات المحلية المقررة فيها االنتخابات مع
1919التعمي ��م عل ��ى الهيئ ��ات المحلي ��ة ومديريات
عدد مقاعد و�سكان كل هيئة.
الحكم المحلي بت�سهيل مهمة لجنة االنتخابات
المركزي ��ة ،بتعليق قوائ ��م المر�شحين الأولية �2626صياغ ��ة وتعمي ��م دلي ��ل �إج ��راءات لال�ستالم
عل ��ى الأماك ��ن العام ��ة لالعترا� ��ض وتقدي ��م
والت�سلي ��م للهيئات المحلية بع ��د االنتخابات،
الطعون.
بالإ�ضاف ��ة �إلى الإج ��راءات الخا�صة بانتخاب

9.9ا�ص ��دار تعمي ��م للهيئ ��ات المحلي ��ة يت�ضم ��ن
نموذج� � ًا موح ��د ًا مع ��د ًا م ��ن قب ��ل لجن ��ة
االنتخاب ��ات المركزي ��ة لتعبئت ��ه بخ�صو� ��ص
براءة الذمة.
2020ا�ص ��دار ( )16ق ��رار ًا للج ��ان ت�سيي ��ر �أعمال
للهيئات التي فقدت الن�صاب القانوني.
1010ا�صـ ��دار تعميم لجميع موظف ��ي وزارة الحكم
المحل ��ي بعنوان (حيادية ال ��وزارة وموظفيها
في االنتخابات المحلية).

1111قبول ا�ستق ��االت �أع�ض ��اء ور�ؤ�س ��اء الهيئات،
بفح�صه ��ا والم�صادق ��ة عليها ورده ��ا بنف�س
تاريخ الم�صادقة عليها.
�1212إع ��داد قائم ��ة �إح�صائي ��ة ب�أع�ض ��اء الهيئات
المحلي ��ة الم�ستقيلين ،وذل ��ك ح�سب المركز
ف ��ي الهيئ ��ة والجن� ��س والمحافظ ��ة وع ��دد
المجال� ��س التي فقدت الن�ص ��اب �أو ا�ستقالت
جميعها.
1313ت�شكي ��ل لج ��ان ت�سيير �أعم ��ال للهيئ ��ات التي
فقدت الن�ص ��اب مع تعيي ��ن مراقبين ماليين
من الوزارة.
1414التعمي ��م عل ��ى �ش ��ركات الكهرب ��اء بع ��دم
ا�ستخ ��دام مواردها تحت �أي ظ ��رف للترويج
لالنتخابات �أو خالفه.
1515وفق� � ًا لبيان ��ات مرحل ��ة التر�ش ��ح النتخاب ��ات
مجال� ��س الهيئ ��ات المحلي ��ة �ستج ��رى
انتخاب ��ات ف ��ي ( )109هيئ ��ات محلي ��ة ف ��ي
(.)2012/10/20
1616لن تجرى انتخابات في ( )181هيئة محلية،
وذلك العتماد قوائم وحيدة في تلك الهيئات
وبالتالي تفوز هذه القوائم بالتزكية.

الرئي�س ونائب الرئي�س للهيئة المنتخبة للعمل
بما ورد فيه.

2121ا�ستالم قائم ��ة �أولية بالهيئ ��ات المحلية التي 2727عم ��ل زي ��ارات ميداني ��ة لكاف ��ة المحافظات،
حي ��ث تهدف تلك الزي ��ارات �إلى االجتماع مع
�ستجرى فيها االنتخابات.
ر�ؤ�ساء البلديات والهئيات المحلية ،بالإ�ضافة
2222عقـ ��د اجتم ��اع مو�سع عل ��ى م�ست ��وى الإدارات
�إلى االلتقاء بممثلي الكتل االنتخابية.
والدوائـ ��ر ذات العالقـ ��ة لتحديـ ��د جـ ��دول
الإجـ ��راءات العمليـ ��ة بعـ ��د �إعـ�ل�ان نتائـ ��ج 2828با�ش ��رت ال ��وزارة عب ��ر دوائره ��ا المخت�ص ��ة
وا�ستن ��اد ًا إ�ل ��ى ال�سج ��ل النهائ ��ي للقوائ ��م
االنتخابـات ،وقـد تحـدد مـا ي�أتي:
المر�شح ��ة لالنتخاب ��ات بتوثي ��ق �أ�سم ��اء
•�إج ��راءات عملي ��ة اال�ست�ل�ام والت�سليم ما
المر�شحي ��ن ف ��ي الهيئ ��ات المحلي ��ة ،الت ��ي
بين الهيئة القديمة والمنتخبة.
�ستج ��رى فيه ��ا االنتخاب ��ات بالتزكي ��ة عل ��ى
•التقارير الواجب تقديمها للهيئة المنتخبة
اعتبار �أنها نتائج نهائية.
من قبل الهيئة القديمة.
•�إعداد بيان على �شكل تعليمات و�إجراءات 2929قام ��ت لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزي ��ة بتزويد
ال ��وزارة بج ��دول االنتخاب ��ات التكميلي ��ة،
لمدي ��ري المديريات في ال ��وزارة الواجب
وال ��ذي يبد أ� فعلي� � ًا ابت ��داء من ي ��وم الثالثاء
عل ��ى الهيئات القيام بها بعد �إعالن نتائج
( )2012/10/9وبالتزام ��ن م ��ع ما تبقى من
االنتخابات وتحديد دور المديريات ب�شكل
ج ��دول االنتخاب ��ات الر�سمي ��ة ،حي ��ث قامت
دقيق .و�شكلت لجنة ل�صياغة التعميم.
الوزارة بجمي ��ع ما يترتب عليها من �إجراءات
•العمـ ��ل علـ ��ى �إعـداد خطتيـ ��ن تدريبيتيـن
لت�سهيل االنتخابات التكميلية.
لمجال�س الهيئات المحلية المنتخبة وعلى
3030تحديد جدول عمل الوزارة في يوم االنتخابات
النحو الآتي:
والمتمثلة في الآتي:
 -تدري ��ب الرئي� ��س ونائ ��ب الرئي� ��سوتزويدهم ��ا بمه ��ارات ومعلومات عن
•جوالت ميدانية يقوم به ��ا الوزير والوكيل
الحك ��م المحل ��ي والإدارة المحلي ��ة
عل ��ى الهيئ ��ات المحلية التي تج ��رى فيها
ب�شكل عام.
االنتخابات.
 -تدريب ي�شمل مفهوم النوع االجتماعي•متابعة الخدمات اللوج�ستية التي تقوم بها
لفائزي ��ن م ��ن الجن�سي ��ن .وق ��د ت ��م
البلديات من �أعمال نظافة وماء وكهرباء
ت�شكيل لجنة لهذا الغر�ض.
لمراكز االقتراع عبر غرفة عمليات ت�شكل

1717ع ��دد الهيئ ��ات المحلية التي ل ��ن تجرى فيها
انتخاب ��ات ،ب�سبب عدم تق ��دم طلبات تر�شح 2323تابعت الوزارة عـ ��ن كثـب الر�ؤ�سـاء والأع�ضـاء
�دم
الم�ستقيليـ ��ن ل�ضمـ ��ان الت�أكـ ��د مـ ��ن عـ �
فيه ��ا �أو ب�سب ��ب عدم اكتمال ه ��ذه القوائم �أو
3131ا�ص ��دار التعامي ��م لجمي ��ع الهيئ ��ات المحلية
بو�ضعهم
عالقة
�ا
�
ه
ل
أن�شطة
�
أية
ل
�م
�
ـ
ه
ممار�ست
رف� ��ض البع�ض منه ��ا لأ�سباب قانوني ��ة
فيبلغ
لتخ�صي� ��ص غرف ��ة منا�سب ��ة في مق ��ر الهيئة
ال�سابق كر�ؤ�ساء و�أع�ضاء.
عددها ( )63هيئة محلية.
المحلي ��ة لجم ��ع نتائج االنتخاب ��ات من جميع
مراكز ومحطات االقتراع بالهيئة المحلية.
1818التعميم على الهيئات المحلية التي لن تجري فيها 2424تزويد دي ��وان الرقاب ��ة المالي ��ة والإدارية بجميع
في كل مديرية.
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إنجازات
�3232أنه ��ت لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزي ��ة عملية
ف ��رز الأ�ص ��وات الت ��ي ب ��د�أت م�س ��اء ال�سبت
( )2012/10/20ف ��ور اغ�ل�اق �صنادي ��ق
االقتراع ،و�أعقب ذلك عملية توزيع المقاعد
طبق ًا لطريقة �سانت لوجي.
�3333أعلن ��ت لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزي ��ة ف ��ي
م�ؤتمرها ال�صحفي ال ��ذي عقدته في مدينة
البي ��رة م�س ��اء الأح ��د ()2012/10/21
النتائ ��ج الأولي ��ة لجمي ��ع مجال� ��س الهيئ ��ات
المحلية التي جرت فيها انتخابات ،حيث:
•و�صل ��ت ن�سبة الم�شاركة ف ��ي االنتخابات
المحلية �إلى (.)%54.8
•في حي ��ن بلغ ��ت ن�سب ��ة الأوراق البي�ضاء
(.)%1.8
•والأوراق الباطلة ().%1.4
�3434أعلنـ ��ت لجنـة االنتخاب ��ات المركزية �أ�سماء
الهيئات التي فازت فيها قوائم بالتزكية.

الحك ��م المحلي ب�ش� ��أن اال�ست�ل�ام والت�سليم 2.2طـرح عطـاء لعمـل مخططات هيكلية منفردة
للمجال�س البلدية الجديدة.
لتجمع ��ات �سكاني ��ة ف ��ي المناط ��ق الم�صنفة
ً
(ج)� ،شمل ��ت ( )30تجمع� �ا بتمويل بلجيكي،
�3838أ�ص ��درت لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزي ��ة
و�إعداد مخطط هيكلي طارئ لتجمع �سو�سيا-
�شهادات فوز بمقاعد الهيئات المحلية.
الخليل.
3939ق ��ام وزير الحك ��م المحل ��ي ووكيل ال ��وزارة
بجوالت ميدانية لح�ض ��ور مرا�سم اال�ستالم 3.3و�ضع �أربعة مخططات هيكلية منفردة مو�ضع
التنفيذ.
والت�سلي ��م للهيئ ��ات المحلي ��ة المنتخب ��ة في
كافة المحافظات ال�شمالية.
�4.4إنجاز مرحلة مخططات ا�ستعماالت الأرا�ضي
والتواف ��ق عل ��ى البدائل التخطيطي ��ة لمناطق
�4040أع ��دت ال ��وزارة م ��واد التدري ��ب لر�ؤ�س ��اء
التخطي ��ط الم�شت ��رك الممولة م ��ن الم�شروع
و�أع�ض ��اء مجال� ��س الهيئ ��ات المحلي ��ة
الدنمارك ��ي ( )LGCBPعب ��ر �صن ��دوق
المنتخبين ،وتم ح�شد التمويل الالزم لعملية
تطوير و�إقرا�ض البلديات وهي( :الكفريات/
التدريب.
محافظ ��ة طولك ��رم ،واالتح ��اد /بيتلل ��و ،دير
 4141إ�عـداد برنامـج (م�ستقل) لتدريب الع�ضوات
عم ��ار ،جمال ��ة /محافظ ��ة رام اهلل والبيرة،
المنتخبات لمجال�س الهيئات المحلية ،حيث
ومنطقة جنوب �ش ��رق القد�س /العيزرية� ،أبو
�سي�شارك ��ن في هذا البرنامج ،بالإ�ضافة �إلى
دي�س ،ال�سواح ��رة ال�شرقي ��ة ،الزعيم ،ال�شيخ
البرنامج الوارد �سابق ًا.
�سعد /محافظة القد�س ،ومنطقة و�سط جنين
/قباطي ��ة ،الزبابدة ،ال�شه ��داء ،تلفيت جنين
4242المبا�شرة باعتماد اللجان المالية للمجال�س
م�سلية ،تنين).
المحلية المنتخبة.

3535تلق ��ت لجن ��ة االنتخاب ��ات المركزي ��ة خالل
يوم االقتراع عدد ًا م ��ن ال�شكاوى من هيئات
4343مراجع ��ة تقاري ��ر «اال�ست�ل�ام والت�سلي ��م»،
الرقابة وتمت معالجتها �أو ًال ب�أول.
وخا�صة التقارير المالية والإدارية.
3636تابعت ال ��وزارة ما ي�صـدر مـ ��ن نتائـج �أوليـة
تتعلـق بالن�سـب واالح�صاءات ،وكنظرة �أولية 4444بد�أت الوزارة ب�إعداد قاعدة بينات محو�سبة
ع ��ن ر�ؤ�س ��اء و�أع�ض ��اء مجال� ��س الهيئ ��ات
ف� ��إن االنتخاب ��ات كان ��ت ناجح ��ة ج ��د ًا ،من
المحلية المنتخبة.
حيث:
�4545إع ��داد م ��واد ار�شادي ��ة لر�ؤ�س ��اء و�أع�ض ��اء
•ن�سبة الت�سجيل البالغة (.)%79
المجال� ��س المحلي ��ة المنتخبي ��ن ،تمثل ��ت
•ن�سب ��ة االقت ��راع بلغ ��ت ( ،)%54.8وهي
ب� �ـ كتيب ��ات �إر�شادي ��ة ومجموع ��ة القواني ��ن
ن�سب ��ة متقارب ��ة م ��ع انتخاب ��ات المرحلة
والأنظم ��ة المتعلق ��ة بقطاع الحك ��م المحلي
الرابعة للهيئ ��ات المحلية التي جرت في
وتوفيرها لجميع الهيئات المحلية.
تاريخ (.)2005/12/15
4646التح�ضي ��ر لعق ��د لق ��اء تعارف ��ي لر�ؤ�س ��اء
•قلة التجاوزات �أو انعدامها تقريب ًا.
«الهيئات المحلية المنتتخبة».
•�ش ��دة المناف�س ��ة وزيادة وع ��ي المجتمع
المحلي لأهمي ��ة االنتخابات و�أهمية دور 4747ا�ستمــ ��رار المتابعــ ��ة لإنجــ ��از االنتخابـ ��ات
المحلية التكميلية.
الهيئة المحلية.
•قل ��ة الأثر ال ��ذي خلفت ��ه مقاطعة حما�س
ثاني�� ًا :وف��ي مجال التنظي��م والتخطيط
لالنتخابات ومنعها في غزة.
العمراني:
•حيادية الحك ��م المحلي بجميع قطاعاته
م ��ن وزارة وهيئ ��ات محلي ��ة و�ش ��ركاء 1.1تر�سية عطاء لعم ��ل مخططات هيكلية م�شتركة
والبدء في إ�ج ��راءات الت�صوير الجوي وانطالق
الهيئات المحلية.
المرحل ��ة الأول ��ى م ��ن الدرا�س ��ات (بتمويل من
3737عقد م�ؤتمر �صحفي ف ��ي مقر مركز الإعالم
وزارة المالية) ،وقد �شمل العطاء ( )15تجمع ًا.
الحكوم ��ي ح ��ول الإع�ل�ان عن خط ��ة وزارة

5.5مراجعة وتدقيق دليل التخطيط العمراني.
6.6االنته ��اء م ��ن إ�ع ��داد م�س ��ودة دلي ��ل الط ��رق
والموا�صالت.
7.7تقيي ��م العرو� ��ض لتر�سي ��ة عط ��اء التخطيط
الهيكل ��ي المم ��ول م ��ن م�ؤ�س�س ��ة()CHF
الدولي ��ة ،لكل من (اليام ��ون ،وبيرزيت ،وبيت
�ساحور ،والرام ،وعقربا).
�8.8إنج ��از ( )8خط ��ط تنموي ��ة ا�ستراتيجي ��ة
محلية ل ��كل من (اليامون ،وكفر ثلث ،وقفين،
و�سلفيت ،و�أبو دي�س ،وتقوع ،وبيت جاال ،وبيت
�ساح ��ور) ،وط ��رح عط ��اء لعم ��ل ( )43خطة
تنموي ��ة ا�ستراتيجي ��ة بالتع ��اون م ��ع �صندوق
تطوي ��ر و�إقرا�ض البلدي ��ات ،و�إنجاز م�سودات
الخط ��ط التنموي ��ة اال�ستراتيجي ��ة للتجمعات
المدمج ��ة ج ��ورة ال�شمع ��ة ،والكرم ��ل ،وبهذا
يكون قد تم ا�ستكم ��ال كافة الخطط التنموية
اال�ستراتيجية لجميع البلديات.
9.9المبا�شرة في عملية تحدي ��ث دليل التخطيط
التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي ،بن ��ا ًء عل ��ى تقيي ��م
الخط ��ط التنموي ��ة اال�ستراتيجي ��ة المنج ��زة
العام الما�ضي وعددها ( )61خطة.
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إنجازات
1010عق ��د جل�ستي ��ن للجن ��ة تخ�صي� ��ص الأرا�ضي
الحكومية ،حيث تمت مناق�شة ( )30معاملة.

م�شاركة الهيئات المحلية في محاربة الف�ساد
لموظف ��ي الهيئ ��ات المحلية ،وذل ��ك بالتعاون
بين الوزارة وهيئة مكافحة الف�ساد.

1111عقد ثالث جل�سات لمجل�س التنظيم الأعلى،
ت ��م خالله ��ا عر� ��ض ومناق�ش ��ة ( )75ملف� � ًا 5.5تقيي ��م واقع �ش ��ركات الكهرب ��اء المملوكة من
ذات عالق ��ة ب�ش� ��ؤون التخطي ��ط والتنظي ��م
قبل الهيئات المحلية.
العمران ��ي ،والمخطط ��ات التنظيمي ��ة
�6.6إع ��داد الخط ��ة التنفيذي ��ة للع ��ام (،)2013
والتعديلي ��ة ،والترخي� ��ص ومخالفات البناء،
ومراجعة الخط ��ط الفرعية للتوجيه والرقابة
واال�س ��كان وم�شاريع اال�ستثم ��ار ،وتم اتخاذ
في كافة مديريات الحكم المحلي.
القرارات ب�ش�أنها.
7.7عق ��د ور�ش ��ة عم ��ل وتقيي ��م داخلي ��ة لكاف ��ة
العاملين في مجال التوجيه والرقابة.

ثالث ًا :وفي المجال الإداري والمالي:

تقيي ��م �أداء مجال� ��س الخدم ��ات الم�شترك ��ة م ��ن
خ�ل�ال زي ��ارات متابع ��ة وتقارير تقيي ��م واقتراحات
لحل الم�ش ��كالت التي تواجهها ،خا�ص ��ة فيما يتعلق
بمجل�سي بيت لح ��م ،و�سلفيت ،وقد تم البدء بتنفيذ
خطة الإ�ص�ل�اح في مجل� ��س �إدارة النفايات ال�صلبة
ف ��ي محافظة بيت لح ��م ،والذي �شم ��ل الإفراج عن
أ�م ��وال الم�شروع الإيطالي وتغيي ��ر الإدارة التنفيذية
و إ�ق ��رار إ�ع ��ادة الهيكلة ،وال ��ذي ي�شمل �إنه ��اء عقود
كاف ��ة الموظفين وتوزيع تقديم الخدمـة علـى مراكز
جزئي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة ،والتي تهدف �إل ��ى تح�سين
م�ستوى الخدمة ورفع معدالت الجباية.

�8.8إعــ ��داد م�ســ ��ودة مدونــ ��ة �سلـ ��وك موظفـ ��ي متابع ��ة الم�صادقة على مجموعة من اللجان المالية
�1.1صـادق مجلـ�س الـوزراء على الهيكلية الجديدة
الهيئـات المحليـة.
الم�ؤقت ��ة لت�سيي ��ر الأعم ��ال المالي ��ة لحي ��ن إ�ج ��راء
لوزارة الحكم المحلي.
انتخابات في بع�ض المجال�س.
�2.2ص ��رف مبل ��غ ( )4ماليي ��ن دوالر لمتعهدين خام�س ًا :وفي مجال الموازنات:
�إعداد ملف لكل مجل�س م�شترك ح�سب المحافظات.
م�شاريع قطاع الحكم المحلي.
1.1متابعة بالغ �إع ��داد الموازنة للهيئات المحلية
2.2م�شاريع جايكا:
3.3تجهيز موازنة الوزارة للعام ( )2013ورفعها
للعام (.)2013
لوزارة المالية.
�2.2إنج ��از وتوزي ��ع الأنظم ��ة الخا�ص ��ة بالبلديات العمل عل ��ى م�شروع تحدي ��ث ا�ستراتيجية المجال�س
�4.4ص ��رف الأث ��ر المال ��ي للهيئ ��ات المحلي ��ة
الم�شترك ��ة ،حي ��ث تم ��ت الموافقة من قب ��ل الجانب
ودائرة الموزنات في مجال الموزنات.
المنظم ��ة ل�ش ��ركات توزي ��ع الكهرب ��اء ع ��ن
اليابان ��ي عل ��ى مقت ��رح الم�ش ��روع تحدي ��ث وتطوير
3.
الموازنات.
تعديالت
متابعة
3
بقيمة
الأ�شه ��ر ()2012/2+1( ،)2011/12
ا�ستراتيجية المجال�س الم�شتركة.
(� )813.560شيق ًال.
4.4متابع ��ة التقاري ��ر المالية في جمي ��ع الهيئات
متابع ��ة م�شاري ��ع ( )JICSف ��ي �أريح ��ا والأغوار مع
المحلية.
5.5االنته ��اء من و�ض ��ع الج ��داول النهائية لمنحة
مديرية �أريحا ودائرة الم�شاريع ووزارة ال�صحة.
�أل ( )BTCالخا�ص ��ة باحتياج ��ات مديريات
الحكم المحلي.
3.3الم�شروع البلجيكي:
�ساد�س ًا :وفي المجال القانوني:
6.6متابعة �إق ��رار الذمة المالية عل ��ى الموظفين �1.1صادق مجل�س الوزراء على نظام رواتب ر�ؤ�ساء م ��ن أ�ج ��ل تنفيذ ه ��ذا الم�ش ��روع ت ��م �إن�ش ��اء �أربعة
المعنيي ��ن به ��ذا القرار ح�سب هيئ ��ة مكافحة
الهيئات المحلية ومكاف�آت �أع�ضاء المجل�س .مجال� ��س خدم ��ات م�شترك ��ة لأغرا�ض الدم ��ج ،وتم
الف�ساد.
2.2االنتهـ ��اء مـ ��ن مناق�شـ ��ة و إ�قـ ��رار التعديـالت تنفي ��ذ مجموعة م ��ن الم�شاريع الجماعي ��ة الهادفة
المقترحة لتحديث �أحكام النظام الفل�سطيني إ�ل ��ى تعزي ��ز الدمج بي ��ن الهيئات المحلي ��ة ،وكذلك
توظيف موظفي ��ن لكل مجل�س من �أج ��ل رفع قدرات
رابع ًا :وفي مجال التوجيه والرقابة:
رقم ( )31لعام (.)1996
هذه المجال�س.
�1.1إعداد دليل التوجيه للهيئات المحلية.
3.3تطور الزاوي ��ة القانونية عل ��ى �صفحة الوزارة
الإلكترونية.
4.4الم�شروع الإيطالي:
2.2ت�صمي ��م وتنفيذ برنامج تدريب ��ي متخ�ص�ص
ف ��ي البرام ��ج المحا�سبية لموظف ��ي الرقابة،
�4.4إعداد مو�سوعة ت�شريعات الهيئات المحلية .متابع ��ة تقري ��ر التدقي ��ق الخا�ص بم�شاري ��ع المنحة
ي�ساه ��م ف ��ي رف ��ع كف ��اءة العاملين ف ��ي هذا
�5.5إنجاز الم�سودة الأولى لم�شروع النظام المالي الإيطالية للهيئات المحلية والمجال�س الم�شتركة.
المجال.
للهيئات المحلية.
متابعة تنفيذ هذه المجموعة من الم�شاريع بمراحلها
3.3ب ��دء العم ��ل عل ��ى �إع ��داد برنام ��ج �إلكتروني
المختلفة ومن بينها ( )6مراكز مجتمعية في جنوب
لتنظيم و�أر�شفة عمل الرقابة.
ال�ضف ��ة لخدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وغيرها من
�سابع ًا :مجال�س الخدمات الم�شتركة:
4.4عق ��د ث�ل�اث ور� ��ش عم ��ل ف ��ي و�س ��ط و�شمال
الم�شاري ��ع كم�شروع بناء الق ��درات في مجل�س �إدارة
المجال�س،
أعمال
�
متابعة
1.
1
وجن ��وب المحافظات ال�شمالي ��ة ،حول تعزيز
النفاي ��ات ال�صلب ��ة في بي ��ت لحم ،خا�ص ��ة التوعية
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إنجازات
البيئية وم�شروع وح ��دة المياه في مجل�سي �شرق وغرب
بيت لحم للتخطيط والتطويـ ��ر ،بالإ�ضافـة �إلى م�شروع
�إدارة النفايات الطبية في محافظتي بيت لحم والخليل
والذي �سيخدم ( )18م�ؤ�س�سة طبية وهو قيد التنفيذ.

ثامن ًا :وفي مجال م�شاريع البنية التحتية:
1.1فت ��ح �سبع ��ة عط ��اءات بقيم ��ة ()2.350.000
دوالر وت�شم ��ل م�شاري ��ع بني ��ة تحتي ��ة ف ��ي قطاع
الطرق والأبنية.
2.2ت�سلي ��م ( )29م�شروع� � ًا ف ��ي مختل ��ف قطاعات
البني ��ة التحتي ��ة (الط ��رق ،والأبني ��ة ،والمي ��اه،
والكهرباء) ،حيث كانت كالآتي:
القطاع
الطرق
الأبنية
المياه
الكهرباء

عدد الم�شاريع
15
11
1
2

3.3العمل ف ��ي م�شاري ��ع المرحلة الثاني ��ة والمتعلقة
بم�ش ��روع تطوير الق ��رى والأحي ��اء ()VNDP
والمم ��ول مـ ��ن البن ��ك الدولي ،حي ��ث تبلغ قيمة
المرحل ��ة الثاني ��ة ( )3.5ملي ��ون دوالر وتغطي
ج ��زء ًا من قط ��اع غزة ف ��ي ( )16منطقة بقيمة
( )1.4ملي ��ون دوالر و( )93قري ��ة ف ��ي ال�ضفة
الغربية بقيمة ( )2.8مليون دوالر.

االجتماعي في قطاع الحكم المحلي.
2.2متابع ��ة م�ش ��روع تو�سعة مك ��ب �أريح ��ا للنفايات
ال�صلبة مع المجل�س والجانب الياباني.
عا�ش��ر ًا :وف��ي مج��ال العالق��ات العام��ة 3.3ت�سليـ ��م معدات �ضغـط النفايـات ل�صالـح مجل�س
الخدم ��ات الم�شت ��رك لمحافظت ��ي الخليل وبيت
والإعالم:
لحم وبقيمة ( )683.500يورو.
�1.1أطلقت الوزارة جائزة الهيئة المحلية الأف�ضل»،
و�شكلت لهذا الغر�ض اللجنة الوطنية للجائزة .وعقـ ��د الفري ��ق الوطن ��ي لإدارة النفاي ��ات ال�صلبة في
�2.2إنجاز درا�سة حول ال�صورة الذهنية للوزارة لدى فل�سطي ��ن اجتماع ��ه «الثانـ ��ي ع�شـر» وتـ ��م البحـث فـي
الأمـور الآتية:
الهيئات المحلية.
•محط ��ة إ�ع ��ادة تدوي ��ر النفاي ��ات ال�صلب ��ة
3.3ا�صدار العدد ( )13لمجلة الحكم المحلي.
ف ��ي نابل�س وما و�صل ��ت �إليه إ�ج ��راءات هذا
4.4ا�صدار برو�شورات تعريفية للوزارة.
الم�شروع.
5.5متابعة جائزة ال�صحفي �صديق الحكم المحلي،
•و�ض ��ع منطقـ ��ة �شـ ��رق القـد�س فيم ��ا يتعلق
وذلك للعام الثاني على التوالي.
بالتخل�ص من النفايات ال�صلبة.
6.6عق ��د عدد من ال ��دورات التدريبي ��ة في مجاالت
•م�ش ��روع و�ض ��ع نظ ��ام للتعرف ��ة وتح�صي ��ل
العالق ��ات العام ��ة والإع�ل�ام ،دورة طريق ��ة
الر�سوم في �إدارة النفايات ال�صلبة.
التفكي ��ر البدي ��ل با�ستخ ��دام القبع ��ات ال�س ��ت،
•ا�ستراتيجيـ ��ة النـوع االجتماعـي فـي قطاعـي
دورة ف ��ي التحقي ��ق اال�ستق�صائ ��ي لطلبة �إعالم
الميـاه.
م ��ن الجامع ��ات الفل�سطيني ��ة وهي مخ ��رج من
مخرج ��ات جائ ��زة ال�صحف ��ي �صدي ��ق الحك ��م
المحل ��ي ،دورة التوا�ص ��ل االجتماع ��ي لموظفي الراب��ع ع�ش��ر� :شارك��ت وزارة الحك��م
العالقات العامة ومن�سقيها في المديريات.
المحلي في المنتدى الح�ضري ال�ساد�س

المنعق��د في نابول��ي� /إيطاليا ،والذي
الحادي ع�شر :وفي مجال الرقابة الداخلية :تنفيذ
تعق��ده الأم��م المتح��دة للم�ستوطنات
زي���ارات ميداني���ة وج���والت عل���ى مديري���ات الحك���م
المحل���ي طالت ك ًال من محافظ���ات (رام اهلل والبيرة ،الب�شري��ة ،وق��د تر�أ���س وف��د ال��وزارة
وكي��ل وزارة الحكم المحل��ي المهند�س
ونابل�س ،والخليل).
مازن غنيم ،حيث �شملت الزيارة:
4.4يج ��ري التح�ضي ��ر لم�ش ��روع تطوي ��ر الق ��رى
الفل�سطين ��ي بالتن�سيق مع البن ��ك الدولي ،حيث الثاني ع�شر :وفي مجال وحدة ال�شكاوى :لق ��اء نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير
�ست�ساه ��م وزارة الحك ��م المحل ��ي بمبل ��غ ()22
مليون �شيقل في هذا الم�شروع.

1.1متابعة (� )25شكوى وق�ضية.

2.2زيارات ميدانية لمحافظ ��ات بيت لحم والخليل
و�سلفي ��ت� ،شمل ��ت�( :صوري ��ف ،وخارا� ��س،
تا�سع ًا :وفيما يتعلق بالنوع االجتماعي:
وترقومي ��ا ،والخ�ض ��ر ،والدوحة ،وكف ��ر الديك،
1.1متابع ��ة �أعمال ملتقى النوع االجتماعي في قطاع
وبديا ،ودير بل ��وط) لمتابعة �شكاوى المواطنين
الحكم المحلي.
ميداني ًا.
2.2االنتهاء من و�ضع ا�ستراتيجية النفايات ال�صلبة
3.3تفعيل الخ ��ط المجاني لل�ش ��كاوى ،وتنفيذ حملة
من منظور النوع االجتماعي.
�إعالمي ��ة لتفعي ��ل عم ��ل وح ��دة ال�ش ��كاوى ف ��ي
3.3ق ��راءة موازن ��ة ال ��وزارة م ��ن منظ ��ور الن ��وع
الوزارة.
االجتماعي.
4.4تحلي ��ل الخط ��ة اال�ستراتيجي ��ة ل ��وزارة الحك ��م
المحل ��ي م ��ن منظور الن ��وع االجتماع ��ي ،وذلك الثالث ع�شر :وفي مجال النفايات ال�صلبة:
بهدف تطوي ��ر التدخالت الالزم ��ة على الخطة 1.1توقي ��ع مذكرة م�ش ��روع لتطوير قط ��اع النفايات
ال�صلبة.
اال�ستراتيجي ��ة لل ��وزارة ل�ضم ��ان �إدم ��اج الن ��وع

التنفيذي لمنظمة الأم ��م المتحدة للم�ستوطنات
الب�شري ��ة خوان كالو� ��س ،وا�ستقب ��ال وفد مملكة
البحري ��ن برئا�س ��ة ال�شي ��خ ح�س ��ام ب ��ن عي�س ��ى
الخليفة رئي�س دي ��وان مجل�س الوزراء في الجناح
الفل�سطين ��ي ف ��ي المعر� ��ض التاب ��ع للمنت ��دى،
وا�ستقب ��ال وف ��د م ��ن جمهوري ��ة جن ��وب افريقيا
برئا�س ��ة يون�س كريم وكيل وزارة الحكم التعاوني
وال�ش� ��ؤون التقليدي ��ة ف ��ي جنوب افريقي ��ا ،ولقاء
مع مارولين ريختر م ��ن مجل�س الإدارة وم�ؤ�س�سة
التع ��اون الألمان ��ي ( ،)GIZوعق ��د اجتم ��اع مع
الأميرة �أمثال الأحمد ال�صب ��اح رئي�سة وفد دولة
الكويت ،واختتم المعر�ض الفل�سطيني في نابولي
بنج ��اح بع ��د �أن زاره نح ��و ( )6000زائ ��ر مم ��ن
�شاركوا في المنتدى الح�ضري العالمي.
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مشاريع تنموية

املهند�س عبداملجيد مدينة
الإدارة العامة للم�شاريع

ت�سع���ى وزارة الحك���م المحل���ي جاه���دة �إل���ى تنفي���ذ العديد من محافظة الخليل:
الم�شاري���ع الت���ي م���ن �ش�أنه���ا رف���ع �سق���ف الخدم���ات المقدم���ة ف���ي منطقة ريف دورا :تم تنفي ��ذ م�شروع بناء غرف �صفية وت�أهيل عدة
للمواط���ن الفل�سطين���ي� ،س���واء باالعتم���اد عل���ى �إمكاناته���ا مدار�س في المنطقة بقيمة ( )335,000دوالر.
و�إمكاني���ات الحكوم���ة الفل�سطيني���ة �أم م���ن خ�ل�ال ال���دول وف ��ي بل ��دة يطا :بقيم ��ة ( )90,000دوالر ت ��م تنفيذ م�شروع بن ��اء وت�شطيب
الطابق الأول لعيادة يطا ال�صحية.
الداعم���ة والمانح���ة لل�شع���ب الفل�سطين���ي ،وف���ي ه���ذا ال�سي���اق
تق���وم الحكوم���ة الألماني���ة م���ن خ�ل�ال برنام���ج دع���م وتطوير محافظة قلقيلية:
قطاع الحكم المحلي بتفيذ العديد من الم�شاريع في مختلف ف ��ي قرية عزون عتمة :تم تنفيذ م�شروع بن ��اء رو�ضة �أطفال في القرية بقيمة
المحافظات.
( )220,000دوالر.
وبناء على االجتماع الذي عُ قد بين دولة رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�ض ووزير
الخارجي ��ة الألمان ��ي فرانك ماير الأ�سب ��ق في العام ( )2007ت ��م االتفاق على �أن
تقوم الحكومة الألمانية بتقديم عدد من الم�شاريع لمرة واحدة ،ومن خالل العمل
الم�شت ��رك بين الجانبي ��ن الألماني والفل�سطيني وفي ه ��ذا المجال �أعرب الجانب
الألمان ��ي عن رغبته في ا�ستمرار تقديم الدعم والنهو�ض في الم�شاريع ،خا�صة ما
يتعل ��ق في الخدمات المقدمة للمواطنين �سواء عل ��ى �صعيد البنية التحتية �أو
الم�شاريع.على محافظة جنين:
�صعيد قطاع الخدمات ال�صحية والتعليمية واالجتماعية وغيرها من
ف ��ي قرية زبوبا :تم بناء وت�شطيب مرك ��ز ريا�ضي ن�سوي بقيمة ()82,280
فمن ��ذ ع ��ام ( )2008قام ��ت الحكوم ��ة الألمانية بتقدي ��م منح ��ة (فل�سطين نحو
دوالر.
الم�ستقب ��ل) وذل ��ك من خ�ل�ال م�ؤ�س�س ��ة ( )GIZالألمانية ،وبناء عل ��ى االتفاقية
المالي ��ة التي تم توقيعه ��ا بتاريخ ( )2008/11/23بين الوكال ��ة الألمانية للتعاون
الفني ( )GTZوبالتعاون والتن�سيق مع وزارتي الحكم المحلي والمالية ،تم االتفاق محافظة رام اهلل والبيرة:
ف ��ي بل ��دة خربثا الم�صب ��اح :نفذ م�ش ��روع بناء غ ��رف �صفية في البل ��دة بقيمة
على تنفيذ عدد من الم�شاريع في عدد من المحافظات.
( )122,000دوالر.
م�شاريع تعليمية و�صحية في عدد من محافظات ال�ضفة
وف ��ي قري ��ة كفر نعم ��ة :تم تنفيذ م�ش ��روع بناء غ ��رف �صفية ف ��ي القرية بقيمة
الغربية
( )136,000دوالر.
محافظة نابل�س:
وف ��ي قرية �أبو ق�ش :تم تنفيذ م�شروع بناء وت�شطيب غرف �صفية في مدر�سة
في قرية مجدل بني فا�ضل :تم تنفيذ م�شروع بناء وت�شطيب غرف �صفية في ذكور القرية بقيمة ( )82,280دوالر.
مدر�سة ذكور القرية بقيمة ( )92,000دوالر.
وف���ي بل���دة تلفي���ت :نفذ م�شروع بن ��اء وت�شطيب غ ��رف �صفي ��ة لمدر�سة تلفيت محافظة بيت لحم:
الثانوية للبنات بقيمة ( )59,241دوالر.
الجبعة :تنفيذ م�شروع بناء وت�شطيب غرف �صفية بقيمة ( )122,400دوالر.
وف ��ي بلدة عزون :نفذ م�ش ��روع بناء وت�شطيب المرك ��ز الريا�ضي ال�شبابي في
البلدة بقيمة ( )99,600دوالر.
و�إقام ��ة مبنى ثقاف ��ي للجنة ال�شعبية ل�ش� ��ؤون الالجئين بقيم ��ة ()164,000
دوالر.
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مشاريع تنموية
م�شاريع تخدم المناطق المهم�شة
وم ��ن �أجل دع ��م المناط ��ق المهم�ش ��ة وتح�سين و�ضع
البني ��ة التحتية تم تنفي ��ذ ( )30م�شروع� � ًا في جميع
المحافظ ��ات� ،شمل ��ت بن ��اء العدي ��د م ��ن الغ ��رف
ال�صفي ��ة المدر�سية ،والعي ��ادات ال�صحي ��ة ،وريا�ض
الأطف ��ال ،بلغ ��ت تكلفته ��ا ( )2.5مليون ي ��ورو ،فيما
قدم ��ت الحكومة الفل�سطينية من خالل وزارة المالية
م�ساهمة بقيمة (� )500ألف يورو.
ومن هذه الم�شاريع على �سبيل المثال ال الح�صر والتي
تم االنتهاء من تنفيذها العام المن�صرم (:)2012
1.1بناء غ ��رف �صفية ف ��ي قرية �شوف ��ة /طولكرم
بقيمة (� )110آالف يورو.
2.2بناء غرف �صفية في قرية العركة /جنين بقية
(� )112ألف يورو.
3.3بناء عي ��ادة �صحية في قرية الجفتلك /منطقة
الأغوار بقيمة (� )180ألف يورو.
4.4بناء غ ��رف �صفية في قرية يب ��رود /بمحافظة
رام اهلل والبيرة بقيمة (� )90ألف يورو.
5.5بناء غرف �صفية ف ��ي وادي الفارعة /بمنطقة
طوبا�س بقيمة (� )90ألف يورو.
6.6بن ��اء غرف �صفي ��ة في بل ��دة �سعي ��ر /بالخليل
بقيمة (� )112ألف يورو.

خطة لم�شاريع مقبلة بقيمة مليون يورو
وف ��ي الع ��ام ( )2013ت ��م االتف ��اق على تنفي ��ذ ()8
م�شاري ��ع م ��ع انته ��اء الع ��ام ( )2015بقيم ��ة ملي ��ون
ي ��ورو بالتن�سيق م ��ع وزارة الحكم المحل ��ي والوزارات
ال�شريك ��ة ،وت�ضم ه ��ذه المنحة �إن�شاء غ ��رف �صفية،
وعي ��ادات �صحي ��ة ،وت�أهي ��ل مالع ��ب ،وغيره ��ا م ��ن
م�شاري ��ع البنى التحتي ��ة في المحافظ ��ات المختلفة،
حي ��ث ان ا�ستم ��رار ه ��ذه المب ��ادرة م ��ن الحكوم ��ة
الألماني ��ة دالل ��ة على نجاح الوزارة ف ��ي اختيار نوعية
ومكان ��ة الم�شاري ��ع وتنفيذه ��ا ،ور�ض ��ا الم�ستفيدي ��ن
عن ه ��ذه الم�شاري ��ع والمنح وه ��م الهيئ ��ات المحلية
والمواطنون والمانحون على حد �سواء.
تج ��در الإ�ش ��ارة إ�ل ��ى ممي ��زات العمل م ��ع الجانب
الألماني فيما يتعلق بتلك الم�شاريع ،حيث �إن العديد
منه ��ا يق ��ع ف ��ي مناط ��ق (ج) الخا�ضع ��ة لل�سيطرة
الإ�سرائيلي ��ة وتتولى الحكوم ��ة الألمانية الم�ساعدة
ف ��ي �إ�ص ��دار التراخي�ص م ��ن خ�ل�ال ال�ضغط على
الجانب الإ�سرائيلي.

تعتب ��ر الم�شاري ��ع والبرامج الت ��ي تمولها الدول المانح ��ة لقطاع الحكم
المحلي من �أه ��م الم�صادر والعوامل الداعمة لعملي ��ة التنمية المحلية
وتقليل المعاناة لل�سكان الناتجة عن �سيا�سات االحتالل وتق�سيم الأر�ض
الفل�سطينية ونق�ص البنية التحتية والخدمات في التجمعات ال�سكانية.
وف ��ي هذا الإطار ي�شكل برنامج دع ��م البلديات الفل�سطينية ،الذي ي�أتي
ف ��ي �إطار الدع ��م المتوا�صل ال ��ذي تقدمة الحكومة وال�شع ��ب الإيطالي
املهند�س وليد حاليقة
مدير عام الإدارة العامة ملجال�س اخلدمات امل�شرتكة
ال�صدي ��ق لل�شع ��ب وال�سلط ��ة الوطني ��ة الفل�سطيني ��ة ،حي ��ث خ�ص�صت
الحكوم ��ة الإيطالي ��ة مبل ��غ ( )25مليون ي ��ورو لدعم الهيئ ��ات المحلية
الفل�سطيني ��ة وتح�سين الخدمات المقدمة لل�س ��كان والتنمية في العديد
م ��ن القطاع ��ات في الهيئات المحلية .ت�أتي خ�صو�صية ه ��ذا البرنامج في كونه يعمل �أي�ض ًا على دع ��م وتنمية وتطوير العالقات
بي ��ن الهيئ ��ات المحلية والأقاليم الإيطالية والهيئات المحلية الفل�سطينية وخلق �شراكات وتو�أمة بينها في �إطار تمتين ال�صداقة
والتع ��اون بي ��ن ال�شعبين ال�صديقين ،وكذلك تقدم الهيئات المحلية الإيطالية الم�ساع ��دات المادية والفنية وخبراتها المتميزة
للهيئات المحلية الفل�سطينية �ضمن �آلية �شراكة في تنفيذ الم�شاريع تجمع جميع الأطراف في تخطيط وتنفيذ الم�شروع .وي�شكل
دع ��م الهيئات المحلي ��ة الإيطالية ( )%30من قيمة تكلفة الم�شاريع الممولة من برنامج دعم البلديات الفل�سطينية .وبد أ� العمل
في هذا الم�شروع في �شهر تموز عام ( )2004ومن المنتظر �أن ينتهي مع نهاية عام (.)2013
البرنامج ي�شمل تنفيذ م�شاريع في خم�سة مجاالت هي:
(�إدارة النفايات ال�صلبة ،والمياه وال�صرف ال�صحي ،والمجال االجتماعي ،والتراث الح�ضاري ،والبناء الم�ؤ�س�سي) ،حيث
يت ��م تنفيذ البرنام ��ج بال�شراكة بين الجانبين الإيطالي ممث ًال بالقن�صلية العام ��ة الإيطالية في القد�س ووحدة الدعم الفني
للم�ش ��روع وال�سلط ��ة الوطنية الفل�سطينية ممثلة في وزارة الحكم المحل ��ي وبم�شاركة كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية.
كم ��ا ي�ش ��ارك اتحاد الهيئات المحلية الإيطالي ��ة في دعم البرنامج ،حيث يقدم دعم ًا كبي ��ر ًا للبرنامج ويمار�س متابعة حثيثة
لأن�شطت ��ه و�ضمان الم�شاركة من قبل الهيئات المحلي ��ة الإيطالية .وتمثل جميع هذه الأطراف في اللجنة التوجيهية للبرنامج
ويت ��م التن�سيق بين الأطراف من خالل وحدة الدعم الفني للبرنامج والإدارة العامة لمجال�س الخدمات الم�شتركة في وزارة
الحكم المحلي.
حت ��ى تاريخه يج ��ري تنفيذ ( )60م�شروع ًا ف ��ي كافة المجاالت الخا�ضع ��ة للبرنامج ،العديد منها ت ��م االنتهاء منها ،وذلك
ف ��ي محافظ ��ات القد�س وبيت لحم والخليل و�أريحا ونابل�س وطولكرم .وتبل ��غ م�ساهمة برنامج دعم البلديات الفل�سطينية في
هذه الم�شاري ��ع ( )18,566,298يورو وم�ساهمة الهيئات المحلية الإيطالية ( )4,000,000يورو وم�ساهمة الهيئات المحلية
الفل�سطينية ( )2,656,000يورو.
�أخير ًا ي�شكل هذا البرنامج نموذج ًا للدعم المالي والفني وال�شعبي من الدول ال�صديقة ،الذي يخلق عالقات تعاون و�صداقة
م�ستدامة ويحقق نتائج ملمو�سة من جميع الأطراف والتي يقدرها ال�شعب الفل�سطيني تقدير ًا عالي ًا.
وق ��د نف ��ذ ويتم تنفيذ ( )60م�شروع ًا هام� � ًا في مختلف مناطق ال�ضفة الغربية ،خا�صة في جن ��وب ال�ضفة الغربية ،وعليه تم
االنفاق في المجاالت �أعاله ح�سب الن�سب الآتية:
•التراث الح�ضاري ( )5,299,682.75يورو بن�سبة (.)%21
•المياه وال�صرف ال�صحي ( )5,809,530.22يورو بن�سبة (.)%23
•المجال االجتماعي ( )9,441,301.10يورو بن�سبة (.)%37
•البناء الم�ؤ�س�سي ( )1,716,297.00يورو بن�سبة (.)%7
•�إدارة النفايات ال�صلبة ( )2,960,030.28يورو بن�سبة (.)%12
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مشاريع تنموية

م�شروع «تطوير الق ��رى والأحياء (بلدي)» هو م�شروع
ري ��ادي ي�ستم ��ر خم� ��س �سن ��وات و يهدف �إل ��ى تعزيز
نه ��ج تنمية مجتمعي ��ة متنا�س ��ق ومن�سجم م ��ع الواقع
الفل�سطينى.وب ��د�أ العم ��ل عليه ع ��ام ( )2008بتمويل
مبدئ ��ي قدره ( )10ماليي ��ن دوالر كمنحة مقدمة من
م�ؤ�س�س ��ة التنمية الدولي ��ة ( ،)IDAوي�ستهدف ()93
تجمع� � ًا في ال�ضف ��ة الغربية و ( )16تجمع� � ًا في قطاع
غ ��زة اختيرت بنا ًء على �آلي ��ات ومعايير محددة ،ففي
ال�ضفة الغربية تم اعتماد المعايير الآتية:
•تقريب ًا مجل�س خدمات م�شترك لكل محافظة.
•جمي ��ع المجال� ��س القروي ��ة والمحلي ��ة (غي ��ر
بلديات) �ضمن مجال�س الخدمات الم�شتركة.
•مجال� ��س الخدمات الم�شتركة ل ��م ت�ستفد من
�أنواع دعم م�شابهة من المانحين.
•التجمع ��ات ذات الم�ستوي ��ات المنخف�ضة من
الخدمات االجتماعية.
•التجمع ��ات المهم�شة نتيجة القيود المفرو�ضة
على الحرك ��ة (جدار ،واغالق ��ات ،وحواجز،
وم�ستعمرات).

�أهداف الم�شروع:
يتمث ��ل الهدف العام للم�شروع ف ��ي تعزيز نهج التنمية
المحل ��ي ،الذي يقوم على بناء ق ��درات التجمعات في
تخطيط و�إدارة الموارد التنموية ،و�ضمن ذلك يهدف
الم�ش ��روع �أي�ض� � ًا �إلى تح�سي ��ن التما�س ��ك االجتماعي
والحكم الر�شي ��د ،فمث ًال �سوف ي�ساه ��م الم�شروع في
أ�ح ��د �أهداف خطة اال�صالح من خ�ل�ال بناء عالقات
قوية بين الحكوم ��ة والمواطنين ،عب ��ر �ضمان تقديم
�أف�ضل الخدم ��ات للمواطنين والح�صول على اقت�صاد
�أف�ض ��ل وبناء الر�أ�سمال االجتماعي ،حيث يعتبر تقوية
الم�ؤ�س�س ��ات الفل�سطيني ��ة عل ��ى الم�ستويي ��ن المحلي
والوطني حيوي ًا في الإع ��داد للدولة الم�ستقبلية .ومما
ال �ش ��ك فيه �أن الم�شروع يه ��دف �إلى و�ضع �أ�س�س بوابة
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�أو نافذة واح ��دة للتنمي ��ة االجتماعية ت�صب من
خالله ��ا الم�ساع ��دات للتجمع ��ات الفل�سطيني ��ة،
وتعم ��ل على بن ��اء عالق ��ات �أقوى بي ��ن الحكومة
الفل�سطينية والمواطنين.
الم�شارك ��ة المجتمعي ��ة :ه ��ي ا�سه ��ام وم�شاركة
المواطنين �أفراد ًا وجماعات تطوع ًا في الجهود
�س ��وا ًء بال ��ر�أي �أو العمل �أو التموي ��ل �أو غير ذلك
م ��ن الأم ��ور الت ��ي ت� ��ؤدي �إل ��ى تنمي ��ة المجتمع
وتحقيق �أهدافه.

عثمان عبا�س

خبري تنمية جمتمعية -م�شروع بلدي

�أهمية الم�شاركة المجتمعية

•الم�ساهم ��ة الإيجابي ��ة ف ��ي �إنج ��اح الم�ش ��روع
وتعزيز الفائدة منه.
•الم�ساهم ��ة ف ��ي �إ�شب ��اع الحاج ��ات وح ��ل
الم�شكالت.
•تحقيق التع ��اون والتكامل بين وحدات المجتمع
المختلف ��ة وتجن ��ب ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة
واالجتماعية.
•توفير �إح�سا�س قوي باالنتماء.
•ت�ساعد علي تحقيق الجودة في الأداء.
•تنم ��ي ل ��دى االف ��راد روح العطاء وح ��ب العمل
التطوعي.

وعم ��ل م�شروع تطوير القرى والأحياء على تعزيز
مفه ��وم الم�شاركة المجتمعية وخ�صو�ص ًا من قبل
الن�س ��اء وال�شب ��اب في كاف ��ة مراح ��ل الم�شروع،
حي ��ث �شاركت هذه الفئ ��ات بفاعلية عالية �ضمن
الأن�شط ��ة المنف ��ذة وف ��ي مجموع ��ات الدع ��م
الم�شكلة تم تخ�صي� ��ص ن�سبة ال تقل عن ()%20
لتمثي ��ل ال�شباب والن�س ��اء ،وكذلك ت ��م االعتماد
على المتطوعين م ��ن الن�ساء وال�شباب في عملية الإنجازات المجتمعية لم�شروع (بلدي)
إ�ع ��داد الخطط التنموي ��ة للتجمع ��ات وتحديثها
و�إدارة التفاو� ��ض على الم�شاريع الم�شتركة وعمل لق ��د تمك ��ن م�ش ��روع بل ��دي م ��ن تحقي ��ق الكثي ��ر من
الإنجازات المجتمعي ��ة خالل مرحلتيه الأولى والثانية
مقترحات الم�شاريع ومتابعة تنفيذها.
والتى يمكن �إيجازها بالآتي:
وي�ش ��كل م�ش ��روع تطوي ��ر الق ��رى والأحي ��اء نموذج ًا
•�إع ��داد وتطوي ��ر ( )123مقترح� � ًا م�شروع� � ًا
يحت ��ذى ب ��ه ف ��ي مج ��ال الم�ساهم ��ة المجتمعية ولم
لتنفيذه ��ا خ�ل�ال المرحل ��ة الأول ��ى م ��ن
تقت�صر ه ��ذه الم�ساهمة على الم�شارك ��ة في �أن�شطة
الم�ش ��روع ،حيث ( )%15من ه ��ذه الم�شاريع
الم�ش ��روع ب ��ل امتدت لت�شم ��ل الم�ساهم ��ات النقدية
تخدم فئة الن�س ��اء و ( )%22منها تخدم فئة
والعيني ��ة لتموي ��ل الم�شاري ��ع المتف ��ق عليه ��ا وقامت
ال�شب ��اب و( )%69من ه ��ذه الم�شاريع تخدم
ه ��ذه المجموع ��ات وبالتعاون م ��ع المجال�س القروية
ثالث ��ة تجمع ��ات �سكاني ��ة .وت�سمي ��ة ()92
بتوفي ��ر كل ما يلزم من تراخي� ��ص وموافقات لتنفيذ
م�شروع� � ًا �سيت ��م تنفيذه ��ا خ�ل�ال المرحل ��ة
الم�شاريع �سواء �أكانت فرعية �أم فردية �أم م�شتركة.
الثانية من الم�شروع.
•تمكي ��ن ( )109تجمع ��ات �سكانية في تطبيق
امت ��د ن�شاط مجموعات الدع ��م التي �شكلت الركيزة
نهج التنمية المقادة م ��ن المجتمع ،حيث تم
الأ�سا�سي ��ة في الم�ش ��روع وقامت بتنفي ��ذ العديد من
ت�شكيل نواة م ��ن النا�شطين الم�ؤهلين في كل
الأن�شط ��ة المجتمعي ��ة وتنظيم العديد م ��ن الدورات
مجتمع لقيادة التنمية المجتمعية ولي�ضطلعوا
الثقافية وا�ست�ضافة الوفود الطبية وغير ذلك.

مشاريع تنموية
بمه ��ام ح�ش ��د التموي ��ل ال�ل�ازم الحتياجات
مجتمعاتهم التنموية.
•تفعي ��ل دور الفئ ��ات المهم�ش ��ة مجتمعي� � ًا
مث ��ل الن�س ��اء ،وال�شب ��اب ،والأ�س ��ر المع ��وزة،
والأ�شخا�ص ذوي الإعاق ��ة الذين باتوا ن�شطاء
فاعلين في مجتمعاتهم ،فمث َال م�شاركة المر�أة
الريفي ��ة ف ��ي �أن�شط ��ة الم�شروع بلغ ��ت ن�سبتها
( ،)%45حي ��ث ت ��م ت�شكي ��ل ( )84مجموع ��ة
ن�سوي ��ة مجتمعي ��ة ،با�شرت خم� ��س مجموعات
منها ف ��ي �إجراءات الت�سجي ��ل كمنظمات غير
ربحية �أو منظمات مجتمعية.
•با�ش ��رت التجمع ��ات الم�ستهدف ��ة بتطبيق نهج
(التنمية الذاتية) وذلك باالعتماد على خطط
التنمي ��ة المجتمعية والمه ��ارات الجديدة التي
اكت�سبتها هذه التجمع ��ات من خالل الم�شروع،
وق ��د نجحت ه ��ذه التجمعات في ج ��ذب تمويل
�إ�ضاف ��ي يبل ��غ ( )29مليون دوالر م ��ن مانحين
�آخرين لتمويل احتياجاتهم التنموية.
•بادر ن�شطاء م ��ن التجمعات المحلية �إلى تنفيذ
عدد من الأن�شطة المجتمعية من �ضمنها تنظيم
ماراثون للأطفال من ( )15قرية في محافظة
الخلي ��ل ،وتقديم درو�س تقوية لطلب ��ة من �أُ�سر
متدن في فترة ما
معوزة وذوي تح�صي ��ل علمي ٍ
بع ��د الدوام المدر�سي ،وتدريب طلبة المدار�س
عل ��ى ا�ستخدام الحا�س ��وب ،والقاء محا�ضرات
ح ��ول ال�صح ��ة لعدد م ��ن الفتي ��ات و�أمهاتهن،
وتنظيم مهرجان تراثي في ريف الخليل ،حيث
�أظه ��ر الأطفال مواهبهم في الغناء ،والرق�ص،
والريا�ضة ،والحرف اليدوية وغيرها.
•تم عق ��د �أكثر من ( )1000ور�ش ��ة تدريبية في
الق ��رى والتجمع ��ات الم�ستهدف ��ة ح ��ول تقييم
احتياج ��ات المجتمع ،والتخطي ��ط المجتمعي،
وتحديد �أولويات الم�شاريع ،وت�صميم الم�شاريع
و�إعداد المقترحات ،و�إدارة الم�شاريع ،ومراقبة
وتقييم الم�شاريع ،و�إدارة الم�شتريات ،والإدارة
المالية للم�شاريع ،و�شارك في هذه الور�ش �أكثر
من ( )1200نا�شط محلي.
•ت ��م افتت ��اح رو�ض ��ة للأطف ��ال في قري ��ة (جب
الذي ��ب) ق�ض ��اء بي ��ت لح ��م بجه ��ود نا�شطات
القري ��ة اللوات ��ي نجح ��ن ف ��ي تجني ��د التموي ��ل
ال�ل�ازم لم�شروعه ��ن خ�ل�ال تنفي ��ذ المرحل ��ة
الأولى من م�شروع بلدي.

�أن�شئ الم�ش ��روع بمتابعة مجل�س خدمات م�شترك
لإدارة النفايات ال�صلبة لمحافظتي الخليل وبيت
لحم بتاري ��خ ( ،)2007/7/12ويطلق عليه ا�سم
(المجل� ��س الأعلى) ،وهو م�ؤ�س�سة خدماتية تتمتع
بال�شخ�صي ��ة االعتباري ��ة الم�ستقل ��ة .ويعم ��ل في
النط ��اق الإقليم ��ي للهيئات المحلي ��ة والتجمعات
ال�سكاني ��ة في جن ��وب ال�ضفة الغربي ��ة ،وفق ر�ؤية
املهند�س يا�سر الدويك
تنطل ��ق نحو خلق بيئ ��ة �أف�ض ��ل ،والمحافظة على
املدير التنفيذي للمجل�س امل�شرتك
عنا�صر البيئة الطبيعية وا�ستدامتها ،والم�ساهمة
ف ��ي تح�سي ��ن نوعية الحي ��اة .وذلك من خ�ل�ال ترجمة ر�سالته ف ��ي �سعي المجل� ��س الم�شترك بتحقيق
اال�ستخ ��دام الأمث ��ل للموارد وبناء الق ��درات للم�ساهمة في التنمية المحلية القاع ��دة الرئي�سة للتنمية
الم�ستدام ��ة ،وو�ض ��ع ال�سيا�س ��ات والخط ��ط المالئمة لتح�سي ��ن م�ستوى الخدمات من خ�ل�ال معالجة
م�شكل ��ة النفايات ال�صلبة ب�ش ��كل علمي يحافظ على نظافة البيئة ،وت�سهيل الإجراءات ل�ضبط عمليات
معالجة النفايات والتخل�ص منها ،وتعزيز الوعي المجتمعي وال�شراكة للو�صول �إلى الأهداف.

م�شروع �إن�شاء مكب النفايات ال�صحي في منطقة المنيا
و�ص ��ل مقدار التراجع في جودة البيئة في جنوب ال�ضف ��ة الغربية (محافظتي بيت لحم والخليل) �إلى
م�ستوي ��ات تن ��ذر بالخطر ،خا�ص ��ة ب�سبب التلوث الذي ت�سبب ��ه مكبات النفاي ��ات الع�شوائية ،وهي غير
�صحي ��ة وغير خا�ضعة لل�ضب ��ط والرقابة ،لذا ظهرت حاج ��ة ملحة لتح�سين ج ��ودة البيئة وبناء نظام
�إدارة للنفاي ��ات ال�صلبة في منطقة الجنوب ،وتطوير البرامج المتعلقة بمعالجة م�شكلة النفايات ،لذا
ظه ��رت المبادرة لم�شروع �إدارة النفايات ال�صلبة الحال ��ي ،ويقوم الم�شروع الممول من البنك الدولي
بتوفي ��ر خدم ��ة �إدارة النفاي ��ات لنح ��و ( )800,000مواطن ف ��ي محافظتي الخليل وبي ��ت لحم ،حيث
�سيقوم الم�شروع بـ:
 -بناء مكب نفايات �صحي يقع على م�ساحة ( )250دونم ًا من الأرا�ضي القريبة من قرية المنيا جنوب بيت لحم.

توقيع اتفاقية الم�شروع ()2009/7/14

الدكتور �سالم فيا�ض يوم ( ،)2011/10/15اعالن اطالق
م�شروع �إن�شاء مكب النفايات ال�صحي في المنيا
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مشاريع تنموية

�صورة لأحد المكبات الع�شوائية في محافظة الخليل

مكبات النفايات الع�شوائية في محافظتي
الخليل وبيت لحم

 �إغالق ( )17مكب نفايات ع�شوائي ًا في محافظتيالخليل وبيت لحم غير خا�ضعة لل�ضبط والرقابة.
 تح�سي ��ن �إدارة النفاي ��ات ال�صلبة والم�ساهمة فيمعالج ��ة الم�ش ��اكل ال�صحي ��ة والبيئية ف ��ي منطقة
جنوب ال�ضفة الغربية.
 تنفي ��ذ برام ��ج التثقي ��ف البيئ ��ي وال�صح ��يوالن�شاط ��ات االجتماعي ��ة وحم�ل�ات التوعي ��ة
الجماهيرية.
 تطوي ��ر ق ��درات عم ��ال النظاف ��ة لنظ ��ام ف ��رزالنفاي ��ات وتوعيته ��م التخ ��اذ كل �سب ��ل الوقاي ��ة
ال�صحية الالزمة.
 عم ��ل درا�س ��ات للمجموع ��ات المت أ�ث ��رة �سلب ًا منالم�ش ��روع و�إتاحة الفر�صة له ��م للت�شارك في منافع
الم�شروع.

والخدم ��ات ،وذل ��ك خ�ل�ال المرحل ��ة الأول ��ى م ��ن
الم�ش ��روع عل ��ى �أن يتم ا�ستكمال �إن�ش ��اء �أربع خاليا
أ�خ ��رى بع ��د ب ��دء ت�شغي ��ل وا�ستعم ��ال المك ��ب .وتم
اعتماد �آلية التبطين للمكب �ضمن المعايير الدولية
و�شملت طبقات التبطين الآتي:
•طبقة تبطين من الطين (تراب �أحمر)
�سماكة (� )15سم.
•طبقة حماية من (.)Geotextile
•طبقة تبطين من ((Chemosynthetic
.)Clay Liner (G.C.L
•طبقة من البولي ايثلين عالي الكثافة
(� )HDPEسماكة ( )1.5ملم.
•طبقة حماية �أخرى من (.)Geotextile
•طبقة حماية وفلتر من الح�صى �سماكة
(� )40سم.

من ��ذ انطالق الم�ش ��روع �سعى المجل� ��س الم�شترك
الغ�ل�اق نح ��و ( )17مك ��ب نفايات ف ��ي محافظتي
الخليل وبيت لح ��م طالت تجمعات كل من( :دورا،
والظاهري ��ة ،وبني نعيم ،و�سعي ��ر ،وال�شيوخ ،وبيت
�أمر ،و�إذن ��ا ،ونوبا ،وبيت �أوال ،ودار �صالح ،وتقوع،
والعبيدية ،وزعترة ،ونحالين ،والجبعة ،وحو�سان،
وبتير ،والولجة) ،بالإ�ضافة �إلى المكب الأكبر وهو
المكب القريب من يطا.

محطات لترحيل النفايات
وم ��ن �أجل ت�سهي ��ل وتنظيم خدم ��ة �إدارة النفايات
ال�صلب ��ة ،وم�ساهمة ف ��ي التقليل م ��ن التكلفة على
البلدي ��ات والمجال� ��س القروي ��ة ،يق ��وم المجل� ��س
الم�شت ��رك ب�إن�شاء محطات لترحي ��ل النفايات وقد
ت ��م االنتهاء من �إن�ش ��اء محطة ف ��ي منطقة جنوب

تعم ��ل طبق ��ات التبطين عل ��ى منع ت�س ��رب ع�صارة
وبن ��ا ًء علي ��ه فق ��د ت ��م توقي ��ع اتفاقي ��ة لعم ��ل هذا النفاي ��ات إ�ل ��ى التربة ،ويت ��م توجي ��ه الع�صارة من
�صورة للمكبات الع�شوائية بعد �إتمام عملية االغالق
الم�ش ��روع بتاري ��خ ( )2009/7/14وقعت الحكومة خالل قنوات م�صممة موجود داخلها �أنابيب خا�صة
الفل�سطيني ��ة ممثلة برئي�س ال ��وزراء الدكتور �سالم ب�أر�ضية المكب ت� ��ؤدي �إلى بركة الع�صارة المجاورة الخليل ومحطة �أخرى في منطقة غرب الخليل في
فيا�ض مع ممثلة البنك الدولي.
للمكب.
بلدة ترقوميا.

وقد تم ��ت احال ��ة العطاء لعه ��دة �شرك ��ة الطريفي
للمقاوالت واالعمار ،وتمت المبا�شرة بالعمل بتاريخ
( )2011/9/15وم ��دة العق ��د (� )18شهر ًا بتكلفة
اجمالية قدرها ( )8ماليين دوالر ،ومن المتوقع �أن
يكون الأول من �أيار المقبل هو بداية ت�شغيل المكب.
ويت�ضمن العط ��اء �إن�شاء �أربع خاليا لطمر النفايات
م ��ع برك ��ة للع�ص ��ارة� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى مبان ��ي الإدارة
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�صورة تبين طبقات التبطين في المكب

و�ستخ ��دم ه ��ذه المحط ��ات الهيئ ��ات المحلي ��ة التي
تبعد م�سافات طويل ��ة عن مكب النفايات في المنيا،
ويتم تفريغ النفايات ف ��ي محطات الترحيل من قبل
�سيارات نفايات البلديات ،ويقوم المجل�س الم�شترك
بترحي ��ل ه ��ذه النفايات م ��ن خالل �سي ��ارات �شحن
كبي ��رة إ�ل ��ى مك ��ب النفايات ،وق ��د تم اعتم ��اد مبد�أ
الكب�س المغلق وذلك لتقليل الأثر البيئي والتكلفة.

مشاريع تنموية
فرز النفايات من الم�صدر
ويعمل المجل�س الم�شترك على ت�شجيع وتفعيل نظام
فرز النفايات من الم�صدر ،حيث قام بتوزيع حاويات
منزلية خا�صة لعملية الف ��رز واحدة باللون الأخ�ضر
خا�ص ��ة بالنفاي ��ات الع�ضوية ،و�أخ ��رى باللون البني

محطة ترحيل النفايات – جنوب مدينة الخليل

خا�ص ��ة بالنفايات غير الع�ضوي ��ة ،كما قام المجل�س
بتوزيع حاويات خا�صة (�أقفا�ص) لجمع الكرتون من
الأماك ��ن الرئي�سة لك�سبه وبيعه �إلى القطاع الخا�ص،
كم ��ا �ستت ��م المبا�شرة بجم ��ع البال�ستي ��ك ()PET
بنف�س الطريقة ،وقد تم �إن�شاء محطة لفرز النفايات
في موقع محطة الترحيل جنوب مدينة الخليل.

الجانب االجتماعي للم�شروع
لق ��د اعتبر المجل� ��س �أن الم�شروع ه ��و بيئي ب�شكل
�أ�سا�س ��ي وراع ��ى الجوان ��ب االجتماعي ��ة المتعلقة
ببع�ض الفئات التي قد تكون مت�أثرة من الم�شروع،

وقام المجل�س بو�ضع �إجراءات للتعوي�ض والتخفيف خطة عمل تت�ضمن تنفي ��ذ م�شاريع �صغيرة وتوفير
فر� ��ص عم ��ل بديلة لملتقط ��ي النفاي ��ات ،وبتمويل
والحد من الأثار ال�سلبية عليهم وهم:
م ��ن ( ،)UNDPحيث �سيتم االنته ��اء من تنفيذ
(ملتقطو النفايات ،والرعاة ،ومالكو �أر�ض المكب الخطة بمجرد اغالق المكب واالنتقال �إلى المكب
الجديد ،ومالكو �أر�ض المكبات الع�شوائية).
الجديد في منطقة المنيا.
م�شكل ��ة ملتقط ��ي النفاي ��ات ف ��ي المك ��ب الحالي الرع ��اة ف ��ي منطق ��ة المني ��ا� :سعى المجل� ��س �إلى
القريب من يطا:
تعوي� ��ض الرع ��اة ع ��ن الأ�ض ��رار الت ��ي لحقت بهم

مك ��ب النفاي ��ات القريب م ��ن يط ��ا م�ستخدم منذ نتيجة انخفا� ��ض م�ساحات الرعي ،و�سيتم دعمهم
ع�شري ��ن عام� � ًا وهن ��اك مجموع ��ة م ��ن الم�شاكل بم�شاريع �صغيرة وتوفي ��ر فر�ص عمل منا�سبة لهم
البيئي ��ة وال�صحية واالجتماعية ،حي ��ث �أن المكب وتح�سين م�ستواهم المعي�شي.
مفتوح وينت�شر فيه عدد كبير من ملتقطي النفايات مالكو �أر� ��ض المكب الجديد :تم �شراء الأر�ض من
غالبيتهم من الأطفال وطالب المدار�س ،والو�ضع المالكي ��ن �ضم ��ن مجموعة م ��ن الإج ��راءات التي
ال�صح ��ي في المك ��ب �س ��يء وال ت�ستخ ��دم فيه �أي تحفظ حقوقهم ،حيث ت ��م بالتوافق معهم تحديد
و�سائ ��ل وقاي ��ة �أو تطعيم ��ات �أو لبا� ��س منا�س ��ب �سعر الدونم ودفعت لهم ثمن الأر�ض ب�شكل كامل.
لملتقطي النفايات� ،إ�ضافة �إلى �أنهم يفتقدون لأي
عملي ��ة توعية حول الأ�ضرار ال�صحية الناجمة عن مالك ��و �أر�ض المكبات الع�شوائي ��ة :راعى الم�شروع
�إمكانية ت�أثر المالكين لأرا�ضي المكبات الع�شوائية
اال�ستمرار بالعمل في المكب.
والم�ست�أج ��رة من قبل البلدي ��ات ،لذلك تم الت�أكد
ً
و�سع ��ى المجل� ��س لح ��ل م�شكل ��ة (� )86شخ�صي� �ا من العقود الموقعة بين البلديات والمالكين ،والتي
يعمل ��ون على التق ��اط النفاي ��ات ب�ش ��كل يومي في تم انها�ؤها بالطريقة القانونية ،حيث �أن كل مالك
المكب الحالي القريب من يطا ،وقد عمل المجل�س ا�ستلم م�ستحقاته مقاب ��ل ا�ستئجار قطعة الأر�ض.
عل ��ى تنفيذ برام ��ج اجتماعي ��ة خا�ص ��ة بتوعيتهم وقام المجل�س ب�إغ�ل�اق مواقع المكبات وفق �آليات
وتعزيز دمجهم �ضم ��ن مجتمعاتهم ،وم�ساعدتهم تقل ��ل من الأ�ض ��رار التي قد تك ��ون لحقت بالأر�ض
في توفير فر�ص عمل بديلة عن عملهم في التقاط نتيجة تراكم النفايات فيها ل�سنوات طويلة.
النفايات ،وق ��د تم توفير التمويل المنا�سب لتنفيذ
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توجهات وعالقات

تعترب الإدارة املحلية �أ�سلوب ًا من �أ�ساليب التنظيم الإداري التي تتبعها العديد من الدول
يف �أدائها لوظائفها من �أجل تقدمي واي�صال اخلدمات للمواطنني� ،إذ ًا مبوجب هذا
الأ�سلوب يناط بوحدات الإدارة املحلية (الهيئات املحلية) ،ممار�سة بع�ض وظائف
ال�سلطة املركزية من �أجل تقدمي اخلدمات ملواطني الأقاليم �أو الوحدات املحلية ،بعد �أن
كان �أداء الوظائف وتقدمي اخلدمات حكر ًا على ال�سلطة املركزية وحدها .فالتطورات
الدميقراطية املت�سارعة وت�شعب االخت�صا�صات وتو�سع اخلدمات امللقاة على عاتق
ال�سلطة املركزية فر�ضت عليها واقع ًا تنازلت مبوجبه عن بع�ض اخت�صا�صاتها ل�صالح
وحدات الإدارة املحلية املنتخبة لتبا�شر ما يناط بها من اخت�صا�صات.
وقد �س���ار الم�شرع الفل�سطين���ي على خطى من
�سبق���ه من الت�شريع���ات ،عندما ن�ص���ت المادة
( )85م���ن القان���ون الأ�سا�س���ي الفل�سطين���ي
المع���دل ل�سن���ة ( )2003عل���ى تنظي���م البالد
ف���ي وح���دات �إداري���ة محلي���ة منتخب���ة تتمت���ع
بال�شخ�صية االعتبارية ،وتمار�س اخت�صا�صاتها
بموج���ب القانون .فالهيئ���ات المحلية وبالرغم
م���ن تمتعها بال�شخ�صي���ة االعتبارية الم�ستقلة،
�إ ّال �أنه���ا محكوم���ة بكافة �أعماله���ا بالت�شريعات
القانوني���ة الناظم���ة لتل���ك الأعم���ال وال يج���وز
للهيئ���ة المحلي���ة �أن تمار����س �أي���ة وظيف���ة �أو
عمل خالف��� ًا لل�صالحي���ات المح���ددة بموجب
الت�شريعات ال�سارية.
وبالع���ودة �إلى �أح���كام قانون الهيئ���ات المحلية
رق���م ( )1ل�سن���ة ( )1997وتعديالته باعتباره
القان���ون الأ�سا�س���ي لعمل الهيئ���ات المحلية في
فل�سطي���ن ،نج���د �أنه وم���ن خالل ن����ص المادة
( )15ق���د ح���دد الوظائ���ف وال�صالحي���ات
وال�سلط���ات المناط���ة بمجل�س الهيئ���ة المحلية
�ضمن حدود منطقة الهيئ���ة المحلية ،التي من
الممك���ن ت�صنيفه���ا �ضم���ن خم�س���ة تق�سيمات
رئي�س���ة هي (التخطي���ط والتنظيم ،والخدمات
العامة ،و�أعمال رقابية ،واخت�صا�صات وقائية،
ومن���ح التراخي����ص و�إن�ش���اء الأماك���ن العامة)
و�أج���از القان���ون للمجل����س �أن يمار����س تل���ك
ال�صالحي���ات �إما مبا�شرة م���ن خالل موظفيه
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�إ�سالم �أبو زياد

مدير عام الإدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية

وم�ستخدمي���ه �أو �أن يعه���د به���ا �أو ببع�ضه���ا �إلى
متعهدي���ن �أو ملتزمي���ن �أو مقاولين �أو �أن يعطي
بها �أو ببع�ضها امتيازات لأ�شخا�ص �أو ل�شركات الهيئ����ة المحلي����ة �إذا ما تج����اوز المجل�س �أو �أخل
لمدة �أق�صاها ثالث �سنوات.
ب�صالحياته المن�صو�����ص عليها بالقانون ،حيث
وانطالق��� ًا م���ن �أن الهيئ���ات المحلي���ة م�شكل���ة تتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة خالل �سنة
بموجب �أح���كام القانون وتمار����س �صالحياتها من تاريخ اقالة المجل�س النتخاب مجل�س جديد.
ً
وواجباتها المح���ددة بالقانون �أي�ضا ،فقد حدد وكذلك الحال فيما لو �أخل رئي�س الهيئة المحلية
نف�س القان���ون الإجراءات الواجب اتخاذها في بالواجب���ات والم�س�ؤوليات القانونية المناطة به
حال اخالل مجل����س الهيئة المحلية بالواجبات بموجب �أح���كام القانون ،حي���ث �أجازت المادة
القانونية المناطة به ،ولم يميز قانون الهيئات ( 12مكرر) م���ن قانون الهيئات المحلية لوزير
المحلي���ة ف���ي م�س�ؤولي���ة تنفيذ تل���ك الواجبات الحك���م المحل���ي باقال���ة رئي����س المجل����س من
وال�صالحيات بين رئي����س الهيئة المحلية وبين رئا�سة الهيئة المحلية وي�صادق مجل�س الوزراء
باق���ي �أع�ضاء المجل�س ،و�إنم���ا �ساوى في جميع عل���ى ذل���ك ويق���وم الأع�ض���اء بانتخ���اب رئي�س
�أحكام���ه بي���ن كام���ل �أع�ض���اء مجل����س الهيئ���ة جديد من بينهم لرئا�سة المجل�س.
المحلي���ة باعتبارهم الم�س�ؤولين عن تنفيذ تلك
ال�صالحي���ات .كما اعتبرت الم���ادة ( )13من ومن هنا تكمن الأهمية في �ضرورة المام رئي�س
قان���ون الهيئات المحلية �أن قي���ام �أي ع�ضو من و�أع�ضاء مجال����س الهيئات المحلي���ة المنتخبة
�أع�ضاء مجل�س الهيئة المحلية ب�أي عمل �أو ترك بكاف���ة الت�شريع���ات الناظم���ة لعم���ل الهيئ���ات
خالف لل�صالحيات �أو الم�س�ؤوليات والواجباب المحلية ،وااللم���ام بال�صالحي���ات والواجبات
المن�صو����ص عليه���ا بقانون الهيئ���ات المحلية ،والم�س�ؤولي���ات القانوني���ة المناط���ة بمجل����س
�سبب��� ًا كافي ًا لفق���دان ع�ضو المجل����س لع�ضويته الهيئ���ة المحلي���ة ،و�أنه ال يج���وز للهيئة المحلية
بحكم القان���ون ودون الحاجة ال�صدار �أي قرار �أن تمار����س �أية �صالحية خالف��� ًا ل�صالحياتها
القانوني���ة ،لأن ف���ي ذل���ك تج���اوز ًا واخ�ل� ً
اال
�إداري بفقدان الع�ضوية.
بال�صالحي���ات المن�صو����ص عليه���ا بالقان���ون،
كم���ا و�أج���ازت الم���ادة ( 12مكرر) م���ن قانون الأم���ر الذي قد يترت���ب في ح���ال حدوثه اقالة
الهيئ���ات المحلي���ة لمجل����س الوزراء بن���ا ًء على مجل����س الهيئة المحلية �أو اقالة رئي�س الهيئة �أو
تن�سي���ب وزي���ر الحك���م المحل���ي بح���ل مجل�س فقدان الع�ضوية.

توجهات وعالقات

�أ�صدر مجل�س الوزراء ق ��رار ًا بخ�صو�ص �إن�شاء مجال�س
ال�سيا�س ��ات القطاعي ��ة لل ��وزارات والدوائ ��ر الحكومية
به ��دف تحقي ��ق ال�شراك ��ة المجتمعي ��ة ف ��ي تطوي ��ر
ال�سيا�سات و�صناعة القرار.
والالف ��ت للنظر �أن الفقرة الثانية م ��ن القرار ،حددت
�أن ه ��ذه المجال� ��س ذات طاب ��ع ا�ست�شاري� � ًا!!! ،فهل هي
مجال� ��س �سيا�س ��ات �أم مجال� ��س ق�ص� ��ص وحكاي ��ات؟
وهل يعق ��ل �أن يكون ال�شريك ا�ست�ش ��اري؟ وكيف يمكن
لال�ست�شاري �أن يكون �شريك ًا؟.
�إن ع ��دم وج ��ود نظ ��ام �أو قواع ��د تحكم عم ��ل مجال�س
ال�سيا�س ��ات وعدم قيام مجل�س الوزراء بتكليف �أي جهة
لعمل ذلك ،بالإ�ضافة �إلى قيام مجل�س الوزراء بتحديد
طاب ��ع عمل المجال�س ب�أن ��ه ا�ست�شاري فه ��ذا يعني �أنها
مجال�س «ف�شة خلق» ولي�ست مجال�س �سيا�سات.
ال�س� ��ؤال ال ��ذي يط ��رح نف�س ��ه ه ��ل �أع�ض ��اء المجل� ��س
(المكون من �شخ�صيات اعتبارية وطبيعية من القطاع
العام والأهلي والخا�ص وخبراء و�أكاديميين مخت�صين
في �أعمال القطاع) ح�سب قرار مجل�س الوزراء ،يقبلون
ب�أن يكون ��وا �أع�ضاء في مجال�س ذات طابع ا�ست�شاري ال
يحكمها نظام وال قواعد؟
بمعن ��ى هل يقبل ��ون ب� ��أن يكون ��وا �أع�ضاء ف ��ي مجال�س
يقول ��ون فيها ما يريدون وف ��ي النهاية تفع ��ل الوزارات
والدوائ ��ر الحكومي ��ة ما تريد؟ �إن ال ��ذي يحدد قبولهم
�أو رف�ضه ��م له ��ذه الع�ضوي ��ة وبالتالي �أن يك ��ون دورهم
ا�ست�شاري ًا ،هو ا�ستمرارهم بح�ضور جل�سات المجل�س �أو
عدم الح�ضور والم�شاركة بفاعلية فيه.
وال�س� ��ؤال الأه ��م هل ع ��دم الح�ض ��ور واالن�سحاب
وكي ��ل الته ��م واالنتقادات للحكومة ه ��و الت�صرف
ال�صحيح والبناء؟.

لقد جاء قرار مجل�س الوزراء ب�إن�شاء مجال�س ال�سيا�سات
ال�ست�شعاره بخط ��ورة عدم ال�شراكة المجتمعية .وحاول
مجل� ��س ال ��وزراء �أن يتعلم م ��ن �أحداث الربي ��ع العربي
وي�سب ��ق ال�شع ��ب ،وهذا تفكي ��ر �سليم مئ ��ة بالمئة ،لكن
على ما يبدو �أن مجل�س الوزراء تعلم من �أحداث الربيع
العربي ولكنه لم ي�ستفد منها!! فقام بفتح النافذة على
خج ��ل �شديد بما ال ي�سم ��ح بال�شراكة المجتمعية ،و�إنما
�سم ��ح باال�ستخف ��اف بعق ��ول ال�شخ�صي ��ات االعتبارية
والطبيعية من القطاع الخا�ص والأهلي والأكاديميين.
�إذن م ��ا العم ��ل؟؟ ه ��ل ف ��ات الأوان �أم م ��ا زال في
الوقت بقية؟؟؟
نع ��م ،دائم ًا م ��ا زال في الوق ��ت بقية والمطل ��وب بهذا
الخ�صو�ص ع ��دد من الإجراءات الجدي ��ة ،لكي ت�صبح
المجال�س مجال�س �سيا�سات ال ق�ص�ص وحكايات.
المطلوب من الحكومة:
•عمل نظام وقواعد تحك ��م عمل المجل�س بجميع
تفا�صيلها.
ً
•�أن يك ��ون طاب ��ع المجل� ��س �أكث ��ر تقدم� �ا م ��ن
اال�ست�ش ��اري ،ومث ��ال ذل ��ك �أن يك ��ون بي ��ن
اال�ست�ش ��اري والملزم ،بمعنى �أن ال تقر الوزارات
والدوائر الحكومي ��ة �أي �سيا�سة من دون موافقة
مجل�س ال�سيا�سات الخا�ص بالقطاع.
•مراجع ��ة ال�سيا�سات المعتم ��دة وتعديل ما يلزم
منها.
•عدم �إغراق مجال�س ال�سيا�س ��ات ب�أمور تنفيذية
تف�صيلية من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.
•ح�ضور الوزراء ور�ؤ�ساء الدوائر الحكومية والإدارة
العليا في ال ��وزارات والدوائر الحكومية اجتماعات
مجال� ��س ال�سيا�س ��ات ومتابع ��ة تفا�صيله ��ا وتقديم
الم�ساعدة اللوج�ستية المطلوبة وت�سهيل اجتماعات
مجال�س ال�سيا�سات واللجان الفرعية لها.
•ا�ستخ ��دام �آلي ��ات توا�ص ��ل مي�س ��رة وفاعلة بين
جميع الأع�ضاء مثل البريد الإلكتروني وغيرها.
•�أخ ��ذ م ��ا ي�ص ��در م ��ن تو�صي ��ات ع ��ن ه ��ذه
المجال� ��س م�أخ ��ذ الج ��د والعمل عل ��ى تنفيذه
حت ��ى لو لم تكن على ان�سجام تام مع توجهات
الوزارة والدوائر الحكومية.

عبد الكرمي �سدر

الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الهيئات املحلية

م ��ن جانب �آخر ال يقل دور �أع�ض ��اء مجال�س ال�سيا�سات
�أهمية عن دور الحكومة ف ��ي �إنجاح هذه المجال�س ،بل
عل ��ى العك�س ف� ��إن دور �أع�ضاء مجال� ��س ال�سيا�سات في
�إنجاح هذه المجال�س �أهم من دور الحكومة ،والمطلوب
من �أع�ضاء المجل�س:
•�أن ال يك ��ون �أمامهم خيار �س ��وى �إقناع الحكومة
ممثل ��ة بال ��وزراء ور�ؤ�س ��اء الدوائ ��ر الحكومي ��ة
ب� ��أن يتبنوا م ��ا ي�صدر ع ��ن ه ��ذه المجال�س من
تو�صيات.
•ح�ض ��ور جميع اجتماع ��ات مجال� ��س ال�سيا�سات
واللج ��ان الفرعي ��ة والم�شاركة بفاعلي ��ة وجدية
وع ��دم التغي ��ب والتعام ��ل م ��ع الأم ��ر عل ��ى �أنه
بروتوكول ��ي ت�شريف ��ي وح�س ��ب م ��ا يتواف ��ر لدى
الع�ضو من فراغ.
•ف ��ي حالة التغي ��ب القهري لأي م ��ن الأع�ضاء �أن
يقوم ب�أقرب وقت باالت�صال ب�سكرتاريا المجل�س
والح�ص ��ول منه ��ا على مح�ض ��ر االجتم ��اع و�أي
تفا�صيل مهمة �أخرى.
•قي ��ام �أع�ض ��اء المجل� ��س بعم ��ل مطالع ��ة عل ��ى
قوانين و�أنظم ��ة القطاع التي يخ�صها ،والقراءة
المتفح�ص ��ة لجمي ��ع الأوراق والتقاري ��ر الت ��ي
تعر�ض على المجل�س.
وف ��ي النهاية ال يخفى على �أحد �أن ال�شراكة المجتمعية
لي�س ��ت ق ��رار ًا ،و�إنم ��ا هي نه ��ج وثقافة ووع ��ي و�إيمان،
وتحت ��اج �إلى مب ��ادرات و�إلى طالئع و�إل ��ى نف�س طويل،
فالطريق �شاق ووعر ولكن في �آخره نور.
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عبلة �سليمان
ديوان الوزارة

يحظ ��ى مو�ضوع ال�شراكة بي ��ن القطاعين العام والخا�ص باهتمام متزايد من جانب الحكوم ��ات المركزية وهيئات الحكم المحلي
(البلدي ��ات والمجال� ��س المحلي ��ة) ،وكذلك من قبل المنظم ��ات والهيئات الدولي ��ة ذات ال�صلة كالبنك وال�صن ��دوق الدوليين� .إن
ال�شراك ��ة بين القطاعين الع ��ام والخا�ص �سواء �أكانت على م�ست ��وى الحكومات المركزية �أم م�ستوى هيئ ��ات الحكم المحلي تعتبر
حديثة .و�سواء �أكان ذلك من حيث المفهوم �أم من حيث التطبيق العملي.
من �أه ��م �أ�سباب ودوافع ال�شراكة مع القطاع الخا� ��ص على م�ستوى الهيئات
المحلي ��ة تزاي ��د االحتياج ��ات التنموي ��ة م ��ن المراف ��ق والمناف ��ع العام ��ة
للمواطنين في ظل عجز الموازنة العامة للدولة وعدم قدرتها  -ال �سيما في
البل ��دان النامية والفقيرة في مواردها  -على تلبي ��ة االحتياجات المتزايدة
نتيج ��ة النمو ال�سكاني والتو�سع العمراني وبالتالي زيادة الطلب على المنافع
وخدم ��ات البنية التحتي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية مثل المي ��اه ال�صالحة
لل�ش ��رب والكهرباء و�شبكات الط ��رق والمدار�س والمرافق ال�صحية … الخ
والت ��ي تتطلب م ��وارد كبيرة يمك ��ن �أن تكون متوافرة ل ��دى القطاع الخا�ص،
�إ�ضاف ��ة �إلى ما يملكه هذا القطاع من خب ��رات ومهارات فنية و�إدارية الزمة
لنجاح الم�شاريع .كما تزايدت القناعة في قدرة الهيئات المحلية ودورها في
الجهود التنموية ،وربما تكون �أف�ضل و�أقدر على تحديد الأولويات والأهداف
وتوفي ��ر الم ��وارد و أ�ق ��در عل ��ى �إدارة المجتمع ��ات المحلية م ��ن الحكومات
المركزية .كم ��ا تزايد االعتقاد والقناعات في �أن الحكومات وحدها لم تعد
ق ��ادرة عل ��ى تقديم جميع الخدم ��ات الأ�سا�سية والمناف ��ع العامة ،مما يعني
�أن عملي ��ة التنمي ��ة باتت بحاج ��ة �إلى جميع جه ��ود القطاع ��ات والفعاليات
االقت�صادية في المجتمع.
ي�ض ��اف �إلى ما تقدم� ،أ�سباب �أخرى لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص
عل ��ى م�ستوى هيئ ��ات الحكم المحلي ،حي ��ث يعتقد �أن ال�شراك ��ة مع القطاع
الخا� ��ص يمك ��ن �أن تحقق لهيئات الحك ��م المحلي عدد ًا م ��ن المنافع �إذا ما
ا�ستخدمت بطريقة منا�سبة ،ومن �أبرز هذه الفوائد المحتملة( :التوفير في
التكاليف ،وتح�سين ج ��ودة الخدمة ،وتجنب اللجوء �إلى االقترا�ض وما ينتج
عنه من �أعباء ومخاطر مالية ،وتحقيق كفاءة �أعلى في تنفيذ الم�شاريع).
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ويرك ��ز الإطار اال�ستراتيجي ل ��وزارة الحكم المحل ��ي الفل�سطينية (-2010
 )2014عل ��ى ت�أكيد ال ��دور اال�ستراتيجي لهيئات الحك ��م المحلي في تحقيق
التنمية المحلي ��ة وتعزيز اال�ستقالل المالي لهذه الهيئات .وهو ال �شك توجه
ا�ستراتيج ��ي �سلي ��م وف ��ي االتج ��اه ال�صحيح .وقد ج ��اء ه ��ذا التوجه �ضمن
الركيزة الأولى على النحو الآتي:
1.1تمكين الهيئات المحلية من امتالك قدرات م�ؤ�س�ساتية فاعلة.
2.2تعزي ��ز مفه ��وم ال�شراكة بي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة والقطاعي ��ن العام
والخا� ��ص للم�ساهم ��ة في إ�ح ��داث تنمي ��ة محلية وتعزي ��ز اال�ستقالل
المالي للهيئات المحلية.
كما جاء �ضمن التوجيهات اال�ستراتيجية لقطاع الحكم المحلي الآتي:
•زيادة درجة الالمركزية في الهيئات المحلية.
•تعزيز م�أ�س�سة الم�شاركة المجتمعية.
•تحفي ��ز الهيئ ��ات المحلي ��ة لل�شراك ��ة م ��ع القطاعين الخا� ��ص والعام
وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني من �أجل تحقيق تنمية محلية تكون قاعدة
�أ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة بعد االنعتاق من االحتالل.
�إن مفهوم ال�شراكة ،متعدد الجوانب ،يتطلب لنجاحه مقومات �إدارية وتنظيمية
وتعاوني ��ة واقت�صادي ��ة واجتماعية وقانوني ��ة .بعبارة �أخ ��رى �إن هيئات الحكم
المحل ��ي الفل�سطيني ��ة وهي ت�ش ��كل �أحد الرواف ��ع الأ�سا�سية للتنمي ��ة المحلية،
وتحت ��اج لنجاح ال�شراكات مع القطاع الخا�ص �إلى توافر عدد من المقومات �أو
المتطلبات .من هنا البد من الإجابة عن الت�سا�ؤالت الهامة الآتية:

توجهات وعالقات
1.1الت�س ��ا�ؤل الرئي� ��س :ما م ��دى امت�ل�اك المجال� ��س البلدي ��ة الفل�سطينية
لمقومات �إقامة �شراكات ناجحة مع القطاع الخا�ص؟.

ي�ستم ��ر تنفيذ م�شروع ��ات ال�شراكة بي ��ن الدولة ،والقط ��اع الخا�ص �إلى
فت ��رات طويلة .وخالل ه ��ذه المدة قد تتغي ��ر �سيا�سات الدول ��ة ،مما قد
ي�ؤدي �إلى �إلغاء م�شروعات ال�شراكة.

•ما مدى امت�ل�اك المجال�س البلدية الفل�سطيني ��ة للقدرات الإدارية-
التنظيمية المطلوبة في مجال ال�شراكة مع القطاع الخا�ص؟.

3 .3ال�شفافية :وتعني وجود ر�ؤية وا�ضحة للأ�ساليب التي ينتهجها كل �شريك
لتنفي ��ذ الأهداف المو�ضوعة ،مع التعام ��ل بو�ضوح و�صدق مع المتغيرات
الداخلية والخارجية التي قد تحدث خالل فترة ال�شراكة.

2.2الت�سا�ؤالت الفرعية:

•ما م ��دى امت�ل�اك المجال� ��س البلدي ��ة الفل�سطينية للق ��درات الفنية
والب�شرية المطلوبة في مجال ال�شراكة مع القطاع الخا�ص؟.

�أنواع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص

•ما مدى مالءمة البيئة القانونية لإقامة �شراكات ناجحة بين الهيئات
المحلية الفل�سطينية و القطاع الخا�ص؟.

توج ��د �أنواع كثي ��رة من ال�شراكة المحتملة والتي تختل ��ف فيها �أدوار القطاعين
الع ��ام والخا�ص.وهنا �سوف يتم تناول نوعين م ��ن ال�شراكة ،وهما الخدمة عن
ي�سر:
طريق العقود ،وال�شراكة الت�ضامنية ،مما ّ

•هل يوجد لدى المجال�س البلدية م�شاريع �شراكة مع القطاع الخا�ص؟
وما هي االعتبارات(المب ��ررات) التي ت�ستند �إليها المجال�س البلدية
لإقامة هذه ال�شراكات؟.
وي�ستم ��د ه ��ذا المو�ض ��وع �أهمية كب ��رى على اعتب ��ار �أن ال�شراكة بي ��ن الهيئات
المحلية والقطاع الخا�ص هي مح ��ل اهتمام الحكومات باعتبارها ا�ستراتيجية
مالئمة للتنمية المحلية ،خا�صة في الأرا�ضي الفل�سطينية ،حيث تحتاج التنمية
المحلية �إلى ت�ضافر جميع جهود الفعاليات االقت�صادية من �أجل تعزيز مقومات
ال�صم ��ود والمقاوم ��ة لالحتالل الإ�سرائيل ��ي .الأمر الذي ي�ساه ��م في تح�سين
الق ��درات الإدارية والتنظيمية والفنية لهيئ ��ات الحكم المحلي في مجال �إقامة
و�إدارة �ش ��راكات ناجحة مع القطاع الخا�ص� ،إ�ضاف ��ة �إلى كون تجربة ال�شراكة
وتطبيقاته ��ا ،ال تزال �أر�ض� � ًا بكر ًا ،خا�صة في الأبح ��اث والدرا�سات التي تعتبر
محدودة للغاية على الم�ستوى المحلي الفل�سطيني بهذا المجال.

مفهوم و�أنواع ال�شراكة
�إن ال�شراك ��ة عقد �أو اتفاقية بين الحكومة المركزية �أو هيئات الحكم المحلي
�أو �أي م�ؤ�س�س ��ة عامة من ناحية و�شركة من القطاع الخا�ص من ناحية �أخرى،
تعه ��د بموجبها الحكوم ��ة �أو الجهة الر�سمية المعنية �إلى ه ��ذه ال�شركة توفير
مراف ��ق البني ��ة التحتية والخدم ��ات العامة خ�ل�ال مدة محددة م ��ن الزمن،
وذل ��ك عل ��ى �أ�سا�س تقا�سم العم ��ل الم�شترك من حي ��ث اال�ستثمار والمخاطر
والم�س�ؤوليات والعوائد.
ومفه ��وم ال�شراك ��ة متعدد الجوان ��ب والأبعاد الإداري ��ة والتنظيمي ��ة والتعاونية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والقانونية هو ذو �صلة وثيق ��ة بالحكومة المركزية
وهيئات الحكم المحلي �أو ال�سلطات المحلية .وهو ب�صفة عامة يتطلب لنجاحه
تواف ��ر ع ��دد من المب ��ادئ العام ��ة بين ال�ش ��ركاء( ،بي ��ن الحكوم ��ة المركزية
والهيئ ��ات المحلية م ��ن ناحية والقطاع الخا�ص من ناحي ��ة �أخرى) .و�أهم هذه
المبادئ الآتي:
1 .1االلت���زام والتعه���د :يعني �أن يتم اختيار وتنفي ��ذ القرارات التنموية وفق ًا
لمنهجي ��ة و�أهداف تحدد دور كل �شريك في ظل مناخ �إداري فعال يتعهد
كل �شريك بااللتزام بالدور المحدد له.
2 .2اال�ستمراري���ة :وتعن ��ي �أن ي�ؤخذ باالعتبار الم ��دة الزمنية المالئمة عند
تنفي ��ذ م�شروع ��ات لها درجة م ��ن الح�سا�سية ال�سيا�سي ��ة ،حيث غالب ًا ما

الخدمة عن طريق العقود:
•الت�شغيل وال�صيانة
يق ��وم ال�شريك الحكومي بالتعاقد مع ال�شريك الخا� ��ص لت�شغيل و�صيانة مرفق
ع ��ام مثل محط ��ات معالجة مي ��اه ال�صرف ال�صح ��ي والتخل�ص م ��ن النفايات
ال�صلب ��ة و�صيانة الطرق .وبموج ��ب عقد الت�شغيل وال�صيان ��ة يحتفظ ال�شريك
العام بالملكية والإدارة ال�شاملة للمرفق العام.
•الت�صميم –البناء
يقوم فيه ال�شريك الخا�ص بت�صميم الم�شروع وبنائه للجهة الحكومية المعنية.
وه ��ذا النوع من ال�شراكة يمك ��ن �أن يقلل من الوقت ،ويوفر الم ��ال� ،إ�ضافة �إلى
تقدي ��م ال�ضمان ��ات المتعلق ��ة بالت�صمي ��م والبن ��اء وتحمل المخاط ��ر من قبل
ال�شري ��ك الخا�ص .ويكون م�س�ؤو ًال ع ��ن الت�صميم والبناء �أمام الجهة الحكومية
المالك ��ة وح�سب ال�شروط والمعايير التي يطلبه ��ا ال�شريك الحكومي .وفي هذه
الحالة تك ��ون الجهة الحكومية هي المالكة للم�ش ��روع ،والم�س�ؤولة عن الت�شغيل
والإدارة وال�صيانة.
•الت�صميم –البناء-ال�صيانة
وه ��و �شبيه ب�أنم ��وذج الت�صميم –البن ��اء عدا �صيانة المرفق الت ��ي تكون لفترة
م ��ن الزمن م ��ن م�س�ؤولية ال�شريك الخا�ص .والفوائ ��د المكت�سبة �شبيهة بفوائد
�أنم ��وذج الت�صمي ��م والبناء مع توزي ��ع مخاطر ال�صيانة عل ��ى ال�شريك الخا�ص
وتمديد ال�ضمان لي�شمل ال�صيانة .وتعود ملكية الأ�صول وت�شغيلها للقطاع العام.
•ال�شراكة الت�ضامنية /الت�ضامن
الت�ضامن هو كيان قانوني ي�أخذ �شكل ال�شراكة تكون فيه كل من الجهة الحكومية
المعني ��ة وال�شري ��ك الخا� ��ص مت�ضامنين ف ��ي القي ��ام بعمل يحقق لهم ��ا ربح ًا
م�شت ��رك ًا .وب�صفة عامة ،ي�سهم كل �شري ��ك في الأ�صول وي�شارك في المخاطر.
وبموج ��ب الت�ضامن ،تكون الحكومة هي المنظ ��م الأول والأخير ،بالإ�ضافة �إلى
كونه ��ا �شري ��ك ًا ن�شط ًا في ال�شرك ��ة العاملة ما يتي ��ح لها الإبقاء عل ��ى ال�سيطرة
الكامل ��ة لحماية الجمهور وخدمته .ويمكن للحكومة الإ�سهام في العمل الإداري
اليومي لل�شركة وال�سيطرة ال�شاملة .وهذا يعطي موظفي القطاع العام الفر�صة
لك�س ��ب المعرفة والخبرة في ت�سيير و�إدارة خدمة عام ��ة ذات ربحية و�إدارتها،
وخدمة الم�صلحة العامة ب�صورة �أف�ضل في الوقت نف�سه.
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توجهات وعالقات

�إن دع���م ووق���وف القي���ادة الفل�سطيني���ة خل���ف
التوجه���ات اال�ستراتيجي���ة ل���ه دور كبي���ر ف���ي
تطور منظومة الحكم المحلي ،ويعتبر البحث
عن م�صادر تموي���ل م�شاريع وبرامج المجال�س
البلدية والقروية من �أهم �أولوياتها ،وما يميز
ه���ذه المرحلة في ق�ضي���ة التمويل هو التركيز
عل���ى ال�شراك���ة بين الهيئ���ات المحلية والقطاع
الخا����ص ،الأمر الذي يمثل توجهاً ا�ستراتيجياً
وغاي���ة م���ن غاي���ات وزارة الحك���م المحل���ي،
وذل���ك انطالق���اً م���ن م�س�ؤولياته���ا القانوني���ة
تج���اه هذا القط���اع اله���ام ،وباالتج���اه الموازي
ت���درك المجال����س المنتخب���ة كاف���ة المتغيرات
الإقليمي���ة والدولي���ة المتمثل���ة ف���ي تراج���ع
التموي���ل الخارج���ي ،وذلك لأ�سب���اب اقت�صادية
و�سيا�سي���ة ،حي���ث ال يمكنن���ا غ����ض الطرف عما
يج���ري حولن���ا .وعليه ف����إن النخبة ه���م ر�ؤ�ساء
و�أع�ض���اء المجال�س المنتخبة الذين ا�ستجابوا
�إل���ى ه���ذا المتغي���ر ،وذلك من خ�ل�ال الخطط
والمب���ادرات الهادف���ة �إل���ى �إن�ش���اء �ش���راكات م���ع
القطاع الخا�ص به���دف تعزيز الموارد المالية
للهيئ���ات المحلي���ة ،وكذل���ك ا�ستثم���ار �أمث���ل
للإمكانات المتاحة.
وه ��ذه المب ��ادرات والتوجه ��ات تواج ��ه حمل ��ة م ��ن
التحديات ،قد تمثل خطر ًا على الم�شاريع المن�شودة
وتتمثل في الآتي:
•القوانين �سارية المفعول وفي مقدمتها قانون
ال�ش ��ركات رقم ( )12ل�سن ��ة ( )1964والذي
ينظ ��م �أعم ��ال ال�ش ��ركات بكاف ��ة �أنواعها وال
ي�ستجيب لت�أ�سي�س �ش ��ركات تملكها �أو ت�ساهم
فيها هيئات الحك ��م المحلي التي تتولى �إدارة
المال العام كل في حدوده الإدارية ،وكذلك ال
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ي�ستجيب القانون الم�شار �إليه لمتطلبات �إدارة
الم ��ال بنف�س الأدوات والآلي ��ات التي تدار بها
�أموال الهيئات المحلية.

حميي الدين العار�ضة

مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة

•خب ��رة الهيئ ��ات المحلية وال ��وزارة محدودة
عل ��ى �صعي ��د �إدارة الأعم ��ال واال�ستثمار في الخارجي ��ة ...ال ��خ ه ��و �سب ��ب رئي� ��س ف ��ي تراج ��ع
ظل المناف�سة العالية والأ�سواق المفتوحة في اال�ستثمار .وال نريد هنا �أن نتناول تفا�صيل ال تخ�ص
كافة المجاالت.
عم ��وم مواطنينا ،فيما هو ح ��ال �صاحب ر�أ�س المال
•محدودية م�صادر التمويل والفر�ص من جانب الذي ينتقل طيلة م�شواره بين دولة و�أخرى بحث ًا عن
الهيئة المحلية ،وكذلك ح�صر فر�ص ال�شركاء فر�ص وهروب ًا من مخاطرها.
بع ��دد مح ��دود منه ��م ،الأمر الذي ق ��د ي�شكل
تخوف ًا لدى المجال�س والمواطنين على اعتبار
�أن ال�شريك المقترح يمثل �شك ًال من االحتكار.

و�أخي ��ر ًا ف� ��إن التوجه ��ات اال�ستراتيجية تحت ��اج �إلى
عوام ��ل ع ��دة حتى ت�ش ��كل �أ�سا�س� � ًا وحا�ضن ��ة لإدارة
الم ��ال العام عل ��ى �صعيد الهيئ ��ات المحلية ،وكذلك
على �أموال الم�ستثمرين والتي تعتبر ا�ستراتيجية في
بناء االقت�صاد الوطني.

•التج ��ارب القائمة بين بع�ض الهيئات المحلية
والقط ��اع الخا�ص لي�ست ب�أف�ض ��ل في �أحوالها
ونتائجها ،حيث ال ت�شكل حافز ًا للآخرين على وعليه ال بد من �أخذ الآتي بعين االعتبار:
هذا ال�صعيد.
�أو ًال :العم ��ل م ��ع الهيئات المحلية ممثل ��ة بمجال�سها
•ح�ص ��ر التوجه ��ات اال�ستثماري ��ة للهيئ ��ات المنتخب ��ة ك�شري ��ك ا�ستراتيجي مع ال ��وزارة لقيادة
المحلية في قطاعي اال�ستثمار العقاري وبع�ض هذا التوجه من خالل حوار هادف وهادئ.
المب ��ادرات في مجال ال�سياحة الداخلية ،مما
�سب ��ب قي ��ود ًا غي ��ر مبا�ش ��رة عل ��ى التوجهات ثاني� � ًا :مراجع ��ة منظوم ��ة القوانين الت ��ي توائم بين
البديل ��ة والت ��ي قد ت�ساه ��م في التن ��وع وتعدد �إدارة الم ��ال الع ��ام والخا�ص ،وبما يحق ��ق المبادئ
البدائ ��ل ،خ�صو�ص� � ًا للهيئ ��ات المحلية خارج الأ�سا�سية لل�شريكين المن�شودين ،م�ؤكدين على مبد�أ
ال�شراك ��ة والتكامل على م�ست ��وى الحكومة والهيئات
مراكز المدن.
المحلية واتحادها.
�إن هذه العنا�ص ��ر مجتمعة �إ�ضافة �إلى ق�ضايا �أخرى
قد تخت�ص بها هيئ ��ة دون �أخرى ،ت�سبب عائق ًا هام ًا ثالث ًا� :إجراء عملية تقييم ومراجعة للتجارب القائمة
�أم ��ام اال�ستثم ��ار على هذا ال�صعي ��د ،لكن الأهم هو بين الهيئات المحلية والقطاع الخا�ص كدرو�س وعبر.
ت�أثير البيئة اال�ستثمارية.
رابع ًا :الت�أ�سي�س الهادئ على �صعيد الوزارة والهيئات
وعل ��ى الم�ست ��وى الوطن ��ي الفل�سطين ��ي فاالحت�ل�ال المحلية من خالل هياكلها التنظيمية وبما ي�ستجيب
وممار�سات ��ه وعدم �إنجاز م�ش ��روع ال�سيادة الكاملة ،لمتطلب ��ات ه ��ذا التوج ��ه واال�ستف ��ادة م ��ن تجرب ��ة
حي ��ث الح ��دود والمعاب ��ر التجاري ��ة وفت ��ح الأ�سواق الحكومة على �صعيد هيئة ت�شجيع اال�ستثمار.

توجهات وعالقات

وبالت�أكي ��د ف�إن ه ��ذا االرث «ومهم ��ا كانت �أو�صاف ��ه �أو �سماته» ق ��د �شكل في
مجموعة قاعدة مفرو�ضة وموجودة على �أر�ض الواقع ال يمكن التغا�ضي عنها
�أو تجاهلها من قبل �سلطة نا�شئة تم �إن�شا�ؤها بموجب اتفاقية «�أو�سلو» لم يكن
الجانب الفل�سطيني فيها هو الأقوى� ،أو ذا اليد الأطول فيها.
ولكي نكون �أكثر و�ضوح ًا ،ف�إن ا�ستعرا�ض ًا �سريع ًا لما مرت به فل�سطين ونظم
الحك ��م الإداري والمحل ��ي فيها� ،سيغني فهمنا ويع ��زز توجهنا وي�ساعد في
ان�ضاج ر�ؤيتنا نحو الحا�ض ��ر والم�ستقبل فيما نريد كمواطنين فل�سطينيين
و�إلى �أي نظام نتطلع ونتجه.

لنا �أبو حجلة

مدير عام م�ؤ�س�سة ()CHFالدولية

�أم ��ا في عه ��د االنت ��داب البريطاني فقد كان هن ��اك توج ��ه لت�أ�سي�س �شكل
م ��ن �أ�شكال الحكم الذاتي من خالل مجال� ��س محلية منتخبة ح�سب قانون
االنتخابات البل ��دي ال�صادر عام ( )1926والم�شت ��ق �أ�سا�س ًا من القوانين
العثماني ��ة والمعتم ��د على التمثي ��ل الن�سبي لعدد المنتخبي ��ن من كل تجمع
�سكاني ذي �أغلبية معينة واعتماد نظام المختار المعين �أي�ض ًا.

ولنب ��د�أ بمرحلة حكم االمبراطورية العثمانية وبالأخ�ص في �أوا�سط القرن
التا�س ��ع ع�شر ،حيث تعتبر فترة البدء بت�أ�سي�س
نظام حك ��م محل ��ي �إداري ف ��ي فل�سطين ،مما
ا�ضط ��ر االمبراطوري ��ة العثمانية لتبنيه بهدف ان المتفح����ص لتاري���خ الحك���م المحل���ي
تطوير نظام حكمه ��ا للأرا�ضي التي تقع تحت والإداري ف���ي فل�سطي���ن وعلى م���دار العقود
�سيطرتها.
ال�سابق���ة� ،سيج���د وب�سهول���ة �أن كاف���ة �أن���واع
ورغ���م اعتم���اد النظ���ام المتبع جزئي��� ًا على
التمثيل االنتخابي على م�ستوى المحافظات،
فق���د تم ت�شكيل مجال�س عمومية في كل والية
�إ�ضاف���ة لمجال����س �إدارة «وه���ي ت�شكي�ل�ات
�إداري���ة منتخب���ة جزئي ًا والج���زء الآخر منها
يتم تعيينه مركزي ًا».

الحك���م غي���ر الفل�سطيني���ة ق���د ا�ستخدم���ت
الحك���م المحلي والإداري ف���ي فل�سطين �أداة
ت�سان���د �أغرا�ضه���ا ونواياه���ا وتزي���د في قوة
قب�ضته���ا ال عل���ى المواطني���ن فح�س���ب ،ب���ل
عل���ى م�صادره���م والأه���م من ه���ذا وذاك هو
تجميد �أي نية للتنمية المحلية �أوالذاتية.

وبعد ت�شكي ��ل �أول مجل�س بل ��دي لمدينة القد�س
ف ��ي ع ��ام ( ،)1857ت ��م ا�ص ��دار القواني ��ن
العئماني ��ة المتعلق ��ة بالبلدي ��ات ع ��ام ( ،)1877ومنها انت�ش ��رت المجال�س
البلدية في المدن وبع�ض القرى الفل�سطينية ومع عام (« )1917نهاية العهد
العثماني»وجدت( )8مجال�س في ال�ضفة الغربية وواحد في مدينة غزة.

ورغ ��م تلبية النظ ��ام الإداري المتب ��ع لبع�ض من عنا�ص ��ر الالمركزية في
الحك ��م ،خا�ص ��ة المتعلقة منها بالتمثي ��ل الديمقراط ��ي� ،إ ّال �أن الم�ؤ�شرات
الهامة فيم ��ا يتعلق بالتمثيل ال�شام ��ل وال�صالحيات العام ��ة واال�ستقاللية
االعتباري ��ة والمالي ��ة بقي ��ت ف ��ي ي ��د الحكوم ��ة المركزي ��ة وبالتال ��ي ف�إن
الم�صلحة الأ�سا�سية الم�أخ ��وذة باالعتبار هي م�صلحة الدولة الم�سيطرة،
ولي� ��س المواطن واحتياجات ��ه وطموحاته و�سيطرته بالتال ��ي على م�صادره
ب�أ�شكالها المختلفة.

وم ��ع عام ( )1934وا�صدار قانون المجال�س
البلدي ��ة ب ��د�أت تت�ض ��ح معال ��م الت�شكي�ل�ات
الإداري ��ة المحلي ��ة والقواني ��ن الخا�ص ��ة
باالنتخابات و�صالحيات المجال�س المنتخبة
مبقي ��ة ال�سلط ��ات الأ�سا�سية بي ��د المندوب
ال�سام ��ي ،ومنها تحدي ��د ع�ضوي ��ة المجل�س
المحلي ،من تعيين واقال ��ة لرئي�س المجل�س
البل ��دي ،و�سلطة حل المجل� ��س ،وبذلك ف�إنه
ي�ضم ��ن ال�سيط ��رة ال�شاملة عل ��ى المجال�س
المحلية ،وخا�صة في الجوانب المالية.

وعل ��ى الرغ ��م م ��ن التط ��ور الحا�ص ��ل ف ��ي
النظ ��ام الإداري المتب ��ع والتعدي�ل�ات
القانونية والإداري ��ة المطبقة �أيام االنتداب
البريطاني� ،إ ّال �أن الهدف بقي كما هو ،ويتمثل في ابقاء ال�سيطرة المركزية
على نظام الحكم و�إمكانية الت�ص ��رف بالم�صادر المحلية ،وبالت�أكيد لي�س
بم ��ا فيه خدمة م�صلحة المواط ��ن �أو �إنماء وتطوي ��ر المجتمعات المحلية،
ولك ��ن بهدف ت�أ�سي� ��س هيئات محلي ��ة تعنى فقط بتقدي ��م بع�ض الخدمات
الأ�سا�سية للمواطنين.

وفي عه ��د الحكم الأردن ��ي في ال�ضفة الغربي ��ة ،تم ا�صدار قان ��ون ت�شكيل
المجال� ��س القروي ��ة ع ��ام ( )1954وقان ��ون البلديات في ع ��ام (،)1955
ورغ ��م اعتم ��اد القانون الأردن ��ي بالأ�سا�س عل ��ى القان ��ون البريطاني لعام
(� ،)1934إ ّال �أن التوج ��ه ج ��اء محكم� � ًا ل�سيطرة الحكوم ��ة المركزية على
المجال� ��س المحلية ،فكان حق ت�شكيل وحل المجال� ��س المحلية ،والموافقة
عل ��ى ميزانياتها حق من حقوق وزي ��ر الداخلية ،كما ا�شتم ��ل القانون على
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توجهات وعالقات
ت�شكيل المجال�س القروية وتعيين المخاتير بالإ�ضافة �إلى عدد من الأع�ضاء
للمجل�س الذين يتم انتخابهم مبا�شرة من �سكان القرية (الذكور).

المواطني ��ن التنموي ��ة وال�سيا�سي ��ة والوطنية إ�ل ��ى هيئات تعن ��ى فقط بتقديم
خدمات �أ�سا�سية معينة يومية وت�سيطر على م�صادرها �أجهزة االحتالل.

زد عل ��ى ذل ��ك ف�إن تحدي ��د عدد �أع�ض ��اء المجل�س ل ��كل قري ��ة كان مناط ًا
بمحاف ��ظ المنطقة المعين من قبل ال�سلطة المركزية ،والذي كان له الحق
�أي�ض� � ًا في تعيي ��ن رئي�س المجل� ��س ونائبه .وق ��د ح ��ددت �أدوار وم�س�ؤوليات
المجال�س ب�إن�شاء المدار�س والم�ستو�صفات والحدائق العامة ،وبناء الطرق
وزراع ��ة الأ�شج ��ار وغيره ��ا م ��ن الأدوار المتعلقة بتقديم بع� ��ض الخدمات
العامة ل�سكان القرى والبلدات الفل�سطينية.

كم ��ا ال نن�س ��ى المح ��اوالت المتعددة لقل ��ب الت�شكيالت الإداري ��ة المتبعة في
ال�ضف ��ة الغربي ��ة ح�س ��ب القواني ��ن المختلفة والت ��ي بقيت �ساري ��ة المفعول،
واقحام ت�شكي�ل�ات جديدة كروابط القرى المرتبطة ب�ش ��كل مبا�شر بالإدارة
الع�سكرية الإ�سرائيلية ،والتي �أعطيت �صالحيات �إدارية كبيرة تجبر المواطن
الفل�سطين ��ي على التعامل معه ��ا �إن �أراد ت�سيير متطلبات حياته ،لكن مقاومة
المواطني ��ن ومعار�ضته ��م �أدت في النهاي ��ة �إلى ف�شل ال�سلط ��ات الإ�سرائيلية
ف ��ي فر�ض هذه الروابط ،وا�ستمرت ال�سيطرة �شب ��ه التامة على كافة مناحي
حي ��اة المواطنين من خ�ل�ال جهاز الإدارة المدني ��ة الإ�سرائيلية ،ومن خالل
ال�سيط ��رة المبا�شرة عل ��ى بع�ض البلديات من تعيين قائمي ��ن ب�أعمال ر�ؤ�ساء
البلديات حتى قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام (.)1994

وم ��رة �أخرى ف�إننا نرى ب� ��أن حقبة ال�سيطرة الخارجية عل ��ى ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،تجلت فيها اح ��كام ال�سلطة المركزية على الت�شكيالت الإدارية
والم�صادر المالي ��ة المحلية ،معطية �صالحيات مح ��دودة للمجال�س البلدية
والقروي ��ة ت�سم ��ح لهم فق ��ط بتقديم بع� ��ض الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة المتعلقة
باحتياج ��ات المواطنين اليومي ��ة ولي�س ب�إدارة الم�صادر وبم ��ا يخدم الر�ؤية
التنموية المحلية وال�شمولية لت�صب في مجرى التنمية الوطنية الم�ستقلة.

وعلينا �أن ال نن�سى الأدوار التنموية والخدماتية التي قامت بها م�ؤ�س�سات
المجتم����ع المدني ،وبالأخ�ص خالل حقبة االحتالل ،حيث قامت بتقديم
خدمات تنموية اجتماعية اقت�صادية عدة للمواطن الفل�سطيني و�ساهمت
في تعزيز �صموده.

وفي قطاع غزة �سمحت الإدارة الع�سكرية الم�صرية بت�شكيل مجال�س محلية
و�أبق ��ت على حكم المخاتير في المناط ��ق الأخرى والمرتبطة ب�شكل مبا�شر
مع المحافظة.

�أم ��ا ف ��ي فترة االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي بعد ع ��ام ( ،)1967فعل ��ى الرغم من
اال�ستم ��رار واالعتم ��اد على القواني ��ن الأردنية والم�صري ��ة ال�سائدة ،وبع�ض
قواني ��ن االنتداب البريطاني والحكم العثمان ��ي� ،إ ّال �أن االحتالل الإ�سرائيلي
�أ�ص ��در عدد ًا كبير ًا من الأوامر الع�سكرية ،وكان الهدف منها احكام �سيطرة
الإدارة الع�سكري ��ة عل ��ى المجال� ��س البلدي ��ة والقروية ،حي ��ث �أ�صبح الحاكم
الع�سك ��ري الإ�سرائيل ��ي لديه كاف ��ة ال�سلطات التي كانت ل ��دى المت�صرف �أو
محاف ��ظ المنطقة ،ووزي ��ر الداخلية الأردن ��ي ،وقد ا�ستم ��ر م�سل�سل الأوامر
الع�سكري ��ة الت ��ي تعطي الح ��كام الع�سكريين وما �أطلق علي ��ه الإدارة المدنية
الإ�سرائيلي ��ة الحق� � ًا �صالحي ��ات كب ��رى ف ��ي �إدارة ال�ش� ��ؤون المحلي ��ة وحياة
المواطني ��ن.وكان هناك ( )30مجل�س ًا بلدي ًا في ال�ضفة وقطاع غزة و()109
مجال�س قروية قبيل �إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية.
وم ��ع عق ��د �أول انتخابات بلدي ��ة في الع ��ام ( )1976كان هناك �أم ��ل في �أن
ت�ش ��كل هذه المجال�س المنتخبة نواة حقيقي ��ة لنظام حكم محلي ديمقراطي
ت�أخذ هيئاته المنتخب ��ة دور ًا �أو�سع في �إدارة ال�ش�ؤون المبنية على احتياحات
المواطني ��ن الأ�سا�سية ،وكذلك عل ��ى طموحاتهم التنموي ��ة المحلية والتي ال
يمكن عزلها عن �آمالهم بالتحرر الوطني واال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي.
وم ��ع ادراك ال�سلطات الع�سكري ��ة الإ�سرائيلية للدور الأ�سا�س ��ي الفاعل الذي
تقوم به المجال�س البلدية المنتخبة ،والمبني على التمثيل الحقيقي لم�صالح
المواطني ��ن محلي� � ًا ووطني ًا والمت�ضارب مع توجه االحت�ل�ال باحكام �سيطرته
على الم�صادر المحلية بكافة �أ�شكالها وبما يخدم م�صالحه فقط ،ويبقي على
بع� ��ض الخدمات الأ�سا�سي ��ة لت�سيير حياة المواطنين ،فق ��د قامت بحل بع�ض
المجال� ��س ،واعتقال وابعاد عدد من ر�ؤ�ساء البلديات المنتخبة وبذلك �أعادت
تحديد �أدوار و�صالحيات هذه المجال�س والهيئات التي تعنى بتمثيل طموحات
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ومع ت�شكيل هيئات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ومنها الوزارات المختلفة
ف����ي �أوا�سط الت�سعينيات و�إن�شاء وزارة الحكم المحلي الفل�سطيني ،بد�أت
تتبل����ور الأه����داف الوطنية العام����ة المطلوب تحقيقها م����ن نظام الحكم
المحل����ي والإداري الفل�سطين����ي ،وبالأ�سا�����س تحقي����ق طموح����ات ال�شعب
ال�سيا�سي����ة المبني����ة عل����ى �أ�س�����س الديمقراطية ودف����ع العملي����ة التنموية
المحلي����ة والوطنية ،وتقوية الهيئات المحلي����ة وتمكينها من تقديم �أف�ضل
الخدمات للمواطنيين.
وبالرغم من التوافق الوطني على �أهمية دور هيئات الحكم المحلي و�ضرورة
كينونته ��ا كهيئات ذات ا�ستقاللية اعتبارية ومالي ��ة ،ومجال�س منتخبة ب�شكل
مبا�ش ��ر تحكمه ��ا الت�شريع ��ات الوطنية المختلف ��ة وما لحقها م ��ن تعديالت
و�أنظمة� ،إ ّال �أن الأ�سا�س الأهم لهذا النظام هو دورية االنتخابات المحلية.
و إ�ل ��ى �أن تم ��ت االنتخابات المحلي ��ة الأولى في العامي ��ن ()2005/2004
بقي ��ت �صالحي ��ة تعيين ر�ؤ�س ��اء المجال� ��س البلدية والقروية ف ��ي يد وزير
الحك ��م المحلي� ،أي مركزية بالكام ��ل بالرغم من اعتماد ا�سلوب الت�شاور
ال�سيا�سي مع بع�ض الت�شكيالت المجتمعية قبل اعتماد الأ�سماء المر�شحة.
ومن المهم هنا الإ�شارة �إلى �أن البع�ض قد ر�أى في القرارات التي اتخذت
من قب ��ل وزارة الحكم المحل ��ي وال�سلطة المركزية في تل ��ك الحقبة ،من
ت�أ�سي� ��س لمجال� ��س قروي ��ة ومحلي ��ة وبلدية جدي ��دة� ،أو تغيي ��ر الم�سميات
والترقي ��ات م ��ن مجال�س قروي ��ة �إلى مجال� ��س بلدية ،ك�إنج ��از يهدف �إلى
تو�سي ��ع دائرة الت�شكيالت الإدارية المتعلقة بالحكم المحلي لت�شمل معظم
البلدات والتجمعات ال�سكانية في ال�ضفة وغزة ،الهدف منها �ضمان توفير
�أو �إدارة بع� ��ض الخدمات الأ�سا�سية المقدمة للمواطنين �أينما وجدوا (وال
�أُ�شير هنا �إلى مخيمات الالجئين وال �إلى القد�س لحالتها الخا�صة).

توجهات وعالقات
ولك ��ن ،ف ��ي المقابل فقد ارت� ��أى البع�ض الأخر ب� ��أن هذه الخريط ��ة الإدارية
الجدي ��دة ،والمت�ضمنة ع ��دد ًا كبير ًا من الوحدات المحلي ��ة ذات الت�شكيالت
المختلف ��ة والت ��ي زاد عددها عل ��ى ( )400هيئ ��ة محلية �شكل ��ت ت�ضارب ًا مع
الر�ؤي ��ة الوطنية التنموية ،المبني ��ة على التوجه اال�ستراتيج ��ي ،باتباع نظام
حك ��م ال مركزي ديمقراطي  ,ت�ستجيب في ��ه هيئات الحكم المحلي المنتخبة
من قب ��ل المواطنين الحتياج ��ات مجتمعاتهم وتطلعاته ��م التنموية وتحافظ
عل ��ى حقوقهم وتمثل م�صالحهم �ضمن �إط ��ار قانوني ي�ضمن تطبيق الهيئات
الوطني ��ة والم�س�ؤول ��ة والمواطن الفل�سطيني وم�ؤ�س�سات ��ه المدنية كل لحقوقه
وواجباته ويخ�ضع لحق الم�ساءلة.
وبالت�أكيد ف�إن لهذه الر�ؤية الوطنية متطلبات عدة ل�ضمان تحقيقها:
•تبد�أ بمواءمة القوانين والأنظمة.
•توافر الإرادة ال�سيا�سية الوطنية والتي تتمثل في التنازل عن بع�ض
�صالحيات الحكومة المركزية ل�صالح الهيئات المحلية.
•و�ض���وح وا�ستق���رار الو�ض���ع ال�سيا�س���ي ،م���ن دون اغف���ال الحكام
ال�سيطرة على الم�صادر المحلي���ة والوطنية وا�ستخدامها بفعالية
وكفاءة عاليتين.
•وجود هيئات محلية قادرة على الأخذ بم�س�ؤولياتها كاملة،وكل هذا
بهدف خدمة م�صالح المواطنين ب�شفافية وم�س�ؤولية.
•الت�أكي ��د عل ��ى الوعي الف ��ردي والمجتمعي والوطني ،الم ��درك لأهمية
الر�ؤي ��ة الوطني ��ة الفل�سطيني ��ة العام ��ة ،والمبنية على �أهمي ��ة التكامل
والتوافق واال�ستخ ��دام الأف�ضل للم�صادر وع ��دم تفتيتها لندرتها وبما
ي�سه ��م في �ضمان التنمية المحلية غير المجزوءة عن التنمية الوطنية
ال�شاملة وبنا ًء على �أ�س�س العدالة االجتماعية والتمثيل الديمقراطي.
ومن الأهمي ��ة الإ�شارة هنا �أي�ض ًا� ،إلى جزئية نظام الحكم الإداري القائم
عل ��ى ت�شكيلة المحافظ ��ات وال�صالحي ��ات المخولة بالنياب ��ة عن المركز
للمحافظي ��ن المعيني ��ن ،والحاج ��ة الم�ستمرة لتو�ضي ��ح الأدوار ،والعالقة
م ��ع هيئات الحك ��م المحلي ،وهذا مو�ضوع وا�سع ينظ ��ر له ب�شمولية �ضمن
�إطار نظام الحكم الوطني العام المطلوب لفل�سطين في المرحلة الحالية
والم�ستقبلية في حقبة الحرية واال�ستقالل ال�شاملين �إلى اال�ستقالل التام.
وق ��د تزامن التحول في الخريط ��ة الإدارية في ال�ضفة وغزة وت�أ�سي�س هذا
الع ��دد الكبير م ��ن الهيئات المحلية م ��ع مبادرات وتوجه ��ات عدة هدفت
�إلى تنظي ��م عملية التخطيط المحلي والإقليم ��ي (micro planning
 )regionsو�إدارة الخدم ��ات المحلي ��ة بتوجه ��ات م�شترك ��ة �أي مجال�س
التخطيط والخدمات الم�شتركة.
كما هدفت �إلى تحقيق بع�ض متطلبات الالمركزية من �إدارة فاعلة للخدمات
والم�صادر المحلية تتطلب كفاءات وقدرات عالية من قبل الهيئات المحلية.
كم ��ا بد�أت �أي�ض ًا وبفترة الحقة توجهات ومب ��ادرات للخروج من حالة التفتت

ف ��ي ت�شكيالت وهيئات الحكم المحلي كمبادرات دمج بع�ض الهيئات المحلية
وغيرها وال زالت مثل هذه المبادرات في مرحلة االختبار والتقييم ،وجميعها
ت�ص ��ب نحو ه ��دف �أعلى واحد ن ��راه جميع ًا ف ��ي كافة �أدبيات قط ��اع الحكم
المحل ��ي ،وخططه ،وه ��و تحقيق «حكم محلي ر�شيد ق ��ادر على تحقيق تنمية
محلية بم�شاركة مجتمعية فاعل ��ة» ومرتبط بتوجه ا�ستراتيجي لقطاع الحكم
المحلي والمرتكز على التدرج نحو الالمركزية للهيئات المحلية.
ان م ��ن المهم هن ��ا �أن نذكر ب� ��أن مرحلة االنتفا�ض ��ة الثانية� ،أع ��ادت ت�أكيد
�أهمي ��ة الهيئ ��ات المحلية وال ��دور الأ�سا�سي ال ��ذي تقوم به ،خا�ص ��ة القادرة
والكبي ��رة منها والتي قامت ب ��دور كبير وهام خالل فت ��رة ا�ضعاف وتقوي�ض
�أجهزة ال�سلطة المركزية ابان فترة االجتياحات .وبالفعل فقد ا�ضطرت هذه
الهيئ ��ات للت�صرف كحكومات محلية ت�ستجيب لكاف ��ة احتياجات المواطنين
الطارئة بالتكامل مع ما بقي فاع ًال من الأجهزة المركزية.
ان تحقق إ�ج ��راء االنتخابات المحلية ،و�إن لم تكتم ��ل في عام (،)2005/2004
ج ��اء ك أ�ح ��د �أهم التطورات ف ��ي نظام الحك ��م المحلي الفل�سطين ��ي ،حيث �شكل
وج ��ود مجال� ��س منتخبة م ��ن قب ��ل المواطنين �أ�سا�س� � ًا لإعادة النقا� ��ش ب�ضرورة
و�أهمي ��ة مراجعة الواقع الحالي م ��ن حيث العالقة مع ال�سلط ��ة المركزية ومدى
اال�ستقاللي ��ة الإداري ��ة والمالية الموجودة ل ��دى الهيئات ،والدور ال ��ذي تقوم به
ه ��ذه الهيئات ف ��ي العملية التنموي ��ة المحلية وال�شاملة ،وف ��ي مواجهة التحديات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وتخطيها على الم�ستويين المحلي والوطني.
وللأ�سف ،لم ن�ستكمل الفر�صة ال�ستمرار العملية الديمقراطية ،حيث تعطلت
االنتخاب ��ات ولم ت�شم ��ل كافة المواق ��ع ،وتعطل الجهاز الت�شريع ��ي ،وت�أخرت
عملي ��ة المراجعة للإطار القانون ��ي ال�ضابط للقطاع ،به ��دف تحقيق الر�ؤية
الوطنية والمحلية ال�شامل ��ة وا�ضطرت الحكومة المركزية ،لأخذ دور مبا�شر
ف ��ي الإدارة المحلية من خالل اقالة وتعيين عدد من المجال�س المحلية حتى
و�صلنا �إلى العام المن�صرم والعودة �إلى العملية الديمقراطية والبدء ب�إجراء
االنتخاب ��ات المحلية «عل ��ى الأقل في ال�ضفة الغربي ��ة» وعليه �أ�صبحت هناك
فر�ص ��ة �أخرى للعودة �إلى طري ��ق الر�ؤية العامة للقطاع ،رغم ا�ستمرار الواقع
ال�سيا�سي المرحلي القائم منذ �أوا�سط الت�سعينيات والذي يحد من ال�سيطرة
عل ��ى كاف ��ة الم�ص ��ادر الفل�سطيني ��ة والم�س�ؤولي ��ة ال�شاملة ع ��ن ا�ستخدامها
و�إدارتها ل�ضمان التنمية ال�شاملة والدائمة.
وباالجمال ف�إننا نجد هذا القطاع في هذه المرحلة ال زال يراوح بين المركزية
والالمركزية في جوانب عدة منها القانونية والإدارية والمالية .وبما ي�ستدعي
مراجعة وطنية �شاملة مبنية على تقييم كافة المراحل ال�سابقة.
ولتك ��ن هذه المراجعة مبنية �أي�ض ًا على التحليل الدقيق لمتطلبات الالمركزية
ف ��ي الحكم المحلي ،وعل ��ى التوافق الوطن ��ي ،وعلى ما �سيحقق ��ه التوجه نحو
الالمركزي ��ة ب�ش ��كل �شام ��ل �أو جزئ ��ي ،و�ضم ��ن �إطار زمن ��ي وكيفي ��ة تحقيق
متطلباته ��ا� ،آخذين بعين االعتبار الواق ��ع ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
الحالي ،كما الر�ؤية الوطنية واالقت�صادي ��ة واالجتماعية الم�ستقبلية والهادف
تحقيقها بالتوازي مع التغيرات ال�سيا�سية اال�ستراتيجية نحو اال�ستقالل التام.
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توجهات وعالقات

ه ��ل يمك ��ن �أن تكون الم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة �أداة لحكم
�أف�ض ��ل ولتطبيق جزء من ر�ؤي ��ة وزارة الحكم المحلي؟
وه ��ل بالإمكان اال�ستعانة بها في رفع م�ستوى الخدمات
والرقاب ��ة عل ��ى الإنف ��اق الع ��ام ،وتقوية نتائ ��ج التنمية
المحلية وتعزيزها؟
لأهمي ��ة مو�ضوع الم�ساءلة المجتمعي ��ة باعتبارها �إحدى
نتائ ��ج عملي ��ة التنمي ��ة ،عم ��دت وزارة المحل ��ي من ��ذ
ت�أ�سي�سها في العام (� )1994إلى تمكين الهيئات المحلية
القائم ��ة باعتبارها رافعة للتنمي ��ة ،بالإ�ضافة �إلى ما تم
ا�ستحداث ��ه من هيئ ��ات ولجان لدعم الم�ش ��روع الوطني
وتوجهات الم�ستوى الر�سمي في التحرير واالنعتاق �سواء
ال�سيا�س ��ي �أو االقت�ص ��ادي ،وذل ��ك بتقوي ��ة الم�ؤ�س�س ��ات
وم�أ�س�س ��ة الخدمات ،ورفع جودته ��ا وتقليل كلفتها ،ومن
خالل ال�شراكة مع برنامج الأم ��م المتحدة الإنمائي في
بداي ��ة الع ��ام ( )1996عمل ��ت الوزارة عل ��ى تعزيز نهج
الم�شاركة المجتمعية م ��ن خالل الت�شاور مع المواطنين
بكافة فئاتهم ،على ر�صد وتحديد االحتياجات التنموية،
و�شارك المجتمع المحلي في تنفيذ هذه االحتياجات من
خ�ل�ال الم�ساهمات المجتمعية الت ��ي تم تقديمها لتنفيذ
مجم ��ل الأن�شطة الت ��ي �شملت كافة التجمع ��ات المحلية
ف ��ي ال�ضفة الغربية وقطاع غزه و�شرق القد�س ،حيث بلغ
مجم ��وع م�ساهم ��ات المجتمع المحلي ف ��ي تنفيذ برامج
تطوير المجتمع المحلي ( )150مليون دوالر في �سنوات
الت�سعيني ��ات ،بالإ�ضاف ��ة �إلى الم�ساهمات ف ��ي البرامج
المجتمعية الأخرى.
وبم ��ا �أن الم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة الت ��ي يعتبره ��ا البع�ض
�أ�سل ��وب �إدارة ،ي�ش ��ارك في ��ه المواطن ��ون وم�ؤ�س�س ��ات
المجتم ��ع المدني في �صناعة الق ��رار و�إخ�ضاع الم�ستوى
الر�سمي للم�ساءلة عن �أفعالها وتحديد ًا �إدارة المال العام
والم ��وارد العام ��ة ،وه ��ي �أداة لزيادة الكف ��اءة والفاعلية
و�إعط ��اء فر�ص ��ة للمواطني ��ن لتو�ضي ��ح احتياجاته ��م
و�إ�شراكهم م�شاركة فاعلة في �صنع برامج الحكومة.

عن م ��اذا نتحدث ،وم ��ا هي مب ��ادئ الم�ساءلة
المجتمعية؟
نتحدث هنا عن الركائز الأ�سا�سية من حيث ال�شفافية،
والم�ساءلة ،والم�شاركة.
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وه ��ذه العنا�صر تحتاج �إلى بيئ ��ة �سيا�سية و�إطار مالئم
م ��ن ال�سيا�س ��ات والقواني ��ن و�إل ��ى �أط ��راف حكومي ��ة
تدع ��م هذا النهج �أو التوجه ��ات ،بالإ�ضافة �إلى قدرات
م�ؤ�س�ساتية لدى المجتمع المدني ،وهناك قيم يمكن �أن
ت�سهم ف ��ي �إر�ساء وتطبيق �سيا�س ��ات ت�ستجيب لل�صالح
العام ،وتخ�صي�ص الموارد والخدمات لتلبية احتياجات
المواطنين ،ور�صد عمليات �إدارة الموارد والمال العام
ل�ضبط الف�ساد ورقابة نوعية الخدمات وجودتها.
ما هي الم�ساءلة المجتمعية و�أهميتها؟
ه ��ي �أ�سل ��وب �إدارة ي�شارك فيه المواطن ��ون وم�ؤ�س�سات
المجتم ��ع المدني ،والإع�ل�ام والأط ��راف الفاعلة غير
الحكومية لمحا�سبة الحكومة على قراراتها وبرامجها،
وه ��ي و�سيل ��ة لتحفيز الحكوم ��ة للعمل بكف ��اءة ونزاهة
و�شفافي ��ة ،وفت ��ح المجال أ�م ��ام المواط ��ن للتعبير عن
ر�أي ��ه .والم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة ف ��ي حال تواف ��ر البيئة
المالئم ��ة �أن تق ��وم الحكومة بفتح المج ��ال �أمام حوار
مفت ��وح م ��ع المواطني ��ن لإع ��ادة �صياغ ��ة �سيا�س ��ات
الحكوم ��ة ،بما يتعل ��ق باالحتياجات والق�ضاي ��ا المالية
واالجتماعي ��ة وال�صحية والتعليمي ��ة والخدمة المدنية،
والأه ��م ف ��ي ه ��ذه الركائز ه ��ي الت ��زام القائمين على
ال�سلط ��ة بالخ�ضوع للم�ساءلة وتحم ��ل الم�س�ؤولية ،مث ًال
الإف�ص ��اح عن البيان ��ات المالية والموازن ��ات ،والمهم
�أي�ض ًا في هذا ه ��و �إدراك المواطنين للقوانين و�أن لهم
حقوق� � ًا كفلها الد�ست ��ور الأ�سا�س ��ي والقوانين المنظمة
للعالقة بين المواطن والم�ؤ�س�سة الر�سمية �أو الحكومة،
وي�أتي هذا الإدراك من الم�شاركة والت�أثير في القرارات
وال�سيا�سات والبرامج والموازنات الحكومية التي يت�أثر
به ��ا المواطن �سلب� � ًا و�إيجاب ًا ،وهذا م ��ن �ش�أنه تح�سين
نتائ ��ج التنمية ومكوناتها والحد م ��ن ا�ستغالل ال�سلطة
واالحتي ��ال والف�س ��اد ،ويعزز احت ��رام �سي ��ادة القانون
والحقوق المدنية وال�سيا�سية ،كذلك ي�ساعد في تطبيق
�سيا�سات حكومية تت�س ��م بالنزاهة والكفاءة وال�شفافية
وي�ؤكد نهج الحكم الر�شيد.

خالد ا�شتية

مدير عام مديرية طولكرم

والق ��رارات وه ��ي الأ�سا�س الت ��ي تقوم علي ��ه الم�شاركة
والم�ساءل ��ة ،حيث تتم م�ساءلة القائمي ��ن على ال�سلطة
ف ��ي م�سلكه ��م وم ��دى امتثاله ��م للقانون وع ��دم �إ�ساءة
ا�ستخ ��دام ال�سلط ��ة ومراقبة الأداء م ��ن حيث �ضرورة
قي ��ام الم�ستوى الر�سمي بخدمة ال�صالح العام ب�أ�سلوب
النزاهة والفعالية وفي المقابل على المواطن التزامات
وم�س�ؤولي ��ات ،من حيث دفع االلتزامات الخا�صة مقابل
الخدم ��ات والم�شاركة ودعم توج ��ه الم�ؤ�س�سة الر�سمية
والخدمي ��ة باتخاذ الإج ��راءات الت�صويبي ��ة في مجمل
القطاعات ،وبالإمكان اال�ستعانة با�ستطالع الر�أي حول
تقدي ��م الخدمات من حيث النوعي ��ة والجودة والتعرفة
وتحلي ��ل الموازن ��ة ومدى الحاج ��ة �إلى لج ��ان �إ�شراف
ومتابعة و�أية تف�صيالت �أخرى تلزم.

لماذا االهتمام بالم�ساءلة المجتمعية؟

هناك تج ��ارب عالمية ناجحة في ه ��ذا المجال ،حيث
حقق ��ت الم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة �سيا�س ��ات ا�ستجاب ��ت
لم�صال ��ح ومطال ��ب المواطني ��ن ف ��ي ع ��دة دول منه ��ا
الفلبي ��ن وتركي ��ا و�أندوني�سيا ،و�ضمنت ه ��ذه التجارب
تقويم� � ًا لل�سيا�س ��ات والبرام ��ج ،مم ��ا �ساعد ف ��ي توزيع
الموارد والميزاني ��ات وحققت ر�ضى المواطن وبالتالي
كفل ��ت ا�ستمرارية نتائج التنمي ��ة والعدالة االجتماعية،
و�أوقف ��ت ه ��در الم ��ال الع ��ام و�ضمن ��ت ال�ص ��رف ف ��ي
المقا�صد المطلوبة ،ووفرت الحوافز الالزمة لموظفي
ال�ص ��ف الأول ووكاالت الخدم ��ات م ��ن �أج ��ل تح�سي ��ن
الأداء ،و�ضم ��ان �أن ال يك ��ون هن ��اك �إمكاني ��ة للتالعب
بالم�ساءل ��ة االجتماعية كي تخدم �أهداف� � ًا �سيا�سية قد
ولح�صر الركائز الأ�سا�سية للم�ساءلة المجتمعية والتي
ت�أتي بنتائج عك�سية ،وعليه البد من االنتباه عند تحديد
تعتب ��ر �إتاح ��ة الو�ص ��ول للمعلوم ��ات أ�م ��ام المواطنين
�أ�ساليب الم�ساءلة والترويج لهذا الأ�سلوب.
م ��ن �أهمه ��ا وتن ��درج تح ��ت ال�شفافية ،وكذل ��ك الحال
ً
تو�ضي ��ح القواع ��د الحكومي ��ة واللوائ ��ح التنظيمي ��ة ف ��ي الفلبي ��ن مثال ب ��د�أ المواطن ��ون في �أعقاب ث ��ورة قوة

توجهات وعالقات
ال�شعب بمحا�سبة الم�ؤ�س�سات الحكومية عن �إدارة ال�ش�ؤون
العامة المالية والم�شتريات العامة والتعليم وال�صحة.
وف ��ي �أندوني�سيا ،كان هناك تحول ف ��ي ال�سيا�سات بعد
�إق�ص ��اء الرئي� ��س �سوهارت ��و ال ��ذي كان يقي ��د الحقوق
المدنية وال�سيا�سية تقييد ًا �شديد ًا ،و�أدى �سن ت�شريعات
جدي ��دة ب�ش�أن حرية تكوين الجمعي ��ات وحرية التعبير،
وخل ��ق الأو�ض ��اع الم�ؤاتي ��ة لمب ��ادرات الم�ساءل ��ة التي
تعتم ��د عل ��ى المواطن في مجاالت التنمي ��ة النابعة من
المجتمعات المحلية ،و�إدارة الموارد والحكم المحلي.

هل نحن جاهزون لهذا الأ�سلوب؟
تفتق ��ر العدي ��د م ��ن بل ��دان المنطق ��ة �إل ��ى �أ�سا�سيات
الم�شارك ��ة المدني ��ة ،مث ��ل ت ��داول المعلوم ��ات وحرية
الإع�ل�ام وال�شفافية الحكومي ��ة� ،إال �أن عدد ًا من الدول
لج� ��أ �إلى بع�ض التعديالت فمث�ل� ًا المغرب العربي عدل
بع� ��ض الم ��واد في د�ست ��ور البالد بحيث كف ��ل الد�ستور
ت ��داول المعلوم ��ات ،وقامت تون�س بو�ض ��ع ت�شريع حرية
الو�ص ��ول �إلى المعلومات ،وقبل الربي ��ع العربي �شرعت
عدة بل ��دان عربية في تنفي ��ذ مبادرات تكف ��ل �شفافية
الموازن ��ة العام ��ة وفي لبن ��ان وال�ضفة الغربي ��ة تن�شط
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني في مجال ا�صالح الحكومة
وف ��ي الم�شاركة ومراقبة برام ��ج الحكومة .الأمر الذي
يقو�ض خ�ضوع الحكومة للم�ساءلة �أمام المواطنين ،هو
عدم كفاية ال�ضوابط والتوازنات والرقابة و�صالحيات
ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة وحج ��م المديوني ��ة م ��ن ر�س ��وم
الخدم ��ات وال�ضرائ ��ب ،له ��ذا لج� ��أت بع� ��ض البلديات
�إل ��ى الخط ��ط اال�ستراتيجي ��ة التنموي ��ة الت ��ي ت�ش ��رك
المجتمع ��ات المحلية ف ��ي و�ضعها وبلورته ��ا بما يخدم
م�صال ��ح العام ��ة ويلبي احتياج ��ات المواطن ،و�ضمنت
�إلى حد ما ادراج االحتياجات التنموية في �صلب خطط
وبرامج البلديات ،والتي ق ��ام �صندوق تطوير و�إقرا�ض
البلدي ��ات بتمويله ��ا وتنفيذه ��ا م ��ن خ�ل�ال المكات ��ب
اال�ست�شاري ��ة الت ��ي ت�شرف على �إعداده ��ا ،والتي غطت
حالي ًا ( )66خطة في بلديات ال�ضفة الغربية.
و�أخي ��ر ًا لإيجاد بيئة م�ؤاتية ،يل ��زم ا�صالحات ت�شريعية
ذات �صل ��ة بالم�ساءلة وتطوير البنية القانونية وتحديث
الأنظم ��ة الخا�ص ��ة بالم�شتري ��ات والتوري ��د والأ�شغ ��ال
وم�أ�س�س ��ة ال�شراكة مع المجتمع المدن ��ي والت�أكيد على
المب ��ادرات الخا�ص ��ة بالمو�ض ��وع ،وتمكي ��ن المجتم ��ع
المدني في الرقابة والرقابة ال�شعبية للحد من البطالة
والفق ��ر ب�إيجاد �شراكات م ��ع القطاعات المختلفة ،لذا
يلزم مجموعة من الإجراءات والإ�صالحات وفتح حوار
عام لي�ؤ�س�س لنظام ديمقراطي قوي.

تعتب ��ر الإدارة المبني ��ة عل ��ى
النتائ ��ج ( )RBMمن أ�ه ��م الأدوات
الم�ستخدمة في مجال الإدارة العامة
( ،)Public Administrationحيث
يج ��ري تطبيقه ��ا ف ��ي العديد من
دول العال ��م المتقدم ��ة وم ��ن قبل
العديد م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات الدولية
المانح ��ة لقيا�س النتائ ��ج وتوجيه
الم�ساع ��دات للح�صول على نتائج
ذات كفاءة وفاعلية.

عالم الأ�شهب

مدير التخطيط والتطوير – بلدية اخلليل

الإدارة المبنية على النتائج
تركز الإدارة المبنية على النتائج على قيا�س وتحليل ما تم �إنجازه ب�شكل ملمو�س على
�أر�����ض الواقع ،وتقي�س مدى ا�ستفادة �أ�صح����اب الم�صلحة من االنفاق �أو اال�ستثمار� ،أي
ت�ؤكد على قيا�س القيمة االقت�صادية المتحققة من الأموال التي يتم انفاقها في القطاع
الع����ام ،خ�صو�ص ًا كون المجتمع بقطاعيه العام والخا�ص يتطلع �إلى خدمات �أف�ضل في
مج����االت البنية التحتية والم�ؤ�س�سات العاملة في القطاع العام و�إلى ا�ستغالل مواردها
المحدودة بفعالية كبيرة لتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية.
ف����الإدارة المبني����ة عل����ى النتائج تجي����ب عن العديد م����ن الأ�سئلة ح����ول الخدمات التي
تقدمه����ا م�ؤ�س�سات القطاع العام والقطاعات التي تخدمه����ا ،وما هو مطلوب منها من
�إنج����از عل����ى �أر�ض الواق����ع لخدمة المجتمع ب�ش����كل عام .ومن التوجه����ات الحديثة في
الإدارة المبني����ة على النتائج ا�ستخدام الم�ؤ�ش����رات المتعلقة بالمدخالت والمخرجات
والنتائ����ج ( ،)Input- Output – Outcomeوم�سوحات قيا�س ر�ضى الجمهور
والعاملين ،وكذلك نموذج بطاقات الأداء المتوازن ()Balanced Scored Card
لقيا�س ما تم تحقيقه على الأر�ض بنا ًء على م�ؤ�شرات محددة ( )KPISم�سبق ًا.

المفاهيم المتعلقة بالمدخالت والمخرجات والنتائج:
ف����ي �أي م�شروع تنم����وي تطويري �أو حتى تدريبي نكون بحاج����ة �إلى مدخالت �أ�سا�سية،
تتم ترجمتها �إلى ن�شاطات ال�ستخدامها في عملية الح�صول على المخرجات ،وعندما
نتحدث عن المدخالت الأ�سا�سية نتحدث ب�شكل رئي�س عن العنا�صر المطلوبة لالنتاج
ب�ش����كل عام م����ن م�ص����ادر ب�شرية ور�أ�����س م����ال وتكنولوجيا و�أ�ص����ول يت����م تحويلها �إلى
مخرجات ونتائج.
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البنية التحتية الإدارية المبنية على النتائج
ما تحتاج����ه الإدارة المبنية عل����ى النتائج من بني����ة تحتية �إدارية،
ه����ي العنا�صر الأ�سا�سية والبديهية في علم الإدارة العامة� ،أال وهي
المتعلق����ة بالإج����راءات وال�سيا�س����ات المرتبطة بالنظ����ام والهيكل
العام واال�ستراتيجية ،وتعتبر العن�صر الأ�سا�سي في الإدارة المبنية
على النتائج.
و�أنظم����ة الإجراءات هنا متعددة ف����ي التخطيط واتخاذ القرار وطبيعة
تقدي����م الخدم����ة والإدارة المالي����ة و�إدارة الموارد الب�شري����ة والأنظمة
المحو�سبة و�أنظمة المتابعة والتقييم وغيرها من العلوم الإدارية.

الر�ؤي��ة والقي��ادة ف��ي عملي��ة الإدارة المبني��ة عل��ى
النتائج

وعند الحديث عن المخرجات والنتائج والفرق بينهما ،ف�إن المخرجات
عادة تكون ذات �إنجازات متحققة على الأر�ض ب�شكل ملمو�س ومتحكم
به����ا من الم�ؤ�س�سة� ،أما النتائج العامة �أو الأثر فهي مرتبطة بما تحققه
المخرج����ات م����ن منفعة و�أثر ب�ش����كل عام ،وعادة ما تك����ون خارج �إطار
الم�ؤ�س�سة وتكون ذات تحكم �ضئيل من قبل الم�ؤ�س�سة.

ه����ي من �أهم العنا�صر والمبادئ الت����ي تقوم عليها الإدارة المبنية على
النتائ����ج ،حيث تح����دد �أين نحن و�إلى م����اذا نريد الو�ص����ول �إليه؟ وهي
عملي ًا المر�شد الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة في و�ضع الأوليات ور�سم ال�سيا�سات
والتوجهات في العمل ،فالقيادة هي التي ت�ضع نمط الإدارة الذي يجب
اتباعه لتحقيق النتائج على الأر�ض.

�أما من حيث الم�ؤ�شرات المتعلقة بقيا�س هذه المفاهيم ،فهي مرتبطة
ب�ش����كل �أ�سا�سي بم�ؤ�شرات الكف����اءة والفعالية والم�س����اواة واال�ستدامة.
فالكف����اءة تقي�س ن�سبة المدخ��ل�ات �إلى المخرج����ات ،والفعالية تقي�س
ن�سب����ة المدخالت �إلى النتائج ،والم�س����اواة تقي�س ن�سبة �سهولة الو�صول
للخدمة ،واال�ستدامة متعلقة بالحفاظ على العمليات المالية والإدارية.

Vision

الر�ؤية

الم�صادر وبناء القدرات
تتطل����ب عملية الإدارة المبنية على النتائج تح�سين ًا م�ستمر ًا في الأداء.
والمعلوم����ات المتعلقة بالأداء تعتبر حاج����ة �أ�سا�سية �إذا ما تحدثنا عن
بن����اء الق����درات ،وو�ضع الم�ؤ�ش����رات المتعلقة ب����الأداء واذا ل����م يتوافر
لدينا الإط����ار العام للإدارة المبنية على النتائ����ج ،حيث ت�صبح عملية
بن����اء القدرات بال ج����دوى .فالموارد المتاحة تعتب����ر المقوم الأ�سا�سي
للم�ؤ�س�سة ،و�إذا لم يتم ا�ستغ��ل�ال هذه الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيق
�أعلى ن�سبة من المخرجات والنتائج ي�صبح لدينا هدر لتلك الموارد.
ويرتب����ط اال�ستغ��ل�ال الأمث����ل للم����وارد وا�ستراتيجيات بن����اء القدرات،
بالأم����ور المتعلقة بالموارد الب�شري����ة والتدريب والحو�سبة والميزانيات
المتعلقة بالت�شغيل وال�صيانة.

Outcomes
نتائج

Output
مخرجات

Process
�إجراءات
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توجهات وعالقات

اختل���ف الكثيرون م���ن الكتاب حول العولمة ومفهومه���ا ،وقد انق�سموا
ف���ي تحديد المفهوم ح�س���ب الموقف منها ،وفي الغال���ب بقي المفهوم
غام�ض���اً ،وان كان���ت معظ���م المفاهي���م انطلق���ت م���ن و�ص���ف مظاهرها
المتنوعة ،ولقد لعبت العولمة دوراً كبيراً في تغيير كثير من المفاهيم
المختلفة ومنها مفهوم الإدارة العامة ،و�أدت �إلى اتخاذ �أ�ساليب حديثة
لمواجهة االنفتاح الكبير الذي فر�ضته
لقد جعل ��ت العولمة من العالم قرية �صغيرة قل�ص ��ت معه الحدود وتجاوزت
�سي ��ادة ال ��دول ،و�أ�صب ��ح التناف�س فيها ح ��ر ًا ،واخترقت الأف ��كار والثقافات
البيوت ،ولم تعد �سيا�سة التوجيه والمراقبة حكر ًا بيد الحكومات.
�إن الحك ��م المحلي تعتبر من وزارات الإدارة العام ��ة ،التي تت�صل مبا�شرة مع
الجماهي ��ر عبر الهيئات المحلي ��ة ،ول�سنا هنا لتحدي ��د دور الحكم المحلي �أو
�صالحيات ��ه ،لكن كيف يمكن اال�ستفادة م ��ن الأ�ساليب الجديدة التي فر�ضتها
العولم ��ة في �صياغة حكم محلي ناجح ،يعمل على تغيير �أ�ساليب الإدارة ومدى
فاعليتها بما يحقق الهدف منها� ،أال وهو في النهاية خدمة الجمهور ور�ضاه.
�سمات الإدارة في ع�صر العولمة
�إن القاعدة الأ�سا�سية للإدارة العامة الحديثة ترتكز على تبني نظام ال�سوق ك�إطار
للعالق ��ة بين الإدارة وال�سيا�سة ،وعليه ات�سمت الإدارة العامة الحديثة بالعديد من
ال�سمات التي ميزتها عن الإدارة العامة التقليدية ،ومن هذه ال�سمات:
•تبن ��ي �أ�ساليب القط ��اع الخا�ص في الإدارة ،واط�ل�اق حرية المديرين
للإدارة.
•و�ضع معايير وا�ضحة لقيا�س الأداء.
•التركيز على رقابة الأداء.
•ت�شجيع المناف�سة بين الإدارات المختلفة.
•تجزئة فعاليات القطاع العام وتحويلها �إلى هيئات عامة.
•الت�أكيد على مزيد من االن�ضباط في ا�ستغالل الموارد.
لق ��د كانت ه ��ذه ال�سمات نتاج التحدي ��ات الجديدة الت ��ي تواجهها الإدارات
العام ��ة ،حتى ت�ستطيع �أن تواجه المناف�سة واالنفتاح العالمي ،وقد �أدى ذلك
�إل ��ى �سيادة بع�ض القي ��م والمعتقدات والت ��ي �أ�صبحت مدخ�ل ً�ا هام ًا لإدارة
معلومة تواكب الع�صر.

حازم عبد اللطيف عمر

رئي�س ق�سم العالقات العامة/بلدية دير الغ�صون

القيم والمعتقدات الحديثة في الإدارة
�إن اعتم ��اد وتعميم مدخل الإدارة العامة الحديث ��ة ،خلق م�سوغات فكرية
وعملية للإدارة العامة الحديثة ،ن�ش�أت من خالل االتجاه الجديد للخدمة
العام ��ة ،التي ت�أثرت ب�شكل وا�ضح بالإطار المعياري للخدمة العامة ،حيث
التركيز على قيم الكفاءة والفاعلية ،ومن هذه القيم:
•الخدم ��ة ب ��دل �إدارة الدفة ،فالموظف ��ون العموميون الب ��د �أن يقدموا
الخدم ��ة للمواطني ��ن ويحقق ��وا مطالبهم ب ��د ًال من محاول ��ة التحكم
و�إدارة المجتمع.
•جع ��ل الخدم ��ة العام ��ة اله ��دف النهائ ��ي ،حي ��ث ي�سه ��م المدي ��رون
العموميون في بناء وح ��دة تعاونية م�شتركة لخدمة الم�صلحة العامة،
والتي يمكن �أن ت�ساهم في بناء م�صالح وم�س�ؤوليات م�شتركة.
•التفكي ��ر ب�أ�سل ��وب ا�ستراتيج ��ي ،فالبرام ��ج والأه ��داف الت ��ي ت�سع ��ى
لتحقيق احتياجات المواطنين يمكن تحقيقها وبطريقة مبتكرة تتميز
بالفاعلية من خالل جهد جماعي تعاوني.
•خدم ��ة المواطنين ولي� ��س العمالء ،فعلى الموظفي ��ن العموميين لي�س
فق ��ط االهتمام واال�ستجاب ��ة لمطالب العمالء ،ولك ��ن االهتمام ببناء
عالقة ي�سودها الثقة والتعاون مع المواطنين.
•الم�ساءل ��ة ،فالم�ساءل ��ة لي�س ��ت م�س�أل ��ة ب�سيط ��ة ،حي ��ث الموظفين
العموميي ��ن ال يجب م�ساءلتهم فقط وفق� � ًا لنظام ال�سوق ،ولكن ال بد
�أن تتم م�ساءلتهم طبق ًا للأنظمة والقوانين وقيم المجتمع والمعايير
المهنية.
•�إعط ��اء االهتم ��ام للأف ��راد وتقديره ��م وع ��دم التركي ��ز فق ��ط على
الإنتاجي ��ة ،فالمنظم ��ات العام ��ة يمكن �أن تنجح ف ��ي تحقيق �أهدافها
�إذا قام ��ت ب� ��إدارة م�شاريعها من خ�ل�ال الأ�سلوب التعاون ��ي والقيادة
الم�شتركة المعتمدة على �أ�سلوب الم�شاركة واحترام وتقدير الأفراد.
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توجهات وعالقات
نتع ��رف هنا على بع�ض الأ�ساليب الحديثة ،والتي حملت م�صطلحات جديدة
والت ��ي نحن ب�أ�شد حاجة �إليها في الحكم المحل ��ي لمواجهة ثورة المعلومات
المت�سارع ��ة ،واللحاق بركب التحديث في �سبيل تقديم خدمة تناف�سية وذات
�سرعة وجودة.
الحكمانية)Governance( 1
�إعادة النظر في دور الدولة وتعزيز ال�شراكة بين قطاعاتها الرئي�سة المختلفة،
وعل ��ى ما يب ��دو �أن ذلك �أفرز ما ي�سمى «الحكماني ��ة» (،)Governance
الت ��ي ترك ��ز ف ��ي تطبيقه ��ا على �ض ��رورة �إح ��راز ال�شراك ��ة بي ��ن القطاعين
الع ��ام والخا� ��ص وم�ؤ�س�س ��ات المجتمع المدن ��ي .وقد �أ�سهمت ه ��ذه الحركة
(الحكماني ��ة) بظه ��ور بع� ��ض القي ��م المعا�ص ��رة ف ��ي الإدارة الحكومية بما
ي�سم ��ى ( ،)Good Governanceوالتي تتمت ��ع ب�سمات و�صفات معينة
مثل :الم�شاركة ،وال�شراكة ،والم�ساواة ،وال�شفافية ،واال�ستجابة .الحكمانية
فك ��رة وا�صطالح ًا �شاع ا�ستخدامها ب�شكل وا�سع م ��ع بداية ت�سعينيات القرن
الما�ضي من قبل المنظمات الدولية كمنهجية تحقيق التنمية المجتمعية في
الدول النامية نتيجة ق�صور الإدارات الحكومية لهذه الدول من تحقيق ذلك
بفاعلية وكفاية� ،إ ّال �أن «الحكمانية» فكرة ومنهج ًا �أ�صبحت ذات �أهمية كبرى
في الدول المتقدمة والنامية مع ًا ،لكن كان على الدول النامية (كونها الدول
المق�ص ��ودة م ��ن «الإ�ص�ل�اح الإداري») �أن تهت ��م �أكثر به ��ذا المفهوم نتيجة
التحدي ��ات العالمية والإقليمية( ،العولمة –حرية التجارة العالمي-الأ�سواق
المفتوحة –انت�شار المعلومات  )-والتحديات المحلية (التناف�سية –ت�شجيع
اال�ستثم ��ارات في الداخ ��ل والخارج-ظاه ��رة الفق ��ر والبطالة...الخ) ،لذا
�أ�صب ��ح التزام الدول النامي ��ة بمنهجية الحكمانية الجي ��دة �أمر ًا ملح ًا لأجل
تكامل �أدوار الإدارة الحكومية والقطاع الخا�ص وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني
خ�ل�ال الم�شاركة والت�شارك لإع ��ادة ر�سم الأدوار لكل منه ��ا ،بهدف تحقيق
التنمي ��ة ال�شامل ��ة بفاعلي ��ة وا�ستجابة لحاج ��ات المواطني ��ن وطموحاتهم،
فالحكماني ��ة الجيدة تعك� ��س ال�شفافي ��ة والم�ساءلة والت�شاركي ��ة والم�شاركة
ور�س ��م ال�سيا�س ��ات وتعزي ��ز دور دولة القان ��ون والالمركزي ��ة لتقريب �صنع
القرار م ��ن المواطنين .2وهي عبارة عن م�صطلح يتزايد ا�ستخدامه ب�شكل
�أو�سع في الفترة الأخيرة من قبل خبراء الإدارة وتحديد ًا من قبل المنظمات
الدولي ��ة مثل (البنك الدولي وم�شروع الأمم المتح ��دة الإنمائي وغيرها من
المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية).
«الهندرة»)Reengineering( 3

البع�ض وال غرابة في ذلك فهي كلمة عربية مركبة من كلمتي هند�سة و�إدارة
وهي تمثل الترجمة العربية لكلمت ��ي (،)Business Reengineering
وتعن ��ي �إعادة هند�سة الإدارة ،وقد ظهر ه ��ذا المفهوم في بداية الت�سعينيات
وبالتحدي ��د ف ��ي ع ��ام ( ،)1992عندما �أطل ��ق الكاتبان الأمريكي ��ان «مايكل
هام ��ر» و«جيم�س �شامبي» م�صطلح الهندرة عنوان ًا لكتابهما ال�شهير (هندرة
المنظم ��ات) ،ومن ��ذ ذلك الحي ��ن �أحدثت الهن ��درة ثورة حقيقي ��ة في عالم
الإدارة الحديث ��ة بما تحمله من �أفكار غير تقليدية ودعوة �صريحة �إلى �إعادة
النظر وب�شكل جذري في كافة الأن�شط ��ة والإجراءات واال�ستراتيجيات ،التي
قامت عليه ��ا الكثير من المنظمات وال�شركات العامل ��ة في عالمنا اليوم....
وه ��ي كما عرفه ��ا هامر و�شامبي (�إعادة التفكير ب�ص ��ورة �أ�سا�سية في كيفية
تنفي ��ذ العم ��ل و إ�ع ��ادة الت�صميم الج ��ذري للعملي ��ات الرئي�س ��ة بالمنظمات
لتحقي ��ق نتائ ��ج تح�سين هائل ��ة في مقايي� ��س الأداء الع�صرية مث ��ل :الخدمة
والج ��ودة والتكلف ��ة و�سرعة �إنج ��از العمل) ،وتعن ��ي بب�ساطة �إع ��ادة هند�سة
العم ��ل الإداري باختيار الأ�سلوب الأمث ��ل لتنفيذه بما يحقق �أهدافه بال�سرعة
والج ��ودة المطلوبة ،و�إعادة التنظيمات الهيكلية والعمليات الإدارية بما يتيح
تحقيق هذه الغاية .فالرغبة في التطوير لبلوغ الجودة كانت الدافع الحقيقي
والمح ��رك الرئي�س لم�شاريع الهن ��درة في العالم �أجمع ،وق ��د �أظهرت نتائج
عملي ��ة م�سح اح�صائ ��ي �شملت ع ��دد ًا كبير ًا م ��ن التنفيذيين ف ��ي ال�شركات
العالمية خالل الت�سعيني ��ات� ،أن الهندرة كانت على ر�أ�س قائمة الجهود التي
بذلته ��ا ال�ش ��ركات والمنظم ��ات المختلفة لتحقي ��ق الجودة ف ��ي المخرجات
ولمواجه ��ة المتغيرات الت ��ي تجتاح ال�س ��وق العالمية ،وقد �أثبت ��ت الدرا�سات
التي تناولت مو�ضوع الهندرة �أن مجموع ما �صرفته ال�شركات الأمريكية فقط
لم�شاريع الهندرة خالل هذا العقد قد تجاوز الخم�سين مليار دوالر �أمريكي،
وه ��و ا�ستثمار كبير �أقدمت عليه ال�شركات لقناعتها ب�أن العائد من اال�ستثمار
بالهن ��درة �سيكون مجز ًيا عل ��ى كل الم�ستويات ،وهنا يب ��دو الفرق بين الدول
التي ت�ؤمن باال�ستثمار وبالتطوير ،وبين الدول المتم�سكة بالأ�ساليب والأدوات
نجاحا لبع�ض الوقت.4
التقليدية التي اعتادت عليها و�إن حققت ً
وتق ��وم الهن ��درة عل ��ى مجموع ��ة م ��ن العنا�ص ��ر لع ��ل م ��ن �أبرزه ��ا� :إعادة
التفكي ��ر ف ��ي الأ�سا�سيات ،و إ�ع ��ادة الت�صمي ��م الجذري للعملي ��ات ،وتحقيق
تح�سين ��ات متميزة ،والطموح والتطوير الم�ستم ��ر ،واعتماد معايير الجودة،
وتج ��اوز التقليديات الموروثة والمعتادة ،اال�ستخ ��دام االبتكاري لتكنولوجيا
المعلوم ��ات .وتف�ض ��ي الهندرة عادة �إلى مجموعة تغيي ��رات في �أ�س�س العمل
ومبادئه وفي ثقافة العاملين و�أبرزها:
•تغيير وحدات العمل من الأق�سام �إلى الفرق العملية.

والتي تعني �إعادة الت�صحيح الجذري ال�شامل للعمليات الإدارية في الحكومة،
والتركيز على التح�سينات الم�ستمرة من خالل العالمات المرجعية ،وقيا�س
الأداء الم�ؤ�س�سي والإداري.

•تغيير دور الفرد من المراقب �إلى الداعم.

ويب ��دو م�صطل ��ح «الهن ��درة» ( )Reengineeringغري ًب ��ا عل ��ى �أ�سماع

•تغيير العمل من التدريب �إلى الثقافة.
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•تغيير الأعمال من المهام الب�سيطة �إلى الأعمال ذات الأبعاد المتعددة.

تركز مقايي�س الأداء من الن�شاط �إلى النتائج.
4
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توجهات وعالقات
•تغيير معيار التقدم من الأداء �إلى القدرة.

جي�ش جديد م ��ن الموظفين يره ��ق موازنات البلدي ��ات والمجال�س القروية
ال�ضعيفة.
�إن ت�شجي ��ع العاملين على التفكير ب�سلوكي ��ات الإدارة الحديثة عبر الدورات
التدريبي ��ة والتفكير بعقلية القطاع الخا�ص� ،أحد �أهم �أ�ساليب �إعادة اختراع
الحكوم ��ة ،والتي تنت ��ج موظفين ذوي فاعلية كبرى .وذل ��ك من خالل اتباع
�سيا�سة التحفيز وتقيم الأداء القائم على القيا�س الكمي ،والقادر على تقييم
الموظفين عبر �أ�ساليب تتميز بال�شفافية ،وال تقوم على العالقة ال�شخ�صية،
وتنمية ثقاف ��ة االنتماء للم�ؤ�س�سة .وتطوير دوائر خدم ��ة الجمهور والتوا�صل
والعالق ��ات العامة ،بم ��ا ي�سمح بالح�ص ��ول على تغذية راجعة تك ��ون تقييم ًا
دقيق ًا للأداء ،وتح�سين ًا م�ستمر ًا ومراجعة للأخطاء وتطوير ًا للعمل.

•تغيير المدراء من م�شرفين �إلى مدربين.
•تغيير الهيكل التنظيمي من هرمي متدرج �إلى �أفقي م�ستوي.
مقارنة بين الهيكل المنب�سط والعمودي(مقترح لالطالع):
هل يمكن تطبيق النقاط ال�سابقة في الهيئات المحلية؟ ما المانع؟ علينا �أن
ن�ستفيد من كل جديد لتطوير �أ�ساليبنا في الإدارة العامة ،لقد خطت الوزارة
بع� ��ض الخطوات الناجحة في �سبيل تحقي ��ق هذه المبادئ وان كانت بحاجة
للكثي ��ر في مجال �إ�شاعة ثقافة االنتماء و�إعادة الت�أهيل والتدريب لالن�سجام
مع هذه الأفكار الجديدة.
�إعادة اختراع الحكومة:
تعان ��ي الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة م ��ن بيروقراطي ��ة زائ ��دة تتمثل ف ��ي زيادة
الموظفي ��ن وتره ��ل بع�ضهم ،وقد يك ��ون لل�سيا�سات الحكومي ��ة القائمة على
محارب ��ة البطالة �سبب ف ��ي ذلك ،اذ ت�ضط ��ر الحكومة إ�ل ��ى توظيف �أعداد
كبي ��رة �أكثر م ��ن الحاجة لذلك� ،أما ه ��ذه الم�شكلة و�ضع ��ف الأداء وترهله،
كان ال ب ��د من ع�ل�اج لت�ستطيع الإدارة الحديثة ال�سي ��ر بالركب ،لذلك ظهر
م�صطل ��ح ما ي�سمى (اختراع الحكومة) والقائ ��م على اال�ستفادة من الثروة
الب�شري ��ة الموج ��ودة في المكات ��ب وال ��وزارات ،ويكمن تنفيذ ذل ��ك ب�إعادة
الهيكلي ��ات ور�سمها من جدي ��د ،وكذلك اال�ستفادة م ��ن الخبرات الحقيقية
الموج ��ودة في الوظيف ��ة العمومية باتج ��اه اال�ستفادة منه ��ا ،ولتو�ضيح هذه
النقطة �أكثر نقول� :إن هناك الكثير من الموظفين في مختلف التخ�ص�صات
وجدوا في �أماكن لي�ست من تخ�ص�صهم ،بينما قد يبدعون في �أماكن �أخرى
هي ب�أم� ��س الحاجة �إليهم ،ف�ل�ا ب�أ�س من �إجراء ه ��ذه التنقالت لال�ستفادة
من تخ�ص�صاتهم وخبراتهم ،وبالتالي تحقيق الفاعلية وتقلي�ص التكاليف.
هناك �أمر هام يمكن للوزارة بالتعاون مع البلديات العمل بها ،وهو ا�ستثمار
الك ��م الزائ ��د ع ��ن الحاجة ف ��ي البلدي ��ات ،والم�ؤهلي ��ن منهم ،وف ��ي نقلهم
للمجال� ��س القروية الت ��ي تعاني من غي ��اب الم�ؤ�س�ساتية ،والعم ��ل الحديث،
بالتال ��ي ا�ستغالل هذه الكف ��اءات التي ال تجد عم ًال ف ��ي بلدياتها في �إعادة
تنظي ��م ه ��ذه المجال�س وو�ضعها عل ��ى الطريق ال�صحي ��ح ،دون الحاجة �إلى

�إن عملي ��ة التقاع ��د المبكر،ه ��ي و�سيل ��ة حديث ��ة ب ��د�أت تلج� � أ� �إليه ��ا بع�ض
الحكوم ��ات ،م ��ن �أجل التخل�ص م ��ن الكم الزائ ��د من العمال ��ة ،بما ي�سمح
للبع�ض من التوجه للقطاع الخا�ص ،وي�سمح بفتح باب التناف�س لمن بقي.
و�إن التخطي ��ط اال�ستراتيج ��ي والفيزيائ ��ي و�إعداد الموازن ��ات المبني على
الم�شاركة و�إقامة مراكز خدمة الجمهور ،ون�شر المعلومات �أمام الجماهير،
و�إقام ��ة �أق�سام العالقات العامة ،ما ه ��ي �إ ّال خطوات على الطريق ال�صحيح
به ��ذا االتج ��اه ،وهي بحاج ��ة �إلى تعزيز ال�سي ��ر بها قدم� � ًا .كل ذلك بحاجة
لإرادة �إداري ��ة كبي ��رة ،تقوم على اعتم ��اد هذه الأ�سالي ��ب الحديثة ،وهذا ال
يج ��ب �أن ي�شع ��ر �أي مدير �أنها انتقا�ص من الق ��در �أو ال�صالحيات ،علينا �أن
نفك ��ر بالخدم ��ة وكيف ت�ص ��ل �إلى م�ستحقيه ��ا بكفاءة ،علين ��ا �أن نعيد ر�سم
الأدوار بم ��ا يحق ��ق الأهداف التي نريده ��ا وال�سيا�سات الت ��ي نر�سمها ،فما
المان ��ع �أن ي�ستقبل موظف الهيئة العامة المواطن بب�سمة كما يعامله موظف
�شركة جوال مث ًال.
تُ�ستخ ��دم التكنولوجيا في كل م ��ن الهيئات المحلية وكذا ال�ش ��ركات الخا�صة،
ويت�س ��اءل المواط ��ن لم ��اذا تك ��ون �أجه ��زة الإدارات العامة لرفاهي ��ة الموظف
و�ألعابه الإلكترونية؟ ،بينما تكون في ال�شركات الخا�صة تقدم كل الإمكانات في
خدمة الأفراد والزبائن ،لماذا يتغير �أداء الموظف هناك؟.
�إن الحك ��م المحل ��ي وهيئات ��ه تتوافر لديه ��ا الطواقم والإمكان ��ات لتطبيق هذه
الو�سائ ��ل ،وهم بحاجة �إلى تمكين الفك ��ر الإداري الحديث لجعل هذه الهيئات
مراكز ناجحة تحقق ر�ضى الزبائن وفي الوقت نف�سه تحقق �أهداف الم�ؤ�س�سات.
�إنن ��ا اليوم نعي�ش في ع�صر مت�سارع ،ال مكان في ��ه للواقفين ،فال بد من �أن تكون
عن�صر ًا متحرك ًا ،وال بد لإدارتنا �إن تلحق بالركب �إن �أردنا �أن ننجح في �إدارتها،
وحتى ن�ستطيع من تحقيق التنمية المن�شودة ،والأهداف المر�سومة والتي تحددها
ال�سيا�س ��ات العام ��ة وتحاكمنا الجماهير بنا ًء عليها ،ف ��ي ظل مجتمع ديمقراطي
ومنفتح تن�ساب المعلومة لديه وال يوجد �أي حاجز يمنعها من التداول.
ن�ستطي ��ع �أن نفعل الكثير ،ولكن ال ب ��د من الإرادة الحقيقية لعملية تغيير �شاملة
تب ��د�أ من الج ��ذور وال تنتهي �إ ّال ب�صياغة �أنظمة ق ��ادرة على مواجهة التحديث،
و�إ ّال فلنكن في بيوتنا �أف�ضل للوطن ومن عرقلة تقدمه وتطوره.
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قال تعالى «كبر مقت ًا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون»

عم�ل ً�ا ب�سيا�س ��ات وق ��رارات الحكوم ��ة ...وا�ستجاب ��ة
لتوجه ��ات وتطلع ��ات وزارة الحك ��م المحلي ف ��ي ت�سريع
وتيرة التنمي ��ة وتوفير خدمات �أف�ض ��ل للمواطنين ،فقد
قامت الوزارة على تحقيق �إختراق ًا غير نمطي ًا في تفعيل
مج ��االت قطاع الحكم المحلي ،وذل ��ك وفق م�س�ؤولياتها
و�إ�شرافه ��ا ...ومنها على �سبيل الذكر ال الح�صر ،تعزيز
وتركي ��ز م�أ�س�س ��ة �صندوق تطوي ��ر و�إقرا� ��ض البلديات،
وبن ��اء الخط ��ط التنموي ��ة اال�ستراتيجية لع ��دد كبير في
الهيئات المحلي ��ة ،وتح�سين بيئة العم ��ل وبناء القدرات
للوزارة و�أذرعها ،وا�صدار وتطوير مجموعة من القوانين
والأنظم ��ة المتعلق ��ة باخت�صا�ص عمله ��ا� ،...إ�ضافة �إلى
�أه ��م خطوة التي تمثل ��ت في هدف تقليل ع ��دد الهيئات
المحلي ��ة ف ��ي الوط ��ن ،به ��دف تجمي ��ع وتقوي ��ة الموارد
المادية والب�شرية للهيئات المحلية عن طريق �ضمها �إلى
بع�ضه ��ا البع�ض �أو دمجه ��ا �أو تجميعها مع� � ًا تحت �إدارة
واح ��دة ،في خطوة تعني فيها ما �سبق ذكره ،خا�صة و�أن
العدي ��د م ��ن هذه الهيئ ��ات المحلية ال تق ��وى على تعيين
موظ ��ف لإدارة ح�ساباتها ،فالعملية ه ��ي تجميع الموارد
و�إدارتها ،ب�شكل موحد لأكث ��ر من تجمع �سكاني �أو لأكثر
من قرية ...دون ق�صد �أو ا�ستهداف محو عنوان �أو تاريخ
�أو هوية هذا التجمع �أو تلك القرية.

وادراك ًا م ��ن ال ��وزارة ...ب�أهمي ��ة الخط ��وة و�ض ��رورة
ا�ستكم ��ال جوان ��ب هام ��ة فيه ��ا ،قدم ��ت نظام� � ًا للدمج
�إل ��ى مجل�س الوزراء ال ��ذي لم ي�صادق علي ��ه حتى الآن،
ب�سب ��ب تعط ��ل الحال ��ة الت�شريعية للظ ��روف القائمة في
الوط ��ن ،...كما عملت على تقديم مقترح ًا ي�ضمن تمثيل
كاف ��ة ق ��رى البلدي ��ة �أو مناطقها ف ��ي المجل� ��س البلدي
الجدي ��د المنتخ ��ب ،لكن لم يتم إ�ق ��راره �أو الأخذ به من
جهات ال�صالحي ��ة ...وبقي �أمام ال ��وزارة خيار ًا واحد ًا
واالنتخاب ��ات يقترب موعدها� ،أن قدمت طلب ًا في ت�أجيل
االنتخابات المحلية في مناط ��ق البلديات المندمجة...
�إ ّال �أن ه ��ذا الخي ��ار ت ��م تج ��اوزه ،وج ��رت االنتخاب ��ات
المحلية والتكميلية.

رائد مقبل

مدير عام حكم محلي جنين

بالدم ��ج لأنها و�سيل ��ة ولي�ست هدف ًا ،و�إنم ��ا قد يكون في
ولأ�سباب عديدة ومنها ع ��دم ن�ضوج اال�ستعداد الالزم الطريقة والإعداد والآليات التي �أُتبعت...
لعملي ��ة الدمج من النواحي الإدارية والتمثيلية ...كانت
ن�سبة الم�شاركة متدنية في قرية ميثلون التابعة للبلدية و�أن العملي ��ة تحت ��اج �إل ��ى إ�ع ��ادة نظ ��ر وتعزي ��ز جوانب
المتحدة قيا�س ًا مع الن�سبة العامة .وامتنعت �ستة مواقع الق ��وة ...وتطوي ��ق جوان ��ب ال�ضعف و�إيج ��اد الحلول لها
م ��ن نطاق �إ�ش ��راف بلدي ��ة مرج اب ��ن عامر م ��ن �أ�صل ونقلها �إلى مربع القوة.
ع�ش ��رة مواقع ع ��ن الم�شاركة كلي ًا في ه ��ذه الدورة من وتقييم� � ًا للواق ��ع والمواجه ��ة اليومي ��ة مع ��ه ،ف� ��إن الأمر
االنتخابات المحلية.
يحتاج �إلى خطوة �صغيرة إ�ل ��ى الوراء يتزامن معها �أخذ
لم تتفاجئ وزارة الحكم المحلي من نتائج الحدث ،لأنها اال�ستع ��دادات ،ثم االنط�ل�اق �إلى الأم ��ام ا�ستمرار ًا في
ُف�شلت في ث�ل�اث محاوالت تعتبرها محوري ��ة و�أ�سا�سية ،عملي ��ة منظمة تهدف �إلى ت�سريع وتيرة التنمية� ،أال وهي
وتحمل ��ت وزارة الحكم المحل ��ي م�س�ؤولياته ��ا في تنفيذ لت�ضميد هذه العملية الجدي ��دة على ثقافة المجتمع من تجميع موارد المواطنين على اختالف �أ�شكالها.
ق ��رارات الحكومة ،حيث طالت عملية الدمج وال�ضم في
جانب ومن جانب �آخر واكبها تجميد التمويل الخارجي ،وم ��ن عم ��ق فهمن ��ا بتوجيه ��ات قي ��ادة ال ��وزارة ،قمنا
محافظ ��ة جنين ( )36تجمع ًا �سكاني ًا على اختالف عدد
الذي كان ��ت ترتكز عليه الوزارة في دع ��م عملية الدمج عقب االنتخاب ��ات المحلية مبا�ش ��رة بالتفاعل ال�سريع
�سكانها وت�صنيفاتها الإدارية.
عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع ،...خا�ص ��ة و�أن �أ�صل ه ��ذه العملية والمكث ��ف مع خم�س ��ة مواقع �سكاني ��ة� ،أي بين ممثليها
وخ�ل�ال ذل ��ك ت ��م ا�ستح ��داث بلديتي ��ن جديدتي ��ن في ف ��ي الواق ��ع يحت ��اج �إلى وقت طوي ��ل للحك ��م عليه ،رغم ومجل� ��س بلدي م ��رج ابن عام ��ر المنتخ ��ب وفاعليات
المحافظ ��ة� ،إحداهما البلدية المتح ��دة والأخرى بلدية �أن المواط ��ن في الغال ��ب تتعلق قناعت ��ه بوجود خدمات �أخرى �شاركتنا الهم والجهد.
م ��رج ابن عامر ،حي ��ث �سبق ذلك تمهي ��د ًا وحراك ًا طال جديدة ودائمة وعلى طول وعر�ض ب�صره ال م�سمعه.
وانطاق� � ًا م ��ن الحاج ��ة الما�س ��ة للمحافظة عل ��ى ال�سلم
نخبة من المجتمعات المحلي ��ة والمجال�س القروية التي
بع ��د نتائج االنتخابات المحلية ،وع ��دم م�شاركة مواقع الأهل ��ي والن�سي ��ج المجتمع ��ي وقطع� � ًا للطري ��ق عل ��ى
كانت قائم ��ة في تلك الفت ��رة والم�ؤ�س�س ��ات والتجمعات
�سكاني ��ة كامل ��ة م ��ن مناط ��ق الدم ��ج ال تر�شيح� � ًا وال الالعبي ��ن الكث ��ر في ه ��ذا المرب ��ع ولأ�سب ��اب وم�صالح
الأهلي ��ة ف ��ي تل ��ك المواق ��ع ...وت ��م توفير مبال ��غ مالية
ت�صويت� � ًا ،و ُقدم ��ت مطالب من ه ��ذه المواق ��ع بالعودة مختلف ��ة ومتع ��ددة ،و�ضم ��ن م�س�ؤولي ��ة عالي ��ة م ��ن كل
معقول ��ة تتنا�سب م ��ع الإمكان ��ات والق ��درات المتوافرة
إ�ل ��ى ما كان ��ت عليه قب ��ل عملية الدمج وتج ��اوب بع�ض الأط ��راف ...فقد تو�صلنا �إلى اتفاق مبدئي يعطي �إدارة
لدى الحكومة وال ��وزارة .وبد�أت الحالة الجديدة بالعمل م�ستويات القيادة معها.
�شب ��ه ذاتية له ��ذه المواقع مع �إبقاء الب ��اب مفتوح ًا �أمام
والحراك �ضم ��ن المهمة المكلفة فيها ...ونفذت العديد
وقد تابع ��ت وزارة الحكم المحلي الح ��دث ب�شكل مكثف فر�ص ��ة التفكي ��ر له ��ا بالعودة إ�ل ��ى البلدي ��ة الأم ،وذلك
م ��ن �أولوياته ��ا في م�شاري ��ع البنية التحتي ��ة ،...وا�ستمر
لإيجاد حل لها وتوفير �أكبر ر�ضى ممكن للمواطن ،حيث نزع� � ًا لفتيل التوتر الحا�صل ،في حي ��ن يتم �إبقاء �أعمال
ذل ��ك حتى ا�ص ��دار الحكومة قرار ًا يح ��دد موعد �إجراء
كان وا�ضح� � ًا و�أمام متغيرات عدي ��دة �أن الم�شكلة لي�ست التنظي ��م والتخطيط والترخي�ص في كاف ��ة المواقع من
انتخابات الهيئات المحلية في �أواخر العام المن�صرم.
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�صالحي ��ات البلدي ��ة وارج ��اع ع ��دد م ��ن الموظفين في
البلدي ��ة �إل ��ى المواقع الخم�س ��ة وهي (دير �أب ��و �ضعيف،
ودير غزالة ،والجلمة ،وعابا ال�شرقية ،وفقوعة) واعطاء
ال�صالحي ��ات الإدارية والمالي ��ة والخدماتية داخل هذه
المواق ��ع للج ��ان المجال�س التي كان ��ت قائمة ،لكن تبقى
الم�شاريع والأمالك التي �أن�شئت من قبل بلدية مرج ابن
عامر تح ��ت ت�صرفها و�صالحيته ��ا� ،...إ�ضافة �إلى عدة
تف�صيالت يتم الحديث فيها واالتفاق عليها بين البلدية
ولج ��ان ه ��ذه المواق ��ع ،...وف ��ي حال ��ة ا�ستدع ��ى الأمر
تدخل ال ��وزارة وتقييمها ،ف�إنه يتم ذل ��ك ح�سب القانون
والتوجيه ��ات .كم ��ا تم االتفاق مع بلدي ��ة مرج ابن عامر
على تمثيل عربونة في البلدية.
ه ��ذا الأمر وما ت ��م التوقيع عليه ال يح ��ل التحدي البارز
جذري� � ًا ،و�إنم ��ا حو�صلت ��ه لبع� ��ض الوقت ،وذل ��ك ب�سبب
جزئي ��ة الخط ��وة وع ��دم عموميتها وعدم و�ض ��وح بع�ض
بنوده ��ا وافتقارها �إلى الحال ��ة القانونية الالزمة وعدم
دعمه ��ا م ��ن كاف ��ة الم�ستوي ��ات وت ��رك المج ��ال مفتوح
لتدخالت كثيرة.
وعليه ف�إن عملية الدمج تحتاج للآتي:
•�إعادة نظر �شاملة م ��ن قبل الوزارة ونقل المواقع
(�ضم �أو دمج).
•التراجع خطوة �صغيرة حالي ًا.
•�إنجاز الق�ضاي ��ا المف�صلية التي تحتاجها العملية
من النواحي الإدارية والفنية.
•تخ�صي�صه ��ا ك�أولوية في التموي ��ل والتركيز على
توافر الإمكانات م�سبق ًا.
ا�ش ��راك حقيقي و�شام ��ل للمواطنين �ضم ��ن برنامج،
وتقدي ��م ذل ��ك �ضم ��ن ا�ستفت ��اء ل ��كل موق ��ع ،وع ��دم
ارتكازه ��ا على مجال� ��س الهيئات المحلي ��ة التي تتغير
م�صالحه ��م ويتالعب ��ون في توجه ��ات المواطنين �إثر
تغير هذه الم�صالح.
�إيجاد �شكل �إداري يعطي خ�صو�صية وقدرة تحرك ذاتية
للتجمع ��ات ال�سكانية المندمج ��ة ن�سبي ًا مع الحفاظ على
قوة ج�سم البلدية الأكبر وتنظيم ذلك.
وختام� � ًا� ،أ�ستطي ��ع الق ��ول جازم� � ًا �أن التوحي ��د والدمج
بم�ضمون ��ه إ�ج ��راء خ�ل�اق ،ومواطننا بحاج ��ة ما�سة له
وعلين ��ا ا�ستكمال و�إنجاز نواق�ص ��ه و�أن ال نجعله �أو نبقيه
رهينة ل ��كل مواطن عندما ن�شاركه في ��ه ،وعدم ال�سماح
للبع�ض الذين ي�ستخدمون ال�شكل ال الم�ضمون من تمرير
فهمهم و�أهدافهم...

الموازن���ة ه���ي عب���ارة ع���ن خط���ة مالي���ة
لتحدي���د حج���م الإي���رادات والم�صروف���ات
خالل �سنة مالية كاملة.
والموازن���ة التقديري���ة عبارة ع���ن الحركات
المالي���ة والأن�شط���ة الت���ي تق���وم به���ا الهيئة
المحلية خالل فترة زمنية محددة.

وليد ا�ستيتي

مدير الموازنات – مديرية جنين

وتعتب ��ر هذه الموازن ��ة ر�سمية ودليل عم ��ل للهيئة بعد مناق�شته ��ا مع الهيئة المحلي ��ة ،وت�صديقها من
الوزير ،وتعتبر خطة ا�ستراتيجية و�سيا�سة للهيئة المحلية.
وتعد الموازنة بناء على:
1.1الإيراد الفعلي المتحقق عن ال�سنوات ال�سابقة.
2.2الإيرادات المتوافرة للهيئة المحلية (م�شاريع).
3.3التنب�ؤات الم�ستقبلية لتنفيذ م�شاريع ذاتية �أو بتمويل خارجي.
وبناء عليه تم تق�سيم الموازنة �إلى ثالثة �أق�سام:
•الموازنة الت�شغيلية.
•الموازنة الربحية.
•الموازنة الإنمائية.
وهن ��اك �ضرورة لأن تكون الموازنة الربحية (رابحة) ويمكن التحويل من هذه الموازنة لتغطية العجز
في الموازنة الت�شغيلية والإنمائية.
ومن هنا تنبع �أهمية �إعداد الموازنة ل�سببين:
الموازنة التقديرية تعتبر �أداة رقابة داخلية للهيئات المحلية.
الموازنة التقديرية هي �أداة تخطيط وعمل للهيئات.
وه ��ذا ي� ��ؤدي �إلى �ض ��رورة تو�ضيح �أهمي ��ة �إعداد الموازن ��ة للهيئ ��ات المحلية� ،سواء م ��ن حيث الفهم
الحقيق ��ي للموازنة و�أهمية الموازنات ومدى �ضرورة التزام الهيئات بال�سير بتنفيذ �أعمالها من خالل
الموازنات الم�صادقة.
ولأهمي ��ة �إع ��داد الموازنات للهيئ ��ات المحلية ،يتم تقديم ب�ل�اغ �إعداد الموازنة للهيئ ��ات المحلية في
الرب ��ع الأخير من ال�سنة الحالية ،بن ��اء على تعليمات الوزير للبدء في �إعداد الموازنات لل�سنة القادمة
وف ��ق هذا البالغ ،الذي يو�ضح طريقة �إعداد الموازنات عل ��ى �أ�س�س علمية ومهنية ،علم ًا ب�أنه �أي�ض ًا تم
ا�صدار نظام موظفي الهيئات المحلية رقم ( )07لعام ( )2009من �أجل االلتزام به في عملية ت�سكين
موظف ��ي ه ��ذه الهيئات ،الذي كان �سابق ًا �إحدى الم�شاكل التي تواجه إ�ع ��داد الموازنات �أال وهو الكادر
الوظيفي لهذه الهيئات.
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ّ
�إن الناظر �إل���ى قطاع الحكم المحلي ،يلحظ
كثي���راً م���ن التق���دم في ع���دة مج���االت ويجد
�أن كثي���راً م���ن ال�ص���ور التي علقت ف���ي �أذهان
المواطني���ن ع���ن البيروقراطية ف���ي التعامل
وع���ن التوا�ص���ل وم�شاركة المجتم���ع المحلي
ف���ي التخطيط قد تغيرت بفعل تغير العقلية
والمنهجية في �إدارة قطاع الحكم المحلي
حيث طر أ� تطور على كثير من الأنظمة والقوانين
المتعلق ��ة بتنظيم ه ��ذا القطاع والت ��ي لم يطالها
�أحمد قي�سية
التحدي ��ث ل�سن ��وات طويلة وبقي ��ت تحمل عناوين
مدير مركز خدمات الجمهور – بلدية الظاهرية
وتواري ��خ �صدور لحق ��ب زمنية تجاوزه ��ا ال�شعب
الفل�سطين ��ي ،طر�أ عليه ��ا الكثير من التدخالت والتحديث بم�شاركة فاعل ��ة من م�ؤ�س�سات وهيئات
مجتمعي ��ة وكان لأ�صح ��اب العالق ��ة ال ��دور الأكب ��ر في ه ��ذا التحديث .وف ��ي هذا االط ��ار جاءت
م�شاري ��ع مراكز خدمات الجمهور كخط ��وة �أخرى على نف�س الطريق وهي م�شاريع رائدة وع�صرية
تعك� ��س وجه ًا م�شرف ًا للهيئات المحلي ��ة �سوا ًء من حيث ال�شكل والت�صمي ��م والتجهيزات والتقنيات
الم�ستخدم ��ة من جهة والم�ضم ��ون وهو الأهم من جهة �أخرى .والحقيقة ف ��ي هذا المجال ي�صبح
ال�ش ��كل جزء ًا مهم ًا كالم�ضمون ،هذا الم�ضمون الذي انطوى عل ��ى ادخال مبادئ و�أ�ساليب �إدارية
حديث ��ة تعتمد على �آليات عمل تهدف �إل ��ى تح�سين الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات وتكر�س
مب ��ادئ ال�شفافي ��ة والرقابة واحت ��رام الخ�صو�صية لكل مواطن واعطائه الوق ��ت الكافي للح�صول
عل ��ى الخدم ��ة .وعليه �أ�صبح المواطن ف ��ي الهيئة التي تمكنت من �إن�ش ��اء مراكز خدمات ي�ستطيع
الح�ص ��ول على الخدم ��ة في مكان واحد ودون عن ��اء التنقل بين الدوائر والأق�س ��ام ويقوم المركز
ب�ضب ��ط �سير المعامالت لدى الدوائ ��ر والأق�سام با�ستخدام برامج محو�سب ��ة متقدمة على ر�أ�سها
برنام ��ج �إدارة و�أر�شفة الوثائق �إلكتروني ًا المع ��روف ب ( ،)EDRMSهذا البرنامج الذي ي�ضمن
توحيد جهة ا�ستقبال الطلبات لكافة معامالت الهيئة المحلية وت�سهيل وتب�سيط عملية تقديمها مع
متابع ��ة �سير المعامل ��ة ب�شكل �إلكتروني ،بما يمنع فقدانها وي�ضمن �أي�ض� � ًا تحقيق مبد أ� الرقابة في
�ضب ��ط �سير المعامل ��ة ومتابعة م�ستمرة لإنهائها �ضمن الفترة المح ��ددة .وفي نف�س الإطار عكفت
بع�ض البلديات على طباعة دليل لخدمات الجمهور على �شكل كتيب �أو مطوية يبين الخدمات التي
تقدمه ��ا البلدية وكيفي ��ة التقدم للح�صول عليه ��ا وتو�ضيح ما يلزم من وثائ ��ق �ضرورية ال�ستكمال
طلب الح�صول عل ��ى الخدمة ،كما يبين الدليل الفترة الزمنية الالزمة لإتمام الخدمة ،بالإ�ضافة
�إل ��ى م�سار �سي ��ر العمل داخل الهيئة المحلية وبع�ض ال�صور المتعلق ��ة بالخدمات وال�سند القانوني
لهذه الإجراءات.
ال �شك �أن مراكز خدمات الجمهور بطواقمها �أ�صبحت تتحمل جزء ًا كبير ًا من الأعباء الملقاة على
عات ��ق البلدي ��ات بما �أنها الواجهة الأمامية في حقل الخدم ��ات ،لكنها في الوقت نف�سه ت�سببت في
نقل ��ة نوعية في مدى ر�ضى المواطنين عن البلدي ��ات و�شكلت ب�أنظمتها نواة للو�صول �إلى البلديات
الإلكتروني ��ة ،بالإ�ضافة �إلى اتاحة م�ساحات زمنية �أكب ��ر لباقي دوائر البلديات لالهتمام في �أمور
التخطيط و�إعداد الم�شاريع بالعو�ض عن المراجعات التي كانت تح�صل من قبل المواطنين.
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بن ��ا ًء عل ��ى تعريف ��ات المناط ��ق الع�شوائي ��ة ف ��ي الأرا�ض ��ي
الفل�سطيني ��ة وت�صنيفاته ��ا ،تعتبر �أنم ��اط الع�شوائية الواقعة
�س ��واء داخل التجمعات الريفية �أو داخل التجمعات الح�ضرية
ظاه ��رة محدودة ن�سبي ًا داخل الأرا�ض ��ي الفل�سطينية ،ولكنها
ت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل كبير على الجوانب العمرانية واالقت�صادية
واالجتماعي ��ة والبيئية ،كما �أن خطر تفاقمها لي�س ببعيد .لذا
البد من تف�صيلها عبر نم ��اذج و�أمثلة ،لتحليل �أ�سباب تكونها
و أ�ه ��م الآث ��ار الناجمة عنه ��ا ،وذلك من �أج ��ل ال�سيطرة على
انت�شاره ��ا �أو التقليل من خطر ظهورها في مناطق �أخرى من
المدن الفل�سطينية.
وعلي ��ه ت ��م اختي ��ار ح ��االت مطابق ��ة م ��ع المظاه ��ر العام ��ة
للمناطق الع�شوائية في الأرا�ضي الفل�سطينية .فقد تم اختيار
ح � ّ�ي ال�س�ل�ام الواقع ف ��ي مدينة طولك ��رم نموذج� � ًا للمناطق
الع�شوائي ��ة الواقع ��ة خ ��ارج ح ��دود المخطط ��ات التنظيمي ��ة
للم ��دن ،كما ت ��م اختيار ح � ّ�ي �إم ال�شرايط الواق ��ع في مدينة
رام اهلل نموذج� � ًا للمناط ��ق الع�شوائي ��ة الواقع ��ة داخل حدود
المخطط ��ات التنظيمي ��ة للم ��دن .وفي هذه الحلق ��ة من هذا
الع ��دد �سيتم عر�ض النموذج الأول ،علم� � ًا ب�أننا �سنعر�ض في
حي �إم ال�شرايط.
العدد الذي يليه نموذج ّ
حي ال�س�ل�ام �إلى الجنوب ال�شرقي م ��ن مدينة طولكرم،
يق ��ع ّ
بحي ��ث يالم�س ال�ش ��ارع الرئي�س الم� ��ؤدي �إلى مدين ��ة نابل�س
�شرق ًا ،ويحده من ال�شرق مخيم نور �شم�س ومن الغرب مخيم
طولك ��رم ،وقرية اكتابا �شم ��ا ًال ،وتجاوره �ضاحي ��ة ذنابة �إلى
الجنوب والجنوب الغربي (�شكل رقم .)1-5

�شكل رقم ( :)1-5موقع حي ال�سالم في مدينة طولكرم.

التخطيط والتنظيم العمراني

ن�ش� ��أ ح � ّ�ي ال�سالم خارج ح ��دود المخط ��ط الهيكلي لإع ��داد مخطط هيكلي جدي ��د للمدينة ،لكن لم تتم
حي ال�سالم
لمدين ��ة طولك ��رم ،ال ��ذي و�ضع م ��ن قب ��ل الحكومة الم�صادقة عليه ،كما �أنه لم ي�شتمل على ّ
الأردني ��ة عبر دائ ��رة البلديات ف ��ي وزارة الداخلية �ضمن حدوده �أي�ض ًا (�صعيدي.)2000 ،
ع ��ام ( ،)1961وق ��د تم ��ت الم�صادق ��ة علي ��ه ع ��ام
(�( )1963ش ��كل ،)2-5وتبل ��غ م�ساحت ��ه ( )3571وب ��د�أت حرك ��ة البن ��اء ف ��ي ح � ّ�ي ال�سالم ف ��ي بداية
دونم� � ًا (�صعي ��دي .)2000 ،وف ��ي ع ��ام ( ،)1970الت�سعيني ��ات ،حي ��ث كان ��ت المنطقة الت ��زال خارج
قام ��ت اللجن ��ة المحلي ��ة للتنظيم والبن ��اء في بلدية ح ��دود المخطط ��ات التنظيمي ��ة �إلى ذل ��ك الحين.
طولك ��رم ب�إع ��داد مخطط هيكل ��ي لكام ��ل المدينة وعلى الرغم م ��ن �سيطرة االحتالل الإ�سرائيلي على
و�ضواحيها �ضم ��ن حدودها التنظيمي ��ة ،التي �أقرت الأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة ،وهدم العديد م ��ن المباني
م ��ن قب ��ل الحكوم ��ة الأردنية ث ��م الحك ��م الع�سكري الفل�سطينية بحجة عدم الترخي�ص� ،إ ّال �أن االحتالل
الحي،
الإ�سرائيلي بعد ع ��ام ( .)1967وقد تم اعتماد هذا الإ�سرائيلي لم ُيعنَ بالأرا�ضي التي ن� أش� عليها ّ
المخط ��ط من قبل اللجنة المحلي ��ة للتنظيم والبناء وذلك ب�سب ��ب بعدها عن الم�ستعم ��رات الإ�سرائيلية
في بلدية طولكرم� ،إ ّال �أنه لم يتم ا�ستكمال �إجراءات والط ��رق الإلتفافي ��ة ،الت ��ي ت�سع ��ى ع ��ادة �سلط ��ات
الم�صادق ��ة عليه ،ولم يعل ��ن لالعترا�ضات بناء على االحت�ل�ال الإ�سرائيلي لإبقاء الأرا�ض ��ي الفل�سطينية
ً
الخط ��وات الت ��ي ين� ��ص عليه ��ا القانون .وق ��د بلغت المحيط ��ة به ��ا خالية م ��ن البن ��اء احتياط ��ا للتو�سع
م�ساح ��ة المخط ��ط ( )10376دونم� � ًا ،وذلك ب�ضم الم�ستقبل ��ي فيها (ال�صعيدي .)2009 ،وقد تفاقمت
جزء من �أرا�ض ��ي قرية ذنابة �إلى المخطط� ،إ ّال �أنها م�شكل ��ة ع�شوائي ��ة البن ��اء ف ��ي ح � ّ�ي ال�س�ل�ام خالل
ل ��م ت�شم ��ل الأرا�ضي الت ��ي �أقيم عليها ح ��ي ال�سالم الفت ��رة الواقع ��ة بين عام ��ي ( ،)1999-1994حيث
ّ
فيم ��ا بعد .وف ��ي منت�ص ��ف الثمانينيات م ��ن القرن �صنف ��ت الأرا�ض ��ي فيها ك�أرا�ض تابع ��ة لل�صالحيات
الما�ضي تطورت مدينة طولكرم �ضمن حدودها �إلى الفل�سطيني ��ة (�أرا�ضي  )Bبنا ًء على معاهدة �أو�سلو،
( )13009دونم ��ات تقريب ًا (�ش ��كل ،)2-5وفي تلك مم ��ا �أدى �إلى ت�شجيع حركة �ش ��راء الأرا�ضي والبناء
الفترة كلفت بلدية طولكرم �شركة ا�ست�شارية خا�صة فيها (برقاوي.)2009 ،

املهند�سة ربا �صبح
مديرية رام اهلل والبرية

وفي ظ ��ل محدودي ��ة الأرا�ضي الواقع ��ة داخل حدود
التنظي ��م ،وب�سب ��ب التزاي ��د ال�سكان ��ي ال�سري ��ع في
الم ��دن الفل�سطينية ب�شكل ع ��ام وارتفاع معدل النمو
ال�سكان ��ي في مدين ��ة طولكرم ب�شكل خا� ��ص ،ازداد
الطلب عل ��ى ال�سكن ،فقد بلغ مع ��دل النمو ال�سكاني
ف ��ي طولكرم ( )%5في الع ��ام ( ،)1997وهي ن�سبة
مرتفع ��ة �إذا م ��ا قورنت بمع ��دل النمو ف ��ي الأرا�ضي
الفل�سطيني ��ة ( )%3,4ف ��ي العام ذات ��ه .فلج�أت فئة
مح ��دودة الدخ ��ل �إلى البن ��اء في الأرا�ض ��ي الواقعة
خ ��ارج حدود التنظي ��م ،وذلك باعتباره ��ا المتنف�س
الوحي ��د لالمت ��داد العمراني لهم ،حي ��ث تبلغ ن�سبة
ال�سكان محدودي الدخ ��ل ( )%57من �سكان مدينة
طولكرم (�صباح.)2008 ،
حي ال�س�ل�ام بين مخيمي ن ��ور �شم�س
وب�سبب وق ��وع ّ
وطولكرم ،والتزاح ��م ال�سكاني الكبير فيهما� ،إذ بلغ
عدد ال�سكان في مخيم نور�شم�س ( )6430ن�سمة في
عام ( ،)2007وفي مخيم طولكرم ( )10560ن�سمة
ف ��ي العام ذاته (التع ��داد العام لل�س ��كان والم�ساكن
الحي الملج أ�
 -2007/مدينة طولك ��رم)� ،شكل هذا ّ
الوحي ��د لمجموعة من �س ��كان المخيمي ��ن لتح�سين
ظروف �سكنهم والخروج من نطاق المخيم وال�سكن
فيه ،خا�صة �أولئك الذي ��ن تح�سنت قدرتهم المادية
ومكنتهم من �شراء قطعة من الأرا�ضي للبناء عليها،
وذل ��ك نتيج ��ة العمل ف ��ي �إ�سرائيل وتح�س ��ن الو�ضع
االقت�ص ��ادي لهم وزيادة قدرتهم عل ��ى البناء خالل
حي ال�سالم (�شكل رقم.)3-5
فترة ن�شوء ّ

مخطط هيكلي طولكرم عام 1988م.
مخطط هيكلي طولكرم عام (.)1963
�شكل رقم ( :)2-5مخططات هيكلية لمدينة طولكرم.
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المبان ��ي إ�ل ��ى عرو� ��ض ال�ش ��وارع ،مم ��ا ي�ش ��وه ن�سب
الف�ض ��اءات المكونة لل�ش ��ارع والمحيطة ب ��ه ،فتن�ش�أ
العالقة ب�ش ��كل غير �سليم ،وت�ؤثر �سلب� � ًا على �إ�ضاءة
ال�شارع والتهوية (�شكل.)5-5

حي ال�سالم ن�سبة �إلى مخيمي نور�شم�س ومخيم طولكرم.
�شكل رقم ( :)3-5موقع ّ

حي ال�سالم:
�سمات ّ
كان انخفا� ��ض الم�ست ��وى المعي�ش ��ي ل�س ��كان ح ��ارة
ال�س�ل�ام ومحدودية الأرا�ضي� ،أ�سباب ًا رئي�سة دفعتهم
للبن ��اء خ ��ارج ح ��دود التنظي ��م ،وذل ��ك هروب� � ًا من
االلت ��زام بالقان ��ون وترخي�ص المباني ف ��ي الأرا�ضي
الواقع ��ة داخل ح ��دود التنظيم ،حي ��ث ت�شكل �شروط
البن ��اء في القانون بالن�سبة له ��م انتقا�ص ًا من حقهم
ف ��ي البناء على كامل قطعة الأر�ض ،وذلك من خالل
تحدي ��د الن�سب ��ة المئوي ��ة للبن ��اء �أو تحدي ��د �أع ��داد
الطواب ��ق� ،أو االرت ��داد ع ��ن ال�ش ��وارع وغيره ��ا م ��ن
القوانين التي تنظم البناء في الأرا�ضي الفل�سطينية.
فقام ه�ؤالء ال�س ��كان بالبناء على �أرا�ضيهم بالكامل،
وذل ��ك حفاظ ًا على �أكبر م�ساحة يمتلكونها من قطعة
الأر� ��ض ،فتفاقمت م�شكل ��ة ازدح ��ام المباني ب�سبب
انع ��دام التخطي ��ط في المنطق ��ة ،وانع ��دام الرقابة
التنظيمي ��ة خا�ص ��ة خالل الفت ��رة الواقع ��ة قبل عام
(� ،)1999أي م ��ا قب ��ل تح�ضي ��ر المخط ��ط الهيكلي
لمدينة طولكرم ،لكون المنطقة خارج حدود التنظيم
واعتباره ��ا �أر�ض ًا زراعية م ��ن حيث التنظيم .كما �أن
تبعية تراخي�ص البناء فيها يعد من م�س�ؤولية مديرية
الحك ��م المحلي في طولكرم في ذل ��ك الحين ،حيث
لم تتمكن هذه المديرية من التعامل معها وفق قانون
الأرا�ض ��ي الزراعية ،وذلك ب�سب ��ب تق�سيم الأرا�ضي
فيها �إلى �أجزاء �صغيرة ،و�شرائها من قبل ال�ساكنين
الج ��دد (�صعي ��دي ،)2009،مم ��ا �ش ��كل �صعوبة في
تطبي ��ق النظام في الأرا�ضي الم�صنفة زراعي ًا ،حيث
ين� ��ص القان ��ون على �إقام ��ة بناء واحد عل ��ى القطعة
الواح ��دة وبم�ساح ��ة ال تتج ��اوز ( )150مت ��ر ًا مربع ًا
(نظام الأبنية في البلدات والقرى الفل�سطينية).
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�أدى ذل ��ك �إل ��ى البناء ب�ش ��كل ر�ضائي بي ��ن ال�سكان
ون�ش ��وء كتلة من المباني غي ��ر المرخ�صة والم�شوهة
عمراني ًا ،وال تتنا�سب م ��ع الن�سيج العمراني للمدينة
ككل .كم ��ا �أن غي ��اب التخطي ��ط للمنطق ��ة �أدى �إلى
ن�شوء �شبكة من ال�شوارع ال�ضيقة (�شكل ،)4-5حيث
عم ��ل ال�سكان عل ��ى اقتط ��اع ممرات م ��ن �أرا�ضيهم
لغر� ��ض الو�صول �إليها ،وب�ش ��كل ر�ضائي بين ال�سكان
المتجاوري ��ن ،فن�ش� ��أت مجموع ��ة من ال�ش ��وارع غير
المنتظم ��ة ،ذات عرو� ��ض ال تتج ��اوز �أربع ��ة �أمت ��ار
(برقاوي.)2009 ،

�شكل رقم ( :)5-5البناء في حرم ال�شارع ،الق�ضاء على
ف�ضاءات ال�شوارع وعدم توقع م�ساراتها.

�إن �إن�ش ��اء �شبك ��ة ال�ش ��وارع باالعتماد عل ��ى المباني
القائم ��ة ،دون وج ��ود فك ��ر تخطيط ��ي ،ي� ��ؤدي �إل ��ى
حرم ��ان العديد م ��ن الأرا�ضي م ��ن �إمكاني ��ة �إن�شاء
�ش ��وارع تخدمه ��ا ف ��ي الم�ستقبل ،كم ��ا �أن تق�سيمات
الأرا�ض ��ي الحالي ��ة تح ��ول دون توفير خدم ��ة لكامل
القط ��ع المكون ��ة للمنطق ��ة ،والحاج ��ة �إل ��ى �صيانة
العديد من ال�شوارع القائمة (�شكل.)6-5

�إخفاء الر�ؤية واالنحناءات المفاجئة في ال�شوارع.
�شبكة ال�شوارع �ضيقة وعدم و�ضوح م�سارات ال�شوارع.
حي ال�سالم.
في
المنتظمة
غير
ال�شوارع
�شبكة
�شكل رقم (:)4-5
ّ

وتفتقر �شبكة ال�شوارع لأهم المعايير الت�صميمية من
حي ��ث عر�ضها ،واعتماديتها ،حي ��ث ينعدم التوا�صل
بي ��ن �أجزاء ال�شبكة ،كما �أن م�سارات ال�شوارع تنتهي
ع ��ادة بزواي ��ا قائم ��ة ،وب�سب ��ب �إحاطته ��ا بالمباني
المالم�سة لحد ال�شارع دون وجود ارتدادات �أمامية،
حي ��ث الر�ؤية تكاد تكون معدومة .كم ��ا �أن البناء في
ح ��رم ال�شارع وانع ��دام االرت ��دادات الأمامي ��ة ي�ؤثر
�سلب ًا على تكوين ال�ش ��وارع من حيث ن�سب ارتفاعات

حي ال�سالم ف ��ي بناء م�ساكنهم على
واعتم ��د �ساكنو ّ
قدراته ��م المادية ،فقد �أن�ش� ��أوا المباني المكونة من
غرفة واحدة �أو اثنتين �إ�ضافة �إلى الخدمات الرئي�سة
فيه ،ومن ث ��م الإ�ضافة �إلى المبن ��ى في حال تح�سن
الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي للمال ��ك (برق ��اوي.)2009 ،
وقد ا�ستخدمت مواد البن ��اء المتاحة للمالك ،والتي
تنا�س ��ب م�ست ��وى دخله عن ��د الإ�ضاف ��ة ،فيغلب على
حي ال�سالم ا�ستخدام الطوب والإ�سمنت
المباني في ّ

التخطيط والتنظيم العمراني
على الحفر االمت�صا�صي ��ة لل�صرف ال�صحي ،والتي
ت�ؤث ��ر ب�شكل مبا�شر على المياه الجوفية في المنطقة
وتعمل على تلويثها (حمد.)2009 ،

الحاجة �إلى �إعادة تعبيد ال�شوارع.
�أ) الحاجة �إلى �صيانة �أجزاء من �شبكة ال�شوارع القائمة.
حي ال�سالم.
�شكل رقم ( :)6-5الحاجة �إلى �صيانة �شبكة ال�شوارع في ّ

كم ��ادة �أ�سا�سي ��ة للبن ��اء ،وهناك عدد م ��ن المباني
الت ��ي تختل ��ط فيها م ��واد البناء من ط ��وب وا�سمنت
وحج ��ر ،كما يوجد عدد من المباني التي �أن�شئت من
الحج ��ر ،والتي بنيت حديث ًا ،مما يدل على وجود فئة
م ��ن ال�سكان ذوي الدخ ��ل المتو�سط �أو المرتفع فيها
(�شكل.)7-5

طولك ��رم) .ل ��ذا ف�إن ح � ّ�ي ال�سالم عل ��ى الرغم من
وقوعه خارج ح ��دود �صالحيات بلدية طولكرم ،ف�إن
ن�سب ��ة تغطي ��ة �شبكة المي ��اه فيه تبل ��غ ( )%100من
الحي �أدت �إلى
الم�ساك ��ن� ،إ ّال �أن ع�شوائية البناء في ّ
تزويده بخدمات المي ��اه بطريقة غير مدرو�سة ،مما
�أدى �إل ��ى وجود بع� ��ض الخطوط القديم ��ة وال�ضغط

حي ال�سالم وازدحام المباني
�إن ع�شوائية البناء في ّ
وحال ��ة ال�ش ��وارع ال�ضيق ��ة �أدى �إلى ظه ��ور �صعوبات
ف ��ي الو�صول إ�ل ��ى جميع أ�ج ��زاء الح � ّ�ي ،وخ�صو�ص ًا
عدم قدرة طواقم الإ�سع ��اف �أو ال�شرطة �أو مكافحة
الجريمة من الدخ ��ول �إليها� ،إ�ضافة �إلى تعذر طاقم
جمع النفايات من �أداء مهامه على �أكمل وجه .فعلى
الرغم من وجود عدد من الحاويات في المنطقة� ،إ ّال
�أن �صعوبة الو�صول �إليه ��ا ي�ؤدي �إلى تراكم النفايات
فيه ��ا (�ش ��كل  ،)8-5كم ��ا �أن ع ��دم الت ��زام الأفراد
بالمحافظ ��ة عل ��ى النظافة العام ��ة �أدت �إلى م�شاكل
�صحية ناتج ��ة عن �سوء ا�ستخدام عدد من الأرا�ضي
الفارغ ��ة ،و�إلق ��اء مخلف ��ات البن ��اء والور� ��ش ف ��ي
المنطق ��ة� ،إ�ضافة �إلى عدم المحافظة على النظافة
العامة في ال�شوارع (ع�شاير.)2009 ،

ا�ستخدام الأر�ض الفارغة لمخلفات البناء

ا�ستخدام مواد بناء مختلفة في المنطقة ،واختالف
الإ�ضافة على المباني طبقا للحالة المادية للمالك.
الم�ستوى المادي لل�ساكنين.
حي ال�سالم.
�شكل رقم ( :)7-5اختالف م�ستوى الدخل ل�سكان ّ

حي ال�س�ل�ام ب�شكل
وم ��ن الأ�سب ��اب الأخرى لن�ش� ��أة ّ
مالم�س لحدود التنظيم لمدينة طولكرم ،هو القرب
ق ��در الإم ��كان من الخدم ��ات التعليمي ��ة وال�صحية،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى توافر المي ��اه والكهرباء ،حي ��ث تتميز
بلدي ��ة طولك ��رم بتوافر خدم ��ات المي ��اه والكهرباء
بن�س ��ب مرتفعة تُغطي ( )%89.5م ��ن الم�ساكن من
حيث المي ��اه العامة ،لأن المدين ��ة تعتمد على الآبار
الجوفي ��ة الت ��ي تمده ��ا بالمي ��اه ب�ش ��كل دائ ��م ودون
انقطاع ،وهذا هو ح ��ال التغطية من �شبكة الكهرباء
التي ت�صل �إلى ن�سبة ( )%99من الم�ساكن (التعداد
العام لل�سكان والم�ساكن والمن�ش�آت  -2007محافظة

المتزايد على �أجزاء �أخرى م ��ن ال�شبكة ،بالإ�ضافة
حي ال�سالم
�إل ��ى �أن ن�سبة تغطية �شبكة الكهرباء في ّ
بح ��ال جي ��دة �إذ تبل ��غ (� ،)%100إ ّال �أن الم�ش ��اكل
المرتبط ��ة بال�ص ��رف ال�صحي في مدين ��ة طولكرم
ككل ال ت ��زال قائم ��ة ،حي ��ث تبلغ ن�سب ��ة التغطية في
المدينة ( )%39.3من الم�ساكن المربوطة بال�شبكة
العام ��ة لل�صرف ال�صحي ،بينما يبلغ عدد الم�ساكن
المعتم ��دة عل ��ى الحفر االمت�صا�صي ��ة ( )%60منها
(التع ��داد الع ��ام لل�س ��كان والم�ساك ��ن والمن�ش� ��آت
 -2007محافظ ��ة طولك ��رم) .ويمث ��ل ح � ّ�ي ال�سالم
انعكا�س ًا لهذه الظاهرة ،حيث تعتمد معظم المباني

ا�ستخدام �أرا�ض فارغة كمكبات لمخلفات ور�ش ال�سيارات.
حي ال�سالم.
�شكل رقم ( :)8-5الم�شاكل البيئية في ّ

كما يفتقر حي ال�سالم �إلى �أرا�ض عامة �أو م�ساحات
خ�ض ��راء� ،إ�ضافة �إلى افتقاره إ�ل ��ى المرافق العامة،
حي ��ث �أن�شئت ف ��ي المنطقة مدر�س ��ة ابتدائية ت�سمى
مدر�سة القي�سي والتي تبرع بها �أحد �أهالي طولكرم،
وق ��د �سميت تيمن� � ًا با�سمه ،كم ��ا �أن�شئ في ��ه م�سجد
واح ��د على �أر� ��ض تم التبرع به ��ا من مالكه ��ا �أي�ض ًا
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التخطيط والتنظيم العمراني
(�ش ��كل � ،)9-5إ ّال �أن المبان ��ي العام ��ة ن�ش�أت ب�شكل
ع�شوائ ��ي ول ��م ُت ��را َع فيه ��ا القواني ��ن التنظيمية في
البناء (برقاوي.)2009 ،
يت�سم ح � ّ�ي ال�سالم بع ��دد من ال�سم ��ات االجتماعية
الناتج ��ة ع ��ن ع�شوائي ��ة البن ��اء في ��ه ،كفق ��دان
الخ�صو�صي ��ة ب�سبب انع ��دام االرت ��دادات القانونية
بين المباني ون�شوء عدد من الخالفات بين ال�سكان،

وخدمات البني ��ة التحتية فيها �سيئة ،وهي ت�شابه في
هذا مفهوم الع�شوائي ��ات التي انت�شرت على �أطراف
الم ��دن في ب ��ادئ الأمر ،ث ��م ت�سربت تدريجي� � ًا �إلى
�ضواحيه ��ا وم ��ن ث ��م �إلى داخله ��ا .فهي عب ��ارة عن
تجمعات ن�ش�أت في غيبة من التخطيط العام للمدن،
وخروج ًا ع ��ن القواني ��ن المنظمة للعم ��ران وحماية
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة ،وتعدي� � ًا عل ��ى �أم�ل�اك الدولة

حي ال�سالم
حي ال�سالم
الم�سجد في ّ
مدر�سة القي�سي في ّ
حي ال�سالم.
�شكل رقم ( :)9-5المرافق العامة في ّ

كالنزاع على ح ��دود الأرا�ضي الم�شتركة بينهم ،كما
�أن ارتف ��اع متو�سط عدد �أف ��راد الأ�سرة في الم�سكن
م ��ع انخفا�ض م�ست ��وى الدخل ،ي�ؤثر �سلب� � ًا على بنية
العالقات االجتماعية في الأ�سرة الواحدة.

حي ال�سالم و�أ�سباب
مفهوم الع�شوائية في ّ
ن�شوئها:
في تحلي ��ل المفهوم العالم ��ي للمناط ��ق الع�شوائية،
تم ��ت الإ�شارة �إلى تلك المناط ��ق الناتجة عن تجمع
فئ ��ة معينة م ��ن ال�س ��كان ،ت�شترك في �صف ��ة واحدة
تجمعه ��ا من حيث م�ست ��وى الدخ ��ل �أو طبيعة العمل
�أو �أ�سب ��اب الهج ��رة ،وا�ستق ��رار ه ��ذه ال�شريحة من
المجتم ��ع ف ��ي �أر� ��ض ال تملكها� ،س ��وا ًء كان ��ت �أر�ض ًا
حي
حكومي ��ة �أم م�شاع� � ًا .ف ��ي ه ��ذا المنظور ،ف� ��إن ّ
ال�س�ل�ام ينطبق مع ه ��ذا التعريف من حي ��ث ت�شابه
الحي في م�ست ��وى الدخل والأ�سباب
�صف ��ات �ساكني ّ
الت ��ي دفعته ��م لال�ستقرار في ��ه� ،إ ّال �أن ��ه يختلف من
حي ��ث الأرا�ض ��ي التي قام ��وا بالبناء عليه ��ا� ،إذ �أنها
ملكيات خا�صة.
حي ال�سالم نموذج ًا من الإ�سكان غير الر�سمي
و�شكل ّ
( ،)Informalال ��ذي ن�ش� ��أ ب�إرادة كامل ��ة للنا�س.
فن�ش� ��أ ن�سيج عمراني غير متجان�س ،يتكون من مبان
غير مرخ�صة في مناطق ال يوجد فيها مرافق عامة،
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والأفراد ،وم ��ن الطبيعي �أن تك ��ون بالتالي محرومة
من المرافق والخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة ،بالإ�ضافة �إلى
�ضي ��ق �شبك ��ة الطرق ،والآث ��ار ال�سلبية ف ��ي مجاالت
الحي ��اة االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة والبيئية (عالم
و�آخرون .)1997 ،وقد �أ�ش ��ار الكاتب �أحمد �سليمان
(� )1996إل ��ى �أن الإ�سكان غي ��ر الر�سمي (Semi-
 )Informal Housingيق ��ع في �أطراف وخارج
الح ��دود الإدارية للمدينة ويغ ��زو المناطق الزراعية
المتاخم ��ة للم ��دن ،وهو غالب� � ًا ين� أش� نتيج ��ة تق�سيم
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة بطريق ��ة غي ��ر قانوني ��ة وغي ��ر
معتمدة من الجهات الم�س�ؤولة بالأجهزة الحكومية،
ويتبع تخطيطه تقا�سيم الأرا�ضي الزراعية.

كبي ��رة من العاملين داخل هذا الخ ��ط لج�أوا لل�سكن
فيها ،وب�سبب عدم قدرتهم على اال�ستقرار في مركز
كحي ال�سالم،
المدينة ا�ستقروا في �أرا�ض تحيط بها ّ
حت ��ى يتمكنوا م ��ن الح�ص ��ول عل ��ى البني ��ة التحتية
والخدم ��ات كالمي ��اه والكهرب ��اء .وبه ��ذا �أ�صبح ��ت
المدينة مدينة مركزية رئي�سة وتمثل انطباق ًا لنظرية
المدين ��ة المركزية «The Monocentric City
 ،»Modelوالت ��ي تعتب ��ر فيه ��ا الم ��دن الرئي�س ��ة
مرك ��ز ًا لتواف ��ر فر�ص العم ��ل� ،إ�ضافة إ�ل ��ى احتوائها
على المراك ��ز الإدراية ،و ترك ��ز الخدمات ال�صحية
والتعليمي ��ة فيها ،فيتم الإعتماد عل ��ى مركز المدينة
في الح�صول على الخدمات على اختالف �أنواعها.
وارتبط ��ت الع�شوائي ��ة ف ��ي ح � ّ�ي ال�س�ل�ام ب�سيا�سات
التخطي ��ط الإقليم ��ي والح�ض ��ري ب�ش ��كل كبير ،فلم
ي�شمل ح � ّ�ي ال�سالم في المخططات الهيكلية لمدينة
طولك ��رم التي و�ضع ��ت منذ ع ��ام ( .)1963ون�ش�أت
هذه المخططات دون مراعاة االحتياجات الحقيقية
لل�سك ��ن والخدم ��ات ،كم ��ا �أن المخطط ��ات الت ��ي
و�ضعت ف ��ي الأع ��وام ( 1970و )1988ل ��م ت�ستكمل
فيه ��ا �إجراءات الم�صادقة عل ��ى المخطط ولم تعلن
لالعترا�ضات ،لذا ف�إنها غير قانونية .حيث اعتمدت
المخططات على وجهة نظر المهند�س المخطط� ،أو
الجهة الم�س�ؤول ��ة المتمثلة بالبلدية في ذلك الحين.
ويعتبر عدم وجود �سيا�س ��ات تخطيطية للمدينة من
أ�ه ��م الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت إ�ل ��ى ن�شوء ح � ّ�ي ال�سالم،
لأن ��ه كان �ض ��رورة البد منها ب�سب ��ب احتياج ال�سكان
إ�ل ��ى مناطق للتو�سع في المدينة ،بما ينا�سب م�ستوى
دخله ��م ،وما يبنى عليها م ��ن قوانين تنظيمية طبق ًا
لن ��وع اال�ستعم ��ال ال�سكني فيها ،مم ��ا �أدى �إلى ن�شوء
الع�شوائي ��ة فيها .وبهذا فهي تمث ��ل انطباق ًا لأ�سباب
ن�ش ��وء المناط ��ق الع�شوائي ��ة في مفهومه ��ا العالمي،
والمرتبطة ب�سيا�سات التخطيط الإقليمي والح�ضري
(.)Regional and Urban Planning

�إن ع�شوائي ��ة البن ��اء المتمثل ��ة ف ��ي ح � ّ�ي ال�سالم في
مدين ��ة طولك ��رم ن�ش� ��أت نتيجة ع ��دد م ��ن الأ�سباب
التي تطابقت مع العديد من النظريات والفر�ضيات
المتعلقة بن�ش�أة المناط ��ق الع�شوائية ،التي ذكرناها و�أدى ع ��دم ت�ضمي ��ن ح � ّ�ي ال�س�ل�ام �ضم ��ن الحدود
التنظيمي ��ة لمدينة طولكرم ،وغي ��اب �سلطة البلدية
في الحلقة الثانية.
عنه ��ا لفترة طويلة� ،إلى �إن�شاء المباني فيها بطريقة
وتعتب ��ر مدينة طولك ��رم مدينة مركزي ��ة للتجمعات ع�شوائي ��ة ومترا�صة ،فن�ش�أت كتلة م ��ن المباني غير
المحيط ��ة به ��ا� ،إ ّال �أن الأ�سر الجدي ��دة الوافدة �إلى المرخ�صة ،و�شبكة من الط ��رق ال�ضيقة ،ف�أ�صبحت
المدين ��ة ال ت�ستطي ��ع ال�سك ��ن ف ��ي مركزه ��ا ب�سب ��ب كتلة عمرانية ع�شوائية ال يمكن تجاهلها .وبهذا فهي
ارتف ��اع كلف ��ة ال�سك ��ن فيه ��ا ،مم ��ا ي�ضطره ��م �إلى تمثل انطباق� � ًا لأ�سباب ن�شوء المناطق الع�شوائية في
اللج ��وء �إلى �أط ��راف المدينة لل�سك ��ن فيها ،وب�سبب مفهومها العالم ��ي ،والمرتبطة بالقوانين التنظيمية
قرب مدين ��ة طولكرم من الخ ��ط الأخ�ضر ،ف�إن فئة وتطبيقها(.)Regulations System

التخطيط والتنظيم العمراني
وانت�ش ��رت الم�ضاربات ف ��ي �أ�سع ��ار الأرا�ضي ب�شكل
وا�ض ��ح في مدينة طولك ��رم وكانت �سبب� � ًا رئي�س ًا في
حي ال�سالم ،وكما �أ�شار الكاتب جون �أوتن�سمان
ن�شوء ّ
(� )1977, Ottensmannإل ��ى اعتبار التغيرات
ف ��ي �أ�سع ��ار الأرا�ضي في المدين ��ة الواحدة من �أهم
العوام ��ل الم�ؤدي ��ة �إل ��ى ظه ��ور المناط ��ق الع�شوائية
وتفاقمه ��ا عل ��ى �أط ��راف الم ��دن .فارتف ��اع �أ�سع ��ار
الأرا�ضي في مراكز المدن �سببه تركز التطور فيها،
وانخفا�ض �أ�سعار الأرا�ضي على �أطراف المدن ناتج
ع ��ن نق�ص الخدم ��ات والبنية التحتي ��ة فيها مقارنة
بمرك ��ز المدينة ،بالإ�ضافة �إلى بعدها عن الخدمات
ال�صحية والتعليمي ��ة والإدارية ،والتي تكون مرتبطة
عادة بمرك ��ز المدينة .كما �أن فر� ��ص اال�ستثمار في
هذه الأرا�ضي تكون �ضئيلة ،حيث تتواجد عادة بحيث
تك ��ون مالم�سة للأرياف ،ولم تع ��د ت�ستخدم لغايات
الزراعة ،وذلك ب�سبب عزوف مالكيها عن زراعتها،
�إم ��ا الختالف نمط حياتهم �أو عدم الجدوى المادية
من زراعتها .وبذلك تكون هذه الأرا�ضي �أكثر عر�ضة
لأن تج ��ز�أ �إل ��ى م�ساح ��ات �صغي ��رة ،وتب ��اع لغاي ��ات
ال�سكن وب�أ�سعار منخف�ض ��ة مقارنة بمركز المدينة.
�إن انطب ��اق نظرية الم�ضاربات ف ��ي �أ�سعار الأرا�ضي
( ،)Land Values and Pricesتظه ��ر ب�ش ��كل
جل ��ي ف ��ي ح � ّ�ي ال�سالم ،فق ��د ق ��ام �ساكن ��وه ب�شراء
م�ساحات �صغيرة م ��ن الأرا�ضي ،وب�أ�سعار منخف�ضة
مقارن ��ة بالأرا�ض ��ي الواقعة داخل ح ��دود المخطط
الهيكلي لمدين ��ة طولكرم ،بل يعتبر انخفا�ض �أ�سعار
حي ال�سالم م ��ن �أه ��م الأ�سباب التي
الأرا�ض ��ي ف ��ي ّ
�أدت �إلى االمتداد العمراني فيه ،لكونها خارج حدود
التنظيم ف ��ي ذلك الحين و�صالحيته ��ا لال�ستخدام
ال�سكن ��ي �أكثر من كونها �أرا�ض ��ي زراعية .لذا تمكن
مالك ��و الأرا�ضي ،والذي ��ن كان معظمهم من �ضاحية
ذناب ��ة المجاورة ،م ��ن تق�سيم الأرا�ض ��ي �إلى �أجزاء
�صغي ��رة ،وبيعها ب�أ�سعار منخف�ض ��ة تنا�سب فئة ذوي
الدخ ��ل المنخف�ض والمحدود ،الذين لم يكن لديهم
القدرة على �شراء الأرا�ض ��ي �ضمن مدينة طولكرم،
ولم تكن لهم القدرة على اال�ستئجار فيها.

حي
تفاقم م�شكلة ع�شوائية البناء في ّ
ال�سالم
و�ضم ��ت منطقة ح � ّ�ي ال�س�ل�ام �إلى مخط ��ط هيكلي
طولك ��رم في العام ( ،)1999وال ��ذي تم �إعداده من
قبل مرك ��ز التخطي ��ط الإقليمي والح�ض ��ري وبلدية
طولك ��رم والإدارة العام ��ة للتنظي ��م والتخطي ��ط

حي ال�سالم بنا ًء على المخطط الهيكلي الم�صادق (.)1999
�شكل رقم (� :)10-5صفة اال�ستعمال ال�سكني في ّ

العمران ��ي ف ��ي وزارة الحك ��م المحلي ،وق ��د احتلت
المبان ��ي القائمة معظم �أجزاء حو�ض رقم ()8487
م ��ن �أرا�ض ��ي طولك ��رم ،و�صنفت ه ��ذه المنطقة في
المخط ��ط الهيكل ��ي ب�صف ��ة اال�ستعم ��ال �سك ��ن/ج
(�شكل.)10-5
و�شه ��دت حرك ��ة البناء في الح � ّ�ي تراجع� � ًا ملحوظ ًا
ف ��ي الفترة التي ب ��د�أت فيها الإنتفا�ض ��ة الثانية عام
( ،)2000ب�سب ��ب تردي الأو�ض ��اع المادية ل�سكانها،
نتيج ��ة اغالق �س ��وق العم ��ل ف ��ي �إ�سرائي ��ل ،وتوجه
ال�سكان للعمالة داخل مدينة طولكرم� ،أو في الزراعة
ف ��ي منطقة المرج ،الذي يق ��ع جنوب حارة ال�سالم،
�إ ّال �أن كتل ��ة المباني القائم ��ة والم�شوهة عمراني ًا ،ال
زالت ملج�أ للعديد من ذوي الدخل المحدود ،كما �أن
الحي
الهجرة من مخيمي نور �شم� ��س وطولكرم �إلى ّ
ال زالت م�ستمرة.

عمل ��ت البلدي ��ة عل ��ى ت�شجي ��ع ال�س ��كان لترخي� ��ص
م�ساكنه ��م طبق ًا ل�شروط ا�ستعم ��ال الأرا�ضي ك�سكن
(ج) ،م ��ع تخفي�ض ر�سوم الترخي� ��ص �إلى الن�صف،
�إ ّال �أنه ��ا لم تج ��د ا�ستجابة من ال�س ��كان ،ومع �ضعف
الرقاب ��ة والتفتي�ش من قبل البلدي ��ة الزالت المباني
غي ��ر المرخ�صة كم ��ا هي ،ب ��ل �أن الم�شكل ��ة الزالت
تتفاق ��م ،حيث تواج ��ه البلدية عدد ًا م ��ن التحديات
متمثلة في الآتية:

�إن المخط ��ط الهيكل ��ي لمدين ��ة طولك ��رم المعتم ��د
حالي� � ًا ف ��ي البلدية ،تم في ��ه ا�ستخدام �ص ��ورة جوية
حي
أ�خ ��ذت في ع ��ام ( ،)1995وتعتبر معظم مباني ّ
ال�س�ل�ام قد ن�ش�أت ف ��ي الفترة الالحق ��ة للعام الذي
التقط ��ت في ��ه ه ��ذه ال�صورة ،مم ��ا ي�سب ��ب اختالف ًا
وا�ضح� � ًا في المخط ��ط المنج ��ز والمبان ��ي القائمة
عل ��ى �أر� ��ض الواقع ،وقد �سع ��ت البلدي ��ة �إلى تجديد
ال�ص ��ورة الجوية من خالل إ�ع ��داد فريق لعمل م�سح
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �شم ��ول المنطقة �إل ��ى المخطط ميداني و إ�ن ��زال المباني القائمة الت ��ي لم تظهر في
الهيكل ��ي الحدي ��ث لمدين ��ة طولك ��رم وال ��ذي تم ��ت ال�ص ��ورة الجوية ،وذلك لرفع كفاءة ال�صورة الجوية
ّ
الم�صادق ��ة عليه ب�شكل نهائ ��ي عام (� ،)2005إال �أن (�شكل.)11-5
حي ال�سالم
الم�ش ��اكل العمراني ��ة الزالت قائمة ف ��ي ّ
�إل ��ى الوقت الحا�ض ��ر ،حيث ا�ستلم ��ت البلدية عبء ع ��دم الق ��درة عل ��ى تنفي ��ذ ال�ش ��وارع المقترحة في
التنظي ��م العمران ��ي لمنطقة ن�ش� ��أت وتكاثرت ب�شكل المخط ��ط الهيكلي في ح � ّ�ي ال�سالم ،وذل ��ك ب�سبب
ع�شوائي و�سريع خ�ل�ال ال�سنوات التي �سبقت �ضمها اقتراح �ش ��وارع داخل المنطقة بعرو� ��ض تتراوح من
�إلى المخط ��ط الهيكلي ،وكان البد له ��ا من التعامل ( )12-10متر ،ف ��ي حين �أن ال�شوارع القائمة حالي ًا
مع الو�ضع القائم كما هو ،وال�سعي لتخفيف الأ�ضرار التتج ��اوز عرو�ضها �أربعة �أمتار ب�سبب وجود المباني
الناجم ��ة ع ��ن ع�شوائية البن ��اء قدر الإم ��كان .فقد القائمة ،وب�سبب ارتباط �سيا�سة هدم المباني بوجود
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التخطيط والتنظيم العمراني
عدم وجود الوعي لدى ال�سكان ب�ضرورة االلتزام
بالقواني����ن التنظيمي����ة وباالرتداد ع����ن ال�شوارع
القائم����ة والمبان����ي المج����اورة ،وذل����ك ب�سب����ب
وجود المبان����ي القائمة غير المرخ�صة ،في�سعى
المالك للبناء دون ترخي�ص للحفاظ على كامل
�أج����زاء قطعة الأر�����ض التي يملكه����ا ،وا�ستغالل
�أكبر م�ساحة ممكنة للبناء ب�شكل مماثل لما قام
به جاره من قبل (�شكل.)14-5

�شكل رقم ( :)11-5المباني القائمة التي تم �إن�شا�ؤها ما بعد عام (.)1995

االحتالل الإ�سرائيلي في الأرا�ضي الفل�سطينية ،ال�سكن����ي/ج ،م����ن حي����ث الن�سب����ة الطابقي����ة،
وع����دم ق����درة البلديات عل����ى تعوي�����ض المباني واالرت����دادات الأمامية والجانبي����ة ف�إن الأرا�ضي
المهدمة� ،إ�ضاف����ة �إلى عدم تقبل المجتمع لهذه المتبقية لن تكون �صالحة للبناء (�شكل.)13-5
ال�سيا�سة .لهذه الأ�سباب كلها ف�إن �إمكانية تنفيذ
ال�ش����وارع بالعرو�����ض المقترح����ة ف����ي المخطط
الهيكلي تعتبر م�س�ألة م�ستحيلة (�شكل.)12-5

قطع الأرا�ضي المق�سمة بالترا�ضي بين مالكيها التتالئم
مع القوانين التنظيمية ل�صفة اال�ستعمال ال�سكني /ج.

ا�ستمرار المخالفات المتمثلة بعدم الإرتداد عن
ال�شوارع القائمة.

�إن�شاء المباني دون مراعاة عرو�ض ال�شوارع المقترحة في
المخطط الهيكلي وبالتالي التعدي على حرم ال�شارع.
�شكل رقم ( :)14-5موا�صلة التعدي على الأنظمة والقوانين
حي ال�سالم.
في ّ

�ضع����ف الرقاب����ة والتفتي�����ش ،والحاج����ة �إل����ى
اال�ستعانة بال�سلطات الأخرى كال�شرطة من �أجل
تطبي����ق القانون ومنع البناء في المنطقة ،وعدم
تقب����ل �سيا�سة هدم المبان����ي المخالفة والقائمة
في حرم ال�شارع.
�شكل رقم ( :)12-5ال�شوارع المقترحة ال يمكن
تنفيذها بنا ًء على المخطط الهيكلي الم�صادق.

�صعوبة تطبيق القوانين التنظيمية على المباني
حي ال�س��ل�ام ،وذلك
الجدي����دة والمقترح����ة في ّ
لأن الم�ساح����ات المتبقي����ة للبن����اء �صغيرة جد ًا،
ف�����إذا اتبعت �ش����روط البن����اء التي ين�����ص عليها
القانون التنظيمي م����ع مراعاة �صفة اال�ستعمال
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عدم ق����درة البلدي����ة على امت��ل�اك �أرا�ض عامة
م����ن �أج����ل التخفي����ف م����ن كثاف����ة البن����اء فيها،
عدم كفاية الم�ساحات المتبقية من الأرا�ضي
الفارغة للبناء عليها.
وذل����ك لأن ملكيات الأرا�ض����ي �صغيرة وتملك ما
�شكل رقم (� :)13-5صعوبة تطبيق القوانين التنظيمية على ن�سبت����ه ( )%30م����ن الأر�����ض الخا�ص����ة من قبل
حي ال�سالم.
الم�ساحات المتبقية في ّ
م�ؤ�س�سة عامة كالبلدية الي�سمح ب�إبقاء م�ساحات
جيدة لإن�ش����اء المبان����ي العامة فيه����ا �أو �إبقائها

التخطيط والتنظيم العمراني
كم�ساحات خ�ضراء ،كم����ا �أن المخطط الهيكلي
الحديث لم يحتو على �أرا�ض عامة في المنطقة.
���ي ال�س��ل�ام هو
�إن ا�ستم����رار الع�شوائي����ة ف����ي ح� ّ
احتم����ال لي�����س ببعي����د ،فه����ي الت����زال المتنف�س
الوحي����د ل����ذوي الدخ����ل المح����دود ف����ي مدين����ة
طولك����رم للبن����اء فيه����ا .فبالإ�ضاف����ة �إلى هجرة
�سكان مخيم����ي نور�شم�س وطولكرم �إليها� ،إ ّال �أن
هناك مباني �أن�شئت فيها يملكها �أهالي �ضاحية
ذناب����ة المج����اورة له����ا ،ومن مناط����ق �أخرى من
طولك����رم .وب�سب����ب ارتف����اع الأ�سعار ف����ي مركز
حي ال�سالم
مدين����ة طولك����رم وع����دم �إمكانية التو�س����ع غرب ًا �شكل رقم ( :)16-5خطر تفاقم الع�شوائية في ّ
والتعدي على الأرا�ضي الزراعية
�أو جنوب���� ًا ف�إن االمت����داد العمران����ي �سيكون �إلى
ال�شرق من المدينة (�شكل .)15-5
ويعتب ��ر تزايد �أع ��داد ال�س ��كان في مدين ��ة طولكرم
وارتفاع �أ�سع ��ار الأرا�ضي فيها ،والرغبة بالقرب من
مركز المدينة قدر الإمكان للح�صول على الخدمات
ال�صحي ��ة والتعليمية والح�صول على البنية التحتية،
تعتبر �أ�سباب ًا الزالت قائمة قد ت�ؤدي لن�شوء الع�شوائية
ف ��ي مناطق �أخرى تحيط بالمخطط الهيكلي لمدينة
طولك ��رم .فقد ظه ��ر عدد م ��ن المبان ��ي الع�شوائية
ف ��ي الج ��زء الغرب ��ي م ��ن المدين ��ة والت ��ي ت�صن ��ف
ك�أرا�ض ��ي مناطق (ج) تابع ��ة ل�صالحيات االحتالل
الإ�سرائيلي ،والتي تحيط بحدود التنظيم للمخطط
الهيكل ��ي للمدين ��ة ،وب�سب ��ب ع ��دم وج ��ود �سيط ��رة
تنظيمي ��ة لبلدي ��ة طولكرم على ه ��ذه الأرا�ضي ،ف�إن
الطبقة المتو�سطة من ال�س ��كان قامت بالبناء فيها،
و�إذا ل ��م يتم التعامل مع هذه الظاهرة ،ف�إن تفاقمها

حي ال�سالم،
�سي�ؤدي �إلى ظه ��ور �أحياء �أخرى ت�شابه ّ
و�ستجد البلدية �صعوب ��ة في التعامل مع الم�شكلة في
الم�ستقبل القريب (�شكل .)17-5

�شكل رقم ( :)17-5البدء بن�شوء مناطق ع�شوائية في الجزء
ال�شمالي الغربي من مدينة طولكرم.

حي ال�س�ل�ام والإرتقاء
�إن ال�سع ��ي لتح�سي ��ن منطقة ّ
بها م ��ن أ�ه ��م الخطوات الواج ��ب اتباعه ��ا من قبل
البلدي ��ة .فق ��د �أ�صبح ح � ّ�ي ال�سالم �أم ��ر ًا واقع ًا البد
من ��ه ،وال يمك ��ن �إزالت ��ه ،لذا ف� ��إن ال�سع ��ي لتح�سين
م�ست ��وى الخدم ��ات ال�صحي ��ة والتعليمي ��ة والبني ��ة
التحتية هي م�س�ؤولي ��ة الهيئات المحلية� ،إ�ضافة �إلى
�ضرورة الإبقاء على الأرا�ضي الخ�ضراء والم�ساحات
الفارغ ��ة ف ��ي المنطق ��ة الع�شوائية ،وذل ��ك للحفاظ
على التوازن في ف�ض ��اءات المنطقة ،وخلق فراغات
طبيعية للمنطق ��ة وال�سعي لتقلي ��ل الكثافة ال�سكانية
فيها (�شكل .)18-5

�شكل رقم (� :)15-5أ�سعار الأرا�ضي في مدينة
طولكرم.

كم ��ا �أن وج ��ود م�ساح ��ات زراعي ��ة فارغة جنوب
حي ال�س�ل�ام ،واعتبارها متنف�س� � ًا وحيد ًا للتو�سع
ّ
العمراني الم�ستقبلي له ،ي�شكل تخوف ًا وا�ضح ًا في
التع ��دي على الأرا�ضي الزراعية وانت�شار المباني
جنوب� � ًا نح ��و منطقة الم ��رج� ،إ�ضافة �إل ��ى تزايد
كثافة البناء في المنطقة ذاتها ،مما يولد �ضغط ًا
عل ��ى البنية التحتي ��ة والخدم ��ات وت�شكيلها عبئ ًا
ثقي ًال على عاتق بلدية طولكرم (�شكل.)16-5

�شكل رقم (� :)18-5ضرورة الحفاظ على الأرا�ضي المتبقية كفراغات طبيعية لمعادلة كتلة المباني القائمة.
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انطلقت اجلائزة حتت �شعار متيز يف اخلدمات ...و�صو ًال �إلى تنمية ح�ضرية وبيئية
وجمتمعية م�ستدامة ،ومبا �أن التناف�س �أحد �أ�س�س التطور ...حاولت اجلائزة خلق حالة
من التناف�س بني الهيئات املحلية لتقدمي الأف�ضل للوطن واملواطن.
بادر وزير الحكم المحلي د .خالد فهد القوا�سمي بتاريخ
( ،)2012/5/6تكليف لجن ��ة وطنية م�ستقلة مكونة من
(د�.سمير أ�ب ��و زنيد /رئي�س ًا ،ومحم ��د �سعيد الحميدي،
ومن ��ى الخليل ��ي ،وجم ��ال �أب ��و بك ��ر ،وعم ��اد الأ�صف ��ر،
ود.نج ��اة �أبو بك ��ر ،و د .جاد ا�سح ��ق) ،وبا�شرت اللجنة
عملها بتاري ��خ ( ،)2012/5/23وا�ضع ��ة ن�صب عينيها
تحقي ��ق الأه ��داف الت ��ي ح ��ددت له ��ا الجائ ��زة بنزاهة
و�شفافي ��ة عالي ��ة و�ضم ��ن معايير و�آليات عم ��ل محددة،
حي ��ث كانت الم�شاركة والتر�شح للجائزة هو عمل طوعي
واختي ��اري بالدرجة الأولى .وذل ��ك وفق ًا الطالق جائزة
فل�سطي ��ن للهيئة المحلية الأف�ض ��ل ،الممولة من برنامج
دعم البلديات الفل�سطينية ،م�شروع دعم قدرات الإدارة
العام ��ة لمجال� ��س الخدم ��ات الم�شترك ��ة ،المم ��ول م ��ن
الحكوم ��ة الإيطالي ��ة من �أجل خلق تناف� ��س بين الهيئات
المحلي ��ة لتقدي ��م خدم ��ات �أف�ض ��ل وتجمع ��ات �أجم ��ل
و�أنظ ��ف ،حيث التناف� ��س �أحد �أ�س�س التط ��ور الذي يقود
للم�ساهم ��ة ف ��ي تنمية محلي ��ة وا�ستقالل مال ��ي للهيئات
المحلي ��ة .وعليه تم ا�ستهداف كافة البلديات والمجال�س
القروي ��ة في فل�سطين �ضمن �إط ��ار عمل الجائزة ،وذلك
بتعبئة نم ��وذج التر�شح من قبل الهيئ ��ة المحلية ،وتعبئة
ا�ستبيان تقيي ��م الهيئة المحلية المع ��دة من قبل اللجنة
الوطنية للجائزة و�إرفاقها مع المعززات مثل:
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•�شريط فيديو عن الهيئة وعملها و�إنجازاتها.

حممد �سعيد احلميدي
ع�ضو اللجنة الوطنية للجائزة

•�ص ��ور فوتوغرافي ��ة �أو مواق ��ع �إلكتروني ��ة �أو مواد
بيانية �أخرى موثقة.

الهيئ ��ات المختلفة بار�سالها للجن ��ة ،وتم الت�أكد من
•مقاالت من�شورة في ال�صحف ومواد �إعالمية (�إن
م�ضامينها بعدد م ��ن الزيارات الميدانية للتجمعات
وجدت) تبرز دور الهيئة في مجاالت الجائزة.
المتقدمة للجائزة.
وكذلك ا�ستطالع �آراء المواطنين والم�ؤ�س�سات داخل
الهيئ ��ات المحلي ��ة الم�شارك ��ة ف ��ي الم�سابق ��ة ب�أداء �آليـــة عمــل اللجنــــة
الهيئ ��ة من خالل ا�ستبيان �أخ ��ر و�ضع لهذا الغر�ض،
ف ��ي حين تم ��ت زي ��ارة تجمع ��ات الهيئ ��ات المحلية الو�صول �إلى �أكبر عدد من الهيئات المحلية
المر�شح ��ة للف ��وز ميداني� � ًا للإطالع ع ��ن كثب على �سع ��ت اللجنة للو�ص ��ول �إلى �أكبر عدد م ��ن الهيئات
�صحة ما ورد من معلومات.
المحلي ��ة ،وذلك من خ�ل�ال االت�ص ��ال المبا�شر من
قبل وزارة الحكم المحلي واللجنة ،وبتن�سيق متكامل
�أهداف الجائزة
م ��ن خالل عدد من الإعالنات في ال�صحف المحلية
•تكري ��م �أف�ض ��ل الهيئ ��ات المحلي ��ة ذات ومحطات الإذاع ��ة المحلية وتلفزيون فل�سطين ومن
خالل م�ؤتم ��ر �صحفي عقد في يوم ()2012/8/29
الممار�سات الأف�ضل.
بح�ض ��ور وكيل وزارة الحكم المحلي المهند�س مازن
•زي ��ادة الوعي ل ��دى الهيئات المحلي ��ة ب�أهمية غني ��م ورئي� ��س اللجن ��ة د�.سمير �أبو زني ��د تناوال فيه
التنمي ��ة الح�ضري ��ة والبيئي ��ة واالجتماعي ��ة �أهداف الجائزة و�آليات التقييم المتبع فيها.
الم�ستدامة.

•خلق حالة من التناف�س الإيجابي بين الهيئات و�ضع �آلية عمل محددة

المحلي ��ة م ��ن �أج ��ل تقدي ��م خدم ��ات �أف�ضل واتخذت اللجنة قرار ًا بو�ضع معايير محددة للتقييم،
والعمل على تحقيق تنمية محلية م�ستدامة .وذلك بنا ًء على توجيهات وزير الحكم المحلي وكان
ذلك من خالل �إجراءات محددة كالآتي:
كيفية االختيار
•تقدم الهيئة المحلية بطلب للتر�شح ،بنا ًء على
قرار من المجل�س البلدي �أو القروي.
تم ت�صمي ��م برنامج لتحلي ��ل اال�ستم ��ارات الخا�صة
بالجائزة والتي ت�شم ��ل ا�ستمارتي الهيئة والمواطن،
•التق ��دم بمعززات التر�شح والتي ا�شتملت على
مع �إعطاء كل �س� ��ؤال فيهما وزن ًا يتما�شى مع �أهداف
�أف�ل�ام ت�سجيلي ��ة ووثائقي ��ة و�ص ��ور ونبذة عن
الجائ ��زة ،حي ��ث ت ��م التع ��اون بتحلي ��ل البيانات مع
الم�شاري ��ع والإنجازات والمواق ��ع الإلكترونية
الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،إ�ضافة �إلى
ذات العالق ��ة ومق ��االت ال�صح ��ف و�أية مواد
ذل ��ك قامت اللجن ��ة بدرا�سة المع ��ززات التي قامت
�أخرى قد تعزز الطلب.

تجارب ونجاحات
•تعبئة اال�ستمارة الخا�ص ��ة بذلك والمعدة من التو�صيــات:
قبل اللجنة المحلية.
•بع ��د النجاح ال ��ذي حققته اللجنة ف ��ي خلق روح
•قي ��ام اللجنة تعبئ ��ة ا�ستم ��ارة المواطن حول
التناف� ��س بي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة ومطلب عدد
ً
ً
روايته وتقييمه لعمل الهيئة المحلية.
منها ب�أن يك ��ون هذا تقليدا �سنوي� �ا ،ف�إن اللجنة
تو�صي لوزير الحك ��م المحلي ب�أن تكون الجائزة
•القي ��ام بجول ��ة ميدانية في الهيئ ��ات المحلية
تقليد ًا �سنوي ًا.
المتقدم ��ة لتبيان تطابق ما ورد في اال�ستمارة
مع المواقع.

تقييم مهني
•عه ��دت اللجن ��ة �إل ��ى الجه ��از المرك ��زي
للإح�ص ��اء الفل�سطين ��ي ،بت�صمي ��م برنام ��ج
خا� ��ص با�ستمارة الهيئ ��ة المحلي ��ة وا�ستمارة
المواطن ومن ث ��م ادخال البيان ��ات وتحليلها
طبق ًا لهذا البرنامج.
•قام ��ت اللجنة بمراجعة كاف ��ة المعززات التي
تق ��دم بها الم�شاركون ،وقد ت ��م التركيز �أثناء
المراجعة والتقييم على:

الأولى ثم بلدية عتيل بالمرتبة الثانية وبلدية عالر
بالمرتبة الثالثة.
•مجال�س قروية :مجال�س قروي دار �صالح بالمرتبة
الأولى ث ��م مجل�س ق ��روي العقبة بالمرتب ��ة الثانية
ومجل�س قروي �صرة بالمرتبة الثالثة.

وت ��م ت�سليم الجوائز في احتفال مركزي تحت رعاية
•يمكن �أن تك ��ون معايير االختيار محددة �أكثر ومدة الرئي�س محمود عبا�س ف ��ي ق�صر الثقافة في مدينة
التر�شي ��ح وا�ضحة المعالم ،و�أن تك ��ون على �أجندة رام اهلل يوم االثنين الموافق (.)2012/12/10
الوزارة والهيئات المحلية وتعلن مع بداية العام.
•�أن يك ��ون هن ��اك مق ��ر معتم ��د للجن ��ة كغرف ��ة في درو�س وعبر
الوزارة مث ًال مع ختم وعنوان وا�ضح.
خالل فت ��رة العمل التي ا�ستمرت �سبع ��ة �أ�شهر ،كان
•�أن تك ��ون ميزاني ��ة عم ��ل اللجن ��ة و�آلي ��ة ال�ص ��رف ال ب ��د من الخ ��روج بدرو� ��س وعبر لال�ستف ��ادة منها
فيه ��ا وا�ضحة ومحددة من ��ذ بداية العم ��ل وت�شمل م�ستقب ًال ومنها:
الم�صروفات الإدارية والقرطا�سية والتنقل.
•�إن عم ��ل اللجن ��ة ومهما تحققت �ش ��روط ال�شفافية
•�أن يتم ا�صدار دليل لعمل اللجنة مع تو�ضيح للآلية
وتعديل اال�ستمارة و�آلية التقييم.
•�أن يت ��م تحديد رئي�س اللجن ��ة من قبل وزير الحكم
المحلي ،ليقوما مع ًا باختيار الأع�ضاء لها.

(طبيع ��ة المع ��ززات كم� � ًا ونوع� � ًا ،وم ��دى انعكا� ��س
الإنج ��ازات الت ��ي تحقق ��ت ،ومدى الجه ��د المبذول
لتوفير ه ��ذه المعززات ،وتقييم محتويات المعززات الهيئات المحلية الفائزة
مقارنه مع باقي الهيئات المحلية).
كان ��ت الهيئ ��ات المحلي ��ة الفائ ��زة بالجائ ��زة لعام
•وقد ارت� ��أت اللجنة و�ض ��ع وزن للآليات �أعاله
( )2012هي:
على النحو الآتي:
•فئ ��ة البلدي ��ات (�أ+ب) :بلدي ��ة الخلي ��ل بالمرتب ��ة
(تقيي ��م الهيئ ��ة المحلية من خالل ا�ستم ��ارة الهيئة
الأول ��ى ثم بلدي ��ة نابل� ��س بالمرتبة الثاني ��ة وبلدية
 ،%20وتقيي ��م الهيئ ��ة المحلي ��ة من خ�ل�ال ا�ستمارة
�سلفيت بالمرتبة الثالثة.
المواط ��ن  ،%40وتقيي ��م الهيئة المحلي ��ة من خالل
•فئ ��ة البلديات فئ ��ة (ج+د) :بلدية تف ��وح بالمرتبة
الزيارة الميداني ��ة  ،%10وتقييم الهيئة المحلية من
خالل المعززات .)%30

�ستواجه ببع�ض االنتقاد من البع�ض.

•�إن العمل يتطلب بذل جهد ووقت ،والأن�سب �أن يكون
ع�ضو اللجنة ممن يتوافر له الوقت لهذا العمل.
•�أن يت ��م �إع�ل�ام الجه ��ات الفائ ��زة قب ��ل الحف ��ل
الختام ��ي ،للت�أكد من تواجدها يوم االعالن ب�شرط
الحفاظ على �سرية النتائج قدر الإمكان.
•�أن يت ��م الت�أكد من برنامج الحفل كام ًال مع الوزارة
قبل �إعالنه.
•�أن يت ��م االنتب ��اه �أكث ��ر لم ��ن تعط ��ى ل ��ه ال�شهادات
والدروع يوم الحفل.
•�أن يت ��م االتفاق م�سبق ًا مع ال ��وزارة عن �آلية ت�سليم
ال�شهادات والدروع قبل يوم الحفل.

وعق ��دت اللجن ��ة ع ��دة اجتماع ��ات وعل ��ى �أكثر من
م�ست ��وى منه ��ا توجيهي ��ة مع وزي ��ر الحك ��م المحلي
ووكي ��ل ال ��وزارة وخم�س ��ة ع�ش ��ر اجتماع� � ًا لأع�ضاء
اللجن ��ة وخم�سة اجتماعات لأع�ض ��اء لجنة الإعالم،
وقد �شكلت اللجنة عدد ًا من اللجان لمتابعة مو�ضوع
الجائزة كانت كالآتي:
(اللجن ��ة الإعالمي ��ة ،ولجن ��ة متابع ��ة اال�ستم ��ارة
وتحليل النتائج ،ولجن ��ة خا�صة با�ستدراج عرو�ض
ال�ش ��ركات وتحليلها ،ولجنة و�ض ��ع معايير التقييم
ودرا�س ��ة اال�ستبان ��ة ،ولجن ��ة �إع ��داد البرو�ش ��ور
الخا�ص بالجائزة).
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ا�ستمرار ونجاح ومباركة
ر�شا �سليمان

العالقات العامة والإعالم

�صدي ��ق الحك ��م المحلي فهي قامت لم ��دة �سنتين على التوال ��ي بتمييز قطاع الحكم
المحلي مع الإعالميين وطبيعة التعاون مع قطاع الإعالم ،لذا ن�شيد بباقي الوزارات
ب�أن تحذو حذو وزارة الحكم المحلي بهذه الجائزة والتجربة الفريدة من نوعها.

�إن الإيم ��ان بم ��ا تعم ��ل وبنتيجة م ��ا تقدم يق ��ودك في النهاي ��ة لأهداف ��ك النبيلة،
فبالجه ��د ال�صادق والأعم ��ال الد�ؤوبة ت�سي ��ر بالخط المت�صاع ��د المر�سوم باتجاه
خطط ��ك اال�ستراتيجية والفرعي ��ة ،حيث جائزة ال�صحفي �صدي ��ق الحكم المحلي
كان ��ت وما زالت تح�ص ��د �صداقات وعالقات مثمرة بين قط ��اع الحكم المحلي من
جه ��ة وبين ال�صحفيين ونقابة ال�صحفيين من جهة �أخرى وبلم�سات �ألمانية ت�ضفي
على الم�شروع �صورة �أنقى.
لقد حر�صنا ف ��ي هذه الجائزة على توخي الم�صداقية وال�شفافية مع النف�س ،والتي
�ستلقي بظالله ��ا على المتناف�سين وي�شعرون بجدية ونزاه ��ة هذا الحدث الم�ستمر
بتكافل جميع الجهات الم�شاركة.
م ��ن جهته تح ��دث وزير الحكم المحلي المهند�س خالد فه ��د القوا�سمي عن تجربة
الجائ ��زة وم ��دى تاثيرها الإيجابي على قط ��اع الحكم المحلي وتغيي ��ر في ال�صورة
الذهني ��ة لدى المواط ��ن .كما �أ�شادت ال�سي ��دة وولف ممثلة جمهوري ��ة المانيا لدى
فل�سطي ��ن بالتعاون بي ��ن فل�سطين والمانيا ف ��ي جميع المج ��االت و�أن هذه الجائزة
المهم ��ة ه ��ي نت ��اج مه ��م للتوا�صل وتو�ضي ��ح �أعم ��ال القط ��اع والم�شاري ��ع المنفذة
والمع�ضالت التي يجب التعامل معها في الم�ستقبل.
كما �أكد نقي ��ب ال�صحفيين �أن وزارة الحكم المحلي ،من �أهم الوزارات التي تتعاون
م ��ع الإعالميين ول ��ذا هي ال ��وزارة الأكثر تواجد ًا ف ��ي الإع�ل�ام الفل�سطيني ،وذلك
لحجم عملها والقطاع الكبير الذي ت�شرف عليه ،وال�سبب الأهم هو جائزة ال�صحفي
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وكان ذل ��ك في احتفال ال�صحف ��ي �صديق الحكم المحل ��ي بتاريخ ()2013/2/11
ف ��ي فندق الموفمبيك ف ��ي رام اهلل ،تم فيه توزيع جوائز على الإعالميين عن العام
المن�ص ��رم ( )2012في جميع مجاالت الإعالم (المكت ��وب ،والمرئي ،والم�سموع،
والت�صوي ��ر) وكان االحتف ��ال مز ّين� � ًا بح�ضور ثلة م ��ن ال�صحفيي ��ن المرموقين في
فل�سطي ��ن وبح�ض ��ور مندوبين عن الوكاالت والم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية من تلفزيونات
و�إذاع ��ات و�صح ��ف ووكاالت �أنباء ،...كما كان االحتفال برعاي ��ة الوزير القوا�سمي
وبح�ض ��ور ممثل ��ة جمهورية الماني ��ا االتحادية ل ��دى فل�سطين ال�سي ��دة بربرا وولف
وم�ؤ�س�س ��ة التع ��اون الألمانية ( )GIZالداعم ��ة لهذا االحتفال ونقي ��ب ال�صحفيين
د.عبد النا�صر النجار �شركا�ؤنا في الجائزة.
وقام ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي ف ��ي ه ��ذا االحتف ��ال بتوزي ��ع �شه ��ادات على ثالث
مجموع ��ات من ال�صحفيي ��ن الذين �شاركوا في دورات تدريبي ��ة في مجال التحقيق
اال�ستق�صائ ��ي م ��ن جميع �أنح ��اء ال�ضفة بمن فيه ��م طالب �سنة �أخي ��رة �إعالم من
جمي ��ع جامعات ال�ضفة الغربي ��ة بواقع (� )15صحفي ًا ف ��ي كل دورة و ( )21طالب ًا.
وه ��ذا التدري ��ب كان من مخرجات جائ ��زة ال�صحفي �صديق الحك ��م المحلي لعام
( )2011وا�ستم ��رار ًا للتعاون مع نقابة ال�صحفيي ��ن ...وبنا ًء على ذلك فقد فتحنا
المجال للط�ل�اب من تخ�ص�ص الإعالم للم�شاركة ف ��ي التناف�س على هذه الجائزة
لع ��ام ( )2012وللأعوام القادمة ،حي ��ث قدمت م�ؤ�س�سة التع ��اون الألمانية جائزة
�إ�ضافي ��ة لهم وفاز عنهم الطالب محم ��د عواودة عن فئة الإعالم المكتوب للطالب
من جامعة بيرزيت.
وهذا يقودنا �إلى ذكر �أ�سماء الفائزين لعام ( )2012من جميع الفئات وهم:

الإعالم الم�سموع:

فق ��د فاز عن فئة الإعالم الم�سموع :ال�صحفي م�صطفى الجوهري – �إذاعة �صوت
فل�سطين – جنين -الذي قدم تقرير ًا حول المواءمة بين القانون والواقع (المواءمة
البيئي ��ة للمعاقين) بالجائزة الأولى ،وجدير بالذكر �أن ال�صحفي الجوهري هو من
الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة الب�صرية ،وقد عر� ��ض عليه نتيجة لذل ��ك الم�شاركة في
م�سابقات عالمية.

تجارب ونجاحات
�أما الجائزة الثانية فكانت من ن�صيب محمد العزموطي  -راديو القمر – �أريحا -
عن تقرير حول مجال�س الخدمات الم�شتركة.
والجائزة الثالثة للإعالمية ريما الجمرة � -إذاعة �صوت فل�سطين  -رام اهلل  -عن
برنامج �أر�ض و�سما (وادي قانا).

الإعالم المرئي:
�أم ��ا بخ�صو�ص فئة الإع�ل�ام المرئي فقد تم حجب الجائ ��زة الأولى من قبل لجنة
التحكي ��م لعدم ا�ستيفاء ال�ش ��روط ،في حين �إن الجائ ��زة الثانية كانت من ن�صيب
الإعالمي �أحمد حب ّية -تلفزيون فل�سطين -رام اهلل -عن تقرير م�صور حول المياه
العادم ��ة (قرية الجيب� /شمال القد�س) ،كما نال الإعالمي حمزة الخطيب وكالة
وف ��ا -الخليل الجائزة الثالثة ،حيث قدم تقري ��ر ًا م�صور ًا حول تفكيك وتق�سيم ثم
ح ��رق النفايات ال�صلب ��ة الإ�سرائيلية داخل التجمع ��ات ال�سكانية (�إذنا  /الخليل)
و�إعادتها لمواد خام �إلى �إ�سرائيل.

الإعالم المكتوب:
وف ��ي مج ��ال الإعالم المكت ��وب فاز بالجائ ��زة الأولى ال�صحفي �ش ��ادي عبد اهلل-
�صحف ��ي و�إعالمي حر من طولك ��رم عن تحقيق �صحفي ح ��ول («الحفا�صي» تمثل
الع�ص ��ر الحجري في القرن الواح ��د والع�شرين) .وكانت الجائ ��زة الثانية لب�سام
�أب ��و ال ��رب -من وكالة الأنباء الفل�سطينية وف ��ا– رام اهلل -حيث قدم تقرير ًا حول
�إ�صابات وا�ستي ��اء من تلك ؤ� البلدية عن تعبيد �شارع في البيرة� ،أما الجائزة الثالثة
فذهب ��ت لل�صحفي منت�ص ��ر حمدان – جري ��دة الحياة الجدي ��دة -رام اهلل -عن
تقري ��ر (اتفقوا عل ��ى القوائم واختلف ��وا على المنا�ص ��ب – التدقيق ف ��ي التقارير
المالية والإدارية للهيئات المحلية ال�سابقة قد يهدد «قوائم التوافق»).

الت�صوير:
وبالن�سبة للت�صوير فقد نالت الجائزة الأولى الإعالمية رغدة عدوي من  -تلفزيون
فل�سطي ��ن-رام اهلل -عن �صورة لقرية بتير غرب بيت لحم ،حيث �أن ال�صورة تعبر
ع ��ن جدار ال�ضم والف�صل العن�صري الذي يعمل االحتالل على �إقامته في القرية،
والأرا�ض ��ي الت ��ي يمر منه ��ا قطار لل�سك ��ة الحديدي ��ة والتي هي عبارة ع ��ن �أرا�ض
للمزارعي ��ن وتعد م�ص ��در دخلهم الرئي�سي ،يذكر �أن ه ��ذه هي منطقة المدرجات
الزراعية التي �سوف تدخل الئحة التراث العالمي» .وحول الجائزة الثانية فح�صل

عليه ��ا الإعالم ��ي ع�صام الريماوي -جري ��دة الحياة الجدي ��دة -رام اهلل� -صورة
لالنتخاب ��ات .والإعالمي مجدي ا�شتيه الم�ص ��ور الفوتوغرافي وكالة (�أ�سو�شييتيد
بر�س) -رام اهلل حاز على الجائزة الثالثة � -صورة لتراكم النفايات.
ولقد تم تكريم الحكام الذين كانوا لبنة �أ�سا�سية في عملنا وهم الآتية �أ�سما�ؤهم:
ح ��كام فئة الإعالم المرئ ��ي (الأ�ستاذة نور عودة مديرة مرك ��ز الإعالم الحكومي
والناط ��ق با�سم الحكومة الفل�سطينية ،والمخرج عب ��د ال�سالم �أبو الندى خبير في
تطوير الإع�ل�ام ورئي�س جمعي ��ة المخرجي ��ن الفل�سطينيين لل�سينم ��ا والتلفزيون،
والأ�ستاذ �أ�سامة عبد اهلل محا�ضر في جامعة النجاح الوطنية).
حكام فئة الإعالم الم�سموع (الأ�ستاذ نبهان خري�شة محا�ضر في جامعة بيرزيت-
وع�ضو في نقابة ال�صحفيين ،والأ�ستاذ وليد ن�صار مدير �شبكة راديو �أجيال و�أنغام
الإذاعية ،والأ�ستاذ ايهاب الجريري مدير �شبكة راية الإذاعية).
ح ��كام فئ ��ة المكت ��وب (الدكت ��ورة وداد البرغوثي محا�ض ��ر في جامع ��ة بيرزيت،
والأ�ست ��اذ �أيمن الم�صري محا�ضر ف ��ي جامعة النجاح ،والأ�ست ��اذ �صالح م�شارقة
محا�ضر في جامعة بيرزيت).
حكام فئة الت�صوير (الأ�ستاذة روال حلواني محا�ضرة في جامعة بيرزيت ،والأ�ستاذ
جم ��ال الع ��اروري م�صور �صحفي ومحا�ضر ف ��ي الكلية الع�صري ��ة ،والأ�ستاذ عالء
بدارنة م�صور الوكالة االوروبية).
كم ��ا ت ��م تكريم الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية الت ��ي تعاملت مع ق�ضاي ��ا الحكم المحلي
(وكالة مع ًا ووكالة وفا وال�صحف المحلية الثالث وتلفزيون فل�سطين وراديو راية
وراديو �أجيال).
وكان االحتفال بمثابة ملتقى �إعالميين محترفين واعالميين قيد التمر�س (طالب
�إع�ل�ام) منطلقين بفرحة لدخول عالم ال�صحاف ��ة ،وغمرت وزارة الحكم المحلي
فرح ��ة غامرة لنجاح ه ��ذا الجهد والتجم ��ع الرائع الذي جمعنا ف ��ي ذلك الزمان
والمكان والذي نطمح في ا�ستمراره لل�سنوات القادمة.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن ه ��ذا الع ��ام ( )2013يحم ��ل مو�ضوع ًا مح ��دد ًا للجائ ��زة وهو
الم�شارك ��ة المجتمعي ��ة والم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة التي ت�سع ��ى الوزارة م ��ن خاللها
للو�صول �إلى ال�صورة الأقرب لخدمة المواطن وت�سهيل �أمور حياته وم�شاركته.
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تجارب ونجاحات

عراب ��ة ( )45,000دونم ،وع ��دد �سكانها في عام
( )11,146( )2010ن�سم ��ة ،ويوج ��د فيه ��ا �سب ��ع
مدار� ��س (واح ��دة تابع ��ة لوكالة الغ ��وث) ،ويوجد
عدنان حممد مو�سى
مدر�س ��ة ثانوية للبن ��ات ع ��ام (� ،)2012أما �شبكة
رئي�س البلدية
الكهرباء فتغطي ( )%99.5من المباني ال�سكنية،
و�شبك ��ة المي ��اه تغط ��ي ( )% 98.5م ��ن المبان ��ي وق ��د تم انتخاب المرحوم  /عفيف محمد الح�سن
ال�سكنية وتتم �إنارة ( )% 80من �شوارع البلدة .رئي�س ًا للبلدية.

تق ��ع عرابة إ�ل ��ى الجنوب م ��ن مدين ��ة جنين على
بع ��د ثالث ��ة ع�ش ��ر كيلومت ��ر ًا ،عرفه ��ا الكنعانيون
با�سم (دوثان) �أما بخ�صو�ص ت�سميتها (عرابة)،
فاختلف ��ت الأ�سب ��اب فمنها من يق ��ول �أنها �سميت
بهذا اال�سم ن�سبة إ�ل ��ى النبي اعرابيل ،ومنهـم من
قال �أنه ��ا اخت�صار لـ (على رابية) �أي على منطقة
مرتفعة ومن �أهـم المعال ��م الأثرية فيها:تل دوثان
وت ��ل المحفر ،والجامع ال�شمال ��ي ،وق�صور �آل عبد
الهادي ،و�سرايا �آل أ�ب ��و عبيد وهي مواقع تاريخية الر�ؤية التنموية لعرابة:
بنيت في �أواخر القرن التا�سع.
انطالق� � ًا م ��ن ت�شخي� ��ص واق ��ع عرابة ال ��ذي ق ّدم
المنطلق ��ات والمق ّومات والمح� � ّددات المح ّلية في
تقع عراب ��ة على تلة مرتفعة تمتد م ��ن ال�شرق �إلى
البلدة م ��ع الأخذ بعين االعتب ��ار ال�سياق الإقليمي
الغ ��رب ،وتو�سع ��ت البل ��دة عمراني ًا باتج ��اه �أفقي
والوطن ��ي وتطلع ��ات وطم ��وح �أه ��ل البل ��دة ف ��ي
لت�شم ��ل الواديين المحاذيين لتلك التلة حتى و�صل
م�ستقب ��ل �أف�ض ��ل لبلدتهـ ��م .تمت �صياغ ��ة الر�ؤية
امتدادها الآن �إلى التالل المجاورة وترتفع ()340
التنموي ��ة بم�شاركة وا�سعة من ممثل ��ي الم�ؤ�س�سات
مت ��ر ًا عن �سطح البحر ،وتبتع ��د عن بيت المقد�س
والجمعيات واللج ��ان المختلفة ومن خالل �سل�سلة
باتج ��اه ال�شم ��ال نح ��و ( )100كيلومت ��ر ويحدها
طويلة من ور�شات العمل .واتفقوا على ر�ؤية تنموية
من ال�شمال قرى كفي ��رت وكفرقود ،ومن الجنوب
م�شتركة لعرابة:
فحم ��ة وعج ��ة ،و�شرق ًا مرك ��ة وقباطي ��ة وبرقين،
وغرب� � ًا النزلة ويعب ��د .وموقعها وطبيع ��ة الأرا�ضي «عرابة خ�ضراء جذابة ذات طابع �سياحي وزراعي
ال�سهلي ��ة يجعله ��ا معتدل ��ة المناخ ،وي�ص ��ل مع ّدل واقت�صادي متقدم ونه�ضة تعليمية وثقافية متميزة
الأمط ��ار المو�سمية (ال�شتوي ��ة) حوالي خم�سمائة بمخط ��ط هيكل ��ي متط ��ور وعالق ��ات اجتماعي ��ة
ملم .وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي ال�سهلية والجبلية في مترابطة وم�شارك ��ة مجتمعية فاعلة لتبقى �شريان ًا
حيوي ًا متو�سط ًا لمدن ال�شمال».

ت�أ�س�س ��ت بلدي ��ة عراب ��ة ع ��ام ( ،)1963حيث بد�أ
ال ��دوام فيه ��ا بتاري ��خ ( ،)1963/ 9/ 22وكان ��ت
م�ؤلفة م ��ن ( )11ع�ض ��و ًا برئا�س ��ة مت�صرف لواء
جني ��ن ،وكان يقوم مقام رئي�س البلدية المرحوم/
محم ��ود عبدالفتاح العار�ض ��ة ،وفي �سنة ()1966
ج ��رت انتخاب ��ات مجل�س بلدي جدي ��د ،وتم تعيين
المرح ��وم  /عفيف محمد الح�س ��ن رئي�س ًا للبلدية
دون خو�ض االنتخابات.
وف ��ي �سن ��ة ( )1972أ�ج ��رت �سلط ��ات االحت�ل�ال
الإ�سرائيل ��ي �أول انتخاب ��ات ف ��ي زم ��ن االحتالل،
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وف ��ي �سن ��ة ( )1976ج ��رت انتخاب ��ات جدي ��دة
النتخ ��اب مجل� ��س بلدي جدي ��د ،وقد ت ��م انتخاب
المرح ��وم  /محم ��ود عبدالفتاح العار�ض ��ة رئي�س ًا
للبلدية حت ��ى توفي ع ��ام ( )1985وبعدها �أنتخب
المرح ��وم  /غالب خليل �أبو �ص�ل�اح رئي�س ًا للبلدية
م ��ن قب ��ل الأع�ض ��اء ،وف ��ي �سن ��ة (� )1996أُقي ��ل
المجل� ��س المنتخ ��ب وت ��م تعيي ��ن لجن ��ة بلدية من
قب ��ل وزارة الحك ��م المحلي برئا�س ��ة � /أنور �أحمد
عزالدين.
وبتاريخ ( )2004 / 1 / 18تم تكليف  /ن�صر �آدم
نعيم ،من قبل الحكم المحلي رئي�س ًا للجنة ت�سيير
�أعمال البلدية.
وفي تاري ��خ ( )2004 / 12 / 23جرت انتخابات
المجل� ��س البل ��دي الم�ؤلف م ��ن ( )13ع�ضو ًا وتم
انتخ ��اب � /أدي ��ب محم ��د عبدالفت ��اح العار�ض ��ة

تجارب ونجاحات

رئي�س� � ًا للبلدي ��ة( ،وف ��ي  )2012/10/20ج ��رت
انتخاب ��ات جدي ��دة للمجل�س البل ��دي الم�ؤلف من
( )13ع�ض ��و ًا وتم انتخاب  /عدنان محمد �سعيد
مو�سى رئي�س ًا للبلدية.

�أهم التحديات التي تواجه بلدية عرابة:

•نق�ص مياه ال�شرب خا�صة في ف�صل ال�صيف.
•عدم وجود �شبكة �صرف �صحي.

•الإنجازات خالل ال�سنوات ال�سبع الما�ضية:

•ترميم ق�صرين من ق�صور البلدة القديمة.

•بناء م�ستو�صف �صحي.

•تعبيد �شوارع داخلية (عدة مراحل).

•بناء مدر�سة �أ�سا�سية للبنات ،حيث �أ�صبح عدد
المدار�س في البلدة ثماني مدار�س.

•�صيان ��ة �شبك ��ة الكهرب ��اء و�إ�ضاف ��ة مح ��والت
جديدة وتغيير ال�شبكة �إلى كوابل معزولة.

•�إ�ضاف ��ة غ ��رف �صفي ��ة ووح ��دات �صحي ��ة
للمدار�س.

•�إ�ضافة خطوط ناقلة للمياه.

•وجود خلل في عدادات الكهرباء م�سبقة الدفع
(النظام الم�صري).

•بناء وت�شطيب مجمع تجاري ومجمع لل�سيارات.
•�شق العديد من الطرق الزراعية.

•الدي ��ون المتراكم ��ة عل ��ى المواطني ��ن من ��ذ
ع�شرات ال�سنين.
•المناط ��ق الم�صنفة (ج) والتابع ��ة لالحتالل
الإ�سرائيلي ،مما يعيق عملية التو�سع العمراني.

•�إنج ��از م�ش ��روع ت�صري ��ف مي ��اه الأمط ��ار
(جزئي).

•�إنجاز مخطط هيكلي جديد.
•بناء جدران ا�ستنادية.
•بناء وت�شطيب قاعة متعددة الأغرا�ض في المتنزه.

•�ضع ��ف القدرة الكهربائية وع ��دم وجود رافعة
كهرباء.

•عمل متنزه بم�ساحة ( )14دونم ًا.

•وجود م�ستعمرة مابو دوثان من الجهة الغربية
للبلدة.

•بناء وت�شطيب مبنى نادي �شباب عرابة ومبنى
نادي الطفل الفل�سطيني.

•تركيب عدادات الدفع الم�سبق للكهرباء.
•عمل خطة تنموية ا�ستراتيجية.
•بناء طابق جديد لمقر البلدية.
•تجميل مدخل البلدة.

•الحاجة �إلى تنفيذ ال�شارع الرئي�سي.

�أهم الطموحات المرجو تحقيقها:
•حفر بئر ارتوازية للمياه.

•عمل �شبكة �صرف �صحي.
•تغيير عدادات الكهرباء م�سبقة الدفع (النظام
الم�صري) �إلى عدادات �أحدث و�أدق.
•رفع القدرة الكهربائية من ( )1ميجا �إلى ()3
ميجا واط.
•�شق وتعبيد ال�شارع الرئي�س.
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تجارب ونجاحات

�آرامية الفوك (ال�شوك) فوالذية الهمة خ�ضراء الواقع
وادي فوكي ��ن قري ��ة فل�سطيني ��ة تنت�ش ��ر وتنب�س ��ط
مبانيه ��ا على جانب ��ي الوادي من جهت ��ه ال�شمالية
وعلى نهايات المنح ��درات الغربية لجبال القد�س
– الخليل ،عل ��ى بعد ( )13كيلومتر ًا �إلى الغرب
م ��ن مدين ��ة بيت لح ��م ،ترتفع عن م�ست ��وى �سطح
البحر ( )640متر ًا ،وعدد �سكانها ( )1300ن�سمة
وفق ًا لأخر اح�صائية.
وتح ��د القرية م ��ن ال�شمال بقايا قري ��ة القبو التي
هدمت عام ( )1949ومن ال�ش ��رق ال�شمالي قرية
حو�سان وم ��ن ال�شرق قرية نحالي ��ن ومن الجنوب
قري ��ة الجبعة� ،أما من الغرب فخ ��ط الهدنة الذي
ت ��م تر�سيمه ف ��ي �أيار ع ��ام ( )1949بعد �شهر من
توقي ��ع اتفاقية الهدن ��ة بي ��ن الأردن و�إ�سرائيل في
جزي ��رة رود�س في الراب ��ع من ني�س ��ان (،)1949
وه ��و الخط الذي ق�س ��م �أرا�ض ��ي وادي فوكين �إلى
ق�سمي ��ن هم ��ا :منطق ��ة (�صنا�صين) الت ��ي بقيت
تح ��ت ال�سيطرة الإ�سرائيلية ،وم ��ا تبقى من وادي
فوكي ��ن الحالي الذي الحق بالمملك ��ة الأردنية في
حينه .ووراء خط الهدنة توجد قرى العرقوب التي
احتلت عام ( )1948ومنها على �سبيل المثال قرى
التنور وبيت عطاب ودير الهوى وعالر وام الرو�س
وبي ��ت نتيف ور�أ� ��س �أبو عمار وديرب ��ان و�صو ًال �إلى
قريتي بيت جبرين وزكريا غرب ًا.
وكلمة (فوكي ��ن) تعود ب�أ�صلها إ�ل ��ى اللغة الآرامية
القديم ��ة (ف ��وك) وتعن ��ي ال�ش ��وك وحرف ��ت م ��ع
الزم ��ن �إلى (فوكين) لي�صب ��ح معنى وادي فوكين
(وادي ال�شوك) ،وت�سمى الواد الأخ�ضر لخ�ضرتها
الدائمة عل مدار ال�سنة.
وتبل ��غ م�ساحته ��ا قب ��ل ع ��ام ()12000( )1948
دون ��م ،وبعد النكب ��ة تعر�ضت للنه ��ب والم�صادرة
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خ�ل�ال عملي ��ات الم�ص ��ادرة و بن ��اء الم�ستعمرات
الجاري ��ة منذ منت�صف ال�سبعيني ��ات وحتى اليوم،
�أحمد �سكر
ولم يتبق من �أر�ضها �سوى م�ساحة ( )3500دونم،
رئي�س جمل�س قروي وادي فوكني
والمخط ��ط الهيكل ��ي للقري ��ة يق ��ف عل ��ى م�ساحة
( )198دونم� � ًا فق ��ط وباق ��ي الم�ساح ��ة عر�ض� � ًة
حمولتي ��ن هم ��ا :المنا�صرة والح ��روب ويتفرع من
للم�صادرة.
حمولة المنا�صرة ع ��دة عائالت هي :عطية و�سكر
وق ��د تعر�ض ��ت القري ��ة لعملية هدم ب�شع ��ة نفذتها ومفرح والأقرع وع�ساف.
الق ��وات الإ�سرائيلية ع ��ام ( ،)1948ونجت بع�ض
البي ��وت فقط من عمليات اله ��دم تلك ،وفي العام الم�ستعمرات والقرية:
( )1956عادت القوات الإ�سرائيلية و�شنت هجوم ًا
كما يوا�صل االحتالل �سيا�سة الم�صادرة وال�سيطرة
على القرية وبعد �سل�سلة من التهديدات والعمليات
على الأر� ��ض فقد �أقام الم�ستعم ��رات الإ�سرائيلية
الع�سكري ��ة الإ�سرائيلي ��ة عل ��ى �أهال ��ي القري ��ة تم
ف ��ي الجه ��ة ال�شرقي ��ة م ��ن القرية على ج ��زء من
ترحيلهم ف�سكنوا مخيم الدهي�شة لالجئين.
�أرا�ضيها وهي م�ستعم ��رة هدار بيتار والتي �أن�شئت
وق ��د وا�صل �أهالي وادي فوكي ��ن ال�سكن في مخيم ف ��ي العام ( ،)1978وم�ستعمرة بيتار عيليت والتي
الدهي�ش ��ة لالجئي ��ن ،وف ��ي ال�صب ��اح م ��ن كل يوم ب ��د�أ �إن�شا�ؤه ��ا في الع ��ام ( )1985والت ��ي بدورها
يتوجه ��ون �إلى قريته ��م لتعمير �أر�ضه ��م الزراعية تتو�س ��ع عل ��ى ح�س ��اب �أرا�ض ��ي الق ��رى المحيط ��ة
والعمل فيها حتى �ساع ��ات الم�ساء ثم يعودون �إلى نحالي ��ن وحو�س ��ان ،وم�ستعمرة ت�س ��ور هدا�سا من
الناحي ��ة الغربية من القرية ،و�أ�صبحت قرية وادي
مخيم الدهي�شة.
فوكي ��ن محاط ��ة بالم�ستعم ��رات الإ�سرائيلي ��ة من
وف ��ي نهاية �شه ��ر �آب ( ،)1971ب ��د�أت اجتماعات جمي ��ع الجه ��ات ،كما و�ضع ��ت �سلط ��ات االحتالل
متوا�صل ��ة �ش ��ارك فيه ��ا العدي ��د من �أهال ��ي وادي المخطط الهيكلي وهو �أ�شبه ب�سجن للقرية يمنعها
فوكين ،وناق�ش خاللها المزارعون و�أهالي القرية من تو�سعها الطبيعي ،مما �أدى �إلى اكتظاظ البناء
اقت ��راح العودة �إلى القرية وال�شروع في �إعادة بناء فالم�ساحة الم�سموح لل�س ��كان با�ستخدامها للبناء
وادي فوكي ��ن من جدي ��د ،واتف ��ق الم�شاركون بعد فقط ( )198دونم ًا ،واالحت�ل�ال الإ�سرائيلي يمنع
�أن اقتنع ��وا بالفك ��رة وتحم�سوا لها ب� ��أن يتم �إقناع تو�سي ��ع المخط ��ط الهيكل ��ي للقري ��ة ،وف ��ي الوقت
الأهالي باالن�ضمام لحملة العودة ال�سلمية للقرية ،الحالي تتعر�ض القري ��ة لهجمة ا�ستعمارية �شر�سة
والتي تمت بتاريخ ( ،)1972/2/16وبذلك حققت ته ��دد بابت�ل�اع م�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن �أرا�ضيها،
قري ��ة وادي فوكين �سابقة ف ��ي التاريخ الفل�سطيني حي ��ث هناك مخططات لبناء وح ��دات جديدة في
ب�صفته ��ا �أول قرية فل�سطينية مهج ��رة عاد �أهلها م�ستعمرات بيتار عيليت وت�سور هدا�سا.
�إليها بعد م ��ا يزيد عن �ستة ع�شر عام ًا من اللجوء
ف ��ي مخي ��م الدهي�ش ��ة ،حي ��ث تتك ��ون القرية من ناهيك ع ��ن اعت ��داءات م�ستوطن ��ي الم�ستعمرات

تجارب ونجاحات
الم�ستمرة على المزارعين ،وخالل العام ()2012
قام ��ت �سلط ��ات االحت�ل�ال بتقدي ��م اخط ��ارات
لو�ض ��ع اليد عل ��ى ( )2500دونم جدي ��دة معر�ضة
للم�ص ��ادرة ل�صال ��ح بن ��اء الم�ستعم ��رات وج ��دار
ال�ضم والف�صل العن�صري.
ويعمل غالبية الأهالي في الزراعة كحرفة رئي�سة،
حي ��ث الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة الخ�صب ��ة حباها اهلل
بنعم ��ة ينابيع الم ��اء التي تزيد ع ��ن �سبعة ينابيع،
وتمتاز خ�ضراواتها بالج ��ودة العالية ولذة الطعم،
لكن ما يحدث من ا�ستيطان ا�ستعماري وم�صادرة
الأرا�ض ��ي �شوه جمال الطبيعة ف ��ي القرية وعر�ض
ينابيعها لخطر التلوث و�أ�ضعف من ا�ستدامتها.

الإ�سالم ��ي للتنمي ��ة – ج ��دة ،بقيم ��ة بلغ ��ت
( )170000دوالر.

�صورة بعد �شق �شارع الب�ص

�صورة قبل �شق �شارع الخلة
�صورة قبل تنفيذ الم�شروع

�صورة بعد �شق �شارع الخلة
�صورة لم�ستوطنة بيتار عيليت المحاذية للقرية

�أهم الآثار الموجودة في القرية:

•خربة تبنة وتقوم على قرية تمنة الكنعانية.
•دير بعل وهو دير بيزنطي يقع على قمة جبل.
•كني�س ��ة تع ��ود للع�صر البيزنطي تق ��ع على نبع
ماء.

�صورة بعد تنفيذ الم�شروع

•م�ش ��روع �شق طريق الب�ص والخلة :الممول من
جمعي ��ة التنمي ��ة الزراعية من خ�ل�ال م�شروع
تح�سي ��ن م�ست ��وى المعي�ش ��ة ،وبقيم ��ة بلغ ��ت
( )22192دوالر ًا ،و�ساه ��م المجل� ��س القروي
بـ (.)%25

•م�شروع �شق وتو�سيع طريق المعلقات:
المم ��ول من جمعي ��ة التنمية الزراعي ��ة من خالل
م�ش ��روع تح�سي ��ن م�ست ��وى المعي�ش ��ة ،بقيمة بلغت
( )26751دوالر ًا� ،ساه ��م المجل� ��س الق ��روي ب� �ـ
(.)%25

•هن ��اك بع�ض الخ ��رب وهي( :خرب ��ة �سربالة،
وخربة فرا�ش التي تعود للع�صر اليوناني).
•هن ��اك الكثي ��ر م ��ن الكه ��وف المنحوت ��ة ف ��ي
ال�صخ ��ر والت ��ي تع ��ود إ�ل ��ى ع�ص ��ور مختلق ��ة
وت�سمى (النماوي�س).
•الم�سج ��د الحالي �أقي ��م على �أنقا� ��ض م�سجد
عمري بني في عهد الخليفة عمر بن الخطاب
�أيام الفتح الإ�سالمي.

�صورة قبل �شق �شارع الب�ص

�أه���م الم�شاري���ع الت���ي نفذه���ا المجل����س
القروي خالل العام (:)2012
•م�ش ��روع ت�أهيل ال�ش ��ارع الرئي� ��س الممول من
الم�ص ��رف العرب ��ي للتنمي ��ة االقت�صادية في
افريقي ��ا ب� ��إدارة �صن ��دوق الأق�صى -البن ��ك

زيارة وزير الحكم المحلي ومحافظ بيت لحم �إلى
القرية بتاريخ ()2012/2/23
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تجارب ونجاحات
•م�شروع ت�أهيل قنوات المياه الزراعية:
المجل�س القروي يقوم بتنفيذ الم�شروع حالي ًا بدعم من
برنام ��ج خلق فر�ص العمل في وكالة الغوث .و�سيت�ضمن
الم�ش ��روع �إعادة ت�أهي ��ل لقنوات المي ��اه الزراعية و�شق
قن ��وات جديدة ،ويهدف �إلى تح�سين جودة عيون المياه
وتعزيز ا�ستدامتها ،و�سيتم ت�أهيل نحو ( )1.5كيلومتر
ب�شكل جزئي وكلي لبع�ض المناطق.

الم�شاريع الحالية:

•م�شروع �إنارة �شوارع القرية

الم�ش ��روع قيد التنفي ��ذ و�سيتم االنتهاء م ��ن تنفيذه في
الأيام القادم ��ة ،وتقوم �شركة الكهرب ��اء حالي ًا بزراعة
الأعم ��دة وتمدي ��د ال�شب ��كات ،والمجل� ��س الق ��روي قام
ب�ش ��راء وحدات الإنارة و�سيتم تركيبها بعد االنتهاء من
تمديد ال�شبكات.

أ�ه���م احتياج���ات القري���ة والم�شاري���ع قي���د
الت�صميم تلبية الحتياجاتها:
ي�سع ��ى المجل� ��س بالتع ��اون م ��ع الم�ؤ�س�س ��ات المحلي ��ة
لت�صمي ��م خط ��ة ا�ستراتيجي ��ة للقري ��ة ،تت�ضم ��ن �أهم
االحتياجات والأولويات التي يجب العمل عليها ،وب�شكل
عام ف�إن القرية بحاج ��ة �إلى مجموعة من االحتياجات
�أهمها:

عاب ��ود ه ��ذه القرية الوادع ��ة التي �ضرب ��ت جذورها في
عمق التاري ��خ ،قطعة من ف�سيف�ساء ه ��ذا الوطن ،ت�سكن
�أهله ��ا وم ��ن عا�شره ��ا �أينما توجه ��ت بهم �سب ��ل الحياة
وتعي� ��ش فيه ��م بمواقعه ��ا الخالب ��ة ...ه� ��ؤالء ينتم ��ون
لبع�ضهم بروابط عميقة وعادات وتقاليد وما�ض وحا�ضر
وم�ستقب ��ل م�شت ��رك .وم�ش ��رق .بع ��د �أن ه ��د�أت معرك ��ة
االنتخاب ��ات المحلي ��ة ،ت�سلمنا مهامنا ف ��ي �إدارة مجل�س
قروي عاب ��ود ،وهنا تك�شف �أمامنا الحم ��ل الذي حملناه
�أنا وزمالئي ،و�أ�صبحت نظرتنا �إلى قريتنا مختلفة و�أكثر
م�س�ؤولية وعند ا�ستالمي ن�سختي من مفتاح باب المجل�س
نظ ��رت �إلى مبنى مجل�سنا الذي ي�ش ��كل مبناه المتوا�ضع
حالة جم ��ع بين القديم والحديث ،بن ��اه الأجداد كعيادة
طبية وقاعة �أُ�ضيفت �إليه� ،إنها عابود التي نع�شق ونحب.

• إ�ع ��ادة ت�أهي ��ل �شوارع القري ��ة الداخلي ��ة وتو�سيعها
وتعبيدها بطول ثالثة كيلومترات.

يبل ��غ عدد �س ��كان عابود الت ��ي تقع في �شمال غ ��رب رام اهلل
وتبع ��د عنه ��ا ( )30كيلو مت ��ر ًا ( )2200ن�سم ��ة ،وتطل على
ال�ساح ��ل الفل�سطيني في نهاي ��ة �سل�سلة جبلية ،حيث من قمة
جب ��ل بربارة يك ��ون �أمام ��ك ال�ساحل ومدينة الل ��د ومطارها
لتكون �شاهد ًا على حا�ضر فل�سطين ال�صعب...

•بناء مقر للمجل�س القروي.
•م�شروع تو�سي ��ع المخطط الهيكل ��ي للقرية ،خا�صة
و�أن المخطط الحالي ( )198دونم ًا فقط.
•بناء( )10غرف �صفية لمدار�س القرية.
•ت�أهيل �ساحات المدار�س وبناء �أ�سوار لمحيطها.
•تعبيد طريق الب�ص طول ( )2كيلومتر.
•تعبيد طريق الواد بطول ثالثة كيلومترات.

•م�شروع �إن�شاء حديقة عامة:
الم�ش ��روع قي ��د التنفيذ حالي� � ًا بالتعاون بي ��ن المجل�س
الق ��روي وجمعي ��ة مزارع ��ي بي ��ت لحم وجمعي ��ة تنمية
ال�شب ��اب ،بتمويل من جمعية كنائ� ��س البروت�ستانت في
�سوي�سرا ،بقيمة ( )14000دوالر.

•م�شروع �إن�شاء ملعب ريا�ضي خما�سي.
•م�ش ��روع بن ��اء قاع ��ة ثقافي ��ة وريا�ضي ��ة متع ��ددة
الأغرا�ض.
•�إعادة ت�أهيل لمباني تراثية قديمة.
•م�ش ��روع ت�أهي ��ل ممر �سيل مي ��اه الأمط ��ار ال�سنوية
وبناء خزان للمياه.
•م�ش ��روع �إن�شاء خيمة �سياحية بيئي ��ة على الأرا�ضي
الزراعي ��ة لت�شجي ��ع عملي ��ة الت�سوي ��ق للمنتوج ��ات
الزراعية.
•تركيب �إنارة بالطاقة ال�شم�سية للمزارعين.

�صورة لموقع الم�شروع
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•م�شاريع لدعم الم ��زارع وتعزيز �صموده على �أر�ضه
�أمام مخططات االحتالل ومطامعه.

و�أُطلق عليها ا�س ��م عابود ن�سبة لتعدد المعابد فيها ،كما ورد
ف ��ي ياق ��وت الحموي (معجم البل ��دان) ،وكذلك ف ��ي ر�سالة
الماج�ستي ��ر للأ�ست ��اذ ابراهيم ني ��روز ،الت ��ي حملت عنوان
المفق ��ود في كنائ� ��س عابود ،حيث احتوت عل ��ى ت�سع كنائ�س
وباق منه ��ا ثالث كنائ�س حديث ��ة .تتمي ��ز بالت�سامح وتج�سد
وح ��دة ال�شع ��ب وتعاي� ��ش الديانتي ��ن ال�سماويتي ��ن الإ�س�ل�ام
والم�سيحي ��ة منذ الق ��دم .وفيها الكثير من الآث ��ار التاريخية
للديانتي ��ن وي�س ��ود الوف ��اق والت�آل ��ف بي ��ن �أهله ��ا وتربطهم
عالقات متينة تراعي خ�صو�صية كل ديانة.
الإنج ��ازات الت ��ي تم ��ت في عه ��د المجل� ��س ال�ساب ��ق وقامت
بالإ�ش ��راف عليه ��ا والم�ساع ��دة ف ��ي تنفيذه ��ا وزارة الحكم

تجارب ونجاحات
االحت�ل�ال يقوم بالتدمي ��ر وم�صادرة حت ��ى الهواء ،فهو
م ��ن قام بن�سف وتدمير كني�س ��ة بربارة التاريخية بحجة
�أمنية ،زائفة .كما قام بمنع تقديم الخدمات كما يجب،
حيث من ��ع �إقامة مكبات النفايات عل ��ى �أر�ضنا ،وكذلك
تن ��كات الن�ضح من القي ��ام بعملها و�سلب المي ��اه و�أغلق
الطري ��ق الرئي�س الذي يربطها بالق ��رى المحيطة ،مما
�شكل افقار ًا للقرية و�أهلها.

ح�سني عبد املجيد الربغوثي
نائب رئي�س املجل�س القروي

المحلي ،مدخل عابود الرئي�سي وبع�ض ال�شوارع الفرعية.

�إن قري ��ة عاب ��ود قدم ��ت قواف ��ل م ��ن ال�شه ��داء والأ�سرى
و�ساهم ��ت في االنتفا�ضتين والث ��ورة الفل�سطينية من �أجل
اع�ل�اء �ش�أن الوط ��ن وتحريره م ��ن براثن االحت�ل�ال .لذا
ت�ستح ��ق من ��ا كل جهد مب ��ذول لخدمتها .ل ��ذا �أتوجه لكل
وزارة وكل م�ؤ�س�س ��ة وكل م�س� ��ؤول وكل مواطن �أن ي�ساعدنا
ف ��ي النهو�ض بقريتن ��ا وخدمتها ،كما أ�ح ��ث على النهو�ض
بالري ��ف الفل�سطين ��ي ككل و�أخ�ص الق ��رى التي تعاني من
جدار ال�ضم والف�صل العن�صري.

واليفوتني �أن �أتقدم بال�شكر لوزارة الحكم المحلي ومختلف
احتياجات القرية
مديرياته ��ا عل ��ى جهده ��ا المبذول ف ��ي رعاي ��ة التجمعات
تعان ��ي القري ��ة م ��ا تعانيه بقي ��ة الق ��رى الفل�سطيني ��ة ،التي ال�سكني ��ة م ��ن مدن وق ��رى وما تقدم ��ه من توجي ��ه ورعاية
تتالم�س مع الخط الأخ�ضر من اقتطاع وم�صادرة الأرا�ضي للمجال�س القروية.
ب�ش ��كل جائر على يد �سلطات االحت�ل�ال لإقامة جدار ال�ضم وعابود التي ا�شتهرت بالزجل والموال ال�شعبي ،البد من
والف�صل العن�صري ،حيث فقدت عابود �ستة االف دونم من �أن أُ�مثلها من هذا المقام و�أقول:
�أرا�ضيها و�أ�صبحت خلف الجدار وال يمكن الو�صول �إليها.
وهن ��اك طريق التفافي ابتل ��ع الكثير م ��ن �أرا�ضيها واقتلع
�أ�شج ��ار الزيت ��ون ،الت ��ي كان ��ت ت�ش ��كل �أم�ل ً�ا وم�ستقب�ل ً�ا
لأ�صحاب الأر�ض.
يعاني �أهل القرية معاناة كبيرة في الو�صول �إلى �أرا�ضيهم
ومنهم من ح ��رم من اال�ستفادة منه ��ا وفقد م�صدر رزقه
ف ��ي تل ��ك الأرا�ضي ،مم ��ا �شكل �ضائق ��ة اقت�صادي ��ة لأهل
القري ��ة ودف ��ع بالكثير منهم للبحث ع ��ن عمل في رام اهلل
وخارج الوطن.
وم ��ن �أجل تعزيز �صمود �أهلنا ف ��ي �أر�ضهم والمحافظة على
وجود القري ��ة والنهو�ض بها ،البد م ��ن تقديم خدمات تلبي
متطلبات االقامة فيها وتوفير الحياة الكريمة لأهلها ،وعليه
الب ��د من دع ��م الم�ؤ�س�سات والجمعيات وال ��وزارات و�أجهزة
دولتن ��ا العتي ��دة لتوفي ��ر البني ��ة التحتي ��ة من �شب ��كات مياه
ومج ��اري وطرق معبدة و�أخرى زراعية ،والطموح �إلى �إن�شاء
مناط ��ق زراعية و�صناعية و�سياحي ��ة ،والعمل على ا�ستغالل
كل �شبر من �أرا�ضينا للنهو� ��ض باالقت�صاد الريفي وت�شجيع
�أبن ��اء القرية الذي ��ن اغتربوا بالع ��ودة �إليه ��ا واالقامة فيها
واال�ستثمار وت�شغيل �أبنائها.

نالم�س الغيم
ون�سيمات ال�صيف تداعب وجوهنا
تجفف عرقنا
تجوب غنيمات �سفوحه
يجتمع عليه الرعيان
ناي ي�صدح في المكان
ويرغول يلهب الأ�شجان
ن�سوة تجوبه
تلتقط الزعتر
وفي واديه ت�أخذ ال�شومر
�ضحكات
�أغنيات
�إنه جنتنا
قبلتنا
يرقبنا
يبت�سم لب�سمتنا

جبلنا

يبكي �ألما اذا ال�شوك ت�سلل لقدمنا

يطل على بيوت قريتنا

من الال مكان �أتاه ثعبان

يحر�سها

�سكنه

�أ�صبح لنا عنوان

�شن علينا العدوان

يحت�ضنها

بنى جحر ًا ومغت�صبة

يعطيها الأمان

هجرت الرعيان

نت�سابق �إليه وعليه

وتفرق ال�صبيان

يلتقينا بذراعيه ويح�ضننا

هجرت مالعبنا

يحنو على طفولتنا

�سالت دموع جبلنا

يولد لدينا العنفوان

يتردد �صدى عويله في الوديان

يحملنا �إليه

�أين �أنتم؟

يعلو بنا �إلى قمته

�أعيدوا �إلى الأمان
عاهدناه

نالعبه يالعبنا

وما زلنا ن�صارع الثعبان
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تجارب ونجاحات

�إل ��ى ال�شم ��ال من مدينة القد� ��س وعلى بعد ( )12كيل ��و متر تقع قرية راف ��ات الكنعانية
الأ�ص ��ل والتاريخ وبتعداد �سكان ��ي ( )2500ن�سمة� .سيا�سة التهوي ��د والعزل ف�صلتها عن
المدين ��ة المقد�س ��ة كحال جاراته ��ا الأخريات وباق ��ي المناطق الفل�سطيني ��ة .ولعل هذا
الموقع ال ��ذي ت�شارك فيه حدود ثالث بلديات هي (البيرة ،ورام اهلل ،وبيتونيا) �أك�سبها
ميزة وخا�صية غاية في الأهمية من نواح عدة.
تبل ��غ م�ساح ��ة القري ��ة ( )4500دونم ،تمت م�ص ��ادرة �أكثر من ن�ص ��ف م�ساحتها ب�شكل
ع�شوائ ��ي وعلى مراحل وف ��ي فترات مختلفة الدعاءات �أمنية واهي ��ة ،فكان ما �صودر في
بن ��اء جدار ال�ضم والف�صل العن�ص ��ري ،ولتو�سعة مع�سكر عوف ��ر� ،إ�ضافة �إلى �شق طريق
التفافي من ال�شمال ي�ؤدي �إلى معبر بيتونيا.

الآثار الموجودة في البلدة:

�سامر طه

م�س�ؤول امل�شاريع يف املجل�س القروي

•تو�سيع وت�أهيل الطريق الرئي�س الم�ؤدي �إلى رام اهلل.
•تعبيد الط ��رق الترابية الفرعية و�شق طرق زراعي ��ة جديدة وتعبيدها ،مما
كان له الأثر الوا�ضح في �إحياء مناطق بكاملها.
•�إن�شاء وتجهيز الطاب ��ق الثاني من مدر�سة رافات الأ�سا�سية بعد التو�سعتين
الأولى والثانية.
•�إن�شاء مبنى المركز الريا�ضي مجهز ب�أف�ضل و�أحدث التجهيزات والمعدات
الريا�ضية الإلكترونية.
•�إن�شاء ملعب �أولمبي بمقايي�س دولية ب�أ�سوار ومدرجات.

ت�ض ��م القرية العديد م ��ن ال�شواهد والآثار القديم ��ة من �أبرزها مجم ��ع البلدة القديمة
وم�سجده ��ا ،والعديد من الكهوف ال�صخري ��ة المنحوتة والتي ت�ستخ ��دم لغر�ض ال�سكن
•�إعادة ت�أهيل وتحديث كامل ل�شبكة المياه في القرية.
وبع�ضه ��ا لدفن الموتى ،ومقام قديم لأج ��داد العائالت الموجودة فيها وهي عائلة (طه،
وق ��د ت ��م منذ �شه ��ر ت�شرين الأول م ��ن الع ��ام ( )2012الما�ضي مبا�شرة العم ��ل ب�إن�شاء
و�ضيف اهلل ،وال�شيخ ،ومحمد ،و�أبو ح�سان ،وعلقم ،وحمدان ،وعمر ،وحبا�س).
مدر�س ��ة ثانوية نموذجي ��ة و�صديقة للبيئة ل إلن ��اث بتكلفة تتجاوز الملي ��ون دوالر بتمويل
م�شترك من �أربع دول اوروبية �صديقة.
تطور الهيئة المحلية:
عل ��ى �ضوء التح ��ول ال�سيا�سي الذي �شهدت ��ه الأرا�ضي الفل�سطينية ع ��ام ( )1994عقب في حي ��ن ال يزال الأهالي ومجل�سه ��م ينتظرون الكثير من االحتياج ��ات ،والتي يت�صدرها
توقي ��ع اتفاقية �أو�سلو وما ترتب على ذلك من �إن�شاء للم�ؤ�س�سات ،وبالتالي م�أ�س�سة العمل م�شروع ال�صرف ال�صحي و�إعادة ت�أهيل طريق رافات -رام اهلل الرئي�س ،الذي بات يربط
وي�صل قرى �شمال و�شمال غرب القد�س بمدينة رام اهلل في �أعقاب العزل وتقطيع الأو�صال
في مختلف المجاالت ،حيث يمكن اعتبار مجال�س الهيئات المحلية من �أهمها.
ج ��راء جدار ال�ضم والف�ص ��ل العن�صري� ،إذ ال يمكن لعجلة التنمي ��ة والتطوير �أن تبطئ �أو
ومجل�س قروي رافات كغي ��ره من الهيئات الأخرى� ،أنيطت به م�س�ؤولية التنمية والتطوير
تتوقف ما بقي الحق والعمل والأمل والحلم المن�شود في بناء الدولة واال�ستقالل الناجز.
وتوفي ��ر �أكبر ق ��در من الخدمات لل�س ��كان ومن خ�ل�ال الإت�صال والتوا�ص ��ل مع الجهات
المعني ��ة المحلي ��ة واالوروبي ��ة والغربي ��ة ،وه ��و ع�ض ��و في مجل� ��س الخدم ��ات الم�شترك كم ��ا يواجه المجل�س العديد م ��ن المع�ضالت في عملية التطوي ��ر وتوفير خدمات حيوية
�أخ ��رى ،لعل من �أهمها قلة ومحدودي ��ة الإيرادات ،ي�ضاف �إلى ذلك وقوع مناطق التو�سع
للتخطيط والتطوير لقرى �شمال القد�س.
والتخطي ��ط وجل م�ساحة القرية �ضمن ما ي�سمى منطق ��ة(ج) التي ال ي�شملها المخطط
يذكر �أن هذا المجل�س ،الذي بد�أ عمله بنواة على �شكل لجنة م�شاريع دون مقر خا�ص ،ا�ستطاع
الهيكلي وال نفوذه.
في �أعقاب بدء الت�شريعات الخا�صة بالهيئات المحلية �أن يخرج �إلى ما هو عليه الآن.
ه ��ذه القري ��ة �شامخ ��ة بعطائه ��ا وت�ضحياتها ،حيث قدم ��ت العديد من ال�شه ��داء الذين
�سقط ��وا على قربان الحرية ومنهم ال�شهي ��د �أحمد جبر عام ( )1936وال�شهيد عبد اهلل
الم�شاريع المنجزة في البلدة:
ط ��ه ( )2007وال�شهي ��د معتز طه في �أحداث النف ��ق ( )1996وال�شهيد �أمين �ضيف اهلل
•�إن�شاء مقر للمجل�س مكون من طابقين وعلى مرحلتين.
(� ،)1967إنا و�إياهم على موعد مع الحرية وبناء دولتنا الم�ستقلة ذات ال�سيادة.
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النوع االجتماعي

�ضم ��ان الم�شارك ��ة ال�سيا�سي ��ة للم ��ر�أة ف ��ي النظ ��ام
ال�سيا�س ��ي الفل�سطين ��ي قانوني� � ًا و�إجرائي� � ًا أ�ح ��د
المحطات التي وقفت عندها المر�أة الفل�سطينية منذ
�إقام ��ة ال�سلط ��ة الوطنية الفل�سطينية ع ��ام (،)1994
وم ��ع المجل� ��س الت�شريعي الفل�سطين ��ي الأول منذ عام
( )1996لل�ضغ ��ط باتجاه قواني ��ن ت�ضمن وجودها في
مراك ��ز �صنع الق ��رار وتعزي ��ز م�شاركته ��ا ال�سيا�سية،
وم ��ا زال ه ��ذا الهدف (تعزي ��ز الم�شارك ��ة ال�سيا�سية
للمر�أة) قائم ًا وتتناول ��ه كافة مكونات الحالة الن�سوية
الفل�سطيني ��ة القائمة من �أط ��ر وم�ؤ�س�سات ن�سوية وفي
مقدمتها االتحاد العام للمر�أة الفل�سطينية.
وق ��د كان التطل ��ع العتم ��اد مب ��د�أ التميي ��ز الإيجاب ��ي
ف ��ي القواني ��ن االنتخابي ��ة ل�صال ��ح الم ��ر�أة (الكوتا)
أ�ح ��د أ�ه ��م الآلي ��ات الت ��ي تجن ��دت ل�صالحه ��ا جهود
الم ��ر�أة الفل�سطيني ��ة والعدي ��د م ��ن الق ��وى الوطني ��ة
والمجتمعي ��ة .وانطالق� � ًا م ��ن �أن التعددي ��ة المن�شودة
لنظامنا ال�سيا�سي؛ وتو�سيع دائرة الم�شاركة ؛ والعدالة
والم�ساواة والتنمية ...تقت�ضي �أنظمة انتخابية �ضامنة
له ��ذه المفاهي ��م وعليه كان اعتم ��اد الكوتا �س ��وا ًء في
قان ��ون االنتخاب ��ات الع ��ام �أم قانون انتخ ��اب الهيئات
المحلي ��ة .وبمق ��دار م ��ا كان ه ��ذا التوج ��ه ين�سج ��م
م ��ع ال�سع ��ي لتمكي ��ن الن�س ��اء م ��ن ممار�س ��ة حقوقهن
والم�شارك ��ة بر�سم ال�سيا�سات العام ��ة وتمثيل م�صالح
الن�س ��اء والمجتمع م ��ن منظور �آخر ،ف إ�ن ��ه كان خطوة
على طري ��ق م�شاركة ن�سوي ��ة فاعلة ووا�سع ��ة وعري�ضة
ولي� ��س نخبوية وبالتحديد عبر بوابة الفعل في الهيئات
المحلية ،الأم ��ر الذي ي�ؤكد كثيرون على �أنه لم يتحقق
بع ��د تقيي ��م تجرب ��ة الن�س ��اء ف ��ي المجال� ��س المحلية
الأول ��ى ،وبن ��ا ًء علي ��ه تم ا�ستح�ض ��ار نقا�ش ��ات و�أ�سئلة
كثي ��رة عن كيفية ا�ستثمار الكوت ��ا في الهيئات المحلية
لتك ��ون �أداه فاعل ��ة ف ��ي تعزي ��ز الم�شارك ��ة ال�سيا�سية
للم ��ر�أة !!! .وهذه محطة بحاجة للتوق ��ف عندها ،لأن
المعطي ��ات العامة والمخرج ��ات لهذا الإج ��راء الذي
�ضمن وجود ن�ساء ف ��ي الهيئات المحلية لم تمكننا من

تلم�س الم�شاركة الوا�سع ��ة والفاعلة !!!! وذلك لأ�سباب
عديدة تناولها العديد من المهتمين والمهتمات �أهمها
طبيع ��ة التر�شيحات للن�ساء والتي اعتمدت �أبعاد تمثيل
ع�شائ ��ري؛ واقت�ص ��ار دور الن�ساء ف ��ي داخل المجال�س
عل ��ى المه ��ام التقليدية وتحدي ��د ًا على دوائ ��ر خا�صة
بالن�س ��اء ،مم ��ا حافظ ��ت ف ��ي معظمها عل ��ى ال�صورة
النمطية ل ��دور الن�ساء؛ والإغراق ف ��ي برامج التدريب
والتمكين التي ُقدمت للن�ساء والتي �ساهمت ب�شكل هام
ف ��ي تعزيز الق ��درات الذاتية ،ولكنها ل ��م تنعك�س على
الفع ��ل الم�ؤ�س�ساتي لهذه الهيئات ،ول ��م تتمكن العديد
منهن من توظيف هذه الخبرات بال�شكل ال�صحيح،...
وذل ��ك لأ�سباب عدي ��دة منها ما ه ��و مو�ضوعي ارتبط
بمجم ��ل مفاهي ��م عم ��ل المجال�س وتوجهاته ��ا و�أخرى
ذاتي ��ة ،حي ��ث عزفت بن ��ا ًء عليه ��ا الن�ساء ع ��ن خو�ض
معارك التغيير المن�ش ��ودة والم�شاركة الفاعلة ؛ وثالثة
ارتبطت بعدم وج ��ود الإطار الجامع الذي يتولى مهمة
المتابعة والم�شورة والم�ساندة وفتح الآفاق.
والي ��وم �إذ ننتقل إ�ل ��ى مرحلة جديدة م ��ا بعد انتخابات
المجال� ��س المحلية لع ��ام ( ،)2012والتي �شهدت نتائج
�أف�ضل عن �سابقاتها في عامي (� ،)2005 -2004إذ �أن
الجه ��ود التي بذله ��ا االتحاد العام للم ��ر�أة الفل�سطينية
وكافة الم�ؤ�س�س ��ات الن�سوية لتجاوز العديد من الثغرات
ف ��ي مجال تر�شي ��ح الن�ساء للبلديات مث ��ل الدفع باتجاه
تقدي ��م مر�شح ��ات ذات ح�ضور وم�ؤه�ل�ات ؛ اال�ستفادة
من تقيي ��م التجرب ��ة ال�سابقة؛ وعددي ًا العم ��ل مع لجنة
االنتخاب ��ات المركزي ��ة على �ضم ��ان عدم ت� ��آكل الكوتا
المق ��رة( )%20نتيج ��ة احت�س ��اب الأ�ص ��وات ؛ وتوقي ��ع
وثيق ��ة مع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ت�ضمن تر�ش ��ح الن�ساء في
مواق ��ع متقدمة ع ��دا عن ح�صتها بالكوت ��ا وزيادة ن�سبة
تواجده ��ن ف ��ي القوائم م ��ن (� %20إل ��ى � ..،)%30إنها
بع� ��ض الإجراءات والتوجهات الت ��ي �ساعدت في تمكين
الم ��ر�أة من الو�ص ��ول لن�سب ��ة تج ��اوزت ( )%20.6من
مجم ��وع �أع�ض ��اء المجال� ��س بزيادة ملحوظ ��ة عنها في
االنتخابات ال�سابقة مت�ضمنة كفاءات وخبرات جديدة.

دالل �سالمة

ع�ضو الأمانة العامة لالحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية

مجمل هذا الجهد ي�ضعنا �أمام م�س�ؤولية البحث لتوظيف
هذا الح�ضور الن�سوي ب�ش ��كل �أكثر فاعلية ،مما ي�ستدعي
حال ��ة م ��ن التفاع ��ل الإيجابي بي ��ن ع�ض ��وات المجال�س
�أنف�سه ��ن؛ وتبادل الخبرات؛ والأه ��م �إطار ناظم للعالقة
مع الحركة الن�سوية ،والذي يمكن التحاد المر�أة �أن يقوم
به بالتن�سيق مع الحكم المحلي بعيد ًا عن �إغراق ع�ضوات
المجال� ��س ببرام ��ج وتدريبات متك ��ررة ...و�إنم ��ا متابعة
ت�ستدع ��ي توفير المعرف ��ة للمن�شود م ��ن دورهن في هذه
المواقع ؛ والم�ساعدة على توظيف هذه المعرفة في نطاق
م�س�ؤولياته ��ن المحلي ��ة؛ وثالث� � ًا ترجمة �أولوي ��ات الن�ساء
ومحيطهن االجتماعي �ضمن الخطط اال�ستراتيجية لهذه
المجال�س ؛ و�إيج ��اد حالة من التوا�صل الم�ستمر والمثمر
م ��ع جمهور الن�س ��اء على اختالف قطاعاته ��ن ،...وبهذا
نعمل لالنتقال معهن ولي� ��س بهن �إلى مرحلة �أخرى تقود
م ��ن خاللها ع�ض ��وات المجال� ��س (الن�س ��اء) �إلى محطة
الفعل الم�ؤثر في الواقع المحلي.
نع ��م� ...إنن ��ا اليوم �أم ��ام منعطف هام ،يتمث ��ل في �أننا
بحاج ��ة �إل ��ى ا�ستثم ��ار وج ��ود هذا الع ��دد م ��ن الن�ساء
المنتخب ��ات وتوظي ��ف قدراته ��ن ومعرفته ��ن بال�ش ��كل
ال�صحي ��ح للعم ��ل م ��ع مجتمعاته ��ن وتعزي ��ز قدراته ��ن
لتنظيم الفعل الن�سوي في الحيز الجغرافي المحدود...
حتى ال نجه�ض التطلعات الم�أمولة من اعتماد الكوتا.
وف ��ي حال تحقي ��ق ذلك يمكننا تلم� ��س التغيير المن�شود
عل ��ى م�ست ��وى الم�شارك ��ة ال�سيا�سي ��ة ،وبم ��ا يمكننا من
الق ��ول �أن الكوت ��ا كان ��ت �آلية ناجعة لي� ��س فقط ل�ضمان
تمثيل الن�ساء في مراكز �صنع القرار ،بل م�ساهمتها في
تعزيز الم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة وتفعيلها �أفقي ًا.
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النوع االجتماعي

عهد ،طفلة فل�سطينية لم تبلغ بعد ربيعها الحادي ع�شر من
قرية النبي �صالح غرب مدينة رام اهلل ،لفتت �أنظار العالم
�إليه ��ا بتحديها لجنود االحتالل ،الذين اعتدوا عليها وعلى
والدتها النا�شطة ناريمان التميمي و�شقيقتها مرح التميمي
�أثناء م�شاركتهن في م�سي ��رة �سلمية مناه�ضة لال�ستيطان
اال�ستعم ��اري في قرية النبي �صالح في �آب العام (،)2012
وذلك من خالل م�شهد تناقلته و�سائل �إعالم عالمية تظهر
فيه عهد وهي ترفع قب�ضتها في وجه الجنود.

ر�أفت دراو�شة

العالقات العامة والإعالم

ه ��ذا الم�شهد ال ��ذي �سطرته عه ��د في تحديه ��ا للجنود
الإ�سرائيليين ،الذين بدوا �صاغرين �أمام جبروت �صوتها
الم�شبع بالحق والتحدي ،ورغم محاولتهم ا�سكاته برمي
قناب ��ل الغ ��از وال�ص ��وت� ،إ ّال �أن عهد المعت ��ادة على هذه
الأم ��ور حالها كحال �أطف ��ال فل�سطين الذي ��ن ير�ضعون
الع ��زة والكرام ��ة منذ �صغرهم ،كانت ف ��ي كل مرة ترفع
�صوتها بعزيمة وتحدٍ �أكبر ،وتجلجل ب�صوتها «�أن حريتنا
�س ��وف ننتزعه ��ا منك ��م و�أنت ��م �سترحل ��ون من هن ��ا �إلى
المكان الذي جئتم منه ،و�أن بعد كل �سجن حرية».

فبقب�ضته ��ا ال�صغي ��رة المتحدي ��ة و�صوته ��ا ال ��ذي زل ��زل
الم ��كان تحت �أقدام جنود االحت�ل�ال� ،صرخت «واهلل غير
ن�أخذ بث�أر م�صطفى وبث�أر جميع ال�شهداء والأ�سرى وننتقم
منك ��م جميعك ��م» ه ��ذه الكلم ��ات الت ��ي زلزلت به ��ا طفلة
فل�سطينية ل ��م تتجاوز ( )11عام� � ًا ،مجموع ًة من الجنود
الإ�سرائيليي ��ن الذين ت�س ّمروا �أمامها وهي ت�صرخ بكل قوة هذه ال�شجاعة التي �أبدتها الطفلة عهد التميمي ،ت�سببت
في وجوهم وت�شير بقب�ضة يدها �إليهم ال تخ�شى �سالحهم ،ف ��ي منحها جائ ��زة «حنظل ��ة» لل�شجاع ��ة والمقدمة من
�إنها عهد التميمي.
بلدية «با�شك �شهير» في العا�صمة التركية ا�سطنبول.
و�صرخ ��ت عهد في وج ��ه �أحد الجن ��ود قائل ��ة «�إذا قلعتوا ووجهت عه ��د �أثناء ت�سلمه ��ا للجائزة ال�شك ��ر للأطفال
�شج ��رة بن ��زرع �أل ��ف �شج ��رة بداله ��ا ،و�إذا مفك ��ر إ�ن ��ك الأت ��راك الذي ��ن ا�ستقبلوه ��ا ،م�شير ًة �إل ��ى �أن �شخ�صية
ب�سالح ��ك ترهبن ��ي �أو تخوفني ف�شرت وف�ش ��رت �أمك� ،أنا «حنظل ��ة» تثي ��ر فخره ��ا وتمنحه ��ا القوة .ه ��ذا والتقى
فل�سطينية وما بخاف ال منك وال من �سالحك».
رئي� ��س ال ��وزراء التركي رج ��ب طيب �أردوغ ��ان بالطفلة
عهد ووالدتها ،مثني ًا على �شجاعتها ،التي نالت �إعجاب
جميع طالبي الحرية في العالم.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن قري ��ة النبي �صالح تق ��ع �شمال غرب
مدين ��ة رام اهلل وتبع ��د عنه ��ا ( )20كيلومت ��را ً ،وب�سبب
ا�ستم ��رار االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي ف ��ي اال�ستي�ل�اء على
�أرا�ضي القري ��ة والقرى المجاورة� ،ش ��رع �أهالي القرية
بالخروج ف ��ي م�سي ��رات �أ�سبوعي ��ة وفعالي ��ات م�ستمرة
للمطالب ��ة ب�إزال ��ة الم�ستعم ��رة الجاثمة ف ��وق �أرا�ضيهم
و�إعادة حقوقهم الم�سلوبة.
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تتماثل الم ��ر�أة والأر�ض في فل�سطي ��ن ملتحفة التحدي
وال�صم ��ود ،الت ��ي تطل م ��ن تجاعيد وج ��ه �شكرية عبد
الهادي محمد العبد ،المنتمية بعيونها للزمان والمكان
و�إلى قرية النبي �صموئي ��ل الواقعة �إلى ال�شمال الغربي
لمدين ��ة القد� ��س ،على قمة جب ��ل يرتف ��ع ( )885متر ًا
عن �سطح البح ��ر� ،أعلى القمم التي تطل على القد�س.
تح�ضنه ��ا �أر� ��ض م�ساحتها ( )2150دونم� � ًا ،حيث قام
جي�ش االحتالل بع ��د ع ��دوان ( )1967بترحيل �أهلها،
وتدمي ��ر منازلها عام ( ،)1971و�شطب ا�سمها العربي
(النب ��ي �صموئي ��ل) ،و�أطل ��ق عليه ��ا ا�س ��م (ولف�سون)
ن�سب ��ة �إلى الم�ؤ�س�س ��ة التي تبرعت بمبال ��غ كبيرة لبناء
الم�ستعمرة المقامة على �أرا�ضيها الم�صادرة.
خل ��ف تجاعيد وج ��ه ه ��ذه الثمانينية تختف ��ي حكايات
وم ��رارات تحكي لنا ع ��ن ال�شقاء والأل ��م ،وعن المكان
ال ��ذي يحتله الوجع ،لق ��د ترملت الحاج ��ة �شكرية قبل
ع ��ام ( ،)1967لكنها ورث ��ت عن والدها ح ��ب الأر�ض
وتحم ��ل الم�س�ؤولية ف ��ي الدفاع عنه ��ا والحفاظ عليها،
فكم حرثته ��ا على حمارها رغم مر�ضه ��ا ،وكم تحدت
وم ��ا زال ��ت تل ��ك المح ��اوالت الإ�سرائيلي ��ة المتك ��ررة
باال�ستيالء على جميع �أر�ضها.
لق ��د ا�ستطاع ��ت الحاجة �شكري ��ة ب�إرادته ��ا الفوالذية
قه ��ر قطع ��ان الم�ستعمري ��ن ،والوقوف أ�م ��ام تو�سعهم
الكولونيال ��ي ،الذي �سطا على الكثير من �أرا�ضي البلدة
والبلدات المجاورة .فدافعت عن �أر�ضها �ضد الغا�صب
المحتل ،ورف�ضت كافة عرو�ضه المالية ال�سخية ،مقابل
التنازل عن بع�ض الدونمات التي تعود لها.
ق�ص ��ة الحاجة �شكرية تج�سد معاناة الفل�سطيني ،الذي
يحارب وح ��ده من �أجل حماية �أر�ضه أ�م ��ام �آلة اال�ستعمار

قضايا
اعت ��ادت الحاجة �شكرية �أن ت�ستيق ��ظ فجر كل �صباح
لت ��زرع وت ��روي �أر�ضه ��ا بعرقه ��ا وحبه ��ا ،لت�ستيق ��ظ
ف ��ي الي ��وم التالي لت ��رى �أر�ضه ��ا خالية �إ ّال م ��ن جراد
االحت�ل�ال ،لك ��ن �أمله ��ا وحبها وحل ��م �شعبه ��ا يدفعها
دوم� � ًا لل�صبر والتح ��دي ،رغم ا�ستم ��رار االحتالل في
التخريب والتدمير.

�سريا رومانني

من�سقة العالقات العامة والإعالم – مديرية القد�س

العن�صري ��ة الكا�س ��رة ،الت ��ي تري ��د �أر�ض� � ًا خالي ��ة من
�سكانها ،وهي ق�صة كفاح مائتي جندي مجهول يقطنون
القري ��ة ،ويدافعون عن �أر�ضهم بكل ج ��د و�صالبة دون
�أن يلتف ��ت �إليه ��م �أحد ،من�سيون بي ��ن �أ�شجار ال�صنوبر
وزحف االحتالل الذي يهدد حقول زيتونهم.

وذات يوم م�ش� ��ؤوم ا�ستيقظت الحاج ��ة الثمانينية،
لت ��رى �أر�ضه ��ا كم ��ا لم تك ��ن م ��ن قبل فارغ ��ة ،بل
نم ��ا عليه ��ا مح�صول لم تب ��ذره من قب ��ل ،ف�أر�ضها
م�صدر رزقه ��ا الوحيد �أ�صبحت ف ��ي ذمة الغربان،
فوج ��دت نف�سها ذات يوم بال �أر�ض ،وبال زرع ،وبال
مح�صول ،ب ��ل كان مح�صولها الوحي ��د برج ًا عالي ًا
يخرج منه لواقط ت�صدر �أ�شعة �ضارة ت�سبب �أخطر
الأمرا�ض لها ولأهل قريتها.
وق ��ادت الحاج ��ة الثمانيني ��ة مقاوم ��ة جراف ��ات
االحت�ل�ال ،التي ا�ستمرت به ��دم المنازل في قريتها،
تح ��ت ذريعة �أن هناك ت�صدع ًا ف ��ي الأبنية القديمة،
مما �أ�ضحكها قائلة« :يعني هذا كله خوف من �سقوط
البي ��وت علينا» .و�أمام المحاك ��م وقفت تجابه �سطوة
القا�ض ��ي والج�ل�اد وكان �إ�صراره ��ا بالحف ��اظ على
�أر�ضها وبيتها �صورة ح ّية وحقيقية لكفاح �شعبنا �ضد
هذا العدو الغا�شم.

ورغ ��م �أن الأر�ض بحاجة �إل ��ى �سواعد قوية تعمرها،
لك ��ن الحاج ��ة �شكري ��ة الوحي ��دة �إ ّال م ��ن �إرادته ��ا
وكرامته ��ا ت�سع ��ى منذ ال�صب ��اح الباكر �إل ��ى �أر�ضها
وتق ��وم بقط ��ف ثمار العن ��ب والتين وال�صب ��ر وتقوم
ببيعها ،وف ��ي مو�س ��م الزيت ��ون يتحق ��ق �سروره ��ا نعم ه ��ذه الحاجة �شكري ��ة كر�ست عمره ��ا وعهدها
و�سعادته ��ا وزي ��ت مقد�س ه ��و م�صدر رزقه ��ا الذي ووعده ��ا م ��ن �أجل ه ��ذه الأر� ��ض ،ف�أ�صبح ��ت رمز ًا
لل�صم ��ود والتحدي ،ي�شار ل ��ه بالبنان في قرية النبي
تعتا�ش منه.
�صموئيل .ومن الواجب علينا (م�ؤ�س�سات ومواطنين)
ُيحك ��ى �أن الحاج ��ة �شكري ��ة ت ��زرع وتبن ��ي! ،وق ��وات �أن نق ��ف وقف ��ة الحاج ��ة �شكري ��ة ونتكام ��ل م ��ع هذا
االحتالل تقلع وتدمر!
النموذج الم�شرف ،الذي له كل التحية واالكبار.

م .هاين كيد

مدير عام الإدارة العامة للم�شاريع

تعر�ضت �أرا�ضي الدول���ة الفل�سطينة لمنخف�ض
ج���وي عميق ف���ي ال�سابع من كان���ون الثاني من
الع���ام الحالي وم���ا �صاحبه م���ن �أمطار غزيرة
جدا ،وهو
ورياح �شدي���دة وموجة �صقيع ب���اردة ً
الأ�ش���د من نوع���ه منذ ع�ش���رات ال�سنوات ،مما
ت�سبب في وف���اة و�إ�صابة العديد من المواطنين
ج���دا بالمباني
و�إلح���اق �أ�ض���رار مادي���ة كبيرة ً
والمحا�صي���ل الزراعي���ة والمراف���ق العام���ة
و�شبكات ال�صرف ال�صحي والكهرباء.
وي���رى الكثي���ر من ذوي الخب���رة واالخت�صا�ص
�أن �ش���دة المنخف�ض ونتائجه ل���م تكن متوقعة،
ولم ت�ؤخذ لها كل التدابير والإجراءات الوقائية
الالزمة من قبل الجهات المخت�صة ،للتخفيف
م���ن حج���م الأ�ض���رار الت���ي لحق���ت بالمواطن
وممتلكات���ه ،و�أن ه���ذا المنخف�ض الجوي ك�شف
�ضع���ف وه�شا�شة بع�ض جوان���ب البنية التحتية
لطرقات و�شوارع الأرا�ض���ي الفل�سطينية ،حيث
�أدت كميات الأمطار الكبيرة �إلى �إظهار الحفر
الأر�ضية ف���ي بع�ض ال�ش���وارع المعبدة وحدوث
انجرافات كبيرة في التربة المحاذية لها.
وتكم���ن الأ�سباب المو�ضوعي���ة والحقيقية وراء
ع���دم تحمل وق���درة �أجزاء من البني���ة التحتية
الفل�سطينية على ال�صمود �أمام هذا المنخف�ض
ال�شديد في الآتي:
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قضايا
•�صمم���ت م�شاريع البني���ة التحتية من قبل
المكات���ب الهند�سية المخت�صة لت�ستوعب
مو�سم �شتاء عادي ًا تق���ل فيه كمية هطول
الأمط���ار ع���ن ( )700مل���م �سنوي��� ًا ،وما
ح���دث �أن تجاوزت كمي���ة هطول الأمطار
( )300مل���م خ�ل�ال �ساع���ات ف���ي بع�ض
مناط���ق الأرا�ض���ي الفل�سطيني���ةـ� ،أي �أن
ما يق���ارب ن�صف كمية الأمطار قد هطل
في ثالث �ساعات و�أن هطول هذه الكمية
كان غالب ًا موزع��� ًا طيلة ف�صل ال�شتاء في
العقود القليلة الما�ضية.
•التموي���ل المح���دود وال�سق���وف المالي���ة
المر�ص���ودة الم�سموح بها لم�شاريع البنية
التحتية الممولة م���ن الجهات المانحة ال
تتيح للمهند�سين ت�صميم م�شاريع البنية
التحتية وفق ًا للموا�صفات العالمية ،الأمر
ال���ذي ي�ؤثر عل���ى كفاءته���ا وقدرتها على
مقاومة الظروف والأحمال الحرجة جد ًا
كالتي تخللت المنخف�ض المذكور.
•المبال���غ المالي���ة الت���ي تتطل���ب �إع���داد
ت�صامي���م وتنفي���ذ م�شاري���ع مقاوم���ة
وم�ستوعبة لأجواء عا�صفة كالتي ح�صلت
في المنخف�ض المذك���ور �أو �أ�شد منها ،ال
تقارن مع المبال���غ المالية التي تحتاجها
عمليات �إ�صالح الأ�ضرار المادية التي قد
تح�صل مرة كل (� )30سنة �أو �أكثر ،و�أما
فيما يتعلق بالخ�سائ���ر الب�شرية فحجمها
بالع���ادة يتنا�سب تنا�سب ًا طردي ًا مع حجم
الأ�ضرار التي تلحق بالبنية التحتية ،لكن
يتع���ذر �ضمان عدم حدوثها لل�سبب �أعاله
ول�شح الموارد والإمكانات و�شح الخبرات
في كيفية التعامل مع ظروف جوية قا�سية
لم تتعر�ض �إليها �أرا�ضينا ب�شكل دائم.
•البناء الع�شوائي غي���ر المرخ�ص والبناء
في ح���رم الوديان �أع���اق عملية ت�صريف
مي���اه الأمط���ار ب�سال�س���ة ،مم���ا �أدى �إلى
�إح���داث �أ�ض���رار ج�سيم���ة ف���ي المبان���ي
الم�شيدة عل���ى هوام�ش الوديان �أو �أماكن
ت�صريف مياه الأمطار.
•ج���دار ال�ض���م والف�صل العن�ص���ري �أعاق
كذل���ك حرك���ة مي���اه الوديان الت���ي كانت
تتج���ه غرب��� ًا ،ف�أ�صبح ت�صريفه���ا باتجاه
خلف الج���دار بطيئ ًا جد ًا ،مم���ا �أدى �إلى
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تراكمها بكميات كبي���رة وبالتالي �إحداث
�أ�ض���رار كبي���رة ف���ي المناط���ق المجاورة
للج���دار ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى التغيي���ر الذي
ح�صل في ت�ضاري����س المناطق المحاذية
للج���دار ،والذي له �أثر �سلبي �إ�ضافي على
عملية الت�صريف لمياه الأمطار.
•قلة الوع���ي المجتمع���ي والم�ؤ�س�ساتي في
التعامل مع الأخط���ار ،التي تحدث جراء
الأحوال الجوية القا�سية وتوابعها.
وم���ن الم�ستغ���رب �أن يتن���اول البع����ض مو�ضوع
الأ�ضرار التي ح�صلت جراء المنخف�ض الجوي
عل���ى �أنه �أح���د جوان���ب الف�ساد ف���ي م�ؤ�س�سات
ال�سلطة الفل�سطيني���ة �أو الهيئات المحلية ،و�أن
جاهزية م�شاريع البنية التحتية دخلت اختبار ًا
حرج ًا في ه���ذا المنخف�ض ولم تجتازه بنجاح.
�إن هذه النظرة عارية عن ال�صحة تمام ًا كونها
غي���ر مدرو�سة و�ص���درت كردات �أفع���ال و�أقوال
في ظ���روف �أربك���ت الجمي���ع ،حي���ث �أن حجم
الخ�سائ���ر الج�سدي���ة والمادي���ة كان مفاجئ��� ًا
للجميع وغير متوقع ًا.
�إن الدور الإ�شرافي ل���وزارة الحكم المحلي من
خ�ل�ال الإدارة العام���ة للم�شاري���ع مبا�ش���ر ًة �أو
من خ�ل�ال الدوائ���ر والأق�سام الفني���ة للهيئات
المحلية بكافة درجاته���ا في تطبيق الت�صاميم
والموا�صف���ات الفني���ة التعاقدي���ة بحذافيرها،
وح�سبم���ا ت�سمح حج���م التموي�ل�ات وال�سقوف
المالي���ة المحدودة ال يخفى عل���ى �أحد ،ويمتاز
بق���در عالٍ من المهني���ة وال�شفافية ،حيث تتوج
نهاي���ة كل م�ش���روع با�ستالمه م���ن خالل لجان
فنية ي�سمى �أع�ضا�ؤها من جهات فنية متعددة،
حي���ث ت�ؤخ���ذ مالحظاته���م كامل���ة بالح�سب���ان
وتنف���ذ بدقة عالية ل�ضمان جودة وكفاءة و�أمان
الم�شروع قبل ت�شغيله ،وعلى كل حال ف�إن مقولة
«م���ن ال يعمل ال يخطىء» له���ا مكانها �أي�ض ًا في
هذا المجال كما في باقي المجاالت ،لكن لي�س
بالمبالغ���ات التي تناولته���ا العديد من الجهات
الإعالمية �أو بع�ض النا�س الذين ال ننكر روحهم
العالي���ة والوطني���ة المتمثلة ف���ي حر�صهم على
تحقيق الأمان للمواطن الف�سطيني وممتلكاته.

�أرق���ى و�أح���دث مرافق البني���ة التحتي���ة و�أعلى
الم�ستوي���ات التكنولوجية تق���ف �أحيان ًا عاجزة
�أمام منخف�ضات جوية عا�صفة تتعر�ض لها من
حي���ن لآخر ،وتلحق فيها م���ن الخ�سائر ما يثير
حجمها �ش���دة اال�ستغ���راب ،كونها تع���د نف�سها
�أنه���ا على كام���ل الأهب���ة واال�ستع���داد لمواجة
ث���ورات الطبيعة والتي غالب��� ًا تحقق انت�صارات
�ساحقة على الإن�سان.

تو�صي ـ ـ ــات للتقليل من حجم �أي خ�سائر
م�ستقبلي���ة محتملة قد تنجم عن �أحوال
جوية قا�سية:
�أن تب���ادر الهيئ���ات المحلي���ة بتنفي���ذ م�شاري���ع
بني���ة تحتي���ة ،ح�س���ب ما ت�سم���ح ب���ه الإمكانات
ولإنجازها قبل حلول ف�صل ال�شتاء القادم ،و�أن
يت���م تخ�صي�ص مبالغ كافية له���ذا الغر�ض من
الحكومة المركزية والجهات المانحة.
�أن تتفق���د الهيئ���ات المحلي���ة وب�ش���كل دوري
وبخا�ص���ة ف���ي بداي���ة ف�ص���ل ال�شت���اء الودي���ان
التابع���ة لحدوده���ا الجغرافية وتق���وم ب�صيانة
كل العب���ارات و�شبكات ومناه���ل ت�صريف مياه
الأمط���ار وال�صرف ال�صح���ي ،وكذلك معالجة
كافة الحفر ومناط���ق تجمع المياه في ال�شوارع
والطرقات.
�أن تت�ضافر جهود كل الجهات ذات العالقة من
بلدي���ات ودفاع مدن���ي و�شرطة و�أجه���زة �أمنية
لو�ضع خطط ناجع���ة وكفيلة بتفادي �أي �أخطار
م�ستقبلية ما �أمكن.
رف���ع الوعي المجتمعي والم�ؤ�س�ساتي و�صو ًال �إلى
مجتمع وم�ؤ�س�سات قادرة لبذل كل جهد ممكن،
للت�صدي لأية ظروف مماثلة �أو �أ�شد منها.
اال�ستع���داد الكام���ل لتطبي���ق كاف���ة �إج���راءات
ال�سالم���ة عل���ى كاف���ة الأ�صع���دة( :الم���رور،
واالت�صاالت ،والمركبات) وغيرها.
تطوير محط���ات الأر�صاد الجوي���ة التي تواكب
التكنولوجيا الحديثة.

ويج���در التنوي���ه هن���ا �إل���ى �أن���ه حت���ى كب���رى تح�سي���ن جودة العمل في قط���اع الإن�شاءات في
ال���دول المتح�ض���رة والمتقدمة ،والت���ي تمتلك فل�سطي���ن ،وزيادة الرقابة عليه���ا من الحكومة
والجهات المخت�صة.

قضايا

عرب الرما�ضين تجمعان بدويان يقعان �إلى ال�شمال
ال�شرق ��ي الجنوبي م ��ن مدينة قلقيلي ��ة خلف جدار
ال�ض ��م والف�صل العن�صري ،حيث يقطن في التجمع
ال�شمال ��ي ( )180ن�سمة موزعة عل ��ى ( )35عائلة،
وفي التجم ��ع الجنوب ��ي ( )300ن�سم ��ة موزعة على
( )60عائلة.
هذان التجمعان يفتقران �إلى �أدنى متطلبات الحياه
الأ�سا�سي ��ة وال�ضروري ��ة ،وب�ش ��كل خا� ��ص الخدمات
ال�صحية والتعليمية ،حيث يقطن �أهاليهما في بيوت
من ال�صفيح والبال�ستيك والخ�شب وال تتوافر لديهم
المي ��اه والكهرب ��اء وال �أي بني ��ة تحتي ��ة .ويعتم ��دون
ب�شكل رئي�س على تربية الأغنام والموا�شي ويرتادون
با�ستم ��رار مدين ��ة قلقيلي ��ة لت�أمي ��ن متطلباته ��م
الأ�سا�سي ��ة ،كم ��ا يواجه ��ون �صعوب ��ة ف ��ي �إدخ ��ال
الأعالف للموا�شي وذل ��ك بكميات محددة ،وكذلك
ع ��دم مقدرتهم على �إدخال اللح ��وم والدواجن �إلى
التجمع بدعوى �أنه ممنوع �إدخالها �إلى �إ�سرائيل.
وم ��ن الجدي ��ر بالذكر �أن ج ��دار ال�ض ��م والف�صل
العن�ص ��ري جع ��ل ع ��رب الرما�ضي ��ن الجنوب ��ي
محاطي ��ن بم�ستوطن ��ة (الفي ��ه من�شي ��ه) ،حي ��ث
�أ�صبح ��ت هن ��اك بوابت ��ان تتحكم ��ان ف ��ي عملي ��ة
الدخ ��ول والخ ��روج من و�إلى التجم ��ع ويقوم جنود
االحت�ل�ال المتمركزين عليها بت�أخي ��ر المواطنين
ع ��دة �ساع ��ات وتفتي�شهم ج�سدي ًا ،كم ��ا يمنعونهم
م ��ن �إدخ ��ال احتياجاته ��م الأ�سا�سي ��ة م ��ن المواد
التمويني ��ة ،و�أي�ض� � ًا يمنع ��ون طلب ��ة مدار� ��س هذا
التجم ��ع المع ��زول خلف الج ��دار م ��ن التوجه �إلى
مدار�سهم في القرى والتجمعات الأخرى.
وكم ��ا يعاني ع ��رب الرما�ضي ��ن ال�شمال ��ي من �شبح
التهدي ��د الإ�سرائيل ��ي به ��دم ( )24تجمع� � ًا �سكني ًا
بحج ��ة البن ��اء الجدي ��د وع ��دم الترخي� ��ص ،حيث
ي�سيط ��ر عل ��ى الأهال ��ي با�ستمرار هاج� ��س الخوف
وع ��دم اال�ستق ��رار ،فيما ال ي ��زال جي� ��ش االحتالل
ي�ستخ ��دم كاف ��ة �أ�ش ��كال القم ��ع والإذالل على بوابة
ت�سوفي ��م ،بهدف �إجبار الأهالي على ترك �أرا�ضيهم
وهجر المنطقة.

عريب عودة

من�سقة العالقات العامة والإعالم -مديرية قلقيلية

جماعية على عرب الرما�ضي ��ن ال�شمالي والجنوبي
به ��دف ت�ضيي ��ق الخن ��اق عليهم من خ�ل�ال ت�شديد
�إج ��راءات الدخول والخروج عب ��ر البوابات الم�ؤدية
للمنطق ��ة وتهديده ��م �سكانه ��ا به ��دم بيوتهم حتى
ت�ضطرهم للهجرة وترك �أرا�ضيهم.
وم ��ن أ�ج ��ل الحفاظ عل ��ى الأر� ��ض وتعزي ��ز �صمود
المواطني ��ن ف ��ي �أرا�ضيه ��م ،ت ��م ترفي ��ع هذي ��ن
التجمعين م ��ن لج ��ان م�شاريع إ�ل ��ى مجال�س قروية
وذلك من �أجل الحفاظ على كيانهم ووجودهم على
الأر�ض ،وكذلك قامت وزارة الحكم المحلي ب�إن�شاء
عدة م�شاريع حيوية لتثبيت المواطنين على �أر�ضهم
ومنها:
•�إي�صال التي ��ار الكهربائي لع ��رب الرما�ضين
الجنوبي.
•�إن�شاء �شبكة مي ��اه داخلية عن طريق برابي�ش
بال�ستيكية وخط مياه ناقل وم�ضخات.
•�إن�شاء مدر�سة خي ��م تتكون من ثالثة �صفوف
تخدم ع ��رب الرما�ضي ��ن ال�شمالي والجنوبي
و�أبو فردة.

وم ��ن �أه ��م الم�ش ��كالت والمعيق ��ات وال�صعوبات
الت ��ي تواجه عرب الرما�ضي ��ن ال�شمالي والجنوبي
هو االحت�ل�ال وجدار ال�ضم والف�ص ��ل العن�صري،
ورغ ��م كل ذلك �أبى الأهالي الخروج من �أرا�ضيهم
ورف�ضوا كل عرو�ض �سلطات االحتالل الهادفة �إلى
وت�ستم ��ر وتتفن ��ن ق ��وات االحتالل بفر� ��ض عقوبات اال�ستيالء على �أرا�ضيهم.

املهند�س �أ�سعد �سواملة
مدير عام مديرية قلقيلية

كل �شيء �أو ال �شيء
اال�ص ��رار على �أن المتعالين غايته ��م ال تدرك ويلحون في
طل ��ب كل �شيء ،مما يدفعنا �أحيان ًا �إلى االح�سا�س بالعجز
نحو تحقيق ما يطلبون ،ونتجه باالتجاه المعاك�س والت�أكيد
على عدم �إمكانية عمل �شيء قائلين �أحيان ًا:
(م�ش ممكن ،م ��ا تحاول�ش� ،إعمل الل ��ي قلتلك عليه ،هذا
الكالم المفيد و�أنت حر ،بال�ش ت�ضيع وقتك ووقتنا ،عايز
تخل�ص اعمل اللي بقولك عليه).

عقد التعميم
االفراط ف ��ي اطالق �أحكام قطعية متحي ��زة �ضد فئة من
فئات (العمال ،المثقفين ،الب�سطاء ،الن�ساء ...الخ).
واتخ ��اذ موقف متحي ��ز مبدئي منهم قب ��ل التعامل معهم
بافترا�ض �أن كلهم هكذا.

التحيز الم�سبق
الخلل في ادراك المواط ��ن «طالب الخدمة» ومحاولة
ق ��راءة �سلوك ��ه وت�صرفات ��ه م ��ن خ�ل�ال افترا�ضاتك
ال�شخ�صي ��ة الخا�صة ،التي ال يوج ��د ما ي�ؤكد �صحتها،
حي ��ث االنطب ��اع الأول ال يكف ��ي ك�أداة للتعام ��ل م ��ع
الجمهور �سلبي ًا �أو �إيجابي ًا.
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قضايا
عدم ت�صديق النماذج الإيجابية من الب�شر
�أحيان� � ًا ن�ص ��ادف نم ��اذج �إيجابي ��ة م ��ن الب�ش ��ر طالبي
الخدمة ،وغالب ًا م ��ا ي�س�ألون عن ردود �أفعالنا كمقدمين
للخدم ��ة ،وقد نخفق في تدعيم �سلوكه ��م ،مما قد يقلل
حر�صهم على تكرار هذا ال�سلوك مرة �أخرى.

تجاهل �سيكولوجية �صفوف االنتظار
ان ع ��دم ادراك ت�أثير االنتظار عل ��ى طالبي الخدمة،
قد يفوت علين ��ا فر�صة التعامل م ��ع الجمهور ب�صورة
منا�سبة.

عدم احترام م�شاعر طالبي الخدمة
وذل ��ك بتقدي ��م خدم ��ات خا�ص ��ة لم ��ن هم م ��ن داخل
ال�شباك ولي�س من خارج ال�شباك �أو التهديد بترك مكان
الخدم ��ة في حال عدم انتظام الجمه ��ور �أو الدخول في
محادث ��ات جانبية طويل ��ة مع �أحد الزم�ل�اء �أو االفراط
باالهتمام ب�أحد المواطنين على ح�ساب الآخرين.

اعطاء معلومات ناق�صة
االحجام عن االت�صال بالجمهور �أو التهجم عند الإجابة
عل ��ى الأ�سئل ��ة ،والتي تب ��دو الإجابة عليه ��ا بديهية ،مما
يدفع المواطن �إلى مزيد من اال�ستف�سار.

عدم االيمان الداخلي بمفهوم الخدمة
الأمر ال ��ذي يخلق االح�سا� ��س ال�سلبي لتقدي ��م الخدمة
الالزمة للمواطنين ،بافترا�ض �أنك ال تعمل عند �أحد.

تجاه���ل الو�ض���ع النف�س���ي وال�سيكولوج���ي
لطالب الخدمة
�أحيان� � ًا تواج ��ه نم ��اذج ب�شرية تت�س ��م بالتوت ��ر الداخلي
واالنزع ��اج واالح�سا�س بع ��دم الر�ض ��ى ،ل�شعورها بعدم
�إنج ��از ما ج ��اءت من �أجل ��ه ،مما ينعك� ��س عليها ب�صور
عديدة:
•االرتباك �أثناء االنتظار.
•ن�سيان بع�ض الأوراق.
•ن�سيان باقي الر�سوم المطلوبة.
•التدخل عن بعد في عملك.
•محاول ��ة مالحقت ��ك والتق ��رب من ��ك واال�شف ��اق
عليك.
وهذه الأنماط ال�سلوكية تتطلب بال�ضرورة �أ�سلوب ًا مختلف ًا
في التعامل معها ،خا�صة النماذج المتوترة مرحلي ًا.
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تقوم وزارة الحكم المحلي مع الم�ؤ�س�سات الأخرى
المعنية بالتعاون والم�شارك����ة الفاعلة ،خا�صة في
محافظ����ه طولكرم بدع����م ومنا�ص����رة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
وف����ي هذا ال�سي����اق عملت مديرية الحك����م المحلي في
محافظ����ه طولكرم مع الم�ؤ�س�س����ات ذوي العالقة على
ت�شكي����ل (لجن����ة المحافظ����ة للم�ؤ�س�س����ات العاملة مع
الأ�شخا�����ص ذوي الإعاقة) وذل����ك تطبيق ًا للمادة رقم
( )4م����ن القان����ون الأ�سا�سي لع����ام ( )1999المتعلقة
بالأ�شخا�����ص ذوي الإعاقة ،كما �شارك����ت ب�شكل فاعل
ف����ي م�ش����روع تدعي����م ال�شب����اب ذوي الإعاق����ة و�إدارة
�أمل الكرمي
من�سقة العالقات العامة والإعالم  -مديرية طولكرم
حم��ل�ات المنا�ص����رة والت�أيي����د للمطالب����ة بحقوقه����م
وم�ش����روع الدمج والتمكي����ن االقت�ص����ادي لهم ،وذلك
بالتعاون مع جمعية ال�شبان الم�سيحية  /برنامج الت�أهيل ،بال�شراكة مع االتحاد العام للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
وبن����ا ًء علي����ه تمت �صياغ����ة مجموعة من الأه����داف المرتبطة بدع����م ومنا�صرة تطبي����ق القانون
المذكور �أعاله ،التي نلخ�صها بالآتي:
•مواءمة المباني العامة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•ت�شغيل ( )%5من القوى العاملة في الم�ؤ�س�سات.
•توفير ت�أمين �صحي للمعاقين.
•دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدار�س وتوفير البيئة المالئمة لهم.
وت�ش����كل ه����ذه الأهداف خطة �سنوية ت�ش����ارك في �إنجازها مديرية الحك����م المحلي في طولكرم،
وت�سعى ب�أن تكون المحافظة ال�سباقة في الحر�ص على تنفيذ المواءمة البيئية ل�صالح الأ�شخا�ص
نواح اجتماعية ومهنية
ذوي الإعاق����ة ،مم����ا ي�سهم في جعل هذه ال�شريحة فاعلة في المجتمع من ٍ
واقت�صادية �أي�ض���� ًا ،وي�ساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع ،وكذلك في تنفيذ قانون الت�شغيل
الخا�ص بهم.
وم����ن منطل����ق الحر�ص عل����ى خدمة المجتم����ع ككل واالرتق����اء بالأ�شخا�ص ذوي الإعاق����ة ليكونوا
فاعلي����ن وم�شاركين في بناء مجتمعهم وحقهم في المواطنة غير المنقو�صة ،وحر�صت ومازالت
مديرية الحكم المحلي على عمل الآتي:
مواءمة المباني العامة وتوفير مدخل خا�ص و�إ�شارة ت�ساعد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على �إمكانية
الو�ص����ول ،وكذل����ك عمل وحدة �صحية ف����ي الم�ؤ�س�سات ال�ستخدام ذوي الإعاق����ة ،وعليه تم �أي�ض ًا
�إ�ص����دار توجيهات ملزمة للهيئات المحلية بمواءمة الأر�صفة وال�شوارع وتوفير مواقف مخ�ص�صة
ل�سيارات وعربات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

من قلب الوطن
وم����ن خالل ال����دور المجتمع����ي الفاعل ف����ي ال�سي����اق الم�ؤ�س�سات����ي ،فقد
�ساهم����ت مديري����ة الحك����م المحلي من خ��ل�ال اجتماعات ولق����اءات بين
اللجن����ة التن�سيقية والم�ؤ�س�سات المعنية والعاملة ذات العالقة مع ق�ضايا
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بر�سم خطة عمل ترتكز على الآتي:

على مر الع�صور

•توفي����ر قاع����دة بيانات وا�ضح����ة و�شاملة وموحدة ح����ول الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
•عقد لقاءات متلف����زة محلية و�إذاعية مع الم�س�ؤولين للم�ساعدة في
تحقيق الأهداف المرجوة.
•عم����ل تحقيقات �صحفية تتعلق بحق����وق المعاقين من مواءمة بيئية
وتعليم وت�أمين �صحي وت�شغيل.
•�إن�ش����اء �صندوق �ش����كاوى واقتراح����ات في مديرية الحك����م المحلي
ووزارة العم����ل ووزارة ال�ش�����ؤون االجتماعي����ة وت�ش����رف علي����ه لجنة
المحافظة لمتابعة ال�شكاوى واالقتراحات.

الحلقة ال�سابعة

•ا�ص����دار التعاميم والمرا�سالت الالزمة للهيئ����ات المحلية و�إعطاء
التعليمات بمواءمة الأبنية العامة الحكومية و�شبه العامة.
•خ�صم ر�سوم ترخي�ص المباني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•اط��ل�اق حملة توعوية �إعالمي����ة من خالل لجن����ة المحافظة لدعم
القانون وخطة تنفيذه.
•عقد اجتم����اع للهيئات المحلية المنتخبة وذل����ك من �أجل تعريفهم
بالأنظم����ة والقوانين المتعلقة بالخدمات والت����ي تخدم الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وطرح ق�ضاياهم واحتياجاتهم.
•عق����د ور�ش����ات عم����ل م����ع الأهال����ي لدم����ج �أبنائه����م المعاقي����ن في
المدار�س.
•توزي����ع بو�ست����رات ومن�ش����ورات ور�س����وم كاريكاتوري����ة ح����ول قانون
المعاقين وحقوقهم في الم�ؤ�س�سات وو�سائل النقل العام.
•عقد ور�شات عمل مع الم�شغلي����ن لتعريفهم ب�أهمية تطبيق القانون
والآثار الإيجابية له على المجتمع ككل.
•عم����ل (�سبوتات) �إذاعي����ة لل�سائقي����ن لتعريفهم بالقان����ون و�أهمية
تطبيقه.
•عقد ور�ش ��ات عمل للمواطنين والم�ؤ�س�سات غير العاملة مع المعاقين
لتعريفهم بالقانون و�أهمية تطبيقه لرفع م�ستوى الوعي لديهم.
وحيث يعتبر ه����ذا البرنامج هو انطالق للعمل الحقيقي في الخطة ،فقد
�أ�شرف����ت مديرية الحك����م المحلي على توقيع مذكرة تع����اون بين االتحاد
الع����ام للمعوقين والهيئات المحلية في محافظ����ة طولكرم وبالتن�سيق مع
مكت����ب المحاف����ظ .كما تم تحدي����د نهاية �شه����ر حزي����ران المقبل ليكون
موعد ًا لتنظيم احتفال تكريم����ي للهيئات المحلية التي عملت على تنفيذ
بنود المذكرة ،حيث �سيتم خالله تقديم جائزة تكريمية للهيئة الملتزمة
بتطبيق المذكرة.

د.ح�سني عبد القادر
القد�س

انتزع العبا�سيون الحكم من الأمويين في �سنة (130هـجري
 748 /مي�ل�ادي) ،واتخ���ذوا بغ���داد عا�صم���ة له���م ،وخ�ضعت
فل�سطي���ن لحكمهم ومن �ضمنها مدينة القد�س ،التي اهتم
العبا�سي���ون بها وبمكانته���ا الدينية والتاريخي���ة ،وقد �أولى
بع����ض الخلفاء العبا�سيي���ن مدينة القد�س وما تحتويه من
مقد�س���ات �إ�سالمي���ة وم�سيحي���ة عناي���ة خا�ص���ة دون غيرها
م���ن الم���دن الفل�سطيني���ة� ،ضم���ن مراح���ل تول���ي الخلف���اء
العبا�سيين للحكم.
�أو ً
ال :مرحلة �أبو جعفر المن�صور
اهت����م المن�صور بمدينة القد�����س ب�شكل كبير ،حيث زاره����ا في �سنة ()140
هج����ري ،بعد عودته م����ن �أداء فري�ضة الحج ،و�صلى ف����ي الم�سجد الأق�صى،
وق����د عاين الدم����ار الكبير ال����ذي �أ�صاب مدين����ة القد�����س وم�سجدها ب�سبب
الزل����زال الذي �أ�صابها ف����ي نهاية العهد الأموي ،وبع����د م�شاهدة الدمار �أمر
ب�إعادة بناء الم�سجد الأق�صى ،وب�سبب ال�ضيق المالي واالقت�صادي في ذلك
الوقت الذي كان ي�صي����ب الدولة العبا�سية ،فقد �أمر بقلع ال�صفائح الذهبية
والف�ضية التي كانت موجودة على �أبواب الم�سجد الأق�صى و�إعادة �صياغتها
على �شكل دراهم و�إنفاقها في �إعادة بناء الم�سجد.
جملة احلكم املحلي  -العدد  - 15ني�سان 67 | 2013

من قلب الوطن
وق����د �أمر المن�ص����ور �أي�ض ًا من خالل مرا�سلة �أم����راء الدولة العبا�سية
ب�أن يقوم كل �أمير ببناء رواق من �أروقة الم�سجد الأق�صى ،وبعد ذلك
ب�سن����ة جاء المن�صور وزار القد�س م����رة �أخرى ،وقد �أمر ب�أن ي�ضع كل
يهودي ون�صراني و�شم ًا على �أيديهم لأغرا�ض الجزية.
ول����ى المن�ص����ور والي ًا على فل�سطي����ن هو «عبد الوهاب ب����ن �إبراهيم»،
والذي �أ�ساء الت�صرف والمعاملة مع �أهل فل�سطين ب�شكل عام و�أهالي
القد�����س ب�ش����كل خا�ص ،ول����م يترك ف����رد ًا �إ ّال و�أخذ �أموال����ه �سوا ًء كان
فقي����ر ًا �أم غني ًا بحجة دفع الجزية والخراج لبيت مال الم�سلمين ،مما
ح����دا ب�أهل فل�سطين االحتجاج لدى الخليفة على ذلك ،وكان في لقاء
«اب����ن مجير» مع الخليفة المن�صور ال����ذي �س�أله عن �أحوال الم�سلمين
ف����ي فل�سطين ،ف�أخرج طير ًا كان قد نتف ري�شه ،وقال :فارقت البلد يا
�أمير الم�ؤمنين وقد نتفه ابن �أخيك حتى تركه كما تركت هذا الطائر.

ثانياً :مرحلة المهدي بن المن�صور
تول����ى المهدي خالفة الدولة العبا�سية في ع����ام ( )158هجري ،وقد
�أب����دى اهتمام ًا كبير ًا بمدينة القد�س خا�ص����ة الم�سجد الأق�صى ،لكن
م����ا لبث �أن �ضرب فل�سطين وقتها زل����زال �أدى �إلى هدم �أجزاء كبيرة
من الم�سجد الأق�صى الذي �أعاد بناءه �أبو جعفر المن�صور ،مما �سبب
في انقط����اع الم�سلمين عن ال�ص��ل�اة فيه لمدة طويل����ة ،وزار المهدي
القد�����س في عام ( )163هجري و�صلى ف����ي �ساحة الم�سجد الأق�صى
ه����و ومن معه م����ن الم�سلمين ،و�أمر ب�إع����ادة بنائه ،وكت����ب �إلى �أمراء
الم�سلمي����ن ب�أن يقوم كل واح����د منهم ببناء جزء من �أروقته ،فقد قال
المقد�سي الب�شاري «�إن بن����اء الم�سجد الأق�صى هذه المرة تم بعناية
فائق����ة و�أنفقت عليه �أموال طائلة ،وكان البناء يتكون من رواق �أو�سط
كبي����ر يقوم عل����ى �أعمدة رخام يحاط ب����ه من كل جان����ب �سبعة �أروقة
�أخرى موازية له و�أقل ارتفاع ًا».
وازدادت عم����ارة الم�سجد الأق�صى في عهد المهدي ب�شكل كبير ،وقد
أُ�دخ����ل عليه الكثير من التح�سينات و�أقيمت فيه قبة �أخذت زينتها من
الذهب والأحجار الكريمة الملونة والزجاج الملون ،و�أن للم�سجد �ستة
وع�شرين باب ًا ،وهناك باب يقابل المحراب ي�سمى «باب النحا�س».

ثالثاً :مرحلة الخليفة هارون الر�شيد
تول����ى الخليف����ة العبا�س����ي ه����ارون الر�شي����د الحكم في ع����ام ()170
هج����ري ،وقد �أولى �أهتمام ًا كبير ًا بمدينة القد�س ،وفي عهده ح�صلت
�أحداث كثيرة لمدينة القد�س ،خا�صة ال�صراع الذي قام بين القي�سية
واليمني����ة والتي راح �ضحيتها الكثير م����ن �أرواح النا�س ،ف�أمر الر�شيد
وزي����ره جعفر البرمك����ي بالتوجه �إل����ى القد�س من �أج����ل الق�ضاء على
الفتن����ة وال�صراع القبلي فيها ،فالتزم النا�����س ب�أمره و�أخمدت الفتن،
وجرد النا�س من الأ�سلحة والخيل.
وتب���ادل الر�شي���د المرا�سالت م���ع �شارلم���ان �أمبرط���ور الروم في
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ذلك الوق���ت ،والذي قام ب���دوره بمرا�سلة بطارق���ة القد�س الروم،
الأم���ر ال���ذي �أنعك����س �إيجاب ًا عل���ى العالقة بي���ن الدول���ة العبا�سية
والإمبراطوري���ة الرومانية ،وعل���ى �سكان فل�سطي���ن والقد�س بوجه
و�سمح من خالل ه���ذه المرا�س�ل�ات ب�إقامة الكنائ�س
الخ�صو����صُ ،
الديني���ة والم�ؤ�س�س���ات االجتماعية في مدينة القد����س ،وكان ذلك
من �أج���ل خدمة الحجاج الم�سيحيين الوافدين �إلى المدينة ،وتمت
�إقام���ة فندق ودي���ر على جبل الزيت���ون �أحد جبال مدين���ة القد�س،
بالإ�ضافة �إلى مكتبة ثقافية وعلمية.

رابعاً :مرحلة الخليفة الم�أمون
تول����ى الم�أم����ون الخالف����ة العبا�سية في ع����ام ()198هج����ري ،وفي
عهده تعر�ضت مدينة القد�س �إل����ى زلزال �آخر �أ�صاب قبة ال�صخرة
الم�شرفة ب�أ�ضرار كبيرة ،فزار القد�س في عام ()215هجري و�أمر
ب�إع����ادة ترميمها ،وق����د �أزال ال�صناع ا�سم الخليف����ة عبد الملك بن
م����روان م����ن على قبة ال�صخ����رة وكتبوا ا�سم الخليف����ة الم�أمون على
الف�سيف�س����اء الموجودة على القبة ولكنهم �أغفل����وا تغيير ال�سنة التي
حدث فيها هذا الترميم.
لقد �أم����رت �أم الخليفة المقتدر باهلل في عام ()301هجري ب�إ�صالح
قب����ة ال�صخرة وتزويد كل باب من �أبوابها بمدخل خ�شبي فخم ،ولكن
الم�أمون �أمر ببناء الأبواب ال�شرقية وال�شمالية للحرم القد�س وا�ضع ًا
�أبواب���� ًا خ�شبي����ة كبيرة عليها ،وق����د �أجرى بطري����ق القد�س في ع�صره
بع�����ض الإ�صالحات على القبر المقد�س ،و�إ�صالح����ات كبيرة �أجراها
البطري����ق با�سيليو�����س عل����ى كني�س����ة القيام����ة ،التي كانت ق����د ت�أثرت
بالزالزل التي مرت به مدينة القد�س �سابق ًا.
وا�شتهرت مدين����ة القد�س في العهد العبا�سي بالعديد من ال�صناعات
الغذائي����ة والخزفية والزراعي����ة ومنها( :الجبن����ة ،والقطن ،والزبيب
العينوني وال����دوري ،والتفاح ،والمرايا ،وق����دور القناديل) .وفي عهد
الم�أم����ون زار مدينة القد�����س الإمام ال�شافعي وع����دد كبير من علماء
الم�سلمين ،حيث بلغ العلم والفقه في مدينة القد�س مبلغ ًا كبير ًا.
وحر����ص الخلف���اء العبا�سي���ون عل���ى تولية �أمي���ر عبا�سي مق���رب �أو
مخل����ص لوالية فل�سطين ،ومن والته���ا في العهد العبا�سي( :عبد اهلل
بن علي و�أخوه �صالح ،وعبد الوهاب بن �إبراهيم الإمام ،والعبا�س بن
محم���د بن عل���ي ،ومحمد بن �إبراهيم ،ومو�سى ب���ن عي�سى العبا�سي،
و�صالح بن �سليمان العبا�سي ،و�إبراهيم بن المهدي ،وعبد الملك بن
�صالح العبا�سي).
وتم ف����ي العهد العبا�سي بناء عدد من البوائ����ك في �ساحات الم�سجد
الأق�ص����ى ،وهي عبارة عن واجهة مكونة م����ن مجموعة عقود مرتكزة
عل����ى مجموعة م����ن الأعمدة ب�شكل واجهة حجري����ة ،ويتكون في بداية
�أو نهاي����ة كل منه����ا درج يو�صل من �صحن الم�سج����د الأق�صى �إلى قبة
ال�صخرة ،وهذه البوائك هي:

من قلب الوطن
البائك����ة الجنوبي����ة :وتعتبر من �أقدم البوائك ف����ي الم�سجد الأق�صى،
وتتك����ون من ثالث����ة �أعمدة �أ�سطواني����ة في الو�سط تحفه����ا من اليمين
والي�س����ار ركبتان كبيرتان ارتفاعها ( )6.5مت����ر ،وي�صل من خاللها
الم�صل����ي �إلى �ساح����ة الم�سجد الأق�صى �أو م����ا ي�سمى بال�صحن بدرج
حجري تعداده ( )20درجة.

ببنائها الأمير «�أبو القا�سم �أنوجور بن الإخ�شيد» ،وتتكون قاعدتها من
ثالثة �أعمدة رخامي����ة ،وعلى جانبيها من الخارج دعامتان حجريتان
مبنيت����ان ،وهي تحمل �أربعة عقود حجري����ة مدببة ،و�أعالها مزخرف
بمربعات حجرية غائرة ،وعدد درجاتها ( )24درجة تو�صل ال�صاعد
�إلى �صحن قبة ال�صخرة من �ساحة الم�سجد الأق�صى الغربية.

المراجع والم�صادر:
البائك����ة ال�شرقية :وتعد من �أكبر البوائك ح����ول �صحن قبة ال�صخرة
الم�شرف����ة ،وتتك����ون م����ن ركبتي����ن و�أربعة �أعم����دة �أ�سطواني����ة رخامية
ت�ص����ل �ساحة الم�سجد الأق�صى ب�صحن قب����ة ال�صخرة ( )25درجة،
وارتفاعه����ا يبل����غ ( )6.5مت����ر ،وتعتبر م����ن �أهم خ�صائ�����ص العمارة
الإ�سالمي����ة الهتمامها بالتوزيع المت����وازن للعقود ،بحيث �أ�صبح العقد
الأو�س����ط محور ًا تتوزع من حوله العقود الأربعة الباقية ،بالإ�ضافة �إلى
الزخارف الموجودة في �أعاله ب�شكل مربعات حجرية غائرة.

1.1المقد�سي الب�ش ��اري ،محمد بن �أحمد� :أح�سن التقا�سيم
في معرفة الأقاليم ،مطبعة بريل ،لندن)1906( ،م.
2.2الكفاف ��ي زي ��دان و آ�خ ��رون :القد� ��س عب ��ر الع�ص ��ور،
من�شورات جامعة اليرموك،اربد)2001( ،م.
3.3العارف ،عارف :تاريخ قبة ال�صخرة والم�سجد الأق�صى،
ط ،1مطبعة دار الأيتام ،القد�س)1955( ،م.
4.4الحنبل ��ي مجير الدين :الأن�س الجلي ��ل في تاريخ القد�س
والخليل - ،القد�س)1968( ،م.
5.5م�صطف ��ى الدباغ :بالدن ��ا فل�سطين ،الدي ��ار المقد�سة،
بيروت ،من�شورات دار الطليعة )1966( ،م.
6.6اب ��ن الأثي ��ر عل ��ي ب ��ن محم ��د� :أ�س ��د الغابة ف ��ي معرفة
ال�صحابة)7( ،ج ،كتاب ال�شعب ،القاهرة )1970( ،م.
7.7الع�سل ��ي كامل :القد�س في التاري ��خ ،من�شورات الجامعة
الأردنية ،عمان)1992(،م.
�8.8أب ��و الرب هاني :تاريخ فل�سطين في �صدر الإ�سالم ،بيت
المقد�س للطباعة والن�شر ،رام اهلل )2002(،م.
9.9تي�سي ��ر جباره و�أخ ��رون :تاريخ القد� ��س ،جامعة القد�س
المفتوحة )2009( ،م.
1010اليعقوب ��ي �أحمد :البل ��دان ،دار �إحياء الت ��راث ،بيروت،
( )1988م.

البائك����ة الغربي����ة :وتق����ع ف����ي منت�ص����ف الح����د الغرب����ي ل�صح����ن قبة
ال�صخرة الم�شرفة ،ويعود بنا�ؤها �إلى عام ()340هجري ،والذي �أمر
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�أماين �أ�سمر
العالقات العامة والإعالم

تق���ع قري���ة بتي���ر على بعد ع�شرة كيلومترات جن���وب غرب القد�س و�سبعة كيلومترات غربي مدينة بيت لحم ،وتتو�سط عدة تجمعات هي (الولجة،
والقب���و ،وحو�س���ان ،والخ�ض���ر ،وبي���ت جاال) ،وهي قري���ة جبلية تتربع منازلها على قمم ع���دد من الجبال ال�شامخة التي ترتف���ع ( )1070متراً فوق
�سطح البحر والتي تنحدر حتى وادي الورود الفا�صل بين قريتي الولجة وبتير على ارتفاع( )700متر فوق �سطح البحر.
وتبل���غ م�ساحتها (� )12ألف دونم منها()3500
دونم تقع داخل منطقة الخط الأخ�ضر مزروعة
ب���ـ (� )6000شج���رة زيت���ون رومان���ي معم���رة،
و( )400دون���م �أخ���رى تعتب���ر �أرا�ض���ي زراعية
ت���روى بمي���اه الينابي���ع والت���ي ي�ستغله���ا �أهالي
القري���ة من���ذ القدم وحت���ى اليوم ،وت���زرع فيها
�أ�صن���اف م���ن الخ�ضراوات و�أهمه���ا الباذنجان
المع���روف (بالبتيري) وهو م���ن �أف�ضل الأنواع
ف���ي فل�سطي���ن ،وتعتب���ر ه���ذه الأرا�ض���ي ال�سلة
الغذائي���ة لأهالي القرية ،حي���ث يزرع فيها �أكثر
من ع�شرين �صنف ًا م���ن الخ�ضراوات في دورتي
ال�شتاء وال�صي���ف .ويوجد فيها ع�ش���رة ينابيع،
موزع���ة في عدة مناطق �أهمها عين البلد وعين
جامع� ،أما باق���ي الأرا�ضي المزروع���ة ب�أ�شجار
العن���ب واللوزي���ات وغيره���ا م���ن الفواك���ه بين
المواقع ال�سكنية.

الحياة المعي�شية لل�سكان:
يبل���غ عدد �سكان بتير خم�س���ة �آالف ن�سمة ،فيما
يعي����ش ع���دد مماثل من ال�سكان خ���ارج الوطن،
ويعتم���د الأهالي في مدخوالته���م على الزراعة
بالدرجة الأولى ،وعلى الوظائف في الم�ؤ�س�سات
الحكومية والخا�صة ،وعلى الدعم الذي يقدمه
المغترب���ون لذويه���م� ،إ�ضاف���ة �إل���ى العم���ل في
المحالت التجارية وبع�ض المزارع الخا�صة.
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تاريخ القرية و�آثارها:
بتير قرية كنعانية عمرها �آالف ال�سنين� ،شهدت
ح�ض���ارات عدة �شعوب �س���ادت وعا�شت فيها ثم
ب���ادت مث���ل الكنعانيي���ن العمالق���ة ،والرومان،
واليون���ان ،والدولة الإ�سالمية ،وما زالت �آثارها
�شاهدة عليها حتى اليوم.
وكلم���ة بتير كلم���ة كنعانية تعن���ي (بيت الطير)
ن�سبة لكث���رة الطيور المتنوعة فيه���ا ،ولخ�صبة
�أرا�ضيها وتوافر ينابيعها العذبة ،كما يف�سرا�سم
القري���ة على �أنه يعن���ي (البت���ر �أو القطع باللغة
العربي���ة) ،لأن موقعها يط���ل على حافة مرتفعة
من ال�صخر ي�صعب الو�صول �إليها� ،إ ّال من ثالث
طرق �ضيقة وي�صعب الم���رور منها ،مما جعلها
ع�صية خا�صة على الغزاة في القدم.

متحف بتير البيئي (الم�سار ال�سياحي)
تتمت���ع بتي���ر بطبيع���ة خالب���ة حي���ث ال زال���ت
محافظ���ة عل���ى و�ضعه���ا الطبيع���ي دون عب���ث
م���ن حي���ث النبات���ات الطبيعي���ة وعي���ون المياه
والآث���ار المتعاقب���ة ،والت���ي تتواجد ف���ي محيط
القري���ة ،الأم���ر ال���ذي �أك�سبه���ا �شه���رة عالمية
م���ن خ�ل�ال م�سابقة لأجمل موق���ع محافظ على
الم���وروث الطبيع���ي م���ن بي���ن �أربعي���ن موقع��� ًا
عالمي��� ًا ،وح�صل���ت بتير عل���ى الجائ���زة الأولى
الم�سماة جائزة (ماري كوري) التابعة لمنظمة

اليوني�سك����و العالمي����ة ع����ام ( ،)2011حي����ث
ثب����ت �أن بتير هي �أف�ض����ل منطقة في فل�سطين
حافظ����ت عل����ى و�ضعه����ا الطبيعي ،مم����ا جعل
مجل�سها ي�سعى لإدراج بتير على الئحة التراث
العالمي لليوني�سكو �أ�سوة بكني�سة المهد ،حيث
عمل����ت درا�سات عدي����دة بم�ساع����دة المجل�س
الق����روي والأهالي ومركز بتي����ر البيئي ووزارة
ال�سياح����ة والآث����ار ومركز حف����ظ التراث ،وتم
تجهي����ز ملف كامل لتقديمه عالمي ًا ،ومن �أجل
ذل����ك �أجريت ع����دة ن�شاط����ات وفعالي����ات في
الموقع وعم����ل م�سار �سياحي في المنطقة بين
المواق����ع الطبيعي����ة ليمتد على م�ساف����ة �سبعة
كيلومت����رات بي����ن منطقة المخ����رور بيت جاال
وم����رور ًا بقري����ة بتير �إلى قريت����ي حو�سان وواد
فوكين وذل����ك من خالل عيون المي����اه والآثار
القديم����ة المنتمية لعدة ح�ض����ارات والأ�شجار
والنبات����ات الطبيعي����ة م�شكلة م�شه����د ًا طبيعي ًا
يمث����ل الطبيع����ة الأ�صلي����ة ،التي حتم���� ًا تجذب
�إليها الزوار وال�سياح.
ووظ����ف ذلك لك�س����ب قوة داعم����ة لأهالي بتير
ف����ي مقاوم����ة �إقام����ة ج����دار ال�ض����م والف�صل
العن�صري ،ف�����إدراج بتير عل����ى الئحة التراث
العالمي �سيكون داعم ًا في موقف بتير �ضد �أية
تعديات غا�شمة ،كونها منطقة موروث عالمي
يمنع تغيير �أي و�ضع فيها.

من قلب الوطن
وهن���اك �أي�ض��� ًا موق���ع متميز في تل���ك المنطقة
وه���و موقع (الجنان) المدرجات المتوارثة منذ
عه���د الرومان جي ً
ال بعد جي���ل ،و�إن كان يحدث
بع����ض االنهي���ارات في ه���ذه المدرج���ات بفعل
الأمطار ،ف�إن المزارعين عام ًا بعد عام يقومون
ب�صيانتها على نف�س الأ�سا�سات القديمة.

و�إ�سالم���ي وفيه���ا العدي���د م���ن المغ���اور القد����س ،ومدر�سة ح�سن م�صطف���ى الأ�سا�سية،
والكه���وف وتقع بي���ن قرية بتي���ر ومدينة ومدر�س���ة �إن���اث بتي���ر الثانوي���ة ،وهن���اك ثالثة
بيت جاال.
مراكز لريا�ض الأطفال في القرية.

وف���ي بتير العديد من المقامات الدينية جدار ال�ضم والف�صل العن�صري:
والآثرية منها:
يه���دد ج���دار ال�ض���م والف�ص���ل العن�ص���ري
•مق���ام ال�شي���خ خط���اب :وهو ج���د لإحدى
عائالت القرية (البطحة).

وهناك مو�ضوع مهم لتلك المنطقة وهو مو�ضوع
ري �أرا�ضي المدرجات (الجنان) ،وهي طريقة
ّ
بطريقة
القرية
أهالي
�
المياه
توزيع
متوارثة
على
• مقام �أبي يزي���د :ن�سبة للعالمة الفار�سي
م���ن الأجي���ال ال�سابقة ب�شكل متن���اه في العدالة
الأ�صي���ل الب�سطام���ي زوج رابع���ة العدوية
وب�شكل تقليدي م���ن الطبيعة المعروفة بطريقة
النا�سكة المعروفة في العهد العبا�سي.
(المعدود) ،كما �أن توزيع المياه يمر عبر قنوات
•الجامع العمري :ن�سب���ة لعمرو بن العا�ص
قديم���ة تعتبر جزء ًا من الت���راث و�إن �أي �إخالل
وتحول �إلى مدر�سة للإناث عام (.)1950
في م�س���ار هذه القنوات ،يعتبر عبث ًا وا�ضح ًا في
تراث هذه المنطقة ولي�س من ال�سهل ا�صالحه،
وهذا ما ح���اول االحتالل االلتف���اف عليه لبناء م�ؤ�س�سات القرية:
جدار ال�ضم والف�صل العن�صري.
يوج ��د في القرية عدد م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات الخدماتية
والثقافية والتعليمية ومنها:

ومن المواقع الأثرية ال�شهيرة:

•خرب���ة �أم ال�شق���ف :وهي خرب���ة رومانية
ويونانية و�إ�سالمية ال ت���زال فيها المغاور
والكهوف.
•خرب���ة الق�صي���ر الت���ي وجد فيه���ا ق�صر
روماني قديم.
•جب���ل الخربة :وه���و موق���ع روماني قديم
يحوي العديد من الآث���ار ،وفيه قلعة تعود
لما قبل التاريخ.

•مجل�س قروي بتير وت�أ�س�س عام (.)1982
•جمعي���ة بتي���ر الخيري���ة وت�أ�س�س���ت ع���ام
( )1973وتعن���ى بالأطف���ال والأيت���ام
والحاالت االجتماعية.
•نادي بتي���ر الريا�ض���ي وت���م ت�أ�سي�سه عام
( )1983وهو ناد ثقافي – اجتماعي.

الم�ؤ�س�سات التعليمية:

مدر�س���ة ذك���ور بتي���ر الثانوي���ة :وت�أ�س�س���ت عام
•خربة النج���ار :وهي موقع �أث���ري روماني ( )1888وه���ي جزء م���ن المدر�سة العمرية في

�أرا�ض���ي قري���ة بتير ،خا�ص���ة منطق���ة الجنائن
(الم�سطحات الطبيعية) ،التي تعتبر من �أجمل
المواق���ع الطبيعية في فل�سطي���ن ،ومن المواقع
التي حافظت على الموروث الثقافي والطبيعي.
وقد قامت القرية بمواجه���ة �إقامة الجدار عبر
العديد من فعاليات المقاومة ال�شعبية منذ عام
( )2005وحتى الآن من خالل اللجوء �إلى �شتى
و�سائل المقاومة ،والتوج���ه للق�ضاء والأ�صدقاء
الدوليي���ن ومنظم���ة اليوني�سك���و� ،إ�ضاف���ة �إل���ى
م�ساع���دة ال�سلط���ة الوطني���ة ،م�ستندين بذلك
�إل���ى المعاه���دة الدولي���ة التي وقع���ت منذ عام
( )1949والم�سم���اة اتفاقي���ة (رودو�س) ،حيث
تحتوي ملحق��� ًا خا�ص ًا حول قري���ة بتير ،وتن�ص
على ال�سماح لأهالي بتي���ر با�ستخدام �أرا�ضيهم
بحرية مقابل مرور القطار من �أرا�ضي القرية،
وال يزال االتفاق �ساري ًا حتى اليوم ،فيما تحاول
�إ�سرائي���ل تخط���ي ه���ذه المعاهدة وبن���اء جدار
ال�ض���م والف�صل العن�صري ال���ذي يهدد بابتالع
ثلث �أرا�ض���ي القرية المزروعة ب�أ�شجار الزيتون
والخ�ض���راوات� ،إ ّال �أن���ه وبف�ضل تع���اون الأهالي
من خالل تعمير الأرا�ضي وا�ستغاللها والتواجد
فيها يومي��� ًا ودع���م المجل�س الق���روي وال�سلطة
الفل�سطينية بتوفير الأ�شت���ال الزراعية وغيرها

جملة احلكم املحلي  -العدد  - 15ني�سان 71 | 2013

من قلب الوطن
من �أ�شكال الدعم ،ا�ستطاع الأهالي المحافظة
على هذه الأرا�ضي حتى الآن.

•عم���ل م�س���ار �سياح���ي طبيع���ي يمت���د من
منطق���ة المخرور في بيت ج���اال �إلى قرية
حو�سان بطول �سبعة كيلومترات ي�ستخدمه
ال�سياح والزوار.

•وقوع معظم الأرا�ضي في ما ي�سمى منطقة
(ج) ،والت���ي ترف����ض �سلط���ات االحتالل
�إعط���اء التراخي�ص ال�ستغالله���ا من قبل
المجل�س وخا�صة �إقامة خزان مياه.

ق���ام المجل����س الق���روي بم�ساع���دة الأهال���ي
والم�ؤ�س�سات الداعمة بتنفيذ عدد من الم�شاريع
الهامة في القرية منها:

•التح�ضي���ر لتقدي���م بتي���ر عل���ى الئح���ة
الموروث الثقافي والطبيعي للعام (.)2013

•�إلغ���اء عط���اءات لتو�سي���ع �ش���ارع حو�سان
بتي���ر بعد �إقراره���ا من ال�سلط���ة الوطنية
الفل�سطينية.

•بناء مدر�سة نموذجية ثانوية للإناث.
•تجهيز متن���زه ي�ضم م�سرح��� ًا ومدرجات تحتاج القرية �إلى عدة م�شاريع منها:
وحدائق وملعب ًا خما�سي ًا ومكتبة �أطفال.
•تعبيد عدة طرق تخدم المواطن وت�أهيلها
من حيث المياه والكهرباء.
•بن���اء قاع���ة عام���ة ت�ستخ���دم للمنا�سبات

•عدم توفر الدعم المادي من الم�ؤ�س�سات
المانحة.

الم�شاريع والإنجازات:

احتياجات قرية بتير:

والمحا�ضرات والندوات.

•بناء مجمع للجمعية الخيرية ونادي بتير.

•بناء عيادة �صحية.

•تو�سي���ع �ش���ارع رئي�س���ي يرب���ط القرية مع
قرية حو�سان.

•بناء مجمع دوائ���ر ي�شمل (مقر ًا للمجل�س
الق���روي ،وعيادة �صحي���ة ،ومكتبة عامة،
وقاعة متو�سطة للمحا�ضرات).

•تجدي���د و�صيان���ة خط���وط المي���اه و�إقامة
خزان مياه للقرية.

•ع���دم تنفي���ذ الوع���ود المقطوع���ة لدع���م
م�شاري���ع في القرية وتعبي���د بع�ض الطرق
بالقرية.
•الدي���ون الم�ستحق���ة عل���ى المواطني���ن،
وخا�ص���ة دي���ون المياه الت���ي تتزايد ب�شكل
كبي���ر وت�ؤثر �سلب ًا على ق���درة المجل�س في
عملية البناء والتطوير.

المجل�س القروي والمواطن البتيري:

•ترمي���م بيوت قديم���ة (دار البدر ودار �أبو
•ح���ل م�شكلة ال�صرف ال�صحي واال�ستغناء
ح�سن) ال�ستخدامها للم�صالح العامة.
عن الحفر االمت�صا�صية الم�سببة للتلوث .يتع ��اون المواطنون ب�شكل جيد م ��ع جهود المجل�س
•بن���اء ملع���ب ريا�ض���ي قانون���ي لخدم���ة الق ��روي ،ويقدمون الدعم والت�أيي ��د والم�ساندة في
•ترمي���م البل���دة القديم���ة وا�ستخدامه���ا
جمي ��ع ما يقوم ب ��ه المجل�س ،وتلتزم ن�سب ��ة ال ب�أ�س
للم�صالح العامة.
الريا�ضة وال�شباب.
بها من المواطني ��ن بواجباتهم ودفع م�ستحقاتهم،
•�ش���ق ع���دة طرق تخ���دم الأهال���ي في ظل
�إ ّال �أن الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة ال�صعب ��ة والظ ��روف
المعوقات والم�شاكل:
التو�سع ال�سكاني.
القا�سي ��ة تح ��ول دون الت ��زام الجمي ��ع بت�سدي ��د
•�شق عدة طرق زراعية.
تتع���دد المعوق���ات �أم���ام تطوير القري���ة وتنفيذ م�ستحقات واجبة عليهم.
م�شاريع فيها منها:
يدعو المجل�س المواطنين �إلى �ضرورة الوقوف �صف ًا
واح ��د ًا أ�م ��ام الأطم ��اع االحتاللية ف ��ي �إقامة جدار
ال�ض ��م والف�صل العن�ص ��ري ،وااللت ��زام بواجباتهم
ودف ��ع م ��ا �أمكن م ��ن م�ستحقات لي�ستطي ��ع المجل�س
القي ��ام بواجب ��ه تج ��اه المواط ��ن ،وللحف ��اظ عل ��ى
ال�صم ��ود والت�صدي لنواي ��ا االحتالل �ض ��د �أرا�ضي
القرية و�سكانها.
كما يتوج ��ه بالنداء �إلى الجه ��ات الم�س�ؤولة في دولة
فل�سطي ��ن� ،ضرورة الوقوف �إلى جانب الأهل في بتير
لدعمه ��م و�صمودهم ف ��ي وجه االحت�ل�ال من خالل
تقديم الدعم والم�ساندة و�إقامة الم�شاريع ال�ضرورية
لتعزيز �صم ��ود المواطني ��ن والحفاظ عل ��ى �أر�ضهم
وممتلكاته ��م ،ودع ��م المجل� ��س القروي ف ��ي طلباته
واحتياجات ��ه ،لأن �صمود �أهال ��ي بتير هو ن�صر داعم
لإقامة دولة فل�سطين وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
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