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د .هاين احلروب

القل ��ب ي�ستم ��د من الظلمة ن ��ور ًا بمحبته ...والك�آبة جدار بي ��ن ب�ستانين ،و�إن تم العقل نق�ص ال ��كالم ،فالإبداع هو الذي
ُيخرج الإن�سان من وحل الف�شل �إلى �إن�سان ُي�ضرب به المثل ،...كما �أن الب�شا�شة م�صيدة المودة ...والتفا�ؤل يمنحك هدوء
الأع�ص ��اب ف ��ي �أحرج الأوقات و�أ�صعبها ،...ف�إذا نظرت بعين التفا�ؤل �إل ��ى الوجود� ،سترى جما ًال �شائع ًا في كل ذراته،...
و�إذا �شعرت بالت�شا�ؤم والإحباط ...ت�أمل وردة وال تي�أ�س ،فالم�ستقبل مازال �أمامك ،...ولتقتدي بقول الفيل�سوف الفرن�سي
فولتير« :ال �أرى نف�سي �أكبر من �أن �أُخذل وال �أ�صغر من �أن �أنت�صر» ،فحتى المهزوم �إذا ابت�سم �أ�ضاع على المنت�صر حالوة
ن�صره ،ومن يخطو خطوة البداية ...حتم ًا يقطع ن�صف الطريق �إلى هدفه المن�شود.
وع ِل ْمتَ ما لم تعلم ،...فقيمة كل امريء ما يح�سنه ،والن ّية
ع ّل ��م النا� ��س علمك ،وتعلم علم غيرك ،تكن قد �أتقنت علمكَ ،
ً
ال�صادق ��ة ت�س ��اوي ن�صف العمل ،حيث الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل �أنت فيهم ��ا ،...وال ت�ست�سلم �أبدا ...حتى عندما
يق ��ول النا�س لك �إنك لن تنج ��ح قط ،تظاهر �أنك بخير مهما ع�صفت بك الأيام ،فالحياة وقفة عزّ ...والدنيا بحر عميق
غرق فيه �أنا�س كثيرون ،فلتكن �سفينتك تقوى اهلل والعمل الجاد ومحبة النا�س.
الرجل ال�صالح هو الذي يحتمل الأذى وال يرتكبه ...و�إن كنتَ �أعمى و�أنا �أ�صم و�أبكم� ،ضم يدك �إلى يدي لنتكامل ويدرك
�أحدن ��ا الآخ ��ر ،متجاوزين �صع ��اب الدرب وطحالبه ،...مقتدين بق ��ول الإمام علي بن �أبي طالب ك ��رم اهلل وجهه�« :إياك
وم�صادقة الك ّذاب ،ف�إنه كال�سراب :يق ّرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب».
وبم ��ا �أن الف ��رد نتاج �أفكاره ...وم ��ا يظنه �سيتحقق ،ف�إن التعا�ض ��د والتكامل بين �أفراد وم�ؤ�س�س ��ات المجتمع ،يعتبر �أحد
الدعائم الهامة في �إر�ساء البناء وتطوير هذا الوطن ،...هكذا عودتنا وزارة الحكم المحلي على مبادراتها الإبداعية من
نمط جائزة ال�صحفي �صديق الحكم المحلي� ،إيمان ًا منها بدور ال�سلطة الرابعة ك�إحدى الروافع والعين الثاقبة في م�سار
و�صي ��رورة البن ��اء ،كذلك تكاملها مع وزارة التربية والتعليم العالي وتج�سيد ذلك في تعزيز العالقة بين الهيئات المحلية
وم�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المدني،من �أجل خلق جيل متمكن وقادر على ترجمة معادل ��ة الحكم الر�شيد على �أر�ض الواقع،...
حيث يتم العمل الجاد لتعميق فهم الطلبة بق�ضايا مجتمعهم وتعزيز روح المبادرة الإيجابية لديهم وتوثيق ُعرى ال�شراكة
بي ��ن الهيئ ��ات المحلية والمدار�س ،مم ��ا �سيعزز ويعمق الوعي بمفاهي ��م الحكم المحلي لدى ه�ؤالء الط�ل�اب ،و�إك�سابهم
مع ��ارف ومه ��ارات تمكنه ��م من الم�شارك ��ة المجتمعية ،خا�صة ف ��ي تحديد �أولوي ��ات واقعهم المحلي وتحم ��ل الم�س�ؤولية
والم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة في تنفيذ تل ��ك الأولويات .وفي نف� ��س الوقت تعميق المفاهي ��م المتعلقة بالمواطن ��ة والم�س�ؤولية
المجتمعية والرقابة ال�شعبية وق�ضايا التعليم لدى الهيئات المحلية نف�سها.
لنوا�صل �سوي ًا على درب التكامل والعمل الد�ؤوب ...خدمة لهذا الوطن و�إن�سانه الأ�شم.
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إنجازات

زيارات خارجية

تر�أ� ��س وزير الحكم المحلي د� .سائ ��د الكوني الوفد
الفل�سطين ��ي الم�شارك ف ��ي �أعمال الم�ؤتم ��ر الرابع
التح ��اد الم ��دن والحكوم ��ات المحلية ،ال ��ذي عقد
بمدين ��ة الرب ��اط المغربية ،وناق� ��ش الم�شاركون في
الم�ؤتم ��ر الذي ُن ّظم تحت �شع ��ار (ت�صور المجتمع،
بن ��اء الديمقراطي ��ة) ،ع ��دة مح ��اور رئي�س ��ة ت�شمل
(تح�سي ��ن ج ��ودة الحي ��اة) ،و(تدبي ��ر التن ��وع)،
و(مواكب ��ة الحكام ��ة الجدي ��دة والتغي ��رات بحو�ض
المتو�س ��ط) ،و(تقوي ��ة الت�ضام ��ن بي ��ن الوح ��دات
المجالية) ،و(التحكم في م�ستقبل التعمير).
والتق ��ى الوزير الكوني والوف ��د الفل�سطيني المرافق
ل ��ه على هام�ش �أعم ��ال الم�ؤتمر ُعم ��دة الرباط فتح
اهلل ولع ��وا ممث ��ل الملك المغربي محم ��د ال�ساد�س،
حيث �أبدى ولعوا اهتمام المملكة المغربية بالق�ضية
الفل�سطينية ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن القد�س ت�سكن في قلب
كل مغربي ،و�أن المملكة لن تتدخر �أي جهد في �سبيل
دع ��م الق�ضي ��ة الفل�سطينية في المحاف ��ل الإقليمية
والدولي ��ة ،ووج ��ه التحي ��ة للقي ��ادة الفل�سطينية في
�سعيها الد�ؤوب نح ��و التحرير وال�سعي لإقامة الدولة
الفل�سطينية الم�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

حف ��اوة اال�ستقبال ال ��ذي حظي به الوف ��د الفل�سطيني
و�إتاح ��ة الفر�ص ��ة للوفد باال�ستفادة من ه ��ذه النافذة
العالمي ��ة ،للتعبي ��ر ع ��ن معان ��اة ال�شع ��ب الفل�سطيني
وهيئاته المحلية جراء �سيا�سات االحتالل الإ�سرائيلي.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن القم ��ة العالمية الرابع ��ة (الرباط
 )2013تمح ��ورت ح ��ول مفهومي ��ن رئي�سيين يتمثالن
في م�ساهمة الحكوم ��ة المحلية والجهوية في تح�سين
جودة حي ��اة الجماعات ودورها في �أجندة التنمية لما
بع ��د �سن ��ة ( ،)2015وتحديد الرهان ��ات والتحديات
الجديدة والنماذج التنموية الالزمة لمواجهة مطالب
�ساكنة �أ�ضحت تتميز بطابعها الح�ضري.

لقاءات دولية

والتق ��ى الوزي ��ر الكوني ،ممث ��ل الدنم ��ارك الجديد
ل ��دى دولة فل�سطي ��ن �أندريا� ��س فرايب ��ورغ ،ومديرة
التع ��اون والتطوي ��ر �أي�ست ��ر لون�ست ��رب ،وتوم ��ي
باتري�س ��ون م�ست�شار الوزي ��ر للم�ش ��روع الدنماركي،
وبحث معهم �آفاق التع ��اون الم�شترك ،ودور الوزارة
ف ��ي دع ��م الهيئ ��ات المحلي ��ة ،ورفده ��ا بالم�شاريع
الت ��ي تحتاجه ��ا ،وخا�صة تل ��ك الهيئ ��ات الواقعة في
مناط ��ق (ج) ومحافظ ��ة القد� ��س ،وطال ��ب الكوني
بالمزي ��د من الدعم ال�سيا�س ��ي والمعنوي ،وممار�سة
ال�ضغ ��ط على الجانب الإ�سرائيل ��ي الذي يمنع �إقامة
الم�شاريع الحيوية ف ��ي مناطق (ج) والتي ت�سهم في
تحقيق التنمي ��ة المحلية .من جانبه� ،أ�شار فرايبورغ
�إل ��ى ا�ستمرار الدنم ��ارك في تقديم الدع ��م لإقامة
الم�شاريع في مناطق (ج) والتي ت�سهم في التخفيف
ع ��ن المواطني ��ن والت�سهي ��ل عليهم ،و�ص� � ً
وال لإقامة
الدول ��ة الفل�سطيني ��ة وح�ص ��ول الفل�سطينيي ��ن على
حقهم بالعي�ش ب�سالم كباقي �شعوب العالم.

الكون ��ي ي�ستقب ��ل وف ��د ًا ي�ضم خب ��راء م ��ن م�ؤ�س�سة
(جاي ��كا) الياباني ��ة لمناق�ش ��ة تعدي ��ل وتحدي ��ث
ا�ستراتيجية مجال�س الخدمات الم�شتركة ولالطالع
عل ��ى مراح ��ل العمل في ه ��ذا ال�ش�أن بح�ض ��ور وكيل
والتق ��ى الكون ��ي كذل ��ك ،المدي ��ر الع ��ام لبرنام ��ج
الوزارة المهند�س مازن غنيم.
الأمم المتحدة الإنمائ ��ي ( )UNDPفي فل�سطين
وا�ستعر�ض الوفد المراحل التي تم �إنجازها ،و�سل�سلة فروي ��د ،م�شيد ًا بدوره ��م ك�شري ��ك للفل�سطينيين،
ور�ش ��ات العم ��ل اال�ست�شاري ��ة الت ��ي قام ��وا بعقدها ،وكذل ��ك الم�شاري ��ع التي يقدمه ��ا البرنامج لتطوير
والور�شات التي ينوون عقدها من �أجل نقا�ش وتعديل الخدمات للمواطني ��ن ،م�شير ًا �إل ��ى �أهمية اتفاقية
اال�ستراتيجي ��ة .ورح ��ب الكوني بالوف ��د ،م�ؤكد ًا على ( )Fairالت ��ي وقعه ��ا برنام ��ج الأم ��م المتحدة مع
�أهمي ��ة �أن يتم بن ��اء عملية التحدي ��ث والتعديل هذه رئي� ��س ال ��وزراء ،و�أهميته ��ا الت ��ي تعك� ��س توجهات
وفق� � ًا لمنهج التقيي ��م والدرا�سة للتج ��ارب ال�سابقة ،الحكوم ��ة والوزارة لتعزي ��ز اال�ستثم ��ار في مناطق
م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أهمي ��ة عمل درا�س ��ة وتقييم ع ��ن واقع (ج) وف ��ي القد� ��س ال�شرقي ��ة ،وف ��ي قدرته ��ا على
مجال� ��س الخدم ��ات الم�شتركة ،والم�ش ��اكل الحالية �إيجاد بنية تحتية قادرة على اال�ستجابة الحتياجات
التي تمر به ��ا ،وبالتالي �إيجاد �آلي ��ات و�أدوات العمل المواطني ��ن .م ��ن جانب ��ه �أ�شار فرويد �إل ��ى �أن هذه
المنا�سب ��ة ونظام فاعل ينظ ��م العالقة بين مجال�س الزي ��ارة هي الأولى ل ��ه لل ��وزارات الفل�سطينية بعد
الخدمات الم�شتركة والهيئ ��ات المحلية ،لتجنب �أي ت�شكي ��ل الحكوم ��ة الجديدة ،نظ ��ر ًا لأهمي ��ة وزارة
تعار� ��ض قد يحدث بين الطرفين ،وحث الكوني على الحكم المحل ��ي ،مبين ًا �أن العم ��ل بتنفيذ االتفاقية
�أهمي ��ة �إ�ش ��راك ال ��وزارات ذات العالق ��ة مثل وزارة ق ��د بدء بالفعل ،حيث �سيوف ��ر برنامج ()UNDP
التخطيط ووزارة المالية وغيرها من الوزارات.
عنا�صر الدع ��م الالزمة لل ��وزارة ،والغطاء الدولي

وبدوره ،نق ��ل الكوني تحي ��ات القي ��ادة الفل�سطينية
ممثل� � ًة بفخام ��ة الرئي� ��س ودول ��ة رئي� ��س ال ��وزراء،
و�أع�ض ��اء الحكوم ��ة الفل�سطيني ��ة ،لجالل ��ة المل ��ك
المغرب ��ي والحكوم ��ة المغربي ��ة وال�شع ��ب المغرب ��ي
ال�شقي ��ق ُ
و�شكره ��م العمي ��ق لجهوده ��م التاريخي ��ة
الم�ستم ��رة في دعم ق�ضايا ال�شع ��ب الفل�سطيني في
كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.
و�أك ��د الكون ��ي �أن الفل�سطينيي ��ن يراهن ��ون على دعم
�أ�شقائهم العرب لق�ضيتهم ،و�شكر عُ مدة الرباط على
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إنجازات
وا�ست�ص ��دار تراخي� ��ص البن ��اء �أينم ��ا ل ��زم ذل ��ك
وبالتن�سيق مع ال�شركاء الدوليين.
وا�ستقب ��ل وزير الحك ��م المحلي ،رئي� ��س بلدية اك�سل
البلجيكية بيير الردوت ،و�أ�شاد بالعالقات الفل�سطينية
البلجيكي ��ة الت ��ي ت�سهم بدورها في دع ��م ق�ضيتنا في
�شت ��ى الميادين ،و�أ�شاد كذلك بعالق ��ات التو�أمة التي
تجم ��ع بي ��ن البلدي ��ن ،مثني ًا عل ��ى الدع ��م المتوا�صل
والم�ستم ��ر من الحكوم ��ة وال�شع ��ب البلجيكي لل�شعب
الفل�سطيني .من جانبه �أكد الردوت على حر�ص بالده
عل ��ى ا�ستم ��رار العالق ��ات الجيدة م ��ع الفل�سطينيين
والت ��ي تتمثل في عالقات التو�أم ��ة ،م�ستذكر ًا اتفاقية
التو�أمة مع بلدي ��ة الزبابدة والتي ي�صادف هذا العام
مرور ع�شرة �أعوام على توقيعها.
والتق ��ى الكون ��ي رئي� ��س الممثلي ��ة الدانماركية �أريك
بروج ��ر ،ومدير برنامج دعم البلدي ��ات الفل�سطينية
�أنطوني ��و الروكا وذل ��ك ف ��ي اجتماعي ��ن منف�صلين،
حي ��ث قدم ��ا عر�ض� � ًا موج ��ز ًا ع ��ن طبيع ��ة وتعزي ��ز
عالقتهم واالتفاقيات الموقعة مع الوزارة والم�شاريع
الت ��ي قام ��وا بتنفيذه ��ا ،كم ��ا تحدثا ع ��ن المعوقات
والتحدي ��ات الت ��ي واجهته ��م في العم ��ل ،وتطلعاتهم
لتنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية في مناطق (ج).

الحك ��م المحل ��ي وكافة المج ��االت الآخ ��رى ،و�أ�شار
�إل ��ى �أن الأعم ��ال الت ��ي تقوم به ��ا الم�ؤ�س�س ��ة تخدم
اله ��دف الع ��ام والمتمثل ببن ��اء الدول ��ة الفل�سطينية
الم�ستقبلي ��ة وعا�صمته ��ا القد� ��س ال�شري ��ف ،م�ؤكد ًا
على �أهمية ا�ستمرار التع ��اون وال�شراكة بين الوزارة
وم�ؤ�س�سة ( ،)CHFوا�ستعر�ضت �أبو حجلة المراحل
الت ��ي عملت به ��ا الم�ؤ�س�سة م ��ع ال ��وزارة والم�شاريع
التي نفذتها خ�ل�ال الفترة ال�سابق ��ة ،كما و�أو�ضحت
ا�ستع ��داد م�ؤ�س�سة ( )CHFلتقدي ��م الدعم الفوري
لعدد م ��ن الجوان ��ب التطويري ��ة من خ�ل�ال برنامج
الحكم المحل ��ي والبنى التحتية المم ��ول من الوكالة
الأمريكي ��ة للتنمية الدولي ��ة ( ،)USAIDوالمتمثلة
بث�ل�اث قطاع ��ات وه ��ي( :التخطي ��ط اال�ستراتيجي
والتطوي ��ر الم�ؤ�س�سات ��ي بم ��ا ف ��ي ذل ��ك البلدي ��ات
الإلكترونية ،وت�أهيل البن ��ى التحتية لم�شاريع تتالءم
م ��ع التموي ��ل المتوف ��ر في الوق ��ت الحال ��ي ،وتوطيد
العالق ��ة بي ��ن البلدي ��ة والمجتمع المحل ��ي وتحديد ًا
مع قط ��اع ال�شب ��اب) ،واتفق الطرفان عل ��ى �ضرورة
ا�ستم ��رار التع ��اون الم�شت ��رك بينهم ��ا ،و�أهمي ��ة
اال�ستثمار في مناطق (ج).

واجتم ��ع الكوني كذل ��ك بوفد م ��ن م�ؤ�س�سة ()CHF
الدولي ��ة ممثلة بالمدي ��ر العام للم�ؤ�س�س ��ة في ال�ضفة
الغربي ��ة وغ ��زة لن ��ا �أبو حجل ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى الوفد
المراف ��ق وال ��ذي �ض ��م كل م ��ن عب ��د النا�ص ��ر فراج
مدي ��ر برنامج الحكم المحل ��ي والبنى التحتية ،وعبد
الحكيم الجوهري نائ ��ب مدير البرامج ل�ش�ؤون البنى
التحتية ،ون�ض ��ال ح�سن نائب مدي ��ر البرامج ل�ش�ؤون
الحوكمة ،ود .محمد العلمي من�سق م�شروع الم�ؤ�س�سة
في ال ��وزارة ،هذا وح�ضر االجتم ��اع الوكيل الم�ساعد
ل�ش� ��ؤون الهيئات المحلي ��ة �سابق ًا عب ��د الكريم �سدر ،وبح ��ث الكوني مع القن�ص ��ل البلجيكي العام جريت
و�أع ��رب الوزير الكون ��ي عن تقديره للجه ��ود الحثيثة كوك�س� ،سبل تعزيز التع ��اون الم�شترك بين الوزارة
الت ��ي تبذلها م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFفي مختلف قطاعات وم�ؤ�س�س ��ة التع ��اون البلجيك ��ي ،و�ش ��دد الكوني على
التع ��اون الم�شت ��رك والدائم خالل الفت ��رة ال�سابقة
والحالي ��ة ،خا�ص ��ة ف ��ي مج ��ال الم�شاري ��ع الحيوية
ف ��ي مختلف قطاع ��ات الحكم المحل ��ي ،والم�شاريع
المتعلق ��ة بدم ��ج الهيئات الملحية ،وم�ش ��روع �إعادة
�إحي ��اء الم ��دن التاريخية ال ��ذي تم توقي ��ع اتفاقية
ب�ش�أن ��ه م�ؤخر ًا ،م�شير ًا �إلى �أن الحكومة الفل�سطينية
تول ��ي الأهمي ��ة لإقام ��ة م�شاري ��ع تنموي ��ة وحيوي ��ة
ف ��ي مناط ��ق (ج) وا�ستكم ��ال �إع ��داد المخططات
الهيكلي ��ة ،والت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تعزز م ��ن �صمود
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المواطني ��ن عل ��ى �أرا�ضيهم ،من جانب ��ه �أكد كوك�س
على �أهمية ا�ستم ��رار التعاون الم�شترك بين الوزارة
والتع ��اون البلجيكي ،وال ��ذي يعد ا�ستكم ��ا ًال للتعاون
مع الحكومات الفل�سطيني ��ة ال�سابقة ،و�أن الم�ؤ�س�سة
ملتزم ��ة بالإتفاقي ��ات الت ��ي وقعته ��ا خ�ل�ال الفت ��رة
ال�سابق ��ة .وناق� ��ش الطرف ��ان الخط ��ط الم�ستقبلية
للم�شاري ��ع الم�شترك ��ة والمنوي تنفيذه ��ا ،و�آلية بدء
العمل بها والإ�شراف عليها.
وا�ستقب ��ل الكوني كذلك ،القن�ص ��ل البريطاني العام
ف ��ي القد�س ال�سي ��ر فن�سنت في ��ن ،م�شي ��ر ًا �إلى دور
ال ��وزارة في دعم الهيئات المحلي ��ة ،وعملها الد�ؤوب
لرفده ��ا بالم�شاري ��ع الت ��ي تحتاجه ��ا ،خا�ص ��ة تلك
الهيئ ��ات الواقع ��ة ف ��ي مناط ��ق (ج) ،حي ��ث تهدف
ال ��وزارة لتعزي ��ز �صم ��ود المواطنين فيه ��ا وتثبيتهم
ف ��ي �أرا�ضيه ��م ،بالرغم من كل مح ��اوالت االحتالل
و�سيا�سات ��ه المتمثل ��ة بالهدم والم�ص ��ادرة ومحاولة
االقت�ل�اع للمواطني ��ن وتهجيرهم م ��ن �أرا�ضيهم في
محاول ��ة لطم�س الحقائ ��ق الموجودة عل ��ى الأر�ض،
و�أعرب القن�ص ��ل البريطاني عن اعتزازه بالعمل مع
وزارة الحكم المحلي ودورها الهام في عملية تحقيق
التنمي ��ة المحلي ��ة ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى ا�ستم ��رار التعاون
البريطان ��ي ف ��ي تقدي ��م الدع ��م لإقام ��ة الم�شاريع
ف ��ي مناط ��ق (ج) والت ��ي ت�سه ��م ف ��ي التخفيف عن
المواطني ��ن والت�سهيل عليهم ،و�ص� � ً
وال لإقامة الدولة
الفل�سطيني ��ة وتحقي ��ق �س�ل�ام عادل بي ��ن الأطراف
المعنية ،وحل الدولتين.
التق ��ى د� .سائد الكون ��ي نائب مدير عملي ��ات وبرامج
الأن ��روا ف ��ي وكال ��ة الأم ��م المتح ��دة لإغاث ��ة وت�شغيل
الالجئي ��ن الفل�سطينيي ��ن ف ��ي ال�ش ��رق الأو�سط دفيد
هوت ��ون ،وم�ست�شار مدير العملي ��ات لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
والمحلية كاظم �أبو خلف ،وتباحث الطرفان في �آليات
و�آفاق التع ��اون من �أجل تقليل تكلف ��ة �إدارة الخدمات

إنجازات

ف ��ي المخيم ��ات الفل�سطينية ،خا�ص ��ة �إدارة النفايات
ال�صلبة و�شبكات ال�صرف ال�صحي.

الفل�سطينية التي تجمع بين القطاع الخا�ص والقطاع
الحكوم ��ي ،م�شي ��د ًا بالعالقة التاريخي ��ة التي تربط
الوزارة بالبن ��ك الإ�سالمي للتنمي ��ة والم�شاريع التي
ت ��م تنفيذه ��ا ف ��ي المراح ��ل ال�سابق ��ة والحالية وما
�سيتم تنفيذه م�ستقب ًال ،م�شير ًا �إلى �ضرورة ا�ستمرار
العالق ��ة التي تع ��ود بالمنفع ��ة لل�صالح الع ��ام ،جاء
ذلك خ�ل�ال لقائه مع مدير م�شاري ��ع �إدارة �صناديق
اال�ستئمان عمر مهيار ،وم�ست�ش ��ار البنك الإ�سالمي
للتنمي ��ة هاني �أبو دياب ،حيث بح ��ث الطرفان �سبل
تعزي ��ز التع ��اون الم�شت ��رك بي ��ن ال ��وزارة والبن ��ك
الإ�سالم ��ي للتنمي ��ة ،بدوره طالب مهي ��ار من الوزير
القي ��ام بتزويدهم بقائمة بالأولوي ��ات واالحتياجات
التي ترى ال ��وزارة �ضرورة البدء بتنفيذها في �أ�سرع
وق ��ت ،م�شي ��د ًا بالعم ��ل م ��ع وزارة الحك ��م المحل ��ي
وطاقمها المهني.

وخ�ل�ال لقائه وف ��د ًا �ألماني� � ًا �ضم ك ًال م ��ن م�س�ؤولة
التع ��اون والتطوي ��ر ف ��ي مكت ��ب الممثلي ��ة الألمانية
كري�ستين ��ا ،ومدي ��ر عملي ��ات بنك التنمي ��ة الألماني
( )KFWفران ��ك ،وممثل م�ؤ�س�سة التعاون الألماني
( )GIZران ��ي داود� ،إ�ضاف ��ة �إلى و�ض ��اح حمد اهلل،
وفداء عب ��د اهلل من التع ��اون الألمان ��ي� ،أ�شاد وزير
الحكم المحل ��ي بالدعم الألمان ��ي المقدم للحكومة
الفل�سطيني ��ة ،ولقط ��اع الحك ��م المحل ��ي خا�ص ��ة،
والمتمثل بالدع ��م المالي الم�ستم ��ر لإقامة م�شاريع
تنموية وحيوية ف ��ي مختلف المناط ��ق الفل�سطينية،
حيث بلغ �إجمالي الدعم المالي المقدم في المرحلة
الحالي ��ة قراب ��ة ( )21,5ملي ��ون ي ��ورو والت ��ي ت�أتي
�ضم ��ن الم�ساهم ��ة الألماني ��ة ف ��ي برنام ��ج �صندوق
تطوير و�إقرا�ض البلديات ،بالإ�ضافة لدعمها لوزارة
الحك ��م المحل ��ي بمبل ��غ ( )5ملي ��ون ي ��ورو ،و�شك ��ر
الكون ��ي الحكوم ��ة وال�شع ��ب الألماني عل ��ى دعمهم
المتوا�صل لوزارة الحكم المحل ��ي ،والتي من �ش�أنها
توفي ��ر بنية تحتي ��ة للهيئات المحلية وبن ��اء قدراتها و ّق ��ع وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي رئي� ��س مجل� ��س �إدارة
وتقدي ��م خدماته ��ا للمواطنين ب�شكل جي ��د بالرغم �صن ��دوق تطوير و�إقرا�ض البلدي ��ات د� .سائد الكوني
من كل �إج ��راءات االحتالل والعراقي ��ل التي ي�ضعها
لكي يطم�س كل الحقائ ��ق ،من جهتها �أكدت ال�سيدة
كري�ستينا على عمق العالقات التعاونية بين الحكومة
الألماني ��ة ونظيرتها الفل�سطيني ��ة ،وحر�صها الدائم
عل ��ى دع ��م الفل�سطينيي ��ن ف ��ي مختل ��ف المجاالت،
و�أعربت عن ا�ستعدادها الدائم و�ضمن �إطار التعاون
الم�ستمر بين البلدين لتقديم الدعم الالزم للوزارة
لإقام ��ة الم�شاري ��ع التنموي ��ة ف ��ي مختل ��ف المناطق
خا�ص ��ة (ج) ،و�أي�ض� � ًا العم ��ل على تنمي ��ة المهارات
والق ��درات لدى الهيئ ��ات المحلي ��ة لم�ساعدتها على
تقديم �أف�ضل الخدمات للمواطنين.

اتفاقيات ومذكرات
تفاهم

م ��ع فيرون ��ك هلم ��ن مدي ��رة التع ��اون ال�سوي�س ��ري،
اتفاقي ��ة بمبل ��غ ( )2,5ملي ��ون يورو لدع ��م �صندوق
تطوي ��ر و�إقرا� ��ض البلدي ��ات المرحلة الثاني ��ة ،و�أكد
الكون ��ي عل ��ى �أهمي ��ة ه ��ذه االتفاقي ��ة الت ��ي تهدف
�إل ��ى تعزي ��ز ق ��درة الهيئ ��ات المحلي ��ة والعم ��ل على
م�أ�س�ستها ،و�شكر الحكوم ��ة ال�سوي�سرية على دعمها
الم�ستم ��ر لل�شعب والحكومة الفل�سطينية .من جهتها
�أ�ش ��ارت ال�سيدة فيرون ��ك �أن ه ��ذه االتفاقية تهدف
لتعزيز العالق ��ة التاريخية بين البلدي ��ن ،وفي �إطار
الم�س�ؤولية التاريخية للحكوم ��ة وال�شعب ال�سوي�سري
تج ��اه الفل�سطينيي ��ن حكوم ��ة و�شعب� � ًا ،م�ؤك ��د ًة على
�أن ��ه �آن الأوان �أن ينع ��م ال�شع ��ب الفل�سطيني بالأمن
وال�سالم ونيل حريته كباقي ال�شعوب.
بح�ض ��ور الوزير الكوني ،وقع رئي�س لجنة االنتخابات
المركزي ��ة د .حن ��ا نا�صر مذك ��رة تفاهم م ��ع لجنة
االنتخاب ��ات المركزي ��ة لجمهورية جن ��وب �أفريقيا،
ممثل ��ة بممث ��ل جمهوري ��ة جن ��وب �أفريقي ��ا ال�سي ��د
ماكليم ��ا ،وذلك في مق ��ر لجنة االنتخاب ��ات بمدينة
البي ��رة ،وتهدف المذكرة �إلى تطوير وتعزيز التعاون
في مجاالت القوانين االنتخابي ��ة والتخطيط و�إدارة
البرام ��ج والعملي ��ات االنتخابي ��ة ف ��ي كال البلدين،
�إ�ضاف ��ة �إلى تنفيذ مبادرات ف ��ي بناء قدرات الإدارة
االنتخابي ��ة ،وتنفي ��ذ درا�سات م�شتركة ح ��ول �أف�ضل
الممار�س ��ات ف ��ي المج ��ال االنتخابي .و�أك ��د الكوني
عل ��ى �أن ه ��ذه المذك ��رة ُتع ��د م ��ن بن ��ود االتفاقي ��ة
المو�سع ��ة التي ُوقعت ف ��ي تموز الما�ض ��ي ،وتت�ضمن
التع ��اون ف ��ي العدي ��د من المج ��االت بي ��ن البلدين،
م�ؤك ��د ًا على �سعي وزارة الحك ��م المحلي على تعزيز
ال�شراك ��ة الحقيقية ،والتي تهدف لتب ��ادل الخبرات
والن�شاط ��ات لتعم الفائدة على الجمي ��ع ،من جانبه

�أكد د� .سائ ��د الكوني على �أهمي ��ة ال�شراكة المحلية
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إنجازات
ع ّبر حنا نا�ص ��ر عن �سعادته بتوقيع ه ��ذه المذكرة،
والتي من �ش�أنها تعزيز نه ��ج الديمقراطية ،و�ستعود
بالفائ ��دة على البلدين من النواحي التقنية والفنية،
م ��ن جهته قال ال�سيد ماكليم ��ا �أن هذه المذكرة تعد
ا�ستكم ��ا ًال للعالقات التاريخية الممي ��زة التي تربط
بين فل�سطين وجمهورية جنوب �أفريقيا ،م�ؤكد ًا على
ا�ستمرار دعم بالده للفل�سطينيين في �سعيهم لإقامة
دولتهم الم�ستقلة.
توقي ��ع اتفاقي ��ة المرحل ��ة الثانية لبرنام ��ج تطوير
البلدي ��ات الفل�سطينية :تح ��ت رعاية رئي�س مجل�س
ال ��وزراء د .رام ��ي الحم ��د اهلل وق ��ع وزي ��ر الحكم
المحل ��ي والذي ير�أ�س مجل�س �إدارة �صندوق تطوير
و�إقرا� ��ض البلديات ،ووزي ��ر المالية �شكري ب�شارة،
ووزي ��ر التخطيط د .محمد �أب ��و رم�ضان ،وممثلين
ع ��ن الم�ؤ�س�س ��ات المانح ��ة والقط ��اع الخا� ��ص،
وبح�ض ��ور ر�ؤ�س ��اء البلدي ��ات والهيئ ��ات المحلي ��ة،
حي ��ث خ�ص�ص لها مبلغ ( )100مليون دوالر ،وقال
الحم ��د اهلل �إن الحكومة الفل�سطينية تولي الأهمية
الخا�ص ��ة لقطاع الحكم المحل ��ي لكونه يم�س حياة
النا� ��س اليومي ��ة ويع ��زز �صم ��ود المواطني ��ن على
�أر�ضه ��م ،م�شير ًا �إلى �أن ال�سلطة الفل�سطينية ومنذ
ت�أ�سي�سها �سعت لتوفير الدعم للهيئات المحلية على
مختل ��ف الم�ستوي ��ات القانونية والمالي ��ة والإدارية
لتمكي ��ن م�ؤ�س�س ��ات الحك ��م المحل ��ي م ��ن القي ��ام
بواجباته ��ا وتحم ��ل م�س�ؤولياته ��ا وزي ��ادة مواردها
المالي ��ة ،م ��ن جهت ��ه اعتب ��ر الكون ��ي �أن م ��ن �أهم
�إ�سهامات �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات تطوير
حك ��م محلي ديمقراط ��ي يعتمد النزاه ��ة نبرا�س ًا،
والعدال ��ة نهج� � ًا ،والم�ساءل ��ة عنوان ًا ،وق ��ادر على
خدمة مواطنيه ،وتهيئ ��ة البيئة المنا�سبة ،لتحقيق
تنمية محلية م�ستدام ��ة بم�شاركة مجتمعية فاعلة،
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و�أك ��د كذلك عل ��ى �أهداف ال�صن ��دوق والتي تتمثل
بتعزيز ق ��درات البلدي ��ات وتطوي ��ر االقت�صاديات
المحلي ��ة ،ودعم قدراته ��ا المالي ��ة ،والتخطيطية،
والمالية ،والإدارية ،وكذلك تقديم المنح لم�شاريع
البن ��ى التحتي ��ة م ��ن ط ��رق ومي ��اه و�أبني ��ة عام ��ة
ومنتزاه ��ات وحدائ ��ق ومدار�س ،و�أ�ش ��ادت مديرة
البن ��ك الدول ��ي مريم �شيرم ��ان في كلمته ��ا ممثلة
ع ��ن ال�ش ��ركاء الممولين بجه ��ود �صن ��دوق تطوير
و�إقرا�ض البلديات لتطبيقه مبد�أ العدالة والم�ساوة
مع البلديات ،وعبرت عن �سعادتها بم�شاركة البنك
الدولي في المرحل ��ة الثانية للبرنامج ،وكذلك عن
اعتزازها بتجربة ال�صندوق.
و ّق ��ع الكوني ووزير الدولة ل�ش�ؤون التخطيط محمد
�أب ��و رم�ض ��ان م ��ع مدي ��ر م�ش ��روع �شم ��ال �أفريقيا
وال�ش ��رق الأو�س ��ط ف ��ي البن ��ك الألمان ��ي للتنمية
وممث�ل ً�ا عن الحكوم ��ة الألمانية فران ��ك ديترمان
اتفاقي ��ة بحوال ��ي ( )13,5ملي ��ون ي ��ورو لدع ��م
برنام ��ج تطوير البلديات الخا�ص ب�صندوق تطوير
و�إقرا� ��ض البلدي ��ات ،ف ��ي مق ��ر وزارة التخطي ��ط
والتنمي ��ة الإداري ��ة ،حيث �أكد الكون ��ي على �أهمية
ه ��ذه االتفاقي ��ة الت ��ي ته ��دف �إل ��ى تعزي ��ز ق ��درة
الهيئات المحلي ��ة والعمل عل ��ى م�أ�س�ستها ،وتوفير
الدع ��م المالي المطل ��وب لتنفيذ م�شاري ��ع تنموية
مهم ��ة خ�ل�ال المرحل ��ة القادم ��ة ،وق ��دم ال�شك ��ر
للحكومة وال�شعب الألماني ولبنك التنمية الألماني
( )kfwعلى دعمهم المتوا�صل للحكومة وال�شعب
الفل�سطين ��ي ،م�شير ًا �إل ��ى �أن الم�ساهمة الألمانية
ه ��ي جزء م ��ن قيم ��ة االتفاقي ��ة التي تبل ��غ قيمتها
الإجمالية ( )100مليون دوالر ،و�أ�شاد الكوني بدور
�صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا�ض البلدي ��ات والذي يعتبر
م�ؤ�س�سة وطنية تعمل عل ��ى ترجمة �سيا�سات قطاع
الحك ��م المحلي والم�ص ��ادق عليها م ��ن الحكومة
الفل�سطينية �إل ��ى برامج وم�شاري ��ع قابلة للتنفيذ،
و�أ�شاد �أبو رم�ضان بالدعم الألماني الذي من �ش�أنه
�أن ي�ساه ��م بفاعلية في دع ��م الجهود التنموية في
فل�سطي ��ن ،م�ؤكد ًا في ال�سي ��اق ذاته على �أن الدعم
الألماني ي�ساهم في تمكين دعائم الدولة و�إحداث
التنمي ��ة الحقيقية .من جانبها �شك ��رت كري�ستينا
هيرونيمو� ��س مدي ��رة التعاون التنم ��وي ،الحكومة
الفل�سطيني ��ة ممثل ��ة بوزارتي التخطي ��ط والحكم
المحل ��ي و�صندوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات على
التعاون والعمل الم�شترك لإنجاح �سير العمل.

لقاءات داخلية

بحث وزي ��ر الحكم المحل ��ي ،ووزير �ش� ��ؤون الأ�سرى
عي�سى قراقع مع لجن ��ة �أهالي الأ�سرى في بيت لحم
احتياجاتهم بخ�صو�ص فكرة جمعية �أمان للإ�سكان،
وت�أت ��ي ه ��ذه المب ��ادرة الذاتية م ��ن �أهال ��ي الأ�سرى
به ��دف �إن�شاء مجمع �سكني لأكثر م ��ن (� )75أ�سير ًا
ومبعد ًا فل�سطيني ًا م ��ن منطقة بيت لحم ،و�أ�شار �إلى
قيام ��ه ب�إعط ��اء التعليمات المبا�ش ��رة للجهات ذات
االخت�صا� ��ص للبدء بتوفير كل ما يلزم من �إجراءات

ترخي� ��ص للمنطقة وذل ��ك ت�سهي ًال لمهم ��ة الإن�شاء،
وتقدي ��م كافة الم�ساع ��دات المالي ��ة للأ�سرى لأنهم
ي�ستحق ��ون كل م ��ا يقدم لهم ،و�أن ه ��ذا الأمر واجب
علينا و�أقل ما يمكن تقديمه للأ�سرى .من جهته �شكر
قراقع الوزير الكوني على مبادرته ب�إعطاء التعليمات
المبا�ش ��رة للجه ��ات ذات االخت�صا� ��ص ،والت ��ي
ته ��دف لت�سري ��ع الأعم ��ال والت�سهيل عل ��ى القائمين
على المب ��ادرة ،مبين ًا �أن القي ��ادة الفل�سطينية تولي
الأهمية لملف الأ�سرى و�أنه لن يهد�أ لها بال حتى يتم
تبيي�ض كافة ال�سجون الإ�سرائيلية.
وا�ستقب ��ل كذلك �أ�ست ��اذ القانون ف ��ي جامعة النجاح
د.ا�سح ��اق البرقاوي ،والمتابع للجوانب القانونية في
اللجنة الوطني ��ة لمتابعة وتعدي ��ل المخطط المكاني
ف ��ي محافظة نابل� ��س ،واطل ��ع على فعالي ��ات اللجنة
والم�شاورات التي عقدتها مع الوزارات ذات العالقة،
وعلى الأن�شطة ال�شعبية والإعالمية التي ت�سعى اللجنة
لتنظيمها بهذا الخ�صو� ��ص .ودعا الكوني �إلى �أهمية
موا�صل ��ة الت�شاور مع ال ��وزارات ذات ال�صلة للو�صول
�إل ��ى حلول م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تحقق م�صلح ��ة المواطن
الفل�سطيني ،م�ؤك ��د ًا على �أهمية التنظيم والتخطيط
وف ��ق الهدف الذي ت�سعى �إلي ��ه الحكومة الفل�سطينية

إنجازات
الت ��ي تهم القطاع ال�سياح ��ي ،واال�ستثمار الأمثل فيه
بما يعود بالنفع على ال�صالح العام ،واتفق الوزيران
عل ��ى ت�شكيل لجنة م�شترك ��ة للنظر في الق�ضايا التي
تهم الوزارتين ،ومنها تراخي�ص الفنادق ال�سياحية.

والقا�ض ��ي بحماي ��ة الأر�ض من اال�ستيط ��ان ،وتثبيت
المواط ��ن الفل�سطيني على �أر�ضه ،م ��ن ناحيته� ،أكد
البرق ��اوي على �أهمية فتح هذا الح ��وار مع الوزارات
ذات ال�صل ��ة للو�ص ��ول �إل ��ى �صيغة تتعل ��ق بالمخطط
المكان ��ي ك ��ون المخط ��ط الحال ��ي ال يتالئ ��م م ��ع
طموحات وتطلع ��ات ال�شعب الفل�سطين ��ي خا�صة في
ظل ال�سيا�سات اال�ستيطانية القائمة.
التقى الكوني وزير الدول ��ة ل�ش�ؤون التخطيط محمد �أبو
رم�ضان ،ووزي ��ر الزراعة المهند�س ولي ��د ع�ساف ،وتم
بحث �سبل التع ��اون الم�شترك والتن�سي ��ق بين الوزارات
ذات العالقة لتنمية وتطوير مناطق (ج) ،و�أ�شار الكوني
�إلى �أهمي ��ة العمل واال�ستثمار في هذه المناطق الحيوية
والتي ت�شكل عماد الدول ��ة الفل�سطينية الم�ستقلة ،نظر ًا
لخ�صو�صي ��ة وات�س ��اع رقعة تل ��ك المناطق حي ��ث ت�شكل
�أكث ��ر م ��ن( )%60م ��ن الأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة ،ودع ��ا
جمي ��ع ال ��دول المانح ��ة والجه ��ات الدولي ��ة وم�ؤ�س�سات
حق ��وق الإن�سان للوقوف �إلى جان ��ب ال�شعب الفل�سطيني
وعدال ��ه ق�ضيت ��ه ،م ��ن جانب ��ه �أك ��د �أب ��و رم�ض ��ان على
�أهمية التخطيط والتن�سيق بي ��ن الوازرات بحيث ي�شمل
التخطيط الم�شترك وا�ستقطاب المانحين لدعم �إقامة
الم�شاري ��ع في ه ��ذه المناط ��ق واال�ستثمار فيه ��ا ،نظر ًا
لأهميته ��ا في ت�سهي ��ل حياة المواطني ��ن ،و�أ�شار ع�ساف
�إلى وج ��ود العديد م ��ن الينابي ��ع والمناط ��ق الخ�ضراء
في تلك المناط ��ق وم�ساحات �شا�سع ��ة يتوجب الحفاظ
عليها ،و�ضرورة اال�ستثمار فيها.

المحلي ��ة ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أهمي ��ة التع ��اون الم�شترك
بي ��ن الم�ؤ�س�ستي ��ن و�ض ��رروة ا�ستم ��راره ،من جهتها
عر�ض ��ت عو�ض مجموعة م ��ن الق�ضايا التي ت�شترك
بها ال ��وزارة م ��ع الجه ��از المرك ��زي ومنه ��ا� :سجل
المبان ��ي وتحديث ��ه �سنوي� � ًا وال ��ذي �سيك ��ون موجود ًا
ف ��ي كاف ��ة الهيئ ��ات المحلية م ��ن �أجل ح�ص ��ر كافة
المبان ��ي على غرار �سج ��ل ال�سكان وال ��ذي �سيخدم
ال ��وزارة والهيئ ��ات المحلي ��ة ب�شكل ع ��ام ،بالإ�ضافة
�إل ��ى موا�ضيع غالء المعي�شة وكيفي ��ة ح�سابه ،واتفق
الطرف ��ان عل ��ى ف ��رز موظ ��ف م ��ن كل مديري ��ة من
مديريات الطرفين وموظف م ��ن الدائرة الهند�سية
ف ��ي الوزارة ،لمتابعة تنفي ��ذ وتفعيل مذكرة التفاهم
الموقع ��ة بي ��ن الم�ؤ�س�ستي ��ن ،والت�أكي ��د عل ��ى �أهمية
ال�شراك ��ة من �أجل توحيد �سج ��ل المباني الذي يوفر
كاف ��ة البيانات للوح ��دات ال�سكنية والذي هو بحاجة
�إلى تحديث �سنوي.

بح ��ث وزير الحك ��م المحلي مع رئي� ��س بلدية البيرة
ف ��وزي العاب ��د ،البدائ ��ل والحل ��ول المقترح ��ة لحل
مكب نفايات
م�شكلة قرار �سلط ��ات االحتالل �إغالق ّ
البي ��رة المركزي ،و�شدد الكون ��ي على رف�ض الوزارة
لمقت ��رح �سلط ��ات االحتالل بنق ��ل النفاي ��ات لمكب
زه ��رة الفنج ��ان ف ��ي جنين ،نظ ��ر ًا للتكلف ��ة العالية
لعملي ��ة النق ��ل والخ�سائ ��ر التي �ستتكبده ��ا البلدية،
المكب،
وكذلك عدم �شرعنة قرار االحتالل ب�إغالق
ّ
وال ��ذي برر ق ��راره بحج ��ج واهي ��ة وغي ��ر منطقية،
واتفق المجتمعون على التن�سيق الم�شترك والم�ستمر هدفه ��ا التغطي ��ة عل ��ى ال�سيا�س ��ة اال�ستيطانية التي
بين ال ��وزارات الثالث لإعداد خط ��ط م�ستقبلية من ينتهجه ��ا في المنطقة ،هذا وناق� ��ش الطرفان عدد ًا
م ��ن الحل ��ول والبدائ ��ل المقترح ��ة التي م ��ن �ش�أنها
�أجل تحقيق التنمية المحلية في هذه المناطق.
التخفيف من وط�أة القرار الإ�سرائيلي.
ويلتق ��ي رئي� ��س الجه ��از المرك ��زي للإح�ص ��اء
الفل�سطين ��ي ال�سي ��دة ع�ل�ا عو� ��ض ،وذل ��ك لمتابعة بحث وزير الحكم المحلي مع وزيرة ال�سياحة والآثار
تنفي ��ذ بن ��ود وتفعي ��ل مذك ��رة التفاهم الت ��ي وقعت روال معايع ��ة� ،آلي ��ة تفعيل القط ��اع ال�سياحي ،و�شدد
بين الم�ؤ�س�ستين ،و�أ�ش ��اد الكوني بعمل ودور الجهاز الوزيران خالل اللقاء عل ��ى �أهمية ا�ستمرار التعاون
المرك ��زي للإح�ص ��اء الفل�سطين ��ي عل ��ى ال�ساح ��ة الم�شت ��رك بي ��ن الوزارتي ��ن ،والتوا�صل م ��ع الهيئات
وتوفير البيانات وخا�صة البيانات المتعلقة بالهيئات المحلي ��ة من �أجل �إعادة النظر في عدد من الق�ضايا

التقى الكوني ،رئي� ��س مجل�س تنظيم قطاع الكهرباء
المهند�س عماد خ�ضر ،وع�ضو مجل�س التنظيم عمر
�شرقية ،واطلع خ�ضر الوزير الكوني على طبيعة و�آلية
�سير عمل مجل�س التنظيم ،كج�سم منظم يراقب كل
ما يتعلق بقطاع الكهرباء م ��ن ا�ستيراد ونقل وتوزيع
وا�سته�ل�اك ،كما ّ
و�ض ��ح طبيعة العالق ��ة التي تربط
المجل� ��س ب�سلطة الطاقة ،و�ش ��دد الكوني على �أهمية
ا�ستم ��رار التع ��اون الم�شت ��رك بين المجل� ��س ووزارة
الحك ��م المحلي ،وب�ش ��كل خا�ص الق�ضاي ��ا المتعلقة
بقطاع الكهرباء ،و�ضرورة اتخاذ �إجراءات للو�صول
�إل ��ى الو�ضوح المالي تج ��اه الهيئات المحلية ومعرفة
م ��ا لها وما عليها .واتفق الطرفان على عقد لقاء مع
وزارة المالية لبحث الأم ��ور المالية المتعلقة بقطاع
الكهرب ��اء للهيئات المحلية ،و�إيج ��اد حلول م�شتركة
للق�ضايا المالية العالقة بين الأطراف المعنية.

ور�ش عمل ون�شاطات

وزير الحكم المحلي ي�سلم �أ�صغر وزيرة في
العالم مهامها ليوم واحد
�سل ��م وزير الحك ��م المحل ��ي ،مهامه كوزي ��ر ،للطالبة
ب�شائ ��ر عثمان من بلدة ع�ل�ار ق�ضاء طولك ��رم ،وابنة
( )17ربيع� � ًا ،لت�صبح �أ�صغ ��ر وزيرة في العالم ،لتتولى
مهامه ��ا ب� ��إدارة الوزارة لي ��وم واحد ،بح�ض ��ور مديرة
م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFالدولية لنا �أبو حجلة ،ورئي�س بلدية
عالر �سفي ��ان �شدي ��د ،وطاقم وزارة الحك ��م المحلي،
وقال الكون ��ي خالل ت�سليم ��ه لكتاب التكلي ��ف للوزيرة
ب�شائ ��ر� ،أن هذه الخط ��وة تعد مب ��ادرة ريادية تقودها
وزارة الحك ��م المحلي ،هامة في غايته ��ا وانعكا�ساتها
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إنجازات

الإيجابي ��ة عل ��ى م�سي ��رة ودور ال�شب ��اب الفل�سطين ��ي
وتفعيل ��ه في الحي ��اة العملية وفي الم�ؤ�س�س ��ات العامة،
وبا�ش ��رت الوزيرة ب�شائر باالطالع عل ��ى البريد الوارد
وال�صادر للوزارة� ،إ�ضافة �إلى قيامها ب�إ�صدار عدد من
الكتب الخطي ��ة الموجهة لعدد من الجه ��ات الر�سمية
والمانحي ��ن ،تحم ��ل ف ��ي طياتها ع ��دد ًا م ��ن الر�سائل
الت ��ي تري ��د اي�صاله ��ا كونها �شاب ��ة فل�سطيني ��ة تحمل
هم ��وم ال�شب ��اب الفل�سطيني ،وت�ضمن ��ت موا�ضيع عدة
واجتمع ��ت الوزيرة ب�شائر وبح�ض ��ور الوزير الكوني مع
الجه ��ات المانح ��ة والممولة ل ��وزارة الحك ��م المحلي،
وطالب ��ت ب�ضرورة العمل على دع ��م المجال�س المحلية
ال�شبابي ��ة وتفعي ��ل دورها الري ��ادي ،لم ��ا يمتلكون من
طاقة وحيوية متجددة ت�ستطيع �أن ت�شكل رافد ًا للهيئات
المحلي ��ة م ��ن �أج ��ل البن ��اء والتطوير ،وخ�ل�ال م�ؤتمر
�صحفي عق ��د في مق ��ر المركز الإعالم ��ي الحكومي،
رحب مدير مركز الإع�ل�ام الحكومي د.ايهاب ب�سي�سو
بالح�ض ��ور وبالوزيرة الم�ؤقتة ال�شابة ،والوزير د� .سائد
الكون ��ي ،واعتب ��ر ب�سي�سو �أن االهتم ��ام بقطاع ال�شباب
�ضروري ًا م ��ن �أجل تفعي ��ل م�شاركته ��م وتعزيز دورهم
ف ��ي عملي ��ة �صنع واتخ ��اذ الق ��رارات ،من جانب ��ه �أكد
وزي ��ر الحكم المحلي �أن اختي ��ار ال�شابة ب�شائر عثمان
لت�صب ��ح �أ�صغ ��ر م ��ن يتولى من�ص ��ب وزير ف ��ي العالم
ل ��م ي� ِأت م ��ن فراغ ،و�إنم ��ا جاء من التجرب ��ة المتميزة
لب�شائ ��ر ف ��ي قيادة بلدية ع�ل�ار م�سق ��ط ر�أ�سها ولمدة
�شهرين� ،شكلت خاللهما مثا ًال طيب ًا يحتذى به لل�شباب
الفل�سطيني والأم ��ل المعقود عليه ف ��ي تحقيق التنمية
المن�شودة .واعتبر الكوني �أن القيادة الفل�سطينية تولي
الأهمي ��ة لقط ��اع ال�شب ��اب وت�ستثمر به ،كون ��ه المدخر
اال�ستراتيج ��ي للدولة الم�ستقبلي ��ة .من جهتها تحدثت
الوزي ��رة ب�شائ ��ر عثمان ع ��ن تجربتها كوزي ��رة للحكم
المحل ��ي ،وتجاربه ��ا ال�سابق ��ة حيث ا�ستلم ��ت من�صب
رئي� ��س بلدية عالر ،والمدير التنفيذي لمنتدى �شارك،
وكفتاة فل�سطينية ت�ؤمن بدور ال�شباب الفاعل و�ضرورة
تعزي ��ز دوره ��م في بن ��اء م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،متوجهة
بال�شكر لفخامة الرئي�س محم ��ود عبا�س على تعليماته
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الم�ستم ��رة وتوجيهات ��ه ب�ض ��رورة �إ�ش ��راك ال�شب ��اب
و�إعطائه ��م دور ًا قيادي� � ًا ف ��ي الم�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة،
موجه ��ة الدع ��وة لفخامت ��ه ب�ض ��رورة عق ��د الم�ؤتم ��ر
لل�شباب تح ��ت رعايت ��ه لمناق�شة ق�ضاياه ��م وانتخاب
ممثلي ��ن منه ��م لتكوي ��ن هيئ ��ات م�سان ��دة للبلدي ��ات.
و�شك ��رت الوزير الكون ��ي وم�ؤ�س�س ��ة ( )CHFالدولية
و( )USAIDالت ��ي تدعم المبادرات ال�شبابية وتتطلع
لزي ��ادة الدعم لعم ��ل م�شاريع انتاجي ��ة وا�سكانية وفي
جميع المج ��االت ،وفي ختام الم�ؤتم ��ر وجهت الوزيرة
ب�شائر ر�سال ��ة مفتوحة للأمين الع ��ام للأمم المتحدة
حول موا�صلة االحتالل ف ��ي خلق العقبات وال�صعوبات
�أمام المواطن الفل�سطين ��ي على �أر�ض وطنه ،وطالبت
الأمين العام ب�ضرورة ال�ضغط على �إ�سرائيل لإجبارها
عل ��ى �إلغاء قراره ��ا المتمث ��ل ب�إغالق مك � ّ�ب النفايات
المركزي التابع لبلدية البيرة.
�أك ��د وزي ��ر الحكم المحلي خ�ل�ال ور�شة عم ��ل نظمتها
الوزارة من �أج ��ل نقا�ش تطوير الأهداف اال�ستراتيجية
وال�سيا�س ��ات والتدخ�ل�ات لقط ��اع الحك ��م المحل ��ي
وتحدي ��ث الخط ��ة عب ��ر القطاعي ��ة للحك ��م المحل ��ي
والإداري عل ��ى �أهمية هذا القط ��اع لقربه المبا�شر من
يحتم عل ��ى ال ��وزارة النهو�ض
المواط ��ن ،الأمر ال ��ذي ّ
نحو الأف�ضل �س ��واء على ال�صعيد الداخلي �أو الخارجي
وما يتم تقديم ��ه من خدمات مبا�ش ��رة وغير مبا�شرة،
م�شير ًا �إل ��ى عالقة الوزارة بالهيئ ��ات المحلية وغيرها
م ��ن ال�شركاء قائ ًال نحن نتعامل من نا�س ولي�س �أرقام،
وبالتال ��ي ف�إن متطلبات واحتياجات هذا القطاع وا�سعة
ج ��د ًا .وتطرق �إلى الالمركزي ��ة التي هي نهج ن�ؤمن به،
وال ي�ستطيع فرد النج ��اح بمفرده مهما بلغ من قدرات،
وبين �أن ال ��وزارة ت�سعى للو�صول لالمركزية وفق قانون
الهيئ ��ات المحلية والقواني ��ن الأخرى الت ��ي لها عالقة
بقط ��اع الحك ��م المحل ��ي ،منوه ًا ف ��ي الوق ��ت ذاته �أن
الالمركزية يجب �أن تكون بنا ًء على خطوات مدرو�سة.
�أكد د� .سائد الكوني خالل �أعمال االجتماع الخام�س
للجن ��ة التنمي ��ة الم�ستدام ��ة بالجمعي ��ة الإقليمي ��ة

والمحلي ��ة الأورو  -متو�سطية ( ،)SUDEVعلى �أن
عقد اجتماع التنمية الم�ستدامة للهيئات المحلية في
فل�سطي ��ن �إ�ش ��ارة وا�ضحة �إل ��ى �أن فل�سطين �أ�ضحت
عل ��ى خارط ��ة العالم ف ��ي كاف ��ة المج ��االت ،م�شير ًا
للتحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي ت�شكل عائق ًا
حقيقي� � ًا �أمام �إحداث تنمية محلي ��ة ب�سبب ا�ستمرار
االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي للأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة،
و�أ�ضاف �أن التنمي ��ة الب�شرية الم�ستدامة عامل مهم
ي�ساهم في توفير الدعم للهيئات المحلية التي تعكف
على توفير حياة كريمة للمواطن الفل�سطيني.
تح ��ت رعاي ��ة وزي ��ر الحكم المحل ��ي د�.سائ ��د الكوني
وبال�شراك ��ة م ��ع وزارة �ش� ��ؤون الم ��ر�أة نظم ��ت وحدة
النوع االجتماعي والعالق ��ات العامة في وزارة الحكم
المحل ��ي اللق ��اء المرك ��زي الثاني لر�ؤ�س ��اء وع�ضوات
مجال� ��س الهيئات المحلية المنتخبي ��ن ،بح�ضور وزير
�ش� ��ؤون الم ��ر�أة ربيح ��ة ذي ��اب ووكي ��ل وزارة الحك ��م
المحل ��ي المهند�س مازن غنيم ورئي� ��س االتحاد العام
للم ��ر�أة الفل�سطينية انت�صار الوزي ��ر وممثل جمهورية
�ألماني ��ا الفدرالية ل ��دى ال�سلطة الفل�سطيني ��ة باربرا
وول ��ف ،وفي ه ��ذا الإطار �أك ��د د.الكوني عل ��ى �أهمية
ه ��ذا اللقاء حي ��ث يجمع ال ��وزارة والهيئ ��ات المحلية
الت ��ي �أفرزتها العملية الديمقراطي ��ة والخيار ال�شعبي
الفل�سطين ��ي ف ��ي انتخاب ��ات الهيئ ��ات المحلي ��ة التي
عق ��دت نهاية الع ��ام المن�صرم ،وح ��ازت فيها الن�ساء
عل ��ى ن�سب تمثي ��ل واعدة ،كم ��ا لفت �إلى �ض ��رورة �أن
يك ��ون دور الن�س ��اء فعلي� � ًا ال �شكلي� � ًا بحي ��ث ال يمك ��ن
لمي ��زان القوى الب�شري ��ة العاملة �أن يت ��زن بدون هذا
ال ��دور الن�س ��وي المركزي والمتكامل م ��ع دور الرجل،
فهي الأم والزوج ��ة والأخت واالبنة والمعلمة والمربية
والمر�ش ��دة والموجهة والقائدة ،ودعا المر�أة �أن ت�ؤمن
بقدرتها و�أن ت�صبح مب ��ادرة ال تابعة و�صاحبة قرار ال
منف ��ذة فقط ،و�أو�ضح �أن ال ��وزارة عملت على ت�ضمين
احتياجات النوع االجتماعي في الخطة اال�ستراتيجية
للوزارة والخطة عبر القطاعية لقطاع الحكم المحلي.

إنجازات

جوالت

خ�ل�ال زي ��ارة ميدانية قام به ��ا الكوني �إل ��ى عدد من
الهيئات المحلية في طولكرم و�شملت ك ًال من(عنبتا،
وكف ��ر اللبلد ،وقفي ��ن ،وعالر) ،به ��دف االطالع على
احتياج ��ات ه ��ذه المناط ��ق والت ��ي تعر�ض ��ت لأ�ضرار
ج�سيم ��ة نجمت عن الفي�ضان الأخير الذي اجتاح هذه
المناط ��ق ،وت�سبب في دم ��ار كبير في البن ��ى التحتية
له ��ذه المناط ��ق ،و�أي�ض� � ًا تفقد ع ��دد ًا م ��ن الم�شاريع
الت ��ي تنفذها م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFالدولية وبتمويل من
(.)USAID
�أكد وزير الحكم المحلي �أن مراكز خدمات الجمهور
تعم ��ل عل ��ى توفير الخدم ��ات البلدية ف ��ي المجاالت
المختلف ��ة كونه ��ا حلق ��ة الو�ص ��ل بي ��ن المواطني ��ن
والدوائ ��ر المختلفة في الهيئ ��ات المحلية ،والتي من
�ش�أنه ��ا ت�سهيل ح�ص ��ول المواطنين عل ��ى الخدمات،
وتوفي ��ر ه ��ذه الخدم ��ات بطريق ��ه فعال ��ة ،و�سريعة،
وا�ستهل الوزي ��ر والوفد المرافق ال ��ذي �ضم ك ًال من
الوكي ��ل الم�ساع ��د ل�ش� ��ؤون الهيئ ��ات المحلي ��ة عب ��د
الكريم �س ��در ،ومدير عام الم�شاريع المهند�س هاني
كاي ��د ،وممثلي ��ن ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFالدولي ��ة،
وم�ست�ش ��ار الوزير وليد �أبو الحالوة ومحمد جاد اهلل،
ومدير عام حكم محلي طولكرم خالد ا�شتية ،وطاقم
المديري ��ة ،زيارت ��ه بلقاء ر�ؤ�س ��اء و�أع�ض ��اء الهيئات
المحلي ��ة المذك ��ورة� ،أ�ش ��ار �أن ال ��وزارة وبتوجيهات
م ��ن دول ��ة رئي� ��س ال ��وزراء تعمل عل ��ى تقدي ��م كافة
الم�ساع ��دات الممكنة �ضمن الموارد المالية المتاحة
لتطوير البنى التحتية ،و�إعادة ت�أهيل ما ت�ضرر جراء
الفي�ض ��ان الأخير ،لكي ال يتك ��رر ما حدث في ال�شتاء
الما�ضي من خراب ودمار ،م�ضيف ًا �أن الوزارة �ستقوم
بتعبي ��د طريق (عنبتا-كفر رمان) بتمويل من البنك
الإ�سالم ��ي للتنمية ،و�أن ال ��وزارة �ستعمل على تقديم

الم�ساع ��دات لإقامة كاف ��ة الم�شاريع الت ��ي تحتاجها
هذه الهيئات ،وا�ستمع منهم الحتياجاتهم ومطالبهم
م ��ن م�شاريع البنية التحتية �س ��واء الكهرباء �أو المياه
�أو المج ��اري ،وفتح �ش ��وارع زراعي ��ة وتعبيد الطرق،
وغيره ��ا م ��ن االحتياج ��ات الهام ��ة له ��ذه المناطق
وال�صعوب ��ات التي تواجههم ف ��ي �أداء عملهم ،وتفقد
الكون ��ي عدد ًا م ��ن الم�شاري ��ع التي تنفذه ��ا م�ؤ�س�سة
( )CHFومنها مراكز خدم ��ات الجمهور في بلدتي
عنبتا ،وعالر ،وعدد من العبارات التي �أعيد ت�أهيلها
ف ��ي قفي ��ن ،ومدر�س ��ة الحفا�ص ��ي ،خا�ص ��ة �أن ه ��ذه
المنطقة تقع معظم �أرا�ضيها بمنطقة «ج».
وخ�ل�ال افتتاح حديقة الم�ستقبل في قرى �شرق نابل�س
التابع ��ة لمجل�س خدمات ه ��ذه القرى والتي تتكون من
ق ��رى (�سال ��م ،وروجيب ،ودي ��ر الحط ��ب ،وعزموط،
وبي ��ت دجن ،وكف ��ر قليل)� ،شارك الوزي ��ر الكوني في
افتت ��اح ه ��ذه الحديقة مع رئي� ��س بلدي ��ة نابل�س ع�ضو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية غ�سان
ال�شكع ��ة ،وعدلي يعي� ��ش رئي�س بلدية نابل� ��س ال�سابق،
ومحم ��ود ا�شتي ��ة �أمين �س ��ر حركة فتح ف ��ي محافظة
نابل� ��س ،ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء المجال� ��س البلدية والقروية
للقرى المذكورة ،وح�شد من المواطنين ،و�أكد الكوني
خالل كلمته على �أن هذا الم�شروع عزز مفهوم ال�شعور
بالملكي ��ة الجماعية و�ساهم كذلك في رفع الوعي لدى
المواط ��ن ،وكذلك تعزي ��ز ثقته بالهيئ ��ة المحلية من
خالل خطة تنموية تلبي احتياجاتهم �ضمن الإمكانات
المتواف ��رة والت ��ي بدورها تتف ��ق مع الخط ��ة التنموية
لمجل� ��س الخدمات الم�شترك له ��ذه القرى .وقد بلغت
كلفة �إن�ش ��اء الحديقة (� )200ألف دوالر ،وكذلك بناء
مقر مجل�س الخدمات والذي بلغ (� )180ألف دوالر.

الزراعي ��ة ،و�أي�ض� � ًا محط ��ة توليد الطاق ��ة الكهربائية
بوا�سط ��ة الخالي ��ا ال�شم�سي ��ة والتي تعم ��ل على تزويد
المنطق ��ة بالكهرب ��اء ،حي ��ث بلغت كلفت ��ه قرابة ()6
ماليي ��ن دوالر وبتمويل من الحكوم ��ة اليابانية ،وقدم
الكون ��ي ال�شك ��ر للحكوم ��ة الياباني ��ة وممث ��ل الوكال ��ة
الياباني ��ة للتع ��اون الدولي(جاي ��كا) عل ��ى دعمه ��م
المتوا�ص ��ل والم�ستمر خا�ص ��ة و�أن اليابان �إحدى دول
مجموع ��ة الثمان ��ي وله ��ا مكانته ��ا بي ��ن دول العال ��م،
والتقى كذل ��ك مع رئي�س بلدية �أريحا محمد �أبو حديد
و�أع�ض ��اء المجل� ��س البلدي ،حيث ا�ستم ��ع منهم لأبرز
االحتياج ��ات والمطال ��ب والعقب ��ات الت ��ي تواجهه ��م
ف ��ي عملهم ،ومطالبته ��م وزارة المالي ��ة بالإفراج عن
الم�ستحقات المالية للبلدية ،والتي يحتاجها المجل�س
البلدي لدفع رواتب الموظفين.

كم ��ا والتق ��ى الوزير والوف ��د المرافق محاف ��ظ �أريحا
ماج ��د الفتيان ��ي ووزير االقت�ص ��اد الوطن ��ي د .جواد
الناج ��ي وبح�ض ��ور رئي�س بلدية �أريح ��ا ،ورئي�س غرفة
تجارة و�صناع ��ة �أريحا تي�سير الحمي ��دي ،الذي �أ�شاد
ب ��دوره بالجه ��ود الت ��ي تبذله ��ا الحكومة عل ��ى �صعيد
تطوي ��ر البنية التحتية ،وتنفي ��ذ م�شاريع من �ش�أنها �أن
ت�ساه ��م في �إح ��داث تنمي ��ة اقت�صادي ��ة ،وتخفف من
مع ��دالت البطالة ،وهدف االجتم ��اع لمناق�شة م�شروع
المنطق ��ة ال�صناعي ��ة الزراعي ��ة ومناق�ش ��ة الم�شاكل
الت ��ي تعتر� ��ض تنفي ��ذ ه ��ذا الم�ش ��روع الحي ��وي ،وتم
االتف ��اق على حل العقبات الت ��ي تحول دون تنفيذ هذا
الم�ش ��روع من خالل الرجوع �إلى القانون والذي يحكم
عم ��ل الجمي ��ع ،و�أكد الوزي ��ر الكوني عل ��ى �أهمية هذا
الم�ش ��روع الذي يع ��ود بالمنفعة الكبي ��رة على مختلف
الأ�صعدة ،م�شير ًا �إل ��ى �أن الحكومة تولي �أهمية كبيرة
وتفق ��د ع ��دد ًا م ��ن الم�شاري ��ع الحيوي ��ة ف ��ي مدين ��ة لهذا الم�شروع الحيوي والهام الذي من �ش�أنه �أن يعمل
�أريح ��ا والممولة م ��ن الحكومة الياباني ��ة ،م�ؤكد ًا على على دع ��م القطاعي ��ن ال�صناع ��ي والزراع ��ي ،ويعود
�أهمي ��ة ه ��ذه الم�شاريع الت ��ي ت�سهم ف ��ي تطوير البنى بالنفع والفائدة على االقت�ص ��اد الوطني الفل�سطيني،
التحتية وتعزيز اال�ستثم ��ار في هذه المناطق ،وتثبيت
المواطني ��ن وتعزيز �صمودهم على �أرا�ضيهم ،و�شملت
الزيارة ك ًال من (محطة معالجة المياه العادمة والتي
�ست�سه ��م في معالج ��ة ( )%75من المي ��اه العادمة في
�أريحا كمرحل ��ة �أولى ،وبلغت كلفته ( )30مليون دوالر
وبتمويل م ��ن الحكومة اليابانية ،ومن المتوقع �أن يبد�أ
العم ��ل في المحطة في �أوا�س ��ط العام القادم ،وكذلك
مك ��ب النفايات ال ��ذي يجري العمل عل ��ى تو�سعته من
خ�ل�ال الم�شاورات م ��ع وزارة الزراعة ،من �أجل زيادة
طاقت ��ه اال�ستيعابي ��ة) ،كما وزار المنطق ��ة ال�صناعية
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إنجازات
مما ي�سهم ب�شكل كبير في خلق فر�ص عمل والتخفيف
من معدالت البطالة من خالل ت�شغيل الأيدي العاملة،
وا�ستخدام المنتجات الزراعية كمواد �أولية في عملية
الت�صنيع وت�سهيل ت�صديرها للخارج .و�أ�شار المحافظ
�إلى �أهمية ت�ضافر الجهود والتن�سيق بين كافة الجهات
ذات العالقة للإ�س ��راع في �إنجاز هذا الم�شروع الهام
والحيوي ،بدوره ب ّين الوزير الناجي �أن م�شروع مدينة
�أريح ��ا ال�صناعي ��ة الزراعي ��ة قطع �شوط� � ًا كبير ًا على
�صعي ��د تحقي ��ق عنا�صر البني ��ة التحتي ��ة والخارجية،
و�أن مجموع ��ة الجهود المبذولة وح�صيلة االجتماعات
التي عقدت م ��ع الحكومة الياباني ��ة �أثمرت عن وجود
ه ��ذا الم�ش ��روع الحي ��وي عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع ،داعي ًا
الم�ستثمرين داخل وخارج فل�سطين �إلى اال�ستثمار في
مدينة �أريحا ال�صناعية الزراعية.

وتم زيارة المركز ال�صح ��ي التابع للمجل�س والذي تم
ت�شطيبة م�ؤخ ��ر ًا بقيمة (� )100أل ��ف �شيقل والوقوف
عل ��ى �أه ��م احتياجاته م ��ن �أجل ت�شغيل ��ة ب�شكل يخدم
�سكان المنطقة ،وخ�ل�ال اجتماعه في مكتب محافظ
القد� ��س التق ��ي الكوني ووف ��د ال ��وزارة محافظ ووزير
القد�س المهند� ��س عدنان الح�سين ��ي ونائبه عبد اهلل
�صيام ومدير �شرط ��ة المنطقة ،حيث ناق�ش الطرفان
احتياج ��ات مدين ��ة القد� ��س والبل ��دات المحيطة بها
م�ؤكدي ��ن عل ��ى �أن ��ه �سيت ��م رف ��ع جمي ��ع االحتياجات
والتو�صي ��ات �إل ��ى القي ��ادة الفل�سطيني ��ة والحكوم ��ة
الفل�سطين ��ة م ��ن �أجل توفي ��ر الدعم الكام ��ل وتجنيد
الأم ��وال ،وافتت ��ح الكون ��ي والح�سين ��ي ورئي�س مجل�س
محلي ال ��رام ال�شارع العام للمدين ��ة والذي تم ت�أهيله
م�ؤخر ًا من خالل المنحة المقدمة من �صندوق تطوير
و�إقرا�ض البلدي ��ات لبلدية الرام بقيم ��ة (� )180ألف
ي ��ورو ،وعقد الكوني ف ��ي الرام اجتماع� � ًا جمع ر�ؤ�ساء
الهئي ��ات المحلية لمحافظ ��ة القد�س ،وال ��ذي �أكد �أن
الوزارة تتطلع �إلى عالقة ت�شاركية حقيقية بين الوزراة
والهيئ ��ات المحلية ،وا�ستم ��ع الكون ��ي والح�سيني �إلى
احتياجات الهيئات المحلي ��ة والمتمثلة بتوفير الدعم
الكام ��ل لم�شاري ��ع تنموي ��ة وتطويري ��ة ف ��ي المنطقة،
بالإ�ضافة �إلى المطلب المه ��م والمتمثل بتوفير الأمن
للمواطنين وللعاملين في الم�ؤ�س�سات الحكومية.

�ش ��دد الدكتور �سائد الكوني على �أهمية مدينة القد�س
وعلى المكانة التي تحظ ��ى بها المدينة لدى الحكومة
الفل�سطيني ��ة ب�ش ��كل عام ووزارة الحك ��م المحلي على
وج ��ه الخ�صو�ص ،ج ��اء ذلك خالل الجول ��ة التي قام
به ��ا الوزير الكوني برفقة طاقم م ��ن الوزارة ،و�شملت
الزي ��ارة مجل� ��س ق ��روي كف ��ر عق ��ب وا�ستم ��ع الوف ��د
م ��ن رئي� ��س المجل�س �إل ��ى االحتياج ��ات والهموم التي
يعان ��ي منه ��ا المواطن ��ون ف ��ي تل ��ك المنطق ��ة ،و�أهم
المطال ��ب الت ��ي تحتاجه ��ا المنطق ��ة ت�أهي ��ل ال�شوارع
وخط ��وط ال�صرف ال�صح ��ي ،حيث �أك ��د الكوني على وكذلك زار الكوني والوفد المرافق جامعة القد�س �أبو
�أنه �سيت ��م رفع جمي ��ع المطالب �إلى طاول ��ة الحكومة دي� ��س و�إلتقى رئي� ��س الجامعة د�.س ��ري ن�سيبة وطاقم
م ��ن �أج ��ل تلبية ما يمكن م ��ن ه ��ذه االحتياجات ،كما من الجامعة ،وتن ��اول الطرفان الم�شاري ��ع الم�شتركة
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المتمثل ��ة ف ��ي �إن�ش ��اء المتح ��ف الخا� ��ص بالجامع ��ة،
وت�أهي ��ل ملعب الجامعة وخا�صة �أن جامعة القد�س تقع
في منطقة ا�ستراتيجية وهي البوابة ال�شمالية لمدينة
القد�س ،ودعم هذه المنطقة يعمل على تثبيت ال�سكان
ف ��ي �أرا�ضيهم ويعمل على �إيقاف التو�سع اال�ستيطاني،
وخ�ل�ال لقائه رئي�س و�أع�ضاء مجل� ��س محلي �أبو دي�س
�أ�شار الكوني �إل ��ى �أن حجم المعاناة في هذه المنطقة
يلم�سه ��ا المواطن والم�س�ؤول ب�ش ��كل مبا�شر من خالل
المعان ��اة التي يعانيها �سكان بل ��دة �أبو دي�س من جدار
ال�ض ��م والف�صل العن�صري وكذلك م�صادرة الأرا�ضي
التابعة ل�سكان هذه البلدة ،ووقف الوزير الكوني كذلك
عل ��ى احتياج ��ات المجل�س من خ�ل�ال اال�ستم ��اع �إلى
مطال ��ب رئي�س و�أع�ضاء المجل�س الذين �إلتقاهم ،وفي
العيزرية �إلتقى الكوني والوفد المرافق رئي�س و�أع�ضاء
المجل� ��س وا�ستم ��ع �إل ��ى مطالبه ��م واحتياجاته ��م،
وللوق ��وف عن كثب عل ��ى الم�ش ��اكل واالحتياجات قام
وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي والوف ��د المراف ��ق بجولة على
مراف ��ق البل ��دة والبلدة القديم ��ة وحديق ��ة المجل�س،
و�أك ��د الكوني على �أنه لن تك ��ون هناك دولة فل�سطينية
م�ستقل ��ة دون القد�س عا�صمة له ��ا ،و�ستعمل الحكومة
الفل�سطيني ��ة جاه ��دة عل ��ى ح�ش ��د وتجني ��د الأم ��وال
لدع ��م الهيئ ��ات المحلي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام والهيئ ��ات في
محافظ ��ة القد�س ب�ش ��كل خا�ص ،مطالب� � ًا الم�ؤ�س�سات
الدولي ��ة والعربي ��ة والحقوقي ��ة والإن�ساني ��ة بال�ضغط
على االحت�ل�ال الإ�سرائيلي للت�سهيل عل ��ى المواطنين
لممار�سة حياتهم ب�شكل طبيعي كباقي �شعوب الأر�ض.

إنجازات

�صايل حنون

العالقات العامة والإعالم

�إيمان�� ًا ب�أهمي��ة متابعة الهيئات المحلية عن قرب ،ودعمها وتوجيهها لتطوير عملها نح��و الأف�ضل ،في �إطار ا�ستراتيجية الوزارة بخ�صو�ص
تمكي��ن الهيئ��ات المحلية وامتالكها قدرات فاعلة� ،ضمن ح��دود القوانين والأنظمة التي تحكم العمل وعالقة ال�شراكة معها؛ تقوم الوزارة
بزيارة هذه الهيئات بين الحين والأخر ،كما �أنها تعمل جاهدة مع كل الأطراف لتوفير الدعم والم�شاريع الحيوية لها في جميع المجاالت،
ور�سم ال�سيا�سات والخطط البناءة لإحداث التنمية المحلية ،وما يعك�سه ذلك من تح�سين م�ستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .وانطالق ًا
من هذا الإيمان ،يقوم المهند�س مازن غنيم وكيل الوزارة بالعديد من الزيارات الميدانية والتوا�صل مع كل المانحين والإ�شراف على و�ضع
ال�سيا�سات وغيرها من �أجل تحقيق ذلك.

افتتاح م�شاريع
افتت��اح مرك��ز خدم��ات الجمهور ف��ي بلدية
الظاهرية

افتت����ح المهند�س م����ازن غنيم ومدي����ر الوكالة
الأمريكي����ة للتنمي����ة ماي����كل هارف����ي مرك����ز
خدم����ة الجمهور ف����ي بلدية الظاهري����ة ،الذي
نفذت����ه م�ؤ�س�س����ة ( )CHFالدولي����ة من خالل
برنام����ج الحك����م المحل����ي والبني����ة التحتي����ة
الممول من الوكال����ة الأمريكية للتنمية الدولية
( ،)USAIDبال�شراك����ة م����ع وزارة الحك����م
المحلي وبلدية الظاهرية.

و�أك ��د غني ��م عل ��ى �أهمي ��ة وج ��ود ه ��ذا المركز �إل ��ى رفع م�ستوى الخدم ��ات المقدمة للمواطنين
للمواطني ��ن والخدم ��ات الواج ��ب تقديمه ��ا من في البلدة.
خالله والمتوفرة في بلدية الظاهرية ،فالمواطن
وزود برنام ��ج الحك ��م المحل ��ي والبني ��ة التحتية
ه ��و عن ��وان ال�سلط ��ة وال ��وزارة الت ��ي ت�سعى بكل
المركز بالأجهزة والأنظمة التكنولوجية واللوازم
الإمكان ��ات لخدمت ��ه وتح�سي ��ن ن ��وع الخدم ��ات
المكتبية والإداري ��ة� ،إ�ضافة �إلى تدريب الطواقم
المقدم ��ة له ،م�شدد ًا على موا�صل ��ة عملية البناء
العامل ��ة ف ��ي المركز من �أج ��ل تعزي ��ز قدراتهم
والتط ��ور ف ��ي هيئاتن ��ا المحلية التي ه ��ي لبنات
الإداري ��ة واللوج�ستي ��ة لتمكينه ��م م ��ن القي ��ام
�أ�سا�سية في بناء دولتنا الفل�سطينية ،م�شيد ًا بدور
بواجباتهم وتقديم الخدمات للمواطنين بال�شكل
م�ؤ�س�س ��ة ال� �ـ ( ،)CHFودعم ال�شع ��ب الأمريكي
الأمثل �ضمن بيئة عمل مالئمة ومريحة.
من خالل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .في
حين عب ��ر هارفي ،ع ��ن �إعجاب ��ه بطريقة العمل افتتاح م�شروع �إعادة ت�أهيل �شبكة المياه في
منطقة مرج بيرزيت
التي تنتهجها م�ؤ�س�سات الحكم المحلي.

وتفقد المركز وتم االط�ل�اع على الخدمات التي جدي ��ر بالذك ��ر �أن مرك ��ز خدم ��ة الجمه ��ور في
يقدمها والآلية الجديدة التي من �ش�أنها �أن ت�سهل بلدي ��ة الظاهرية تم العمل فيه بن ��ا ًء على اختيار
عل ��ى المواطني ��ن �إنج ��از معامالتهم ف ��ي مكان المجتم ��ع المحل ��ي ف ��ي البل ��دة باعتب ��اره �إحدى
الأولوي ��ات الهامة ،حي ��ث كانت البلدي ��ة بحاجة
واحد وب�سرعة الفتة.

وف ��ي بيرزي ��ت افتت ��ح المهند� ��س م ��ازن غني ��م
وال�سفي ��ر اليابان ��ي لدى دول ��ة فل�سطي ��ن جونية
من�س ��ورا ورئي� ��س بلدي ��ة بيرزي ��ت ح�سي ��ب كيل ��ه
م�شروع (�إع ��ادة ت�أهيل �شبكة المي ��اه في منطقة
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إنجازات
المرج ،ال ��ذي تم تمويله من الحكومة اليابانية ،الياباني ��ة بالم�ساهم ��ة في بن ��اء دول ��ة فل�سطين،
وي�ساهم في ح ��ل م�شكلة المياه لدى المواطنين والم�شروع الذي نحتفل به هو جزء من هذا الدعم
ف ��ي منطقة مهمة من بيرزيت التابعة لمحافظة والبناء ،ونفتخر بتقديم الم�ساعدة للفل�سطينيين
لت�سهيل حياتهم وتوفير الخدمات لهم.
رام اهلل والبيرة.
و�أك ��د غني ��م عل ��ى �أهمي ��ة الم�ش ��روع كونه يحل
م�شكل ��ة المي ��اه في ه ��ذه المنطق ��ة ،خا�صة في
ف�ص ��ل ال�صيف وما تعاني ��ه معظم المناطق من
�أزم ��ة ح ��ادة في المي ��اه وتكاد تك ��ون خانقة في
العديد م ��ن هيئاتنا المحلية ،ل�ش ��ح المياه فيها
و�سرقته من قبل االحتالل وم�ستعمراته.
و�أ�ش����اد غنيم بالعالقة م����ع الحكومة اليابانية
ودعمه����ا المتوا�ص����ل لفل�سطي����ن ودوره����ا في
تنمية هيئاتنا المحلية� ،شاكر ًا لهم هذا الدعم
ال�سخي ،منوها �إلى الكثير من الم�شاريع التي
ت����م تنفيذها بتمويل م����ن الحكوم����ة اليابانية
وم�ؤ�س�سة جاي����كا اليابانية ،خا�ص����ة تلك التي
تم����ت في منطق����ة الأغ����وار و�أخرى ف����ي كافة
�أنح����اء الوط����ن ف����ي العدي����د م����ن المجاالت،
�أهمها النفاي����ات ال�صلبة وال�صح����ة والتعليم
و�إعداد الخط����ة اال�ستراتيجية التنموية لدعم
الهيئات المحلية.
و�أع ��رب من�س ��ورا ع ��ن �سعادته و�س ��روره ب�ضيافة
ال�شع ��ب الفل�سطيني ،وتحدث عن عدد اليابانيين
الذي ��ن تم ا�ستقباله ��م في بلدة بيرزي ��ت وعا�شوا
فيه ��ا فت ��رة طويل ��ة ودر�س ��وا بجامع ��ة بيرزي ��ت،
وع ��ن العالق ��ة الوطي ��دة م ��ع الحكوم ��ة وال�شعب
الفل�سطين ��ي ،ق ��ال �إنن ��ا ملزم ��ون ف ��ي الحكوم ��ة

وتحدث كيلة مرحب ًا بالح�ضور و�شاكر ًا الحكومة
الياباني ��ة على دعمها وتنفيذه ��ا لهذا الم�شروع
ال ��ذي �ساه ��م م�ساهم ��ة مبا�ش ��رة ف ��ي �سالمة
و�سهولة تدفق مياه ال�شرب �إلى م�ساكن المجتمع
المحل ��ي ف ��ي منطق ��ة الم ��رج ،وق ��ال مخاطب ًا
ال�سفي ��ر اليابان ��ي ي�شرفن ��ا ا�ستقبالك ��م بينن ��ا
ب�صورة دائمة وطالب دار�سين في جامعتنا.

وي�ستقب��ل ع��دد م��ن الم�س�ؤولي��ن
الدوليي��ن ويبح��ث معه��م ق�ضاي��ا
قطاع الحكم المحلي
�إلتقى مدير وكالة التعاون الفرن�سية

وبحث المهند�س م ��ازن غنيم مع مدير وكالة التعاون
الفرن�سية هيرفي كونان مجموعة من البرامج و�أف�ضل
الطرق التي �ستنفذها الوكالة في مناطق (ج).
و�إلتق��ى بعث��ة البن��ك الدول��ي وبح��ث معهم
ت�شغيل مكبات النفايات ال�صلبة

كم ��ا بح ��ث المهند�س م ��ازن غنيم ،مع بعث ��ة البنك
ويراف��ق رئي�س الوزراء في زي��ارة لمحافظة الدول ��ي ممثل ��ة بالم�س� ��ؤول ع ��ن تنفي ��ذ الم�شاري ��ع
جنين ،وافتتاح م�شروع طرق في عجة
�إبراهي ��م الدجان ��ي� ،آلي ��ة ت�شغيل مكب ��ات النفايات
راف���ق المهند����س م���ازن غنيم الدكت���ور رامي ال�صلبة في فل�سطين.
الحم���د اهلل رئي�س مجل�س ال���وزراء في زيارته وناق� ��ش الطرفان المراح ��ل النهائية لمك ��ب المنية
لمحافظة جنين ،حي���ث �إلتقى ر�ؤ�ساء الهيئات الواق ��ع بي ��ن محافظتي بي ��ت لحم والخلي ��ل ،والذي
المحلي���ة ف���ي قاعة بلدي���ة جني���ن واطلع على ت ��م ت�شغيله في �أيلول من ه ��ذا العام ،وكذلك درا�سة
احتياج���ات المجال����س البلدي���ة والقروي���ة في �إمكانية مكاف� ��أة الهيئات المحلي ��ة الملتزمة بتنفيذ
المحافظ���ة ،ثم ق���ام بجولة تفقدي���ة لكل من المطل ��وب منه ��ا ب�ش ��كل جي ��د م ��ن خ�ل�ال عائدات
قريت���ي مرك���ة وكفي���رت واجتم���ع بالمجل�سين المك ��ب� ،أما عن مك ��ب نفايات رفح ف ��ي قطاع غزة
القرويين فيهما ،كما قام بزيارة م�شروع مكب فتم ت�أخير �إنجاز مراحل ��ه ب�سبب عملية الت�أخير في
زه���رة الفنج���ان واجتم���ع بمجل����س الخدمات ا�ستمالك الأرا�ضي.
الم�شترك للنفايات ال�صلب���ة ،وفي قرية عجة
و�أطل ��ع غني ��م البعث ��ة عل ��ى مراحل العم ��ل في مكب
افتت���ح المرحل���ة الأولى م���ن م�ش���روع الطرق
نفاي ��ات رمون ف ��ي منطقة رام اهلل ،م�شي ��ر ًا �إلى �أنه
الداخلية في القرية و�إلتقى بالمجل�س القروي
يت ��م درا�س ��ة االعترا�ض ��ات المقدم ��ة م ��ن �أ�صحاب
والأهال���ي وا�ستم���ع الحتياجاتهم ،ث���م اختتم
الأرا�ضي.
زيارته بجولة في موقع تر�سلي قرب بلدة جبع.
و�إلتق��ى ممث��ل م�ؤ�س�س��ة التع��اون البلجيك��ي
وبح��ث م�ش��روع �إع��ادة ت�أهي��ل المراك��ز
التاريخية
وم ��ع الممثل المقي ��م لم�ؤ�س�سة التع ��اون البلجيكي
ويل ��ي ديمير ،بح ��ث المهند�س مازن غني ��م �آليات
المبا�ش ��رة في تنفيذ م�شروع �إعادة ت�أهيل المراكز
التاريخية والمم ��ول من الحكومة البلجيكية بقيمة
( )8مليون يورو.
و�أو�ض ��ح �أن هذا الم�شروع يهدف �إل ��ى دعم عمليات
الدم ��ج م ��ن جان ��ب ت�أهي ��ل المراك ��ز التاريخية في
المناط ��ق التي تم دمجها ،وي�أتي هذا �ضمن م�شاريع
تموله ��ا الحكوم ��ة البلجيكي ��ة م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�س ��ة
التعاون البلجيكي ،ت�سته ��دف عمليات دمج الهيئات
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إنجازات
المحلية لت�شجيع �إنجازه ��ا ودعمها وتطوير قدراتها
والأخ ��ذ بعي ��ن االعتبار االحتياجات لم ��ا بعد الدمج
ل�ضم ��ان ا�ستمراره ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى بن ��اء ق ��درات
العاملين في قطاع الحك ��م المحلي ،وتنفيذ م�شاريع
ل�صالح عدد من الهيئات المحلية من خالل �صندوق
تطوير و�إقرا�ض البلديات.
وب ��دوره �أكد ديمي ��ر على �ض ��رورة �إنج ��از الم�شروع
وتحدي ��د �آليات �إنجازه ،و�ش ��رح الإجراءات الخا�صة
التي تمت من م�ؤ�س�س ��ة التعاون البلجيكي بخ�صو�ص وقال غنيم �أن ��ه تم نقا�ش تطوير العالقة بين هيئات
الم�شروع ،و�أ�شاد بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي .محلي ��ة فل�سطيني ��ة و�ألمانية و�إقامة عالق ��ات تو�أمه
بي ��ن هيئ ��ات جدي ��دة ،لتب ��ادل الخب ��رات وتوطي ��د
وناق�ش مع مدير المركز الثقافي البريطاني
�أوا�ص ��ر العالقة ،و�أ�شاد غنيم بالبرامج التي تنفذها
تفعي��ل دور الهيئ��ات المحلي��ة ف��ي تحدي��د
جمهوري ��ة �ألماني ��ا ل�صال ��ح ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي
الأولويات
وم�ؤ�س�سات ��ه من خالل الم�ؤ�س�س ��ات الألمانية العاملة
و�إلتق ��ى مدي ��ر المرك ��ز الثقاف ��ي البريطان ��ي االن في فل�سطين.
�سم ��ارت وناق� ��ش معه م�ش ��روع لتفعي ��ل دور الهيئات
المحلي ��ة ف ��ي تحدي ��د �أولي ��ات المجتم ��ع المحل ��ي كما ت ��م نقا�ش برنامج زيارة الوف ��د الفل�سطيني �إلى
بم�شاركة المجتمع المحلي والمواطنين.
�ألماني ��ا والذي �سي�ضم ممثلين عن م�ؤ�س�سات ر�سمية
و�أهلي ��ة لالط�ل�اع عل ��ى العملي ��ة االنتخابي ��ة ولق ��اء
و�أكد غنيم على �أهمية الم�شروع كونه يحفّز المجتمع
م�س�ؤولين وم�ؤ�س�سات ذات عالقة.
المحل ��ي والمواطني ��ن عل ��ى الم�شارك ��ة ف ��ي تحديد
الأولوي ��ات الحتياجاتهم ،فهم م ��ن �سي�ستفيد منها ،وبدوره تحدث بول�سباخ عن الترتيبات الجارية بهذا
�إ�ضاف ��ة �إلى دور الهيئ ��ة المحلية بتعزي ��ز الم�شاركة الخ�صو� ��ص ،واللق ��اءات المقترح ��ة ف ��ي البرنامج،
المجتمعي ��ة الفاعل ��ة واال�ستف ��ادة منه ��ا ف ��ي و�ض ��ع و�أ�ش ��اد بالعالقة الألماني ��ة الفل�سطينية ،م�ؤكد ًا على
اال�ستراتيجيات وتحديد الأولويات.
بذل المزيد لتطويرها.
ون ��وه غنيم� ،إل ��ى دور وزارة الحكم المحلي في ذلك
وتبنيه ��ا ال�ستراتيجي ��ة وا�ضح ��ة به ��ذا الخ�صو�ص،
وتط ��رق �إل ��ى دور المديري ��ات وعالقته ��ا بالهيئ ��ات
المحلية والوزارة و�أن يكون ذلك من خاللها.
وتح ��دث �سمارت عن م�شروع �سيعمل ��ون على تنفيذه
لتوعي ��ة المواطني ��ن والهيئات المحلية عل ��ى القيام
به ��ذا الدور ،وت�شجيعهم عل ��ى الم�شاركة المجتمعية
الفاعلة ،و�أ�ضاف �أنه �سيتم البدء بنماذج في العديد
م ��ن المناطق وعقد اجتماع ��ات وور�ش توعية خالل
الم�ش ��روع ،بالتن�سي ��ق والتع ��اون م ��ع وزارة الحك ��م
المحلي ومديرياتها في المحافظات.
و�إلتقى وفد ًا من �سفارة �ألمانيا

وبح ��ث مع وف ��د م ��ن الممثلي ��ة الألمانية ل ��دى دولة
فل�سطي ��ن �ضم �سكرتي ��ر �أول الدكت ��ور �آيكه بول�سباخ
وم�ست�ش ��ار ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سي ��ة معت�ص ��م الأ�شه ��ب
مجموع ��ة م ��ن الق�ضاي ��ا ،الت ��ي ته ��م قط ��اع الحكم
المحلي وزيارة الوفد الفل�سطيني �إلى �ألمانيا.

والخط ��ط الم�ستقبلية الهادفة �إل ��ى تمكين الهيئات
المحلي ��ة المتالكه ��ا ق ��درات فاعل ��ة ،وتط ��رق �إل ��ى
الم�شاري ��ع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئات
المحلية� ،إ�ضافة �إلى دع ��م ق�ضايا النوع االجتماعي
في قطاع الحكم المحلي وتفعيل دور ال�شباب.
و�أ�ش ��ادت فري�شت بح�س ��ن اال�ستقب ��ال ،و�أكدت على
التوا�ص ��ل وتوطيد العالقة فيما بينهم ��ا� ،إ�ضافة �إلى
التعاون في دعم ال�شعب الفل�سطيني والحكم المحلي
في فل�سطين.
ورع��ى اتفاقي��ة لتح�سي��ن فر���ص التدري��ب
المهني التابع لالونروا

ورع ��ى المهند�س مازن غني ��م ممث ًال عن دولة رئي�س
ال ��وزراء ،توقي ��ع اتفاقي ��ة تع ��اون م�شت ��رك لتح�سين
فر� ��ص التدري ��ب للطلب ��ة ال�شباب الالجئي ��ن الذين
يدر�س ��ون في معهد قلندي ��ا للتدري ��ب المهني التابع
للأونروا ،بين برنامج التعليم في وكالة غوث وت�شغيل
ويطلع ممثلة كندا على واقع الحكم المحلي الالجئين الفل�سطينيين›الأون ��روا› ،و�شركة جولدن
في فل�سطين
اليفيتر ل�صناعة الم�صاعد والأدراج الكهربائية.
و�أطل ��ع ممثل ��ة كن ��دا ل ��دى ال�سلط ��ة الوطني ��ة
و�أكد غنيم �إن ه ��ذه االتفاقيات �ست�ساهم في خلق
الفل�سطيني ��ة كاتري ��ن فري�ش ��ت عل ��ى واق ��ع قطاع
جيل �شاب قادر على االنخراط في الحياة العملية،
الحك ��م المحلي ف ��ي فل�سطين وعمل ��ه والتطلعات
وطال ��ب ال�ش ��ركات والم�صان ��ع الفل�سطيني ��ة ب�أن
الم�ستقبلية بالحكم الر�شيد.
تح ��ذو حذو هذه االتفاقي ��ة ليت�سع التدريب وي�شمل
وتحدث غنيم �شارح ًا �أهم ق�ضايا الحكم المحلي في جميع القطاعات.
فل�سطين وو�ض ��ع الهيئات المحلي ��ة وعملها وم�ستوى وتح ��دث مدي ��ر عمليات الأون ��روا في ال�ضف ��ة فليبه
الخدم ��ات الت ��ي تقدمها ،منوه ��ا �إل ��ى همومها وما �سان�شي ��ز قائ�ل ً�ا� :إن االتفاقي ��ة تهدف �إل ��ى تح�سين
تواجه ��ه من عقب ��ات في تنفي ��ذ مهامه ��ا وتقديمها وتطوير التدريب في ال ��دورات المهنية التي يقدمها
للخدم ��ات� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى �ش ��ح موارده ��ا ،وتح ��دث معه ��د قلندي ��ا لطلبته ف ��ي مجال �صيان ��ة الم�صاعد
ع ��ن االنتخاب ��ات المحلي ��ة الأخي ��رة والديمقراطية الكهربائي ��ة به ��دف �إك�سابه ��م المه ��ارات المطلوبة
الحقيقية التي توجت بها.
ل�س ��وق العم ��ل وذل ��ك لزي ��ادة فر�ص ��ة التوظي ��ف
للخريجين مبا�شرة بعد تخرجهم.
كم ��ا و�ضعها في �ص ��ورة عم ��ل وزارة الحكم المحلي
وم ��ا تق ��وم به م ��ن توجيه ودع ��م للهيئ ��ات المحلية ،وقال مدير عام �شرك ��ة جولدن اليفيتر ح�سام قر�ش
�إ�ضافة �إلى ر�سم ال�سيا�س ��ات وو�ضع اال�ستراتيجيات �إن ال ��دورات �ست�سع ��ى �إلى �إيجاد نخب ��ة من ال�شباب
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البلدي ��ة الإداري والتنظيم ��ي والخدماتي ،ووعد
وزار بلدية بيرزيت
بالم�ساع ��دة ف ��ي تنفي ��ذ بع� ��ض الم�شاري ��ع التي
وبح ��ث وكيل وزارة الحكم المحل ��ي المهند�س مازن
ت�ساهم في تخفيف �أعبائها.
غني ��م م ��ع مجل� ��س بلدي ��ة بيرزي ��ت احتياجاتهم
وهمومه ��م و�آليات تطوي ��ر عمل البلدي ��ة الإداري وكان في ا�ستقباله والوفد المرافق ،رئي�س البلدية
والتنظيمي والخدماتي �ضمن خطتها الم�ستقبلية .ع ��ادل البرغوث ��ي و�أع�ض ��اء المجل� ��س البل ��دي،
وا�ستم ��ع منه ��م لأه ��م احتياجاته ��م و�أولوياته ��م
و�أكد غنيم عل ��ى �أن هذه الزيارة ت�أتي �ضمن عمل
والهم ��وم والعقب ��ات الت ��ي ت�ؤرقه ��م وتواج ��ه �سير
ال ��وزارة ف ��ي متابع ��ة البلديات ودعمه ��ا وتوجهها
عملهم ،و�أ�ش ��ادوا بهذه الزي ��ارة واعتبروها دفعة
لتطوي ��ر عمله ��ا نح ��و الأف�ض ��ل ،ان�سجام� � ًا م ��ع
معنوية للبلدية وم�ساعدة مهمة لها.
ا�ستراتيجية الوزارة في تمكي ��ن الهيئات المحلية
الم�ؤهلي ��ن علمي� � ًا وعملي� � ًا ،لي�صبح ��وا قادرين على وامتالكه ��ا قدرات فاعل ��ة ،م�شير ًا �إل ��ى القوانين و�أك����د غنيم عل����ى �أهمي����ة متابع����ة البلديات عن
الدخ ��ول �إلى معترك الحياة و�س ��وق العمل م�سلحين والأنظم ��ة التي تحكم العم ��ل وعالقة ال�شراكة مع قرب بزيارتها ،ودعمها وتوجيهها لتطوير عملها
ب�شهادة علمية ت�شمل الجوانب النظرية والعملية .الهيئات المحلية.
نحو الأف�ضل.
يذك ��ر �أن برنام ��ج التعلي ��م ف ��ي الأون ��روا تبن ��ى ع ��ام
( )2010ا�ستراتيجية �شاملة للنهو�ض بالتدريب الفني
تحت عنوان «نحو فئة �شبابي ��ة �أكثر ثقة واعتماد ًا على
النف� ��س» تتمث ��ل �إح ��دى محاورها ف ��ي بن ��اء �شراكات
وعالقات قوية مع القطاع الخا�ص والأطراف المعنية.

زيارات ميدانية
زيارة بلدية �إذنا

زار المهند� ��س مازن غني ��م يرافقه وفد ًا من الوزارة
بلدية �إذنا وكان في ا�ستقبالهم رئي�س البلدية ها�شم
الطميزي وعدد من �أع�ضاء المجل�س البلدي.
وبعد ترحيب ��ه بالوفد �أ�شاد رئي� ��س البلدية بالتكامل
ف ��ي العمل بين مديرية الحك ��م المحلي وبلدية �إذنا،
وطال ��ب ب�ض ��رورة دع ��م قطاع ��ات البني ��ة التحتية،
أرا�ض عام ��ة في البلدة
خا�ص ��ة في ظل ع ��دم وجود � ٍ
نتيج ��ة بن ��اء ج ��دار ال�ض ��م والف�ص ��ل العن�ص ��ري
وم�ص ��ادرة ( )%70من �أرا�ض ��ي البلدة ،مما ا�ضطر
البلدي ��ة ل�ش ��راء الأرا�ضي م ��ن ميزانياته ��ا الخا�صة
لإن�شاء الأبنية العامة ،كما ا�ستعر�ض الإنجازات التي
قامت بها البلدية خالل الأ�شهر الما�ضية في مختلف
القطاعات ،خا�صة قط ��اع التعليم والطرق وقطاعي
الكهرباء والمياه وتح�سين م�ستوى النظافة.
ب ��دوره �أ�شاد غني ��م ب�إنجازات البلدي ��ة خالل المدة
الق�صيرة و�أ�شاد بالهمة العالية لدى المجل�س البلدي
على تحقي ��ق الإنج ��ازات وخدمة �أهالي بل ��دة �إذنا،
كم ��ا وعد بم�ساع ��دة البلدية لتنفي ��ذ م�شاريع تخدم
المواطنين �ضمن الإمكانات المتاحة للوزارة.
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وبع ��د �أن ا�ستمع غني ��م والوفد المراف ��ق ،لرئي�س
و�أع�ضاء المجل�س البل ��دي� ،أكد على دعم الوزارة
لهم للتغل ��ب على العقب ��ات وتطوير �آلي ��ات العمل
لتح�سي ��ن الخدمات المقدم ��ة للمواطنين ،واعد ًا
�إياه ��م ب�إدراج جزء من احتياجاتهم على �أولويات
م�شاريع الوزارة.

و�أ�ش ��اد غني ��م بالبلديات المدمج ��ة التي �أنجحت
فك ��رة الدم ��ج من ��ذ فت ��رة طويل ��ة ،وتح ��دث �إلى
الح�ض ��ور بالحلول والتوجيهات ودعم الوزارة لهم
للتغلب على العقبات وتطوير �آليات العمل لتح�سين
الخدمات المقدمة للمواطنين.

ور�شة عمل حول خطة العمل التنفيذية
وبدوره ث ّمن ح�سيب كيله رئي�س البلدية هذه الزيارة ال�ستراتيجية النوع االجتماعي في قطاع
وقال �إنها تعطي دفعة للمجل�س وللبلدية في عملهما ،البيئة
وتعك� ��س دور ال ��وزارة في متابعة الهيئ ��ات المحلية
وف ��ي ور�ش ��ة عم ��ل ح ��ول خط ��ة العم ��ل التنفيذية
والوقوف �إل ��ى جانبها ،و�أ�شار �إل ��ى التوجهات التي
ال�ستراتيجية الن ��وع االجتماعي و�آلي ��ات تنفيذها
قدمت من قبل وكيل الوزارة والوفد المرافق والتي
�ساع ��دت ف ��ي �إيجاد الحل ��ول للعديد م ��ن الق�ضايا ف ��ي قطاع البيئة م ��ن خالل التركي ��ز على ق�ضايا
المي ��اه والنفاي ��ات ال�صلبة ،والت ��ي نظمتها وحدة
العالقة التي كانت تعاني منها البلدية.
الن ��وع االجتماع ��ي ف ��ي وزارة الحك ��م المحل ��ي
وزا َر بلدية بني زيد الغربية واطلع على
بال�شراك ��ة م ��ع وزارة �ش� ��ؤون الم ��ر�أة ،وبدعم من
همومها واحتياجاتها
م�ؤ�س�س ��ة ( )GIZالألمانية� ،أك ��د المهند�س مازن
وف ��ي زي ��ارة لبلدية بن ��ي زيد الغربي ��ة التي ت�ضم غنيم على �أهمية ه ��ذه اال�ستراتيجية لدمج النوع
بلدت ��ي بي ��ت ريم ��ا ودي ��ر غ�سان ��ه ،اطل ��ع عل ��ى االجتماع ��ي ف ��ي القط ��اع البيئ ��ي بالتركي ��ز على
احتياجاته ��ا وهمومهم ��ا و�آلي ��ات تطوي ��ر عم ��ل النفايات ال�صلب ��ة والمياه ،وخ�صو�ص ًا دور المر�أة

إنجازات
الذي يعتبر من �أهم الأدوار في هذا المجال �سواء ور�ش��ة العم��ل الت�شاوري��ة لتحدي��ث
العاملة منها �أو رب ��ة البيت التي لها الدور الأكبر ،ا�ستراتيجية المجال�س الم�شتركة
ً
منوه� �ا �إل ��ى حاجته ��ا للتوعية لتطوي ��ر دورها في اختتم ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي وم�ؤ�س�س ��ة جايكا
المجتمع المحلي.
الياباني ��ة ور� ��ش العم ��ل الت�شاوري ��ة لتحدي ��ث

كما �أ�ش ��ار غنيم �إلى ت�ضمي ��ن ا�ستراتيجية وزارة ا�ستراتيجية المجال�س الم�شتركة ،بتو�صيات و�أفكار
الحك ��م المحلي لجوانب الن ��وع االجتماعي ب�شكل تع ��زز وتطور عمل هذه المجال� ��س وتحقق الإ�صالح
المن�شود في قطاع الحكم المحلي بهذا الجانب.
وا�ض ��ح ومهم ،لإيمانن ��ا ب�أهمية ه ��ذا الدور .كما
تح ��دث ع ��ن اال�ستراتيجي ��ة الوطني ��ة للنفاي ��ات وف ��ي كلمت ��ه تح ��دث غني ��م ع ��ن �ض ��رورة وج ��ود
ال�صلبة في فل�سطين ،ودور الفريق الوطني الذي المجال� ��س الم�شترك ��ة والحاج ��ة الما�س ��ة لها في
تم ت�شكيله لتنفيذ هذه اال�ستراتيجية ،وتطرق �إلى �إدارة الم�شاري ��ع الم�شتركة للهيئ ��ات المحلية في
مكب ��ات النفاي ��ات التي تم �إنج ��از اثنين منها في العديد من المج ��االت� ،أهمها النفاي ��ات ال�صلبة
ال�شم ��ال والجن ��وب وبقي مكب الو�س ��ط لمعيقات وال�ص ��رف ال�صحي وغيرها م ��ن المجاالت ،التي
تتف ��ق الهيئ ��ات المحلي ��ة عل ��ى تنفيذه ��ا ب� ��إدارة
م�شكلة الأر�ض.
م�شترك ��ة .ون� � ّوه غني ��م �إل ��ى بداي ��ة ت�شكي ��ل هذه
وح�ض ��ر الور�شة �أي�ض� � ًا وكيل وزارة �ش� ��ؤون المر�أة المجال� ��س التي و�صل ��ت حت ��ى الآن ( )86مجل�س ًا
ب�س ��ام الخطيب والذي �أكد على �أهمية هذا اللقاء في �أنح ��اء الوطن ،والعقبات الت ��ي واجهت عملها
على الم�ست ��وى الوطني الع ��ام ،بخ�صو�ص ق�ضايا خ�ل�ال الفت ��رة ال�سابق ��ة وكان �أهمها قل ��ة الوعي
المي ��اه والبيئ ��ة باعتباره ��ا �أح ��د �أه ��م الق�ضاي ��ا الكاف ��ي ،والم�شاركة ال�ضعيفة م ��ن بع�ض الهيئات
الوطني ��ة العالق ��ة ،والتي يج ��ب �أن تك ��ون الن�ساء و�ضعف القدرة على توفي ��ر التمويل وغيرها ،مما
حا�ضرة فيه ��ا على الم�ستوى التنم ��وي باعتبارها �أعاق تطورها و�سرعة �إنجازاتها ،هذا �إ�ضافة �إلى
عراقي ��ل االحتالل وتق�سي ��م المناط ��ق وم�س�ؤولية
على تما�س مبا�شر مع الحياة اليومية للن�ساء.
ال�سيطرة عليها.
وت�ضمنت الخطة مح ��ور ال�سيا�سات والذي يهدف
و�أك ��د غنيم �أن ه ��ذه اال�ستراتيجي ��ة ت�شكل الإطار
�إل ��ى رفع م�ست ��وى اال�ستجابة لل�سيا�س ��ات لت�صبح
الإداري والقانون ��ي لتنظي ��م عم ��ل المجال� ��س
ح�سا�سة للنوع االجتماعي وو�ضع م�ؤ�شرات خا�صة
الم�شترك ��ة ،لتك ��ون �أكث ��ر فعالية وتط ��ور ًا ،و�أ�شار
بالنوع االجتماعي ،والمحور الثاني تمكين الن�ساء
�إلى ا�ستراتيجية الدمج و�أن دمج الخدمة في هذه
المهني ��ات من منظ ��ور النوع االجتماع ��ي لت�سهم المجال�س هي نواة تقود �إلى دمج الهيئات المحلية
في تواجد وتطوير الك ��وادر الن�سائية� ،أما المحور الم�شارك ��ة ،و�أ�ض ��اف �إنن ��ا نعم ��ل عل ��ى تحديثها
الثال ��ث فيدور ح ��ول م�شاركة الن�س ��اء المجتمعية و�إنجازها مع مجموعة من ال�شركاء ذوي العالقة.
م ��ن خالل ت�ضمي ��ن ق�ضايا الن ��وع االجتماعي في
الم�شاركة بقطاع البيئة م ��ن خالل ا�ستراتيجيات وب ��دوره تحدث تناكا ع ��ن دور م�ؤ�س�سة جايكا وما
تقدم ��ة من دعم فن ��ي و�إدارة للتمويل الياباني في
الحقوق والم�شاركة.

�أنح ��اء العال ��م ،ودورها في فل�سطي ��ن في تح�سين
الخدم ��ات المقدم ��ة للمواطني ��ن وتعزي ��ز تنمية
م�ستدام ��ة و�ص ��وال �إلى حك ��م محلي ر�شي ��د ،وهو
م ��ن �أ�س� ��س مكونات الدول ��ة ،و�أ�ش ��اد بالعالقة مع
وزارة الحك ��م المحلي والتع ��اون الكبير في تنفيذ
الم�شاريع التي تمت خالل المراحل ال�سابقة.
وتر�أ���س االجتم��اع الأول للفري��ق الوطن��ي
لمراجعة الخطة عبر القطاعية

وف ��ي اجتماع ��ه الأول برئا�س ��ة المهند� ��س م ��ازن
غنيم� ،أقر الفريق الوطن ��ي لمراجعة الخطة عبر
القطاعية لقطاع الحكم المحلي والإداري منهجية
تحديثها للمرحلة المقبلة ( ،)2016-2014والتي
هي جزء من خطة التنمية الوطنية العامة.
وت ��م ت�شكيل هذا الفري ��ق من ال ��وزارات والبلديات
والجامعات والم�ؤ�س�سات ذات العالقة برئا�سة وزارة
الحكم المحلي وح�ضره ممثلين عن كل منها.
وافتتح غنيم االجتماع بكلمة �أكد فيها على �أهمية
مراجعة الخطة عبر القطاعي ��ة ومعرفة الذي تم
�إنجازه منه ��ا وما لم ينجز وتحدي ��د �أ�سباب عدم
الإنج ��از ،لأهمي ��ة ذل ��ك ف ��ي المرحل ��ة القادمة،
م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن يكون ذل ��ك من�سجم ًا م ��ع الخطة
الوطنية ال�شاملة.
و�أو�ض ��ح �أن الهدف الأ�سا�سي م ��ن هذا التخطيط
ه ��و التوظيف الجي ��د للموارد الموج ��ودة لتحقيق
�أف�ضل النتائج في خدمة �صمود المواطن وتح�سين
الخدم ��ات المقدم ��ة ل ��ه ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى �أن يك ��ون
تحديث ًا بالم�شاركة مع كافة الأطراف ،خا�صة و�أن
قط ��اع الحكم المحلي هو قطاع ديناميكي يالم�س
كل مواطن فل�سطيني.
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إنجازات

للفترة من (حزيران � 18 -أيلول )2013

�أبرز الإنجازات التي تحققت خالل هذه الفترة:
�أو ًال :توقيـع عـدد مـن االتفاقيـات،
ومذكـرات التفاهـم خـالل فترة �إعداد
التقرير ،وهي كالآتي:
•اتفاقي ��ة تع ��اون م ��ع الحكوم ��ة الفرن�سي ��ة لدعم
الهيئ ��ات المحلي ��ة وتوفي ��ر تموي ��ل لم�شاريعه ��ا:
برعاي ��ة دول ��ة رئي�س الوزراء وقع ��ت وزارة الحكم
المحلي اتفاقية مع الحكومة الفرن�سية والقن�صلية
الفرن�سي ��ة ،لدع ��م التع ��اون الالمرك ��زي بي ��ن
الهيئ ��ات المحلية الفرن�سي ��ة والفل�سطينية لتوفير
التموي ��ل لم�شاري ��ع التع ��اون الالمرك ��زي ،والتي
يتم اختياره ��ا بنا ًء على �أولوي ��ات الم�شاريع لهذه
الهيئ ��ات ،وبموجب هذه االتفاقية يتم تقديم منح
�سنوي ��ة للهيئات المحلية بمبل ��غ (� )200ألف يورو
لع ��ام ( )2013م ��ن الحكومة الفرن�سي ��ة� ،إ�ضافة
�إلى ما �ستقدمه الهيئات الفرن�سية المهتمة.
•اتفاقية تع ��اون و�شراكة مع وزارة الحكم التعاوني
وال�ش� ��ؤون التقليدي ��ة في جن ��وب �أفريقي ��ا :وقعت
اتفاقية تع ��اون و�شراكة بين وزارة الحكم المحلي
الفل�سطينية ووزارة الحكـم التعاونـي
•وال�ش� ��ؤون التقليدي ��ة الجن ��وب �أفريقي ��ة ،تناولـت
االتفاقيـة عـدد ًا مـن البنـود التـي تـم
•التركيز عليها ،فيما يخ�ص الحكم المحلي ومنها:
الإط ��ار القانون ��ي للحك ��م المحل ��ي ،التخطي ��ط
للتنمي ��ة الح�ضرية واال�ستراتيجية ،الدمج و�إعادة
هيكل ��ة الهيئات المحلي ��ة ،الم�شارك ��ة المجتمعية
ف ��ي الحك ��م المحل ��ي ،الهند�س ��ة والتخطيط في
البلديات.
•المرحل ��ة الثاني ��ة من مذك ��رة التفاه ��م لبرنامج
تطوير البلدي ��ات ( :)2015-2013بح�ضور دولة
رئي� ��س ال ��وزراء د .رام ��ي الحم ��د اهلل ،وممثل ��ة
البن ��ك الدول ��ي ميري ��ام �شيرم ��ن ،وال ��وكاالت
الفرن�سي ��ة والدنمركي ��ة والبلجيكي ��ة وال�سويدي ��ة
وال�سوي�سرية للتنمي ��ة ،وم�ؤ�س�سة التعاون الألماني
للتنمي ��ة ،والوكالة الألمانية للدعم الفني ،والهيئة
الهولندي ��ة للتع ��اون الدول ��ي ،واالتح ��اد الأوروبي
ت ��م توقي ��ع المرحل ��ة الثانية من مذك ��رة التفاهم
لبرنامج تطوير البلديات (.)2015-2013
•اتفاقي ��ة لدعم برنام ��ج تطوير البلدي ��ات :وقعت
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وزارة الحكم المحل ��ي اتفاقية مع البنك الألماني
للتنمي ��ة بقيم ��ة ( )13مليون ي ��ورو لدعم برنامج
تطوي ��ر البلدي ��ات الخا� ��ص ب�صن ��دوق تطوي ��ر
و�إقرا�ض البلديات.
•اتفاقي ��ة مع الحكوم ��ة الإيرلندي ��ة بقيمة ()225
�أل ��ف دوالر :وق ��ع وزير الحك ��م المحل ��ي ورئي�سة
البعث ��ة ل ��دى الممثلي ��ة الإيرلندية ف ��ي فل�سطين،
اتفاقي ��ة بقيمة (� )225أل ��ف دوالر �ضمن برنامج
تطوي ��ر البلدي ��ات المرحل ��ة الثاني ��ة الخا� ��ص
ب�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات.
•اتفاقية دعم مع التعاون ال�سوي�سري بقيمة ()2,5
ملي ��ون ي ��ورو :وق ��ع وزير الحك ��م المحل ��ي رئي�س
مجل� ��س �إدارة �صندوق تطوي ��ر و�إقرا�ض البلديات
مع فيرون ��ك هلمن مدي ��رة التع ��اون ال�سوي�سري،
اتفاقية بقيمة ( )2,5ملي ��ون يورو لدعم �صندوق
تطوير و�إقرا�ض البلديات المرحلة الثانية.
•رعاية توقي ��ع مذكرة تفاهم بين لجنة االنتخابات
المركزي ��ة الفل�سطيني ��ة ونظيرته ��ا الجن ��وب
�أفريقية:
بح�ض ��ور وزير الحكم المحل ��ي د� .سائ ��د الكوني ،وقع
رئي�س لجنة االنتخابات المركزية د .حنا نا�صر مذكـرة
تفاهـم مـ ��ع االنتخاب ��ات المركزي ��ة لجمهورية جنوب
�أفريقي ��ا ،ممثل ��ة بممث ��ل الجمهورية ال�سي ��د ماكليما،
وذلك في مقر لجنة االنتخابات بمدينة البيرة.
ثاني ًا :وفي مجال التنظيم والتخطيط
العمراني :فقد تم �إنجاز الآتي:
•الإنج ��از النهائ ��ي وعر�ض المخطط ��ات الهيكلية
لكل من( :بيتا ،وعورتا ،و�أودال ،وزعترة ،وهندازة
وبري�ضعة ،ويا�سوف ،و�سنيريا ،والثغرة ،وتيا�سير،
والرما�ضي ��ن) عل ��ى اللجن ��ة الفرعي ��ة لمجل� ��س
التنظي ��م الأعل ��ى م ��ن �أج ��ل ال�سي ��ر بالإجراءات
القانوني ��ة للم�صادق ��ة وو�ضعها مو�ض ��ع التنفيذ،
وكذلك �إنج ��از العمل للمرحلة الأول ��ى من �إعداد
المخطط ��ات الهيكلية ل ��كل من (اليام ��ون ،وبير
زي ��ت ،وبيت ج ��اال ،وال ��رام ،وعقرب ��ا) والممولة
من م�ؤ�س�س ��ة( ،)CHFكما يتم حالي� � ًا العمل في

ابراهيم الفتياين

مدير عام وحدة جمل�س الوزراء

المرحلة الأولى لإعداد المخطط الهيكلي لمدينة
بيت لحم بتمويل من نف�س الم�ؤ�س�سة.
•تح�ضي ��ر البن ��ود المرجعي ��ة ووثائ ��ق العط ��اء
لعم ��ل المخطط ��ات الهيكلي ��ة المنف ��ردة بتمويل
م ��ن وزارة المالي ��ة ،حي ��ث ي�شم ��ل العط ��اء (15
تجمع ًا) وه ��ي( :دوما ،ويا�صي ��د ،وبيت �سوريك،
وبي ��ت �إك�س ��ا ،وبي ��ت عن ��ان ،ودورا الق ��رع ،ودير
دب ��وان ،ودير ال�س ��ودان ،والطي ��رة ،ور�أ�س كركر،
والجاني ��ة ،و�صان ��ور ،وكفردان ،ودي ��ر الغ�صون)
للبدء ب�إج ��راءات طرح العط ��اء والتر�سية قريب ًا،
وكذل ��ك االنته ��اء من التعاق ��د بوا�سط ��ة م�ؤ�س�سة
الأم ��م المتح ��دة للم�ستوطن ��ات الب�شرية «UN-
 »Habitatم ��ع مركز ال�سالم والتع ��اون الدولي
لعمل مخطط ��ات هيكلية لـ ( )18تجمع� � ًا �سكاني ًا
ف ��ي المنطق ��ة الم�سم ��اة بمنطق ��ة �إط�ل�اق النار
جنوب �ش ��رق الخليل (�ش ��رق بلدة يط ��ا) ،وذلك
�ضمن خط ��ة الوزارة لإنجاز المخططات الهيكلية
للتجمعات ال�سكانية في منطقة (ج) ،وبدء العمل
بالمرحل ��ة الأولى من �إعداد المخططات ،وكذلك
التح�ضير لط ��رح عطاء لعم ��ل مخططات هيكلية
منفردة لتجمعات �سكانية في المناطق الم�صنفة
(ج) والتي �شملت ( )13تجمع ًا بتمويل بلجيكي.
•المتابع ��ة الفنية وعر� ��ض ( )9مخططات هيكلية
لتجمعات �سكانية في مناطق (ج) وهي (امنيزل،
وعب ��د اهلل يون� ��س ،والتوان ��ة ،وحرمل ��ة ،ورا� ��س
طيره وال�ضبعة ،وعزب ��ة الطبيب ،وتعنك ،وجورة
ال�شمعة ،وجب ��ل هوروديون) على مجل�س التنظيم
الأعل ��ى الإ�سرائيلي للم�صادقة .كم ��ا تم مناق�شة
( )6مخطط ��ات هيكلية �أخ ��رى (قلقيلية ،وجورة
ال�شمع ��ة ،والولج ��ة ،وج ��ب الذي ��ب ،والعقب ��ان،
وهرا�س ��ا) م ��ع اللج ��ان الفرعي ��ة الإ�سرائيلي ��ة
المخت�صة تمهيد ًا للم�صادقة عليها.
•�إنجاز المخطط ��ات الهيكلي ��ة لمناطق التخطيط

إنجازات
الم�شت ��رك الممول ��ة م ��ن الم�ش ��روع الدنمارك ��ي
( )LGCBPعب ��ر �صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا� ��ض
البلديات وهي( :منطق ��ة الكفريات – طولكرم،
ومنطق ��ة جنوب �ش ��رق القد�س /العيزري ��ة ،و�أبو
دي�س ،وال�سواح ��رة ال�شرقي ��ة ،والزعيم ،وال�شيخ
�سعد – القد�س ،ومنطقة و�سط جنين  -قباطية،
والزبابدة ،وال�شهداء ،وتلفيت ،وم�سلية ،وتنين)،
حيث تم �إيداع هذه المخططات لالعترا�ضات مع
نهاية �شهر (.)2013/10
•االنتهاء م ��ن مرحلة �إعداد البدائ ��ل التخطيطية
وعق ��د ور� ��ش العم ��ل م ��ع الهيئ ��ات والمجتمعات
المحلي ��ة لمناط ��ق الدم ��ج بتمويل م ��ن الم�شروع
البلجيك ��ي عب ��ر �صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا� ��ض
البلدي ��ات ،وي�شم ��ل العم ��ل ث�ل�اث مناط ��ق فيها
تجمعات مدمجة وهي( :منطقة جورة ال�شمعة –
بي ��ت لحم ،منطقة الكرم ��ل – والخليل ،ومنطقة
قفي ��ن وعقاب ��ا ف ��ي محافظ ��ة جني ��ن) ،وكذلك
االنته ��اء من �إع ��داد البدائ ��ل التخطيطية وعقد
ور�ش ��ة العم ��ل المجتمعية لمناق�شته ��ا بخ�صو�ص
المخط ��ط الهيكلي لمدين ��ة �أريح ��ا والممول من
التعاون الإيطالي.
•االنته ��اء من التدقيق والمراجعة و�إعداد ال�صيغة
النهائي ��ة لـ «دليل تخطيط الط ��رق والموا�صالت
ف ��ي المناط ��ق الح�ضرية» ،ويتم العم ��ل الآن على
اعتماده ر�سمي ًا وقانوني ًا.
•متابع ��ة �أعم ��ال الت�صوي ��ر الج ��وي والتدقي ��ق
الميدان ��ي للخرائ ��ط الجوي ��ة ل ��كل م ��ن( :بي ��ت
ج ��اال ،وال ��رام ،وبير زي ��ت ،وعقرب ��ا ،واليامون،
و�أريح ��ا ،وتجمع ��ات و�سط جني ��ن) .االنتهاء من
�إدخال البرامج المحدث ��ة (� )GISضمن �أعمال
التخطيط والتنظي ��م العمراني والعمل على ربط
مديريات الحك ��م المحلي مع الوزارة ،والحو�سبة
الإلكترونية لكافة التو�سعات التنظيمية الم�صدقة
والمعتم ��دة وعدده ��ا ( )280تو�سع ��ة تنظيمي ��ة
للهيئ ��ات المحلي ��ة� ،أي�ض� � ًا ا�ستخ ��دام الأنظم ��ة
الجدي ��دة ل ( )GISوحو�سب ��ة ( )138مخطط ًا
هيكلي ًا م�صدق ًا للمدن والبلدات الفل�سطينية.
•االنته ��اء م ��ن عملية تحدي ��ث (دلي ��ل التخطيط
التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي) للبلدي ��ات بن ��ا ًء عل ��ى
تقييم الخطط التنموي ��ة اال�ستراتيجية المنجزة
العام الما�ضي وعدده ��ا ( )64خطة ،وتم �إنجاز
الن�سخ ��ة المع ّدل ��ة للدلي ��ل ،واالنتهاء م ��ن �إعداد
(دليل التخطي ��ط التنموي اال�ستراتيجي للبلدات
والتجمعات ال�سكانية ال�صغيرة والمتجاورة) في
التجمع ��ات الأقل م ��ن ( )8000ن�سمة ،وبالتعاون
م ��ع �صنـ ��دوق تطوي ��ر و�إقرا� ��ض البلديـ ��ات ت ��م
االنته ��اء م ��ن تحديث الخط ��ط المنج ��زة �سابق ًا
وعدده ��ا ( )64خط ��ة تنموية محلي ��ة في ال�ضفة
وقطاع غزة وتم التحديث ح�سب الدليل المعدل.

•االنتهـاء مـن المرحلـ ��ة الثانيـة مـن �إعداد ()43
خط ��ة تنموي ��ة ا�ستراتيجي ��ة تخ� ��ص البلدي ��ات
المتبقية بالتع ��اون مع �صندوق تطوي ��ر و�إقرا�ض
البلدي ��ات ،وكذلك االنتهاء من �أعم ��ال المرحلة
الأول ��ى من �إع ��داد خطة تنموي ��ة محلية م�شتركة
لتجمع ��ات ف ��ي �شم ��ال غ ��رب القد� ��س كم�شروع
ري ��ادي بتمويل من التع ��اون اليابان ��ي ()JICA
والتجمع ��ات هي( :الجيب ،والجدي ��رة ،وقلنديا،
ورافات ،وبيت حنينا البلد).
•عقد جل�سة واحدة للجن ��ة تخ�صي�ص الأرا�ضي
الحكومية ،حي ��ث تم مناق�ش ��ة ( )11معاملة/
مل ��ف وت ��م رف ��ع التو�صي ��ات بخ�صو�صه ��ا �إلى خام�س ًا :وفي مجال الموازنات:
مجل�س الوزراء.
•تطوير بالغ �إعداد الموازنة بالهيئات المحلية
به ��دف دف ��ع الهيئ ��ات المحلي ��ة �إل ��ى تطوير
•ا�ستكمـ ��ال الدرا�سـات لتح�ضيـر �سجـ ��ل المبانـي
موازناتها ح�سب �أف�ضل المعايير التدريبية.
المرك ��زي م ��ع الجه ��از المرك ��زي للإح�ص ��اء
•�إنج ��از كاف ��ة التعديالت الخا�ص ��ة بموازنات
الفل�سطيني.
الهيئ ��ات المحلية بعد درا�سته ��ا والت�أكد �أنها
•عق ��د ثالث جل�سـ ��ات لمجلـ�س التنظيـ ��م الأعلـى،
مطابق ��ة للقواني ��ن والأنظم ��ة ،حي ��ث بلغ ��ت
تـ ��م خاللها عر� ��ض ومناق�ش ��ة ( )65ملـف ًا واردة
التعديالت المنجزة ( )52تعدي ًال.
م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة واللج ��ان الإقليميـ ��ة فـي
•ا�ست�ل�ام التقري ��ر الن�صف ��ي (ميزاني ��ات
المحافظـ ��ات وذات عالق ��ة ب�شـ� ��ؤون التخطيـط
الهيئ ��ات المحلي ��ة) ،ودرا�سة م ��دى مطابقة
والتنظيـ ��م العمرانـي ،والمخططـ ��ات التنظيمية
الميزانيات الفعلية م ��ع الموازنات المقدرة،
والتعديليـ ��ة ،والترخيـ� ��ص ومخالف ��ات البن ��اء،
والطل ��ب م ��ن البلديات التي لديه ��ا انحراف
والإ�س ��كان وم�شاري ��ع اال�ستثم ��ار .وت ��م اتخـ ��اذ
ت�صحيح الأو�ضاع.
القـرارات ب�ش�أنهـا.
•الم�شاركة في لج ��ان المخطط الوطني المكاني� ،ساد�س ًا :وفي مجال ال�ش�ؤون القانونية:
اجتماع ��ات مجل� ��س �إدارة الم ��دن ال�صناعي ��ة،
•متابعة �أعمال �أمانة �سر مجل�س التنظيم الأعلى
اجتماع ��ات اللجن ��ة الوزاري ��ة لمخط ��ط الطرق
م ��ن حي ��ث الملف ��ات المعرو�ضة عل ��ى المجل�س
والموا�ص�ل�ات الوطن ��ي� ،أعم ��ال لج ��ان الخط ��ة
ودرا�ستها من النواحي القانونية والم�شاركة في
الوطنية للإ�سكان.
اللجان الفرعية المنبثقة عن المجل�س.
ثالث ًا :وفي المجال الإداري والمالي:
•متابعة كافة الإجراءات القانونية �أمام المحاكم
والتن�سيق مع النيابة العامة حول جميع الق�ضايا
•تطوي ��ر و�إق ��رار ا�ستراتيجي ��ة التدري ��ب ل ��كادر
المرفوعة على الوزارة.
الوزارة.
•مراجعة م�شروع قانون المياه بالقراءة النهائية
•البدء في و�ضع درا�س ��ة حول �أل ( )ITفي الوزارة
ورف ��ع المالحظات لمجل�س ال ��وزراء للم�صادقة
لإعداد ا�ستراتيجية خا�صة بهذا المو�ضوع.
بالتن�سيق مع �سلطة المياه الفل�سطينية.
•بلغ ��ت �إي ��رادات وزارة الحكم المحل ��ي من ر�سوم
•مراجعة نظام ربط الم�ساكن والمن�ش�آت ب�شبكة
الأبنية والتراخي�ص ( )172.713.28دينار.
المج ��اري بالتن�سي ��ق م ��ع �سلط ��ة المي ��اه ،ورفع
•متابعة �صرف مبل ��غ ( )3مليون دوالر للمتعهدين
الم�سودة النهائية من خالل لجنة البنى التحتية
في قطاع الحكم المحلي.
الوزارية لمجل�س الوزراء للم�صادقة.
رابع ًا :وفي مجال التوجيه والرقابة:
�سابع ًا :وفي مجال البنية التحتية:
•طرح العطاء الخا� ��ص بم�شروع م�أ�س�سة المجال�س
قام ��ت الإدارة العام ��ة للم�شاري ��ع بالتن�سيق م ��ع الجهات
القروية ،وتر�سية عطاء برنامج الأتمتة.
•االنتهاء من ح�ص ��ر المخالفات الأكثر �شيوع ًا في المانح ��ة ( CHFبرنام ��ج  ،LGI، USAIDبرنام ��ج
الهيئات المحلي ��ة واقتراح تو�صي ��ات م�شتركة مع  )B&V/INPII، UNWOMEN،UNDAFوالبنك
ديوان الرقابة المالية والإدارية.
الدولي برنامج ( ،)VNDPبمتابعة تنفيذ وا�ستالم وفتح
•ت�شكيل لجنتين (توجيهي ��ة ،وفنية) للبدء بالعمل عطاءات لم�شاريع مختلفة ،حيث تم:
على تحدي ��ث �أداة قيا�س النزاه ��ة وال�شفافية في
عمل الهيئات المحلية.
•عق ��د ور�شات عم ��ل تخ�ص�صية لر�ؤ�س ��اء الهيئات
المحلية ومدراء المدار�س الم�ستفيدة من م�شروع
«تعزيز الوعي ل ��دى طلبة المدار�س حول مفاهيم
الحكم المحلي».
•تكري ��م �أع�ض ��اء فريق �إع ��داد دلي ��ل الرقابة على
�أعمال الهيئات المحلية.
•الم�شارك ��ة ف ��ي التدقيق عل ��ى عدد م ��ن الهيئات
المحلية م�ساندة لطواقم العمل في المديريات.
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إنجازات
•طــرح عطـاءات بقيمــة ( )1.971.000دوالر.
•فتــح عطــاءات بقيمــة ( )3.500.000دوالر.
•تقييــم عطــاءات بقيمــة ( )1.200.000دوالر.
•ا�ستــالم م�شاريــع بقيمــة ( )2.000.000دوالر.
•تدقي ��ق ( )75مطالب ��ة مالي ��ة بقيم ��ة
( )5.224.114دوالر و( )1.882.095يورو.

عا�شراً :وفي مجال العالقات العامة
والإعالم:
•�إنجاز م�س ��ودة (خطة ا�ستراتيجة لالت�صال في
قطاع الحكم المحلي).
•�إ�صدار التقرير ال�سن ��وي لإنجازات الوزارة عن
ع ��ام ( ،)2012و�إ�ص ��دار الأع ��داد ( 15و)16
لمجلة الحكم المحلي.
•�إع ��داد مذك ��رة تفاه ��م بي ��ن ال ��وزارة ونقاب ��ة
ال�صحفيي ��ن ،والتي تم توقيعه ��ا في نهاية �شهر
ت�شرين �أول (.)2013
•عقد دورة تدريبية حول «مهارات كتابة التقرير
ال�صحفي».
•عمل تقيي ��م لجائزة «ال�صحف ��ي �صديق الحكم
المحلي».
•الإ�ش ��راف على برنامج« عمار ي ��ا بلد» لم�ؤ�س�سة
العامر ،بخ�صو�ص �أف�ل�ام وثائقية عن الهيئات
المحلية وبلداتها.
•عر�ض درا�س ��ة «ال�صورة الذهني ��ة للوزارة عند
المواطني ��ن» عل ��ى قي ��ادة ال ��وزارة ،ومناق�ش ��ة
المالحظات والأخذ بها.
•الم�شارك ��ة ف ��ي المجل� ��س الأعل ��ى للإعاق ��ات،
واللجن ��ة الوطني ��ة لبطاق ��ة المع ��اق ،واللجن ��ة
الإقليمية لبرنامج الدمج المجتمعي للأ�شخا�ص
ذوي الإعاق ��ة( ،)CBRولجنة تع ��داد ال�سكان
التابعة للجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني.

االجتماعـ ��ي ب�ص ��دد ا�صـ ��دار كتيـ ��ب ي�ضـ ��م
المعلومـ ��ات الأوليـ ��ة عـن الإن ��اث الأع�ضاء فـي
الهيئـات المحليــة.
•تنظيـ ��م اللقـ ��اء المركـ ��زي الثانـ ��ي لر�ؤ�سـ ��اء
و�أع�ض ��اء مجال� ��س الهيئ ��ات المحلي ��ة الإن ��اث
المنتخبات.
•�إ�صـدار العـدد الثانـي من ن�شرة «منبر الملتقى».

ثامن ًا :وفي مجال المجال�س الم�شتركة:
•�إنجاز م�سودة تحدي ��ث ا�ستراتيجية المجال�س
الم�شتركة.
•متابعة تنفي ��ذ ( )60م�شروع ًا �ضمن الم�شروع
الثال��ث ع�ش��ر :متابع��ة تو�صي��ات لجن��ة
الإيطالي ،ت�شمل( :م�شاريع التراث الح�ضاري،
ال�سيا�س��ات المالي��ة ،ولجن��ة البلدي��ات
وم�شاري ��ع النفايات ال�صلب ��ة ،وم�شاريع المياه
وال�ص ��رف ال�صحي ،وم�شاريع بن ��اء القدرات
الإلكترونية ،و�إنجاز م�شروع
الم�ؤ�س�ساتية).
البلديات المتعثرة لعام (.)2012
•متابع ��ة عملي ��ة الدم ��ج ف ��ي �أرب ��ع مناطق هي
(تجم ��ع بيت ��ا ،وبيت لقي ��ا ،وقرى جن ��وب بيت
الرابع ع�شر :وحدة ال�سيا�سات:
لح ��م ،وتجم ��ع الكرم ��ل ف ��ي منطق ��ة يط ��ا)،
•تحدي ��ث الخط ��ة عبر القطاعي ��ة لقطاع الحكم
ومتابع ��ة برام ��ج بن ��اء الق ��درات في ال ��وزارة
المحلي.
�ضمن الم�شروع البلجيكي.
•تفعي ��ل التن�سيق م ��ع هيئة مكافح ��ة الف�ساد من
•متابعة الم�شاريع التي يتم تنفيذها في الأغوار
�أج ��ل الب ��دء بتطبي ��ق اال�ستراتيجي ��ة الوطني ��ة
بموج ��ب المنح ��ة اليابانية في م�ش ��روع تعزيز
لمكافح ��ة الف�س ��اد المتف ��ق عليه ��ا بي ��ن وزارة
الحكم المحل ��ي في �أريحا والأغ ��وار ،ومتابعة
الحكم المحلي وهيئة مكافحة الف�ساد.
م�ش ��روع بئ ��ر العوج ��ا ،وكذلك تقدي ��م مقترح
•�إنج ��از م�س ��ودة ورقة �سيا�س ��ات الدمج الطوعي
لتطوير منطقة القد�س للجانب الياباني.
و�إنجاز التقرير الت�شخي�صي للدمج.
•و�ضع الإطار العملي للبدء بتنفيذ قاعدة بيانات
•متابع ��ة م�شاريع المياه وال�صرف ال�صحي لكل الحادي ع�شر :وفي مجال النوع االجتماعي
م ��ن (الطيبة ،ورم ��ون ،وبيت دج ��ن ،وعنزة،
لقطاع الحكم المحلي.
•االجتم ��اع بمن�سق ��ي ومن�سق ��ات وح ��دة الن ��وع
و�ص ��رة ،وحج ��ة) ،ومتابع ��ة م�شاري ��ع المي ��اه
•عق ��د اجتماع تن�سيق ��ي مع ال� �ـ ( )GIZلمتابعة
االجتماعي لو�ض ��ع �آليات تن�سيق جديدة وتعاون
والإط ��ار الم�ؤ�س�س ��ي له ��ا ف ��ي منطق ��ة عقربا
برنام ��ج تفعي ��ل دور ال�شب ��اب في �إط ��ار الحكم
بين الوزارة والهيئات المحلية فيما يخ�ص النوع
و�شمال غرب القد�س.
المحلي.
االجتماعي.
تا�سع ًا :وفي مجال النفايات ال�صلبة:
•ترتيـب لق ��اء لأع�ضاء ملتقى الن ��وع االجتماعي �أما فيما يتعلق بال�صعوبات والتحديات التي واجهت
•تن�سيق ومتابعة حل م�شكلة النفايات ال�صلبة
في قطاع الحكم المحلي ،بهدف تن�سيق الجهـود الوزارة خالل الفترة الما�ضية يمكن �إجمالها بالآتي:
ف ��ي منطق ��ة جن ��وب القد� ��س م ��ع المجل�س
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�أو ًال :يمث ��ل االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي وتدخالته العائق
الأعلى في جنوب ال�ضفة الغربية.
الحكـ ��م المحل ��ي وم�ؤ�س�س ��ات المجتمـع المدني الأكثر تهديد ًا لقط ��اع الحكم المحلي ،حيث ي�صعب
•التن�سي ��ق م ��ع وكال ��ة الغ ��وث لح ��ل م�شكل ��ة
بح�ض ��ور م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFوالملتق ��ى المدني علـى الهيئـ ��ات المحليـة ا�ستخـ ��دام المجال الحيوي
ـل
ك
ل
ـدة
ح
وا
�ة
�
ـ
ي
�
ؤ
ر
ـل
م
تح
ـل
م
ع
ـة
ط
بخ
�روج
�
خ
لل
النفايات في المخيمات.
المحيط بها في تنفي ��ذ خدماتها وتنفيذ م�شاريعها،
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�إ�ضاف ��ة �إل ��ى اعتب ��ار الم�ساف ��ات بي ��ن التجمع ��ات
•متابع ��ة االنتهاء من م�شاري ��ع مكب النفايات
لإفادة الأع�ضاء وتح�سين �أدائهن.
ال�سكاني ��ة الواقع ��ة ف ��ي مناط ��ق تخ�ض ��ع لل�سيط ��رة
ال�صح ��ي لجنوب ال�ضفة الغربي ��ة في المنيا
•عقد ور�شة عمل ال�ستراتيجية النفايات ال�صلبة الإ�سرائيلية في الغالب.
وم�ش ��روع �إدارة النفاي ��ات الطبية في جنوب
منظور
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والمياه
ال�صلبة
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ال�ضفة الغربية.
ثاني ًا :نق�ص التمويل المالي للعديد من �أن�شطة الوزارة.
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•متابع ��ة المنح �
الم ��ر�أة والفريق الوطني ال�ستراتيجية النفايات ثالث� � ًا :تراك ��م الديون عل ��ى المواطنين ب ��دل �أثمان
�ر
�
ض
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م
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ي
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ال�صلب ��ة ،وتوق
الكهرباء والمياه ،مم ��ا ينعك�س �سلب ًا على واقع قدرة
ال�صلبة.
االجتماع ��ات له ��ذه الغاي ��ة ،وكذل ��ك و�ض ��ع
الهيئات المحلية على الوفاء بالتزاماتها.
•جمـع بيانـ ��ات جميـ ��ع الإناث �أع�ض ��اء الهيئـات
مقت ��رح جدي ��د ( بناء الق ��درات ف ��ي �إدارة
المحليـة لعمـل قاعـدة بيانـات جديـدة ول�سهولـة رابع ًا :ا�ستمرار االنق�سام بين �شطري الوطن.
النفاي ��ات ال�صلب ��ة) م ��ع م�ؤ�س�س ��ة التع ��اون
الو�صـ ��ول �إل ��ى المعلومـات� ،أي�ض� � ًا وحـدة النـوع خام�س ًا :تطوير القرى والتجمعات المهم�شة.
اليابانية (جايكا).
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الثان��ي ع�شر� :إنجـاز م�سـ��ودة دليـل الرقابـة
الداخليـ��ة ،وم�سـ��ودة دليـ��ل الم�شاركــ��ة
المجتمعيـة.

توجهات وعالقات

نظمت �أحكام القان ��ون الأ�سا�س ��ي الفل�سطيني المعدل
ل�سن ��ة ( )2003الأ�سا� ��س الد�ست ��وري لتنظي ��م واق ��ع
الهيئ ��ات المحلية ف ��ي فل�سطين ،وذل ��ك عندما ن�صت
المادة ( )85منه عل ��ى �أن تنظم البالد بموجب قانون
في وحدات �إدارية محلية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية،
ويكون ل ��كل منها مجل�س منتخب انتخاب� � ًا مبا�شر ًا على
الوجه المبين في القانون.

الهيئات المحلية؛ كان ال بد من عمل مراجعة تف�صيلية
لكاف ��ة م ��واد قانون الهيئ ��ات المحلية و�ص� � ً
وال �إلى بيان
كاف ��ة الجوانب الت ��ي حدد القان ��ون فيه ��ا دور ًا لوزارة
الحك ��م المحلي في �أعمال الهيئ ��ات المحلية ،انطالق ًا
من قاع ��دة �أن تطبيق الالمركزية في العمل الإداري ال
يعني مطلق� � ًا ا�ستقالل الإدارات المحلي ��ة عن ال�سلطة
المركزي ��ة .ف� ��إذا كان للإدراة المحلي ��ة �أن تتمتع بقدر
من اال�ستقالل في ممار�س ��ة اخت�صا�صها ،ف�إن من حق
الإدارة المركزي ��ة �أن تراقبه ��ا وتراق ��ب �أعمالها ،لكي
تبق ��ى في نطاق ال�سيا�سة العام ��ة للدولة و�ضمن �أحكام
الت�شريعات القانونية الناظمة لعمل تلك الإدارات.

وق ��د �أ�ش ��ارت الماده ( )85م ��ن القان ��ون الأ�سا�سي �إلى
�أن �أي قان ��ون ب�ش�أن الهيئ ��ات المحلية ،يجب �أن يت�ضمن
تنظي ��م عالقته ��ا بال�سلط ��ة المركزي ��ة ،بالإ�ضافة �إلى
تحدي ��د اخت�صا�صاته ��ا وموارده ��ا المالي ��ة ودورها في
�إع ��داد خطط التنمي ��ة وتنفيذها .و�أوج ��ه الرقابة على وبالتالي �سنعر�ض ب�إيجاز كافة المواد القانونية الواردة
تلك الهيئات �أم الوحدات الإدارية ون�شاطاتها المختلفة .بموج ��ب �أحكام قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة
( )1997وتعديالته ،والت ��ي �أ�شارت �إلى عالقة الوزارة
وبالرج ��وع �إل ��ى �أح ��كام قان ��ون الهيئ ��ات المحلي ��ة
ب�أعمال و�صالحيات الهيئات المحلية وت�صنيفها �ضمن
الفل�سطين ��ي رقم ( )1ل�سنة ( )1997والمعدل بموجب
الق ��رار بقان ��ون رق ��م ( )9ل�سن ��ة ( ،)2008باعتب ��اره عنوانين رئي�سيين على النحو الآتي:

الإط ��ار القانون ��ي الناظم لأعم ��ال الهيئ ��ات المحلية1.1 ،ر�سم ال�سيا�سة العامة لأعم ��ال مجال�س الهيئات
وال ��ذي ينظم عالقة هذه الهيئات م ��ع بع�ضها البع�ض،
المحلية والإجراءات الخا�صة بت�شكيلها:
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى عالقته ��ا م ��ع وزارة الحك ��م المحل ��ي
•�إ�ص ��دار نظام بتحديد عدد �أع�ضاء مجال�س
باعتباره ��ا الجه ��ة المركزي ��ة الم�س�ؤول ��ة ع ��ن وحدات
الهيئات المحلية (م.)2/3
الحك ��م المحلي؛ نجد �أن المادة ( )2منه قد ان�سجمت
•التن�سيب لمجل� ��س الوزراء ب�إ�صدار الالئحة
مع �أحكام المادة ( )85م ��ن القانون الأ�سا�سي الم�شار
الالزم ��ة لتنظ ��م هيكلية الهيئ ��ات المحلية
�إليه ��ا �أعاله ،وذلك عندما حددت وتحت عنوان عالقة
وتحديد ت�شكيالتها وحدودها (م.)1/4
الوزارة بالهيئات المحلية ،الأعمال والواجبات المناطة
•التن�سيب لمجل�س الوزراء ب�إحداث �أو� /إلغاء
ب ��وزارة الحك ��م المحل ��ي والت ��ي تق ��وم بها م ��ن خالل
�أو �ضم �أو ف�صل �أية هيئة محلية �أو تجمعات
عالقته ��ا مع الهيئات المحلي ��ة ،وال �سيما تلك المتعلقة
�سكاني ��ة �أو �أج ��زاء منه ��ا �أو ت�شكي ��ل هيئ ��ة
بر�س ��م ال�سيا�س ��ة العام ��ة المق ��ررة لأعم ��ال مجال� ��س
محلية جديدة (م.)2/4
الهيئ ��ات المحلية الفل�سطينية ،والإ�شراف على وظائف
•�إ�صدار القرار بتو�سعة حدود منطقة الهيئة
واخت�صا�ص ��ات هذه المجال�س و�ش�ؤون تنظيم الم�شاريع
المحلي ��ة بن ��اء عل ��ى تو�صي ��ة م ��ن المجل�س
العامة و�أعمال الميزانيات والرقاب ��ة المالية والإدارية
(م.)3/4
والقانونية ،والإجراءات الخا�صة بت�شكيلها.
•التن�سي ��ب لمجل� ��س ال ��وزراء بح ��ل مجل�س
ولغاي ��ات الإلم ��ام �أكث ��ر بطبيع ��ة العالق ��ة بي ��ن وزارة
الهيئ ��ة المحلي ��ة �إذا تج ��اوز �أو �أخ ��ل
الحكم المحل ��ي والهيئات المحلية ،وكيف عك�ست باقي
المجل� ��س ب�صالحيات ��ه المن�صو�ص عليها
مواد القانون الواجب ��ات والم�س�ؤوليات المناطة بوزارة
ف ��ي القانون� ،أو في ح ��ال انتهاء مدة دورة
المجل�س( .م  12مكرر).
الحكم المحل ��ي ك�سلطة مركزية من خالل عالقتها مع

�إ�سالم �أبو زياد

مدير عام الإدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية

•الموافق ��ة عل ��ى ق ��رارات مجال� ��س الهيئ ��ات
المحلي ��ة بو�ض ��ع �أنظمة لتمكينه ��ا من القيام
ب�أي ��ة وظيف ��ة م ��ن الوظائ ��ف� ،أو ممار�س ��ة
�أي ��ة �صالحي ��ة م ��ن ال�صالحي ��ات المذكورة
ف ��ي قان ��ون الهيئ ��ات المحلي ��ة ،و�أن تت�ضمن
تل ��ك الأنظم ��ة �أي ��ة �ضرائ ��ب �أو ر�س ��وم �أو
عوائ ��د �أو غرام ��ات �أو نفق ��ات �أو مخالف ��ات.
(م/15ب)1/
•�إن�ش ��اء مجال� ��س الخدم ��ات الم�شترك ��ة
لمجموع ��ات متقاربة م ��ن الهيئ ��ات المحلية
بن ��ا ًء على موافقة الهيئ ��ات المحلية المعنية،
و�إ�ص ��دار الأنظم ��ة الالزم ��ة لإن�ش ��اء تل ��ك
المجال�س (م/15ج).
•التن�سي ��ب لمجل� ��س ال ��وزراء ب�إ�ص ��دار نظ ��ام
لتحدي ��د روات ��ب ر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلي ��ة
ومكاف�آت الأع�ضاء (م 17مكرر).
•�إ�ص ��دار �أنظم ��ة لموظف ��ي الهيئ ��ات المحلية
وم�ستخدميها (م.)2/19
•التن�سي ��ب لمجل�س ال ��وزراء بتخ�صي�ص ق�سم
من ح�صيلة �إي ��رادات الهيئات المحلية ،التي
تجبى بوا�سطة ال�سلطة التنفيذية كم�ساعدات
للمجال� ��س ومجال� ��س الخدم ��ات الم�شتركة،
لتمكينه ��ا م ��ن القي ��ام بم�شاري ��ع ذات �أهمية
ت�ستلزم الم�ساعدة( .م.)3/26
•�إ�صدار نظام مالي للهيئ ��ات المحلية لتنظيم
الإج ��راءات الالزم ��ة لإدارة �صن ��دوق الهيئة
المحلي ��ة والمحافظ ��ة علي ��ه وكيفي ��ة القب�ض
وال�صرف وم�س ��ك الدفاتر وقي ��د الح�سابات
وو�ضع الموازنة ال�سنوي ��ة والح�ساب الختامي
(م.)33
•�إ�صدار نظام للهيئ ��ات المحلية ب�ش�أن اللوازم
والعطاءات والمقاوالت (م.)34
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2.الإ�ش ��راف على وظائ ��ف واخت�صا�ص ��ات المجال� ��س ،والرقابة
المالية والإدارية والقانونية على �أعمالها:
•الم�صادق ��ة عل ��ى ا�ستقالة رئي� ��س مجل�س الهيئ ��ة المحلية
(م.)1/10
•�إب�ل�اغ الوزير با�ستقالة �أي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الهيئة
المحلية (م.)2/10
•الم�صادق ��ة عل ��ى ا�ستقال ��ة �أكثري ��ة �أع�ض ��اء المجل� ��س
(م.)3/10
•تعيين لج ��ان تقوم بمه ��ام المجال�س التي يت ��م حلها لمدة
�أق�صاه ��ا �سن ��ة ،وي�صادق مجل� ��س ال ��وزراء عليها وتجري
انتخابات مجل�س الهيئة المحلية خالل هذه الفترة( .م12
مكرر/ب)
•يج ��وز للوزي ��ر �إقال ��ة رئي� ��س مجل� ��س الهيئ ��ة المحلية من
رئا�سة الهيئة المحلية وي�صادق مجل�س الوزراء على ذلك،
ويق ��وم الأع�ضاء بانتخاب رئي� ��س جديد من بينهم لرئا�سة
المجل�س (م 12مكرر/ج).
•�إ�ص ��دار الق ��رار النهائ ��ي في ح ��ال اعترا� ��ض الع�ضو على
فق ��دان ع�ضويته بمقت�ضى �أح ��كام الفقرة ( )1من المادة
( )13م ��ن القانون والتي حددت حاالت فق ��دان الع�ضوية
وا�ستردادها (م.)3/13
•الموافق ��ة على من ��ح الهيئة المحلية امتي ��ازات ببع�ض من
�صالحياته ��ا لأ�شخا� ��ص �أو ل�شركات في ح ��ال زادت المدة
عن ثالث �سنوات (م.)2/15
•الم�صادق ��ة على ق ��رار مجل�س الهيئ ��ة المحلية بالت�صرف
ب�أمالك المجل�س غير المنقولة (م.)20
•الموافقة على اقترا�ض الهيئات المحلية للأموال (م.)21
•الم�صادق ��ة عل ��ى ق ��رارات المجال� ��س بالتخفي�ض ��ات من
قيم ��ة العوائد �أو الر�سوم المفرو�ضة على �أي �شخ�ص �أو �أن
ت�شط ��ب ب�سبب الفقر �إذا تبين �أن ذل ��ك �أقرب �إلى تحقيق
العدالة والإن�صاف (م.)1/28
•الم�صادق ��ة عل ��ى ق ��رارات المجال� ��س بو�ض ��ع حواف ��ز �أو
غرامات للمكلفين (م/28ب).
•الموافقة على قرارات المجال�س ب�صرف �أية مبالغ ب�صورة
خا�ص ��ة �إذا كانت غير مقررة �ضمن موازنة ال�سنة الجارية
(م.)30
•الم�صادق ��ة عل ��ى الموازن ��ات ال�سنوي ��ة للهيئ ��ات المحلية
بع ��د �إقراره ��ا م ��ن المجل� ��س وو�ض ��ع مالح ��ق له ��ا ونق ��ل
المخ�ص�صات من ف�صل �إلى �آخر (م.)31
•الم�صادق ��ة عل ��ى الح�ساب الختام ��ي للمجال� ��س المحلية
عن ال�سن ��ة المالية المنتهية بعد �إق ��راره من قبل المجل�س
(م.)32
•ت�شكيل لجان للرقابة والتفتي�ش على جميع معامالت الهيئة
المحلي ��ة الإدارية والمالية والقانوني ��ة والتنظيمية والت�أكد
م ��ن مطابقة هذه المعامالت للقواني ��ن والأنظمة ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة لت�صويب المخالفات (م.)35
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حميي الدين العار�ضة

مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة

عبر م�سيرة وزارة الحكم المحلي التي �شارفت على الع�شرين عام ًا ،مج�سدة خطوات بارزة ومميزة
عل ��ى �صعيد قيادة هذا القطاع قيا�س ًا مع بع�ض ال ��دول ال�شقيقة وال�صديقة؛ ف�إننا نتفق مع مقولة �إن
الك�أ� ��س لي�ست فارغ ��ة ،لكن نحتاج �إلى المزيد م ��ن العمل والتطور .ومن �أبرز م ��ا تفتقر له قرارات
الحكوم ��ة عموم ًا ووزارتنا خ�صو�ص ًا؛ هو التعامل مع الهيئات المحلية على �أ�سا�س نظام تقييم عادل
يت�س ��م بال�شفافي ��ة والمو�ضوعية ،وذل ��ك من حيث توزي ��ع الم�شاريع والمن ��ح ك�أداة تحفيز و�إن�صاف
للمتميزين ب�أدائهم في خدمة المواطن والمحافظة على المال العام وااللتزام بتطبيق مبادئ الحكم
الر�شيد الذي طالما تغنى به العديدون.
وعلي ��ه فق ��د عان ��ت الهيئات المحلي ��ة ومازالت من غياب نظ ��ام وطني ،تع ��ده وزارة الحكم المحلي
بال�شراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والم�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة وبدعم فني من الأ�صدقاء
وال�ش ��ركاء والعاملي ��ن مع ه ��ذا القطاع وتطوي ��ره ،و�إن غياب ه ��ذا النظام يت�سبب يومي� � ًا بفتح باب
االجته ��اد والقيام بمب ��ادرات من بع�ض الجهات ،مما يعمق الخلل وانح ��راف النتائج ،والتي نلخ�ص
�أبرزها بالآتي:
•تبن ��ي دي ��وان الرقابة الإدارية والمالية لنظام تقييم الأنظمة المعم ��ول به في الهيئات المحلية،
وال ��ذي فهم ��ت نتائجه كما يرغب بها كل طرف ،حيث اعتب ��رت العديد من الهيئات المحلية �أن
التقيي ��م الذي �أعده الديوان هو �شهادة ح�سن �سل ��وك ي�ستند عليها في مواجهة الرقابة ال�شعبية
والحكومي ��ة التي �أ�شارت تقاريرها �إلى �سوء �أداء ا�ستعمال المال العام للهيئة المحلية ،مما دفع
وزارة الحكم المحلي �إلى تحويل ملفاتها للق�ضاء.
وم ��ن باب الحقيقة والإن�ص ��اف للجهود التي قام بها دي ��وان الرقابة الإداري ��ة والمالية في مالحقة
ر�ؤ�س ��اء بع� ��ض البلديات التي ح�صل ��ت على تقييم جيد ج ��د ًا لنظامها ولي�س لأدائه ��ا� ،أمام الق�ضاء
والمحاكم المخت�صة.
•يعم ��ل �صن ��دوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات على نظام توزي ��ع المنح والم�شاريع عل ��ى البلديات،
م�ستن ��د ًا ف ��ي مكونات ��ه الرئي�سة عل ��ى الأداء ،ويتم من ��ح �أوزان ال ب�أ� ��س بها له ��ذا العامل ،لكن
الإ�شكالي ��ة فيه مثل ما ح�صل مع ديوان الرقابة الإداري ��ة والمالية ،حيث يتركز عمل ال�صندوق
عل ��ى تقيي ��م النظام ومكونات ��ه للبلديات كوجود خط ��ة تنموية معتمدة وموازن ��ة م�صادق عليها
ح�سب الأ�صول ...الخ .وهذا ال عالقة له بتقييم الأداء الفعلي و�سالمة ا�ستعمال النظام.
•تبنت وزارة الحكم المحلي مبادرة الهيئة المحلية الأنظف والأجمل ،كما �سمتها اللجنة الوطنية
الت ��ي �شكلت بقرار م ��ن وزير الحكم المحلي ال�ساب ��ق في حينها .وعملت اللجن ��ة التي تر�أ�ستها
�شخ�صي ��ة وطني ��ة و�أكاديمية من ال�ص ��ف الأول وتكون ��ت ع�ضويتها من م�ؤ�س�س ��ات و�شخ�صيات
اعتباري ��ة ُي�شه ��د لهم بالنزاهة والمو�ضوعية واالنتماء .وعند الإع�ل�ان عن النتائج لم ير�ض �إ ّال

توجهات وعالقات
من ح�صل على الترتيب الأول في الفئات
الت ��ي اعتمدته ��ا اللجن ��ة وقب ��ل بها على
م�ض�ض من ح�صل على الترتيب الثاني.
وللأ�س ��ف ال�شدي ��د وبمو�ضوعي ��ة نقول:
�إن تلك المب ��ادرة ت�سببت ب�إحداث بلبلة
بين الهيئ ��ات المحلية ،حيث �أ�سيء فهم
وا�ستعم ��ال النتائج لدى الذي كان يعاني
م ��ن ع ��دم قدرته عل ��ى ال ��رد وتفنيد ما
جاء في (تقارير ديوان الرقابة الإدارية
والمالية ،ووزارة المالية ،ووزارة الحكم
المحل ��ي) حول الخلل الأ�صلي في الأداء
و�إغ ��راق بع�ض البلدي ��ات بالذمم والتي
�ستحت ��اج ه ��ذه البلديات ل�سن ��وات حتى
تتعافى منها.
�إننا في ه ��ذه المرحلة �أحوج ما نكون لإعداد
نظ ��ام للحواف ��ز وتقيي ��م الأداء ،قائ ��م على
�أ�سا�س العم ��ل بمبادئ الحك ��م الر�شيد التي
�ش ��كل �أركان خط ��ة ال ��وزارة اال�ستراتجي ��ة
الهادفة ،الت ��ي تُمكن الهيئات المحلية وتعزز
مب ��ادئ ال�شفافي ��ة والنزاه ��ة ،بم ��ا ي�ضم ��ن
م�شاركة المواطنين.
و�إن الت�أخ ��ر ف ��ي �إعداد هذا النظ ��ام� ،سيبقي
الباب ُم�شرع� � ًا لكافة الجه ��ات والم�ستويات،
والت ��ي ال ننك ��ر عليه ��ا جهده ��ا ودوره ��ا ف ��ي
م�ساعدتن ��ا في قيادة هذا القطاع ،ولكن لي�س
من �صلب عمله ��ا �أو اخت�صا�صه ��ا العمل على
تقييم الهيئ ��ات المحلية وتح ��رف �أو تنحرف
بو�صلته ��ا ،وهذا م ��ا ح�صل مع بع� ��ض و�سائل
الإع�ل�ام المحلي ��ة الت ��ي ق ��ررت من ��ح جائزة
لأف�ضل هيئة محلي ��ة وكان ما كان من التقاط
ال�صور التذكارية وتخليد الذكرى واللحظات،
و�إغف ��ال الملف ��ات والتقاري ��ر ذات العالق ��ة
بتقيي ��م الأداء م ��ن قب ��ل الجه ��ات الحكومية
المتخ�ص�صة في زوايا رفوفهم ومكتباتهم.
نتطلع جاهدين ب�أن يبادر مجل�س التخطيط
وال�سيا�س ��ات ف ��ي وزارة الحك ��م المحل ��ي
للإع�ل�ان ع ��ن الب ��دء ب�إعداد نظ ��ام وطني
تنبثق عنه وثيقة لتقيي ��م الأداء ،التي ت�شكل
�أ�سا�س� � ًا لنظ ��ام ع ��ادل نعم ��ل عل ��ى تعميمه
وتطبيق ��ه عل ��ى كاف ��ة الهيئ ��ات المحلي ��ة
الم�ستجيب ��ة دوم� � ًا لأي ��ة مبادرة م ��ن �ش�أنها
تعزيز مبادئ الحكم الر�شيد.

الحلقة األخيرة

تحت��وي ه��ذه الحلقة عل��ى منهجي��ة ومجتمع
وعينة وتوزيعها ،وتحليل النتائج ومناق�شتها.
المنهجية:
تم ا�ستخدام المنهج الو�صفي التحليلي ،ويقوم هذا المنهج
عل ��ى درا�سة واق ��ع الظاه ��رة المبحوث ��ة وتحلي ��ل البيانات
الإح�صائية ،حيث يدرج العديد من التو�صيفات ويعبر عنها
ب�شكل دقيق من خالل التحلي�ل�ات الرقمية ،وذلك لأن هذا
المنهج يالئم الأغرا�ض المرجوة من المو�ضوع.

عبلة �صبيح

ديوان الوزارة

المجتمع المبحوث:
يتكون هذا المجتمع من كافة مجال�س الهيئات المحلية في ال�ضفة الغربية ،وت�شكل بمجملها الإطار العام
للعينة ،بحيث كان لكل مجل�س (عن�صر) فر�صة مت�ساوية للظهور في العينة ،وذلك ل�ضمان عدم التح ّيز.
العينة:
ت����م اختي����ار عين����ة ق�صدي����ة ( ،)Purposive samplingحي����ث تكون����ت م����ن ( )11مجل�س ًا
للهيئ����ات المحلية .وجرى توزيع ا�ستمارات على العينة التي عددها ( )11ا�ستمارة ،وكانت ن�سبة
اال�ستجاب����ة ( )%100بحيث تم �إعادة كامل اال�ستمارات ،وفي الآتي توزيع العينة ح�سب متغيرات
اال�ستمارة العامة:
توزيع العينة ح�سب العمر:
يتبي ��ن م ��ن البيانات �أن الن�سبة الأعلى م ��ن المبحوثين من الفئة العمري ��ة (� )46سنة فما فوق وبلغت
( ،)%45.5وج ��اءت ف ��ي المرتبة الثانية ن�سبة المبحوثين من الفئ ��ة العمرية (� )45 –36سنة وبلغت
( )%36.4من مجمل المبحوثين ،وفي المرتبة الثالثة كانت ن�سبة المبحوثين من الفئة العمرية (25
– � )35سنة وبلغت (.)%9.1
المتغير

العمر

فئات المتغير

التكرار

الن�سبة المئوية

35 - 25

1

9.1%

45 - 36

4

36.4%

 46فما فوق

6

54.5%

المجموع

11

%100
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توزيع العينة ح�سب الم�ؤهل العلمي:
ج����اءت الن�سبة الأعلى م����ن المبحوثين من حملة �شه����ادات البكالوريو�س
وبلغت ( ،)%45.5وجاءت ف����ي المرتبة الثانية ن�سبة من م�ؤهلهم العلمي
ماج�ستير وبلغت ( )%36.4م����ن مجمل المبحوثين ،وفي المرتبة الثالثة
كانت ن�سبة حملة �شهاداته الدكتوراة وبلغت (.)%9.1
المتغير

فئات المتغير

التكرار

الن�سبة
المئوية

امت�ل�اك القط ��اع الخا� ��ص
للخب ��رات الإداري ��ة والفنية التي
تفتقدها البلديات.
معان ��اة الهيئ ��ات المحلي ��ة م ��ن
البيروقراطي ��ة ف ��ي الإج ��راءات
واتخاذ القرار

1
2
المجموع
1
2
3
المجموع

45.5
54.5
100.0
63.6
27.3
9.1
100.0

45.5
54.5
100.0
63.6
27.3
9.1
100.0

�أعط���ى المبحوث���ون الن�سب���ة الأعل���ى من الأهمي���ة لالعتب���ار الأول ،وهو
45.5%
5
بكالوريو�س
«امت�ل�اك القط���اع الخا�ص للم���وارد المالي���ة الكافية لتموي���ل الم�شاريع
36.4%
4
ماج�ستير
الت���ي تعجز عنها البلدي���ات» بن�سبة بلغت ( )81.8%لبن���د الأهمية رقم
9.1%
1
دكتوراة
الم�ؤهل العلمي
( ،)1فيم���ا كان االعتب���ار الثال���ث وه���و «معان���اة الهيئ���ات المحلية من
9.1%
1
غير محدد
البيروقراطية في الإج���راءات واتخاذ القرار» في المرتبة الثانية بن�سبة
100%
11
المجموع
بلغ���ت ( )63.3%لبند الأهمي���ة رقم (� .)1أما الأق���ل �أهمية ح�سب ر�أي
المبحوثي���ن فكان المبرر الثان���ي بن�سبة بلغ���ت ( )%45.5لبند الأهمية
لق����د تم اعتماد المنه����ج العلمي في البحث ،والذي يعتم����د على الت�سل�سل رقم (.)1
المنطقي في الإعداد والتنفيذ للدرا�سات والأبحاث العلمية.
تف�سير النتائج:
تحليل النتائج ومناق�شتها
لعل هذه النتائج تعك����س واقع الحال ال�سيما العجز في موازنات الهيئات
كان هدف ه����ذا العمل فح�ص مدى توافر المقومات الإدارية والتنظيمية المحلي���ة ،مم���ا يعني �أن المب���رر (االعتبار) المالي يعتب���ر الأهم لإقامة
والفني����ة والب�شري����ة لدى الهيئ����ات المحلية الفل�سطيني����ة والالزمة لإقامة ال�شراك���ة بي���ن المجال����س المحلية والقط���اع الخا�ص لتنفي���ذ الم�شاريع
و�إدارة �ش����راكات ناجح����ة مع القط����اع الخا�����ص� ،إ�ضافة �إل����ى ا�ستك�شاف الإنمائية .كذلك ف�إن الهيئات المحلية ب�سبب البيروقراطية والإجراءات
فيم����ا �إذا كان ل����دى المجال�����س البلدي����ة الفل�سطينية م�شاري����ع �شراكة مع الطويل���ة يحفز هذه الهيئات على الدخول في م�شاريع �شراكة مع القطاع
القط����اع الخا�����ص ،واالعتب����ارات التي ا�ستن����دت �إليها المجال�����س البلدية الخا����ص ،والذي يت�سم عادة ب�إج���راءات �أقل بيروقراطي���ة و�أكثر �سرعة
لإقام����ة �شراكات مع القط����اع الخا�ص ،وقد تم ت�صمي����م ا�ستمارة احتوت في اتخ���اذ القرار ،العتبارات منها �أن للوقت قيمة تترجم �إلى نقود� .أما
عل����ى �أربعة �أق�سام و( )35فق����رة للق�سم الخا�ص بتقيي����م ال�شراكات بين المب���رر الثال���ث ،وجاء ترتيبه رق���م ( ،)2الذي يعك����س حاجة المجال�س
المجال�����س البلدية والقطاع الخا�ص ،وبع����د جمع البيانات من المبحوثين للقطاع الخا�ص في تنفيذ م�شاريع تنموية م�شتركة ،وذلك نظر ًا المتالك
تم الح�صول على النتائج الآتية:
القطاع الخا�ص للخبرات الإدارية والفنية.
�أوالً :ترتي����ب االعتب����ارات التي ت�ستن����د �إليها مجال�س الهيئ����ات المحلية
لإقامة م�شاريع �شراكة مع القطاع الخا�ص وفق ًا لأهميتها:
الجدول الآتي يبين ن�سب اال�ستجابة على االعتبارات (مبررات) ال�شراكة
التي ت�ستن����د �إليها المجال�����س البلدية لإقامة م�شاري����ع �شراكة مع القطاع
الخا�����ص ،ويت�ضمن ثالث فقرات طلب من المبحوثي����ن ترتيبها من ()1
�إل����ى ( )3وفق الأهمية ،حيث �أعط����ي الترتيب ( )1للأهم ،و( )2للمهم،
و( )3للأقل �أهمية.
االعتبارات (المبررات)

الترتيب

1
امت�ل�اك القطاع الخا�ص للموارد 2
المالية الكافية لتمويل الم�شاريع
3
التي تعجز عنها البلديات.
المجموع
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الن�سبة
المئوية

الن�سبة
المتاحة

81.8
9.1
9.1
100.0

81.8
9.1
9.1
100.0

ثانياً :ما مدى امتالك المجال����س البلدية الفل�سطينية لمقومات �إقامة
�ش���راكات ناجح���ة م���ع القطاع الخا����ص؟ بالعالق���ة مع هذا ال�س����ؤال تم
ا�ستخدام المتو�سطات الح�سابية لكل فقرة من فقرات اال�ستمارة ،وعلى
الدرجة الكلية للأداة ،ومن �أجل تف�سير النتائج التي تم الح�صول عليها،
تم اعتماد المتو�سطات الآتية ،والخا�صة باال�ستجابة على الفقرات:
( )%100 - %80عالية جد ًا
( )%79.9 - %60عالية
( )%59.9 - %40متو�سطة
( )%39.9 - %20قليلة
(�أقل من  )%20قليلة جد ًا
والج���دول الآت���ي يبي���ن المتو�سط���ات الح�سابي���ة ودرج���ة الأثر
لفقرات اال�ستمارة:

توجهات وعالقات
المتو�سطات الح�سابية ودرجة الأثر لفقرات اال�ستمارة
الرقم

العبارة
ت�ؤدي ال�شراكة �إلى
اال�ستخدام الأف�ضل
للمرافق العامة
ت�ؤدي ال�شراكة �إلى تقليل
تكاليف الإن�شاء والت�شغيل

الو�سط
الح�سابي

االنحراف
المعياري

الن�سبة درجة
المئوية التقدير

4.27

0.467

%85.5

عالٍ جد ًا

3.82

0.874

%76.4

عالٍ

3

1
2

ت�ؤدي ال�شراكة مع القطاع
الخا�ص �إلى تقليل المخاطر
3.64
التي تواجه الهيئات المحلية
في تنفيذ الم�شاريع التطويرية

0.674

%72.7

عالٍ

4

يوجد لدى مجال�س الهيئات
المحلية معرفة كافية
بمفهوم ال�شراكة

3.27

1.104

%65.5

عالٍ

5

�أقبل بال�شراكة بين الهيئة
المحلية والقطاع الخا�ص
كا�ستراتيجة للتنمية المحلية

4.18

0.603

%83.6

عالٍ جد ًا

1.362

%67.3

عالٍ

1.337

%54.0

متو�سط

0.928

%77.8

عالٍ

3.64

0.924

%72.7

عالٍ

3.55

0.934

%70.9

عالٍ

3.36

1.027

%67.3

عالٍ

3.45

0.688

%69.1

عال
ٍ

2.73

0.786

%54.5

متو�سط

4.00

0.632

%80.0

عالٍ جد ًا

6
7
8
9

10

11

12

13

14

تحظى م�شاريع ال�شراكة
بين الهيئة المحلية والقطاع 3.36
الخا�ص ب�أولوية
يتوافر لدى البلدية وحدة
2.70
مخ�ص�صة في التنمية
واال�ستثمار
يتوافر لدى البلدية وحدة
3.89
للتخطيط اال�ستراتيجي
يتوافر لدى البلدية وحدة
للمتابعة والرقابة على
م�شاريع ال�شراكة
يتوافر لدى البلدية كادر
متخ�ص�ص وم�ؤهل لإدارة
م�شاريع ال�شراكة
يتوافر لدى البلدية
�صالحيات لإبرام عقود
واتفاقيات �شراكة مع
القطاع الخا�ص
تمتلك البلدية القدرة
للت�أثير على الجهة
المركزية (وزارة الحكم
المحلي) لمنح التراخي�ص
لم�شاريع ال�شراكة
تمتلك البلدية القدرة
للت�أثير على ال�سلطة
المركزية (وزارة المالية)
لمنح �إعفاء وت�سهيالت
�ضريبية لم�شاريع ال�شراكة
لدى البلدية �صالحيات
�إبرام عقود �شراكة في
مجال ا�ستغالل عقارات
و�أرا�ضي البلدية

الرقم

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

29

الو�سط
الح�سابي

العبارة
تلعب العالقات ال�شخ�صية
مع ال�سلطة المركزية
(وزارة الحكم المحلي)
دور ًا حيادي ًا في تفوي�ض
ال�سلطة لمجل�س الهيئة
المحلية
تلعب االنتماءات ال�سيا�سية
دور ًا حيادي ًا في تفوي�ض
ال�سلطة لمجل�س الهيئة
المحلية
يتوافر لدى البلدية كادر
متخ�ص�ص في التخطيط
اال�ستراتيجي
يتوافر لدى البلدية م�سح
�شامل للموارد المادية.
يتوافر لدى البلدية م�سح
�شامل للموارد المالية.
يتوافر لدى البلدية م�سح
لالحتياجات من م�شاريع
ال�شراكة التنموية
لدى البلدية خطة
ا�ستراتيجية لم�شاريع
ال�شراكة مع القطاع الخا�ص
لدى البلدية ر�ؤية وا�ضحة
حول م�شاريع ال�شراكة
يوجد في البلدية وحدة
متخ�ص�صة في الرقابة على
م�شاريع ال�شراكة وتقييمها.
يتوافر لدى البلدية وحدة
قانونية ا�ست�شارية
يتوافر لدى البلدية كادر
قانوني م�ؤهل في مو�ضوع
ال�شراكة
القوانين التي تنظم العالقة
بين ال�سلطة المركزية
وهيئات الحكم المحلي
تعطي المجل�س �صالحيات
عقد �شراكات مع القطاع
الخا�ص
المجل�س البلدي يمار�س
�صالحياته كاملة دون
انتقا�ص من ال�سلطة
المركزية (وزارة الحكم
المحلي)
تمتلك البلدية �صالحيات
ت�أجير �أرا�ضيها وعقاراتها
دون تدخل وزارة الحكم
المحلي
المجل�س البلدي بحاجة �إلى
قوانين لتنظيم ال�شراكة مع
القطاع الخا�ص

3.55

3.64

4.09

االنحراف
المعياري

0.688

0.924

0.302

الن�سبة درجة
المئوية التقدير

%70.9

%72.7

%81.8

عالٍ

عالٍ

عالٍ جد ًا

3.82

1.079

%76.4

عالٍ

4.27

0.467

%85.5

عالٍ جد ًا

3.36

1.027

%67.3

عالٍ

3.55
3.64
3.09
4.00

1.036
0.674
1.044
0.775

%70.9
%72.7
%61.8
%80.0

عالٍ
عالٍ
عالٍ
عالٍ جد ًا

3.45

0.688

%69.1

عالٍ

3.36

0.809

%67.3

عالٍ

3.45

0.820

%69.1

عالٍ

3.18

0.982

%63.6

عالٍ

4.27

0.786

%85.5

عالٍ جد ًا
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توجهات وعالقات
الرقم

العبارة

الو�سط
الح�سابي

االنحراف
المعياري

الن�سبة درجة
المئوية التقدير

30

توجد ثقة متبادلة بين
الهيئات المحلية والقطاع
الخا�ص

3.27

0.905

%65.5

31

تتلقى البلديات دعم
ا�ست�شاري قانوني من وزارة
3.64
الحكم المحلي حول عقود
ال�شراكة

0.674

32

%72.7

عالٍ

عالٍ

تتلقى البلدية دعم
ا�ست�شاري �إداري من وزارة
الحكم المحلي في �إدارة
ومتابعة م�شاريع ال�شراكة

3.45

0.820

%69.1

عال
ٍ

33

لدى البلدية كادر م�ؤهل
لإعداد درا�سات حول
م�شاريع ال�شراكة

3.64

0.809

%72.7

عالٍ

34

تحتاج م�شاريع ال�شراكة
�إلى محاكم �إدارية لف�ض
النزاعات

3.64

1.027

%72.7

عالٍ

35

توفر الحكومة ت�سهيالت
و�إعفاءات �ضريبية لت�شجيع
2.82
ال�شراكة بين الهيئات
المحلية والقطاع الخا�ص

1.079

%56.4

متو�سط

ال�سابقة المحلية .وفيما ي�أتي تلخي�ص لأهم مواطن القوة وال�ضعف في
هذا المجال والتي �أظهرتها نتائج هذه العينة:
1.1اتجاهات مجال�س الهيئ��ات المحلية نحو �إقامة �شراكات
مع القطاع الخا�ص:

�أظه���رت النتائج وج���ود ا�ستجابة عالية جد ًا بالعالق���ة مع اال�ستخدام
الأف�ض���ل للمراف���ق العامة في حالة ال�شراكة م���ع القطاع الخا�ص .كما
كان���ت ا�ستجاب���ات الهيئات المحلي���ة عالية من حي���ث �أن ال�شراكة مع
القط���اع الخا�ص ،الأمر الذي يقلل من تكاليف �إن�شاء وت�شغيل المرافق
العام���ة وتقلي���ل المخاط���ر� ،إ�ضاف���ة �إلى وج���ود ا�ستجاب���ة عالية لدى
الهيئ���ات المحلية لأولوية م�شاري���ع ال�شراكة .هذا يعن���ي وجود موقف
�إيجاب���ي لديها تجاه �إقامة م�شاريع �شراك���ة مع القطاع الخا�ص .وهذه
االتجاه���ات الإيجابية تنم ع���ن وجود �إدراك براغمات���ي للمنافع التي
يمك���ن �أن تجنيها الهيئ���ات المحلية من م�شاري���ع ال�شراكة مع القطاع
الخا�ص .و�أكثر من ذل���ك �أن ا�ستجابتها لقبول ال�شراكة كا�ستراتيجية
للتنمية المحلية كانت عالية جد ًا ،مما ي�شير �إلى وجود ثقة في القطاع
الخا�ص من قبل الهيئات المحلية .حيث كانت ا�ستجابة الأخيرة عالية
على هذه الفقرة رقم (.)30
2.2الق��درات الإداري��ة والمعرفي��ة المتواف��رة ل��دى مجال���س
الهيئات المحلية لإقامة �شراكات ناجحة مع القطاع الخا�ص

الدرجة
0.85
3.57
 %71.5عالٍ
كان����ت غالبية ا�ستجابات الهيئ����ات المحلية على فق����رات القدرات �أو
الكلية
الفق����رات التي حازت عل����ى تقدير عالٍ جد ًا كانت �سب����ع فقرات ،حيث الإمكانات عالية .بدء ًا بوجود معرفة كافية ور�ؤية وا�ضحة حول مفهوم
وم�شاري����ع ال�شراكة ،م����رور ًا بتوافر وحدات للتخطي����ط اال�ستراتيجي
جاءت ن�سبتها المئوية بين ( %80و.)%85.5
والمتابعة والرقابة على م�شاريع ال�شراكة ووحدات قانونية ا�ست�شارية،
الفق����رات التي حازت عل����ى تقدير عالٍ هي ( )25فق����رة ،حيث جاءت وتواف����ر كادر م�ؤه����ل لإدارة م�شاري����ع ال�شراك����ة� ،إ�ضاف����ة �إل����ى وج����ود
ا�ستجاب����ات عالي����ة عل����ى الفق����رات المتعلق����ة بوجود م�سوح����ات حول
ن�سبتها المئوية بين ( %61.8و.)%77.8
الموارد المادية والمالية.
�أم����ا الفق����رات التي حازت عل����ى تقدير متو�سط فكان����ت ثالث فقرات،
3.3المركزي��ة والالمركزي��ة ف��ي �إدارة م�شاري��ع ال�شراك��ة
وكانت ن�سبتها المئوية بين ( %54و.)%56.4
والدعم اللوج�ستي للوزارة:
�أم����ا الدرجة الكلية لل�صعوبات التي تواج����ه تطبيق الجودة ال�شاملة في
الم�شاري����ع ال�صغيرة فكانت عالية ،حيث بلغ����ت الن�سبة المئوية لجميع تبين م ��ن نتائج تحليل العينة وجود م�ساح ��ة وا�سعة من الالمركزية لدى
الهيئات المحلية من حيث �إدارة م�شاريع ال�شراكة ،حيث كانت ا�ستجابتها
فقرات اال�ستمارة (.)%71.5
عالي ��ة نح ��و وجود �صالحيات لديه ��ا فيما يتعلق ب�إبرام عق ��ود واتفاقيات
مناق�شة النتائج:
ال�شراك ��ة ،ونح ��و قدرته ��ا في الت�أثي ��ر عل ��ى وزارة الحك ��م المحلي لمنح
تبي����ن ه����ذه النتائ����ج وج����ود مواطن ق����وة و�أخ����رى �ضع����ف بالعالقة مع تراخي�ص لم�شاريع ال�شراكة ،كذل ��ك نحو �صالحيات �إبرام عقود �شراكة
امت��ل�اك مجال�����س الهيئات المحلي����ة (البلدي����ات) للق����درات الالزمة ف ��ي مجال ا�ستغ�ل�ال عقارات (�أرا�ض ��ي ومباني) البلدي ��ات .ومن المهم
لإقام����ة �شراكات ناجحة مع القط����اع الخا�ص ،لكن يالحظ من النتائج للغاي ��ة� ،أن العالقات ال�شخ�صية واالنتماءات ال�سيا�سية ال تلعب دور ًا لدى
�أن مواط����ن القوة �أكثر بكثير من مواطن ال�ضعف ،مما ي�شير �إلى وجود وزارة الحك ��م المحلي ف ��ي تفوي�ض ال�سلطة لمجل�س الهيئ ��ة المحلية� ،أما
تح�سن وتط����ور ملمو�س طر�أ على مجال تح�سي����ن القدرات في مجال�س اال�ستجابات ف ��ي مجال الدعم الفني والإداري لمجال�س الهيئات المحلية
الهيئ����ات المحلية ،وذلك بالمقارنة مع نتائج بع�ض الدرا�سات المحلية من قبل الوزارة فكانت اال�ستجابات عالية على م�ستوى الدعم اال�ست�شاري
التي �أجريت خالل العام ( )2009والتي تم تناولها في �إطار الدرا�سات القانوني ،والدعم اال�ست�شاري الإداري ومتابعة م�شاريع ال�شراكة.
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توجهات وعالقات
َ 4.4مواطِ ن بحاجة �إلى تعزيز:
�أظهرت النتائ���ج �أن ا�ستجابات مجال�س الهيئات المحلية كانت متو�سطة
حول توفير الحكومة ت�سهيالت و�إعفاءات �ضريبية لت�شجيع ال�شراكة بين
الهيئات المحلية والقطاع الخا�ص ،كم���ا �أن اال�ستجابات كانت متو�سطة
نح���و قدرة المجال�س البلدية على الت�أثير على الحكومة لتوفير ت�سهيالت
و�إعف���اءات �ضريبي���ة لم�شاري���ع ال�شراكة� ،أم���ا اال�ستجاب���ات نحو حاجة
م�شاري���ع ال�شراكة �إل���ى محاكم �إدارية لف�ض النزاع���ات في حال ن�شوئها
كانت عالية ،في حين كانت عالية جد ًا حاجة مجل�س الهيئة المحلية �إلى
قوانين لتنظيم ال�شراكة مع القطاع الخا�ص.
5.5الدرج��ة الكلية لل�س���ؤال الرئي�سي :ما م��دى امتالك الهيئات
المحلي��ة الفل�سطينية لمقوم��ات �إقامة �ش��راكات ناجحة مع
القط��اع الخا���ص؟ كان��ت اال�ستجاب��ة عل��ى الدرج��ة الكلي��ة
عالية ،وبلغت (.)%71.5
ثالث ًا :الم�شاريع المنفذة بال�شراكة مع القطاع الخا�ص:

�سوق الحرجة

التنمية
الثقافية

عمل تطوعي
(جامعة بير
زيت)

خدمات

1
1

مراقبة م�شاريع خدمات
التقييم
الهند�سي (نقابة خدمات
المهند�سين)
مواقف البا�صات
بنية تحتية
وال�سيارات

بلدية
طوبا�س
المجموع
الن�سبة �إلى عدد الم�شاريع الكلي (بق�سمة
مجموع كل عمود على العدد الكلي للم�شاريع)

1
1
1
2

3

7

1

%15.4

%23

%53.9

%7.7

كم���ا يبدو من الإح�صائية ال�سابقة ف�إن عدد الم�شاريع المنفذة بلغ ثالثة
ع�شر م�شروع ًا في �أربع هيئات محلية ،وجاء تقييم الهيئات المحلية لها:
( )%15.4غير ناجحة )%23( ،ناجحة �إلى حد ما )%53.9( ،ناجحة،
( )%7.7ناجح���ة ج���د ًا .نالح���ظ �أن بلدي���ة رام اهلل كانت له���ا الح�صة
الأكب���ر من عدد الم�شاريع المنفذة مع القط���اع الخا�ص ،بعدد بلغ �سبعة
م�شاريع ،تليها بلدية البيرة بعدد بلغ �أربعة م�شاريع ،فيما كان ن�صيب كل
من بلديتي بيتا وطوبا�س م�شروع ًا واحد ًا فقط.

�أ�ش���ار ( )%36.4م���ن المبحوثي���ن عند �س�ؤاله���م حول تنفي���ذ هيئاتهم
المحلي���ة �أي م�شاري���ع بال�شراك���ة م���ع القطاع الخا����ص �إلى �أنه���م قاموا
فعلي��� ًا بتنفي���ذ م�شاريع بال�شراكة م���ع القطاع الخا�ص ،فيم���ا �أ�شار باقي
المبحوثي���ن ون�سبتهم (� )%63.6إلى �أنهم لم ينف���ذوا م�شاريع م�شتركة
مع القط���اع الخا�ص� ،أما الذي���ن نفذوا هذه الم�شاريع فق���د كانت نتائج
م�شاريعهم بمقيا�س النجاح كالآتي:
مناق�شة النتائج:

التوزي���ع الن�سب���ي للم�شاريع المنف���ذة بال�شراك���ة بين الهيئ���ات المحلية ت�شير هذه البيان���ات �إلى �أن غالبية م�شاريع ال�شراكة مع القطاع الخا�ص
ناجح���ة من وجهة نظ���ر البلديات ،و�شكل���ت ( .)%61.6لكن يالحظ �أن
والقطاع الخا�ص
م�شاريع ال�شراكة غير الناجحة� ،أو �أنها ناجحة �إلى حد ما تعتبر مرتفعة،
التقييم
حيث بلغت ( .)%38.4لعل ذلك ي�شير �إلى حداثة التجربة الفل�سطينية،
الهيئة
المجال
الم�شروع
ناجحة كم���ا ي�ستدع���ي في الوق���ت ذاته �إلى �ض���رورة وجود �إط���ار قانوني منظم
ناجحة
المحلية
غير
�إلى
ناجحة
لم�شاريع ال�شراكة.
جد ًا
ناجحة حد ما
مواقف البا�صات
بلدية البيرة
وال�سيارات

بنية تحتية

النتائج والتو�صيات

1

ت�ضمين متنزه
البلدية

�إدارة

1

ت�ضمين الم�سلخ
البلدي

�إدارة

1

�إقامة عمارة
المالكي

�إدارة ونقل

بلدية بيتا

م�صانع ينابيع
للمياه

ت�صنيع

بلدية رام
اهلل

االت�صاالت

بنية تحتية

م�صلحة المياه

بنية تحتية

1

�شركة الكهرباء بنية تحتية

1

النتائج
�أظهرت درا�سة وتحليل عينة مجال�س الهيئات المحلية في ال�ضفة الغربية
عدد ًا من النتائج �أهمها:
1.1اعتبارات (مبررات) �إقامة م�شاريع �شراكة مع القطاع الخا�ص:

1
1
1

�أعطى المبحوثون الن�سبة الأعلى من الأهمية لالعتبار (المبرر) الأول وهو
(امت�ل�اك القطاع الخا�ص للم ��وارد المالية الكافية لتموي ��ل الم�شاريع التي
تعج ��ز عنها البلدي ��ات) بن�سبة بلغت ( ،)%81.8فيم ��ا كان االعتبار الثالث
وه ��و (معان ��اة الهيئات المحلية م ��ن البيروقراطية في الإج ��راءات واتخاذ
الق ��رار) ف ��ي المرتبة الثانية بن�سب ��ة �أهمية بلغ ��ت (� ،)%63.3أما االعتبار
الأقل �أهمية ح�سب ر�أي المبحوثين فكان (امتالك القطاع الخا�ص للخبرات
الإدارية والفنية التي تفتقدها البلديات) بن�سبة بلغت (.)%45.5
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2.2اتجاهات المجال�س البلدية نحو �إقامة �شراكات مع القطاع الخا�ص:

6.6الم�شاريع المنفذة بال�شراكة مع القطاع الخا�ص:

�أظه���رت النتائ���ج وج���ود ا�ستجابة عالية ج���د ًا بالعالقة مع اال�ستخ���دام الأف�ضل �إن غالبية م�شاري���ع ال�شراكة مع القطاع الخا�ص الم�شمولة في العينة ناجحة من
للمراف���ق العامة في حال���ة ال�شراكة مع القطاع الخا�ص .كم���ا كانت اال�ستجابات وجه���ة نظر البلديات ،و�شكلت ( .)%61.6لكن يالحظ �أن م�شاريع ال�شراكة غير
عالي���ة من حيث �أن ال�شراكة م���ع القطاع الخا�ص تقلل من تكاليف �إن�شاء وت�شغيل الناجحة� ،أو �أنها ناجحة �إلى حد ما تعتبر مرتفعة ،حيث بلغت (.)%38.4
المرافق العامة وتقليل المخاطر �إ�ضافة �إلى وجود ا�ستجابة عالية لدى البلديات التو�صيات:
م���ن حيث �أولوية م�شاريع ال�شراك���ة لديها .و�أكثر من ذلك� ،أن ا�ستجابة البلديات
لقب���ول ال�شراكة كا�ستراتيجية للتنمية المحلية كانت عالي���ة جد ًا ،مما ي�شير �إلى 1.1اال�ستم���رار في العم���ل على ت�شجيع وتعزي���ز مواطن القوة والت���ي �أظهرتها
النتائ���ج ،خا�صة من حيث تو�سيع م�ساحة الالمركزية للمجال�س البلدية في
وجود ثق���ة في القطاع الخا�ص من قبل البلديات .حي���ث كانت ا�ستجابة الأخيرة
اتخاذ القرارات المتعلقة بم�شاريع ال�شراكة.
عالية على هذه الفقرة رقم (.)30
2.2ا�ستمرار الدعم والم�ساندة الفنية للمركز(وزارة الحكم المحلي) لمجال�س
3.3الق���درات الإداري���ة والمعرفي���ة المتوافرة ل���دى المجال�س البلدي���ة لإقامة
الهيئات المحلية ،ال�سيما من حي���ث الت�أهيل والتدريب الم�ستمر للكادر في
�شراكات ناجحة مع القطاع الخا�ص:
مجاالت التخطيط اال�ستراتيجي والإداري والقانوني لم�شاريع ال�شراكة مع
القطاع الخا�ص.
كان����ت غالبي����ة ا�ستجابات البلديات على فق����رات الق����درات �أو الإمكانات عالية
من حي����ث وجود معرفة كافية ور�ؤي����ة وا�ضحة حول مفه����وم وم�شاريع ال�شراكة3.3 ،و�ض���ع القواني���ن والأنظم���ة ذات العالق���ة بتنظي���م ال�شراكة بي���ن الهيئات
مرور ًا بتوافر وح����دات للتخطيط اال�ستراتيجي والمتابعة والرقابة على م�شاريع
المحلية والقطاع الخا�ص.
ال�شراكة ووجود وحدات قانوني����ة ا�ست�شارية ،وتوافر كادر م�ؤهل لإدارة م�شاريع
ال�شراك����ة� ،إ�ضاف����ة �إلى وجود ا�ستجاب����ات عالية على الفق����رات المتعلقة بوجود �4.4إن�ش���اء محاك���م �إداري���ة مخت�صة بف����ض المنازعات في حال���ة ن�شوئها بين
مجال�س الهيئات المحلية التي لها م�شاريع �شراكة مع القطاع الخا�ص.
م�سوحات حول الموارد المادية والمالية.
4.4المركزي���ة والالمركزية ف���ي �إدارة م�شاري���ع ال�شراكة والدع���م اللوج�ستي 5.5تواف���ر حزمة من الحواف���ز والإعفاءات والت�سهي�ل�ات ال�ضريبية الحكومية
لم�شاريع ال�شراكة.
للوزارة:
�أظه���رت النتائج وجود م�ساحة وا�سعة من الالمركزية لدى المجال�س البلدية من المراجع
•اكيتوب ��ي ،برناردي ��ن ،وزم�ل�ا�ؤه ( ،)2007اال�ستثم ��ار الع ��ام وال�شراك ��ة بي ��ن القطاعين العام
حي���ث �إدارة م�شاريع ال�شراكة ،حي���ث كانت ا�ستجابات البلديات عالية نحو وجود
والخا�ص� ،سل�سلة ق�ضايا اقت�صادية (� ،)40صندوق النقد الدولي.
�صالحيات لديها فيم���ا يتعلق ب�إبرام عقود واتفاقيات ال�شراكة ،ونحو قدرتها في
•البرغوث ��ي ،ب�ل�ال ( ،)2009ال�سيا�س ��ات الت�شريعية في فل�سطي ��ن والتوجه نح ��و ال�شراكة بين
الت�أثي���ر على وزارة الحكم المحلي لمنح تراخي�ص لم�شاريع ال�شراكة ،كذلك نحو
القطاعين العام والخا�ص :الواقع والمنظور ،برنامج الإ�صالح الديمقراطي المحلي  -توا�صل،
�صالحي���ات �إبرام عق���ود �شراكة في مجال ا�ستغالل عق���ارات (�أرا�ضي ومباني)
�أيلول.
البلديات .ومن المهم للغاي���ة� ،أن العالقات ال�شخ�صية واالنتماءات ال�سيا�سية ال
•ب ��و ع�شيق� ،أحم ��د ( ،)2009عق ��ود ال�شراكة بين القطاعي ��ن الع ��ام والخا�ص�:سيا�سة عمومية
تلع���ب دور ًا لدى وزارة الحكم المحلي في تفوي����ض ال�سلطة للمجل�س البلدي� ،أما
حديثة لتمويل التنمية الم�ستدامة بالمغرب ،درا�سة مقدمة �إلى الم�ؤتمر الدولي للتنمية الإدارية
اال�ستجاب���ات في مجال الدعم الفني والإداري للمجال�س البلدية من قبل الوزارة
– نح ��و �أداء متمي ��ز في القطاع الحكومي ،مهد الإدارة العامة ،الريا�ض ،ال�سعودية)4-1( ،
فكان���ت اال�ستجاب���ات عالية على م�ست���وى الدعم اال�ست�ش���اري القانوني ،والدعم
نوفمبر
اال�ست�شاري الإداري.
•�صب ��ري ،ن�ضال ( ،)2009ال�شراكة بين الهيئات المحلية الفل�سطينية والقطاع الخا�ص :درا�سة
َ 5.5مواطِ ن بحاجة �إلى تعزيز:
�إن ا�ستجاب���ات المجال�س البلدية كانت متو�سطة ح���ول توفير الحكومة ت�سهيالت
و�إعف���اءات �ضريبي���ة لت�شجيع ال�شراك���ة بين الهيئات المحلي���ة والقطاع الخا�ص،
كم���ا �أن اال�ستجابات كان���ت متو�سطة نحو ق���درة المجال�س البلدية عل���ى الت�أثير
عل���ى الحكوم���ة لتوفير ت�سهي�ل�ات و�إعف���اءات �ضريبي���ة لم�شاريع ال�شراك���ة� ،أما
اال�ستجابات نحو حاجة م�شاريع ال�شراكة �إلى محاكم �إدارية لف�ض النزاعات في
ح���ال ن�شوئها كانت عالية ،في حين كان���ت عالية جد ًا حاجة المجل�س البلدي �إلى
قوانين لتنظيم ال�شراكة مع القطاع الخا�ص.
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خا�صة حول ربحية الم�شاريع والخدمات العامة للبلديات وتوجهات المواطنين والأطراف ذات
العالق ��ة نحو �أنماط و�أ�شكال هذه ال�شراكة ،برنامج الإ�ص�ل�اح الديمقراطي المحلي  -توا�صل،
�أيلول.

•غان ��م� ،أمجد ( ،)2009ال�شراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على
م�ست ��وى الهيئ ��ات المحلية� ،شركة النخب ��ة لال�ست�شارات الإداري ��ة ،رام اهلل –فل�سطين ،كانون
�أول.
•عب ��د الكريم ،ن�ص ��ر ،وقدومي ،ه�شام (بدون تاريخ) ،تحليل مواط ��ن ال�ضعف والقوة والفر�ص
والتهدي ��دات ل�شراك ��ة القطاعين الع ��ام والخا�ص على م�ست ��وى الحكم المحل ��ي ،م�سودة ثانية
للنقا�ش ،معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،رام اهلل.
•وزارة الحكم المحلي ( ،)2010الإطار اال�ستراتيجي ( ،)2014-2010رام اهلل  -فل�سطين.

توجهات وعالقات

ان�سجام ًا مع حقيقة �أن العملية التربوية هي عملية اجتماعية
وحدودها ال تقف �أبد ًا عند �أ�سوار المدر�سة وقاعات التدري�س،
ب ��ل تتعداه �إلى المحيط االجتماعي الأو�سع ،حيث �أن الطالب
والحي يق�ضي فيها �أغلب �أوقاته ،وهو
ابن المجتم ��ع والأ�سرة ّ
واق ��ع يعك�س ذاته على حي ��اة ونمو �شخ�صي ��ة الطالب والذي
يت�أثر بما ي�شاهده وي�سمعه ويعي�شه مع الآخرين .من هنا ت�أتي
�أهمية ت�ضافر جهود الجميع في الت�أثير الإيجابي على الطالب
خ�ل�ال ال�سن ��وات الع�شري ��ن الأولى م ��ن عمره وه ��ي �سنوات
الدرا�س ��ة .ه ��ذا وم ��ع حقيقة �أن الطاق ��ة المادي ��ة والمعنوية
والفكرية التي يحتاجها النظام التعليمي ،تجعل من الحكومة
�أو وزارة بعينها قا�صرة عن تلبية احتياجاتها التعليمية بمعزل
ع ��ن باقي م�ؤ�س�سات المجتم ��ع المحلي .لهذا نزعت كثير من
الدول �إلى ا�ستثمار ما ي�سمى بالر�أ�سمال االجتماعي المحيط
في المدر�سة ،ونق�صد بالر�أ�سمال االجتماعي هو تلك الطاقة
الكامن ��ة في قدرات النا� ��س ومهاراته ��م و�إمكاناتهم المادية
والمعنوي ��ة التي ال تقا� ��س بالنقد ،و�إنما بالم�ص ��ادر الب�شرية
القادرة على �إمداد المدر�س ��ة بالأفكار والمهارات والقدرات
والمع ��ارف ،والم�ساهمة في حل الم�ش ��اكل العالقة والقائمة،
حيث ما يمتلكه النا�س ال يقدّر بمال.
وم ��ن هنا ي�أتي الحديث ع ��ن �أهمية تنظيم هذا الر�أ�سمال
االجتماع ��ي وال ��ذي يحتاج �إل ��ى �إرادة �سيا�سي ��ة حكومية،
لكي تدفع ه ��ذه الطاقة الخ ّالقة للم�ساهم ��ة ب�إيجابية في
تح�سي ��ن نوعية التعليم و�إيجاد بني ��ة �صحية �سليمة و�سوية
داخل المدر�سة.
ولأن هيئ ��ات وم�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المحل ��ي تتمث ��ل �أو ًال
بالهيئ ��ات والمجال� ��س المحلية ،التي هي مل ��ك للنا�س وت�أتي
م ��ن اختياره ��م لها لتخ ��دم م�صالحه ��م ،وتتاب ��ع ق�ضاياهم
اليومي ��ة المختلف ��ة .ي�أت ��ي م�شروع تعزي ��ز الوع ��ي بمفاهيم
الحكم المحلي ل ��دى طلبة المدار�س والذي ي�سعى �إلى تعزيز
م�س�ؤولي ��ات ودور م�ؤ�س�س ��ات وهيئات المجتم ��ع المحلي تجاه
ق�ضاي ��ا التعلي ��م ،و�أي�ض� � ًا لرفد التعلي ��م وتمكي ��ن المتعلمين
«الطلب ��ة» من مع ��ارف ومه ��ارات وتوجهات تج ��اه ق�ضاياهم
المجتمعي ��ة والوطني ��ة وفتح مج ��االت المب ��ادرة والممار�سة
�أم ��ام المتعلم من خالل توطيد عالقات الطلبة مع م�ؤ�س�سات
مجتمعاتهم المحلية ،حي ��ث يحوي الم�شروع �ضمن ما يحويه
عل ��ى �أن�شطة وفعاليات ته ��دف �إلى الربط بي ��ن الواقع الذي

يعي�ش ��ه الطلبة والكتاب ال ��ذي يدر�سونه ،من خ�ل�ال �إك�ساب
الطلبة منهج ًا متعدد االخت�صا�صات ي�ستخدم و�سائل تعليمية
تفاعلية وا�ستراتيجي ��ات تعليمية تعاونية ويركز على مهارات
التفكير النقدي وحل الم�شكالت و�صنع القرارات.
فف ��ي ع�صرنا الحالي تولي العديد م ��ن حكومات الدول �أهمية
كبي ��رة لم�شارك ��ة م�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المحل ��ي ف ��ي العملية
التربوي ��ة ،حيث تنظر هذه الحكومات �إلى المدر�سة كا�ستثمار
ب�شري ي� ��ؤدي بال�ضرورة �إل ��ى تنمية وطني ��ة م�ستقبلية واعدة.
وق ��د �أ�ش ��ار العدي ��د م ��ن الباحثي ��ن �إل ��ى �أهمي ��ة العالقة بين
المدر�س ��ة كم�ؤ�س�س ��ة تربوي ��ة تعليمية وبين الأهال ��ي والهيئات
المحلي ��ة ،والت ��ي ت�شكل جميعه ��ا مجموعة من جه ��ات الت�أثير
المت�شابكة والفاعلة في المجتمع .وهناك العديد من التجارب
التي �أثبتت نج ��اح الم�شاركة المجتمعية م ��ن خالل الم�شاركة
الفاعل ��ة و�إتاحة الفر�ص الحقيقية لأفراد المجتمع وم�ؤ�س�ساته
من مجال�س �أباء ،ومعلمين ،ومواطنين ،وقيادات في المجتمع،
للم�ساهمة والم�شاركة في المهام والتخطيط المدر�سي.

عبري امل�شني
من�سقة امل�شروع

وذلك لتعميق فهم الطلبة لق�ضايا المجتمع المحلي من خالل
تعزي ��ز مفاهيم المواطن ��ة وتعزيز روح المب ��ادرة الإيجابية
لديه ��م وتوثيق ال�شراكة بي ��ن الهيئات المحلي ��ة والمدار�س،
حي ��ث ي�سته ��دف الم�شروع �أط ��راف العملي ��ة التربوية ممثلة
بال ��كادر الترب ��وي من م ��دراء مدار�س وم�شرفي ��ن ومعلمين
والعم ��ل على تزويده ��م بمفاهيم الحك ��م المحلي ونقل هذه
المعرفة �إلى الطرف الآخر من العملية التربوية وهم الطلبة
والعمل معهم خ�ل�ال العام الدرا�س ��ي ( )2014-2013على
تنفيذ م�شاريع ون�شاطات ال منهجية تتعلق بهيئاتهم المحلية
بالتعاون مع العاملين في هذه الهيئات.

وي�شم ��ل هذا ال�شق من الم�شروع تدريب الكادر التربوي ليقوم
�إن ت�شاب ��ك الحياة الإن�سانية والتغيرات الثقافية واالجتماعية
ب ��دوره بتدري ��ب الطلب ��ة ومتابعته ��م خ�ل�ال الع ��ام الدرا�سي
والتحديات المعا�ص ��رة جعلت من ال�ض ��رورة تعزيز ال�شراكة
م ��ن خالل �إعداد دلي ��ل تدريبي وعقد ور� ��ش تدريبية لكل من
المجتمعية بين المدر�س ��ة والمجتمع المحلي ،وذلك لتخفيف
المدراء والم�شرفين والمعلمين في المدار�س الم�ستهدفة.
ال�ضغوط والأعب ��اء التربوية والتعليمية عل ��ى المدر�سة ك�أحد
الم�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة الت ��ي ترتب ��ط ب�شكل مبا�ش ��ر بق�ضايا وم ��ن منطلق �أهمي ��ة م�شاركة المجتمع في العملي ��ة التربوية،
المجتم ��ع وم�شكالت ��ه وت�ؤث ��ر وتت�أث ��ر بالأح ��داث والتغي ��رات يرك ��ز الم�ش ��روع عل ��ى �إ�ش ��راك المجتمع المحل ��ي من خالل
المعا�صرة في �شتى مجاالت الحياة.
تنظي ��م المباري ��ات ،والمارثون ��ات بم�شارك ��ة �أولي ��اء الأم ��ور
انطالق� � ًا مما �سب ��ق وبن ��اء على ر�ؤي ��ة ور�سال ��ة وزارة الحكم و�أع�ض ��اء الهيئات المحلية ،وعقد ي ��وم مفتوح في كل مدر�سة
ً
المحلي وخطتها اال�ستراتيجي ��ة التي تهدف �إلى تطوير قطاع لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف.
الحكم المحلي من خالل تعزيز العالقة بين الهيئات المحلية
وم�ؤ�س�سات المجتمع المحل ��ي ،وانطالق ًا من ورقة ال�سيا�سات
ل�ل��إدارة العامة للتوجي ��ه والرقابة ف ��ي وزارة الحكم المحلي
والت ��ي تدع ��و �إل ��ى تعزي ��ز دور الرقاب ��ة ال�شعبي ��ة والم�شاركة
المجتمعي ��ة على عمل الهيئات المحلية ،تم توقيع اتفاقية بين
وزارت ��ي الحك ��م المحلي والتربية والتعلي ��م العالي للعمل على
تعزي ��ز مفاهيم الحكم المحلي لدى طلبة المدار�س وذلك في
�شهر �آذار (.)2013

ويت ��م دعم وتمويل هذا الم�شروع م ��ن برنامج تطوير الحكم
المحل ��ي والمجتم ��ع المدن ��ي /م�ؤ�س�س ��ة ( )GIZالألمانية،

كم ��ا يولي الم�شروع �أهمية كبيرة لتعزي ��ز المفاهيم المتعلقة
بالم�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة ومفاهي ��م المواطن ��ة والرقاب ��ة
المجتمعية وق�ضايا التعليم ل ��دى �أع�ضاء المجال�س المحلية،
حي ��ث �سيتم عقد ور�شات تدريبية لأع�ض ��اء الهيئات المحلية
وموظفي مديري ��ات الحكم المحلي ح ��ول مفاهيم المواطنة
والرقاب ��ة ال�شعبي ��ة والن ��وع االجتماع ��ي .و�أخي ��ر ًا يت�ضم ��ن
الم�ش ��روع تحفيز الطلب ��ة والمدار�س والهيئ ��ات المحلية من
خالل �إجراء مناف�سات وم�سابقات لبرامج وم�شاريع من انتاج
الطلب ��ة بالتعاون مع المجتمع المحل ��ي ومنح جوائز تقديرية
للم�شاريع الطالبية المتميزة وكذلك للهيئات المحلية.
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�شريين الفار

بلورة �أ�س�س للم�ساءلة المجتمعية
ا�ستن���اد ًا �إلى ر�ؤية ور�سال���ة وزارة الحكم المحلي وخطته���ا اال�ستراتيجية
الهادف���ة �إل���ى تطوي���ر قطاع الحك���م المحلي ،م���ن خالل تعزي���ز مبادىء
الديمقراطي���ة والحك���م الر�شي���د وال�شفافي���ة والم�شارك���ة المجتمعي���ة،
يق���وم التعاون الألمان���ي ( )GIZوبالنيابة عن ال���وزارة االتحادية للتنمية
االقت�صادية والتنمية ( )BMZبتنفي���ذ المرحلة الثالثة ()2015-2012
م���ن برنام���ج تطوير الحكم المحل���ي والمجتمع المدن���ي ( ،)LGPوالذي
يه���دف ب�شكل رئي�س���ي �إلى تطوير الخدم���ات الأ�سا�سي���ة للبلديات وتنفيذ
�آلي���ات تعزيز م�ست���وى اال�ستجاب���ة للمواطنين ،وذل���ك بال�شراكة مع عدد
م���ن البلديات الريادي���ة ،وم�ؤ�س�سات المجتمع المدن���ي ،حيث تعتبر �آليات
الم�ساءل���ة المجتمعي���ة �إح���دى �أه���م الآلي���ات الت���ي ي�سعى البرنام���ج �إلى
تطويرها وم�أ�س�ستها.

م�ست�شار �إعالمي يف برنامج تطوير احلكم املحلي
واملجتمع املدين ()GIZ

كم ��ا تعتبر الم�ساءل ��ة المجتمعية مفهوم ًا جديد ًا ن�سبي� � ًا في فل�سطين؛ حيث
تعم ��ل مجموعة من الم�ؤ�س�س ��ات على جوانب مختلف ��ة للم�ساءلة المجتمعية
التي تت�ضمن ال�شفافية والم�شاركة واال�ستجابة والرقابة .غير �أن القليل فقط
من عمل الم�ؤ�س�سات يغطي الجوان ��ب الأربعة للم�ساءلة المجتمعية ،بينما ال
يدرك غالبية المواطنين ال�صلة الوثيقة لهذه الدعائم بحياتهم اليومية.
وبن���اء علي���ه ،يق���وم برنامج تطوي���ر الحكم المحل���ي والمجتم���ع المدني،
بال�شراك���ة مع وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع �صندوق تطوير و�إقرا�ض
البلدي���ات ( ،)MDLFوم�ؤ�س�س���ات المجتم���ع المدن���ي ال�شريك���ة بتطوير
�أدوات ته���دف �إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من �آليات الم�ساءلة المجتمعية
في ( )17بلدية مختارة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث جرى تحديد
البن���ود التي �سيت���م ا�ستهدافه���ا والخا�ص���ة بالجوانب الأربع���ة :ال�شفافية
والم�شارك���ة واال�ستجاب���ة والرقاب���ة ،م���ن �أج���ل تعزيز وت�شجي���ع عالقات
الثقة بي���ن المواطنين وهيئات الحكم المحلي ح���ول عمليات �صنع القرار
وتح�سي���ن الخدم���ات العامة .وقد تم االتفاق م���ع وزارة الحكم على تنفيذ
�أدوات و�آلي���ات للم�ساءل���ة المجتمعية على الم�ست���وى الوطني ،حيث �سيتم
عم���ل تقيي���م لأدوات الم�ساءلة التي يت���م تجريبها عل���ى الم�ستوى المحلي
واختيار الأن�سب منها لتعميمه على الم�ستوى الوطني.

تعتب ��ر �آليات الم�ساءل ��ة المجتعمية مهمة لرفع م�ست ��وى ا�ستجابة البلديات
للمواطنين ،بحيث ت�ساهم �أو ًال في �إعطاء قيمة م�ضافة للبلديات والمجتمع
من حيث تعزيز م�صداقية الحكومة ،وتمكين المواطنين ،وتطوير وتح�سين
الخدمات المقدمة ،ون�شر مبادىء الحكم الر�شيد .وثاني ًا �إ�شراك المواطنين
في �آليات الم�ساءلة المجتمعية �ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة
المرتبط ��ة بالعم ��ل البل ��دي الت ��ي �ستعود بالنف ��ع على البلدي ��ات من خالل
تح�سي ��ن العوائد؛ حيث �أثبتت التجارب العالمي ��ة �أن تنفيذ �آليات الم�ساءلة
المجتمعية ينعك�س �إيجاب ًا على زيادة الإيرادات للبلديات.
�أر�ضية م�شتركة للتعاون

ف���ي �سبيل تعزي���ز مفاهيم الم�ساءل���ة المجتمعي���ة ،وتطبيق وم�أ�س�س���ة �آليات
خا�صة به���ا مع البلديات الريادي���ة والمجتمع المحلي� ،أطل���ق برنامج تطوير
الحك���م المحل���ي والمجتمع المدني ،ال���ذي ينفذه التع���اون الألماني ()GIZ
م�شروعي���ن تجريبيين في قطاع غزة ،في بلديتي رفح والمغازي ،وفي بلديتي
طمون وبن���ي نعيم في ال�ضفة الغربية خالل الفت���رة الواقعة بين �شهر �شباط
ولغاي���ة �شهر ني�س���ان ( )2012وقد ركز الم�ش���روع التجريبي على مو�ضوعات
الم�ساءل���ة المجتمعية ومنه���ا ال�شفافية والم�شاركة ،وق���د جرت مجموعة من
التداخ�ل�ات بين ممثلي���ن عن المجتمع المدني ،وعدد م���ن موظفي البلديات
والمجل�س البلدي ،و�أث���ارت اهتمام ًا في �إ�شراك المواطنين في عمليات �صنع
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الق���رار على الم�ست���وى المحلي؛ حيث عقدت مجموعة م���ن ور�ش العمل حول
مو�ضوع���ات الم�ساءلة المجتمعية ،وجل�س���ات ا�ستماع عامة ،وتم �أي�ض ًا متابعة
الم�شاري���ع التي لها �أولوية في المجتم���ع وتقييم م�شاركة المجتمع المحلي في
ال�ضفة الغربية وغزة.
بع���د االنتهاء من الم�شروع التجريبي تم االتفاق على بدء المرحلة الأولى من
م�ش���روع الم�ساءل���ة المجتمعية من خالل اتفاقية بي���ن برنامج تطوير الحكم
المحل���ي والمجتمع المدن���ي وعدد من م�ؤ�س�سات المجتم���ع المدني ال�شريكة،
والت���ي �ضمت( :الهيئة اال�ست�شارية في جنين ،والمركز الفل�سطيني لدرا�سات
التنمية واالت�ص���ال في الخليل ،والمركز الفل�سطين���ي للديمقراطية وال�سالم
ف���ي رام اهلل)� ،إ�ضاف���ة �إلى ( )10بلدي���ات ريادية في ال�ضف���ة الغربية وهي:
(بن���ي نعيم ،و�إذنا ،وبيت فوريك ،وتفوح ،وقباطية ،ودورا ،وبيتونيا ،ونابل�س،
وعرابة ،و�سعير).
وبح�س���ب مذكرة التفاهم التي ح���ددت م�س�ؤوليات كل ط���رف من الأطراف،
ف�إن دور برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني تمثل بتوفير الدعم
الفني والخبرات الفنية الالزمة.
وف���ي نف�س الإط���ار تقوم م�ؤ�س�س���ات المجتم���ع المدني ال�شريك���ة بالم�ساهمة
ف���ي تخطيط وتنفيذ وتقييم لآليات الم�ساءل���ة المجتمعية وفق ًا لخطة العمل،
ف���ي حين تتولى البلدي���ات الريادية مهمة تخ�صي�ص الم���وارد الكافية لتنفيذ
وم�أ�س�سة �آليات الم�ساءلة المجتمعية على الم�ستوى المحلي.

المنتدى الأول للم�ساءلة المجتمعية في فل�سطين

و�أت���اح المنتدى الذي عقد للمرة الأولى في فل�سطين الفر�صة �أمام �شرائح
مختلف���ة من المجتمع؛ �أف���راد وم�ؤ�س�س���ات لتبادل الخب���رات ،والم�شاركة
واال�ستف���ادة م���ن تج���ارب الآخرين ومن الأف���كار المتنوعة الت���ي عر�ضها
خب���راء محلي���ون ودوليون في مج���ال الم�ساءل���ة المجتمعي���ة .وتم تنظيم
ع���دد م���ن ور�ش العم���ل بحيث مكنت زائ���ري المنتدى م���ن الح�صول على
نظرة �شاملة ووا�ضحة لمفه���وم الم�ساءلة المجتمعية ،من خالل مجموعة
م���ن الأمثلة العملي���ة والواقعية .كما تناولت حلق���ات النقا�ش ق�ضايا تتعلق
بالم�ساءل���ة المجتمعي���ة ،الم�شارك���ة المجتمعي���ة ،وال�شفافي���ة و�ش���ارك
فيه���ا عدد من ر�ؤ�س���اء البلديات� ،صن���اع القرار على الم�ست���وى الوطني،،
�أكاديميي���ن� ،صحفيين ،ممثلي م�ؤ�س�س���ات المجتمع المدني ومجموعة من
ال�شباب الرياديين.

نظرة نحو الم�ستقبل
بع���د انتهاء المرحل���ة الأولى من م�ش���روع الم�ساءلة المجتمعي���ة مع البلديات
الريادية ومنظمات المجتمع المدني في الفترة بين �شهري كانون �أول و�شباط
للع���ام الق���ادم (� ،)2014سيقوم برنام���ج تطوير الحكم المحل���ي والمجتمع
بالتع���اون م���ع الم�ؤ�س�سات ال�شريك���ة بمراجعة �شاملة لنتائ���ج المرحلة الأولى
وعم���ل تقييم منهجي للأدوات والآليات التي تم اتباعها؛ ليتم تحديد موا�ضع
الخلل والفجوات و�إيج���اد و�سائل �أخرى �أكثر فعالية ت�ؤدي �إلى تحقيق النتائج
المرجوة ب�شكل �أف�ضل وتعميمها على الم�ستوى الوطني تمهيد ًا لبدء المرحلة
بالإ�ضاف���ة �إل���ى تجربة �آليات مح���ددة للم�ساءل���ة المجتمعية ،يق���وم برنامج الثانية من م�شروع الم�ساءلة المجتمعية.
تطوي���ر الحكم المحل���ي والمجتمع المدني بدعم تنفيذ حمل���ة توعية ،بهدف
�إن الحاج���ة �إل���ى تطبيق �آلي���ات للم�ساءل���ة المجتمعية ف���ي فل�سطين ،يتطلب
تعري���ف المواطني���ن ،ورف���ع م�ستوى وعيهم ح���ول الم�ساءل���ة المجتمعية على
الم�ستوى الوطني .وفي هذا الإطار� ،أطلق البرنامج (المنتدى الأول للم�ساءلة جهود ًا كبيرة من منظمات المجتمع المدني والبلديات ،وحتى من المواطنين
المجتمعي���ة) بتنظيم من بلديات (رام اهلل ،ونابل����س ،والخليل وخانيون�س)� ،أنف�سهم ،باعتبارهم جزء ًا من منظومة الم�ساءلة المجتمعية .فعندما ت�سعى
وبال�شراكة مع عدد من م�ؤ�س�سات المجتمع المدني في ال�ضفة الغربية وقطاع الحكوم���ة والهيئ���ات المحلي���ة �إل���ى �أن تكون �أكث���ر �شفافية تج���اه مواطنيها،
غزة في �شهري �أيلول وت�شرين الأول من عام ( ،)2013ك�أحد العنا�صرالأولى وحينم���ا ي�شارك المواطنون في تطوير مدينته���م ،وتح�سين الخدمات العامة
له���ذه الحمل���ة ،حيث هدف �إل���ى رفع م�ست���وى الوعي حول مفه���وم الم�ساءلة يمك���ن عندها القول ب�أن مفهوم الم�ساءلة المجتمعي���ة لم يعد مفهوم ًا نظري ًا
المجتمعية و�أدواتها و�أثرها ،بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع انخراط الم�ؤ�س�سات بهذا فح�س���ب ،و�إنم���ا نهج ًا اجتماعي��� ًا تبلور نتيج���ة �إدراك البلدي���ات والمواطنين
بوجود م�س�ؤوليات م�شتركة اتجاه المجتمع المحلي والتنمية الم�ستقبلية.
المو�ضوع والم�ساهمة بعملية الت�شبيك فيما بينها.
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توجهات وعالقات

ي�ستم��د التع��اون الالمركزي فكرته من مفهوم الالمركزية الإداري��ة ،التي تتمثل في وجود هيئات
محلية م�ستقلة تتمتع ب�شخ�صية معنوية وا�ستقالل مالي يتم انتخاب �أع�ضائها بطريقة ديمقراطية
مبا�ش��رة� .إن وج��ود هيئات محلي��ة م�ستقلة قادرة على القيام بعالقات �س��واء على م�ستوى محلي �أو
دولي دون تدخل مبا�شر من ال�سلطة المركزية يعتبر �أ�سا�س الالمركزية الإدارية المطلوبة.
بن ��ا ًء على م ��ا �سبق ،ف� ��إن وجود الالمركزي ��ة الإدارية
يجع ��ل الهيئات المحلي ��ة قادرة على القي ��ام بمهامها
ح�س ��ب القوانين واللوائ ��ح الموج ��ودة ،والقيام بعمل
عالقات و�شراكات مع �أطراف �أُخرى لتحقيق التنمية
المحلي ��ة .وم ��ن �أ�شكال تلك العالق ��ات توجه الهيئات
المحلي ��ة نحو �سيا�سة التعاون الالمركزي ،التي تتمثل
�إم ��ا في عمل عالق ��ات �صداقة �أو عالق ��ات �شراكة �أو
تو�أمة مع هيئات محلية �أجنبية.
�إن المق�صود بالتعاون الالمركزي �ضمن �إطار قطاع
الحك ��م المحلي ،ه ��و قيام �إحدى الهيئ ��ات المحلية
بعم ��ل عالق ��ات تو�أم ��ة �أو �شراكة مع هيئ ��ات محلية
مثيل ��ة �أجنبية عل ��ى م�ستوى دولي ،حي ��ث تعمل تلك
الهيئ ��ة المحلية على الم�ساهمة ف ��ي تطوير الهيئات
المحلي ��ة �إم ��ا عن طري ��ق الدعم الم ��ادي �أو التقني
�أو الفن ��ي� ،أو ع ��ن طري ��ق تقديم التدري ��ب �أو تبادل
الخبرات والتجارب.
فل�سطيني� � ًا ،عانت الهيئات المحلية على مدار حقب
اال�ستعم ��ار واالحت�ل�ال العديد من الم�ش ��اكل �سواء
م ��ن الناحية القانونية �أو المالي ��ة �أو الإدارية ،حيث
ا�شترك ��ت معظ ��م الحق ��ب ال�سابقة ف ��ي ا�ستخدام
الهيئات المحلية كو�سيل ��ة لتحقيق م�صالح ال�سلطة
المركزي ��ة لب�س ��ط �سيطرته ��ا عل ��ى الم�ص ��ادر
والم ��وارد ،ولم تك ��ن �أداة لتحقي ��ق التنمية المحلية
للمجتمع الفل�سطيني.
�إن التع ��اون الالمرك ��زي فك ��رة لي�س ��ت حديثة ،حيث
كان ��ت بدايات التعاون بعد توقي ��ع اتفاق �أو�سلو وقدوم
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من خالل اتجاه الهيئات
المحلي ��ة على �إقام ��ة عالقات على الم�ست ��وى الدولي
م ��ع نظيرتها من الهيئات المحلي ��ة الأجنبية من �أجل
تح�سين الظروف والواقع ال�صعب الذي كانت تمر به،
خا�ص ��ة من نق�ص الخبرة ونق�ص الموارد والإمكانات
والحاجة الما�سة �إلى وج ��ود م�شاريع وبرامج تدريبية
ت�ساهم في تطوير �أداء الهيئات المحلية الفل�سطينية.
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ت ��م توقي ��ع �أول اتفاقي ��ة تع ��اون مركزي بي ��ن فل�سطين
وفرن�س ��ا عام ( )1996بين عدد م ��ن الهيئات المحلية
الفرن�سية والهيئات المحلي ��ة الفل�سطينية في محافظة
بيت لح ��م مثل بيت �ساح ��ور وبيت ج ��اال ،حيث هدفت
االتفاقي ��ة �إل ��ى دعم الهيئ ��ات المحلية م ��ن خالل نقل
الخبرات والتجارب ودعمها بالإمكانات الفنية والمالية
م ��ن خ�ل�ال تركيزه ��ا عل ��ى العمل ف ��ي مج ��ال الثقافة
والتعلي ��م وال�صح ��ة والتدريب والبن ��ى التحتية والمياة
وال�سياح ��ة والبيئ ��ة ،حيث و�صل عدد عالق ��ات التعاون
الالمرك ��زي بينها منذ توقيع اتفاقي ��ة �أو�سلو �إلى اليوم
( )50عالقة تعاون المركزي في مختلف المجاالت.

اخلبري �سعد اهلل كراجة
رام اهلل

�إن التع ��اون الالمرك ��زي ه ��و حاجة �ضروري ��ة لتطوير
الهيئ ��ات المحلية من خالل بن ��اء قدراتها في النواحي
المالية والإدارية والفني ��ة ،مما ي�ساهم ب�شكل كبير في
تحقيق اال�ستقالل المال ��ي لها وتعزيز مواردها المالية
من خالل الم�شاريع التنموية المقترحة نتيجة التعاون،
�إن قي ��ام الهيئ ��ات المحلية الفل�سطيني ��ة بعمل عالقات الأم ��ر الذي يمكنها من القيام بدورها المطلوب ح�سب
تو�أم ��ة و�شراك ��ة م ��ع الهيئ ��ات المحلي ��ة يمث ��ل م�صدر القوانين واللوائح الموجودة.
قوى له ��ا من خالل الدعم الم�ؤ�س�س ��ي والفني والمادي
وقد تعددت مجاالت التع ��اون الالمركزي بين الهيئات
ال ��ذي تتلقاه من الهيئات المحلي ��ة الأجنبية ،كما يلعب
المحلي ��ة الفل�سطينية والفرن�سية بن ��اء على احتياجات
التعاون المركزي دور ًا مهم� � ًا في ت�شجيع الديمقراطية
و�أولوي ��ات المواطنين في كل هيئ ��ة محلية ،حيث يمكن
المحلي ��ة من خ�ل�ال ت�شجي ��ع م�شارك ��ة المواطنين في
ح�صرمعظم مجاالت التعاون الالمركزي في :المجال
اختيار مجاالت التعاون واختيار الأولويات في هيئاتهم االجتماع ��ي ،والريا�ضي ،والثقاف ��ي ،وم�شاريع تنموية،
المحلية ،مما ي�ساهم في تنمية المجتمع المحلي.
والتعلي ��م ،وال�صحة ،والزراع ��ة ،والتمكين االقت�صادي
تلعب التو�أمة دور ًا مهم ًا في تعزيز عالقات التقارب بين للم ��ر�أة ،والبيئ ��ة ،وبرام ��ج �شبابية ،وبرام ��ج تدريبية،
ال�شعوب ويزيد من االنفتاح عل ��ى الآخرين واال�ستفادة وال�سياح ��ة والبنى التحتي ��ة .وهناك نم ��اذج ح ّية لهذا
م ��ن تجاربه ��م وخبراته ��م ف ��ي مج ��االت التع ��اون التعاون تتج�سد وتتعمق يومي ًا على �أر�ض الواقع ومنها:
المطروحة ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز الحكم ال�صالح وعمل بلدة �صفا نموذج ًا
م�شاريع تنموي ��ة ت�ساهم في تح�سين الواقع االقت�صادي
التع��اون الالمرك��زي بي��ن مجل���س
واالجتماعي في المجتمع الفل�سطيني.
كما ي�ش ��كل التع ��اون الالمركزي فر�صة قوي ��ة للهيئات
المحلي ��ة ف ��ي لع ��ب دور �سيا�س ��ي ف ��ي مقاب ��ل دوره ��ا
الأ�سا�س ��ي المفتر�ض ف ��ي تحقيق التنمي ��ة المحلية من
خ�ل�ال ح�صولها على االعتراف به ��ا كم�ؤ�س�سات محلية
فل�سطيني ��ة عل ��ى الم�ست ��وى الدول ��ي ،مم ��ا ي�ساهم في
التعريف بالهوية والق�ضية الفل�سطينية ونيل الدعم من
الر�أي العام والم�ستوى الدولي.

قروي �صفا وبلدية �سيرجي /فرن�سا

توجهات وعالقات
تعددت عالقات التعاون الالمركزي بين الهيئات
المحلية الفل�سطينية والهيئات المحلية الفرن�سية،
حي ��ث هناك العدي ��د من تلك العالق ��ات ما زالت
م�ستم ��رة ون�شيطة ،ويمك ��ن اعتبارها مث ��ا ًال على
نج ��اح عالق ��ات التع ��اون ،خا�ص ��ة �أن مج ��االت
التع ��اون ل ��م تقت�صر عل ��ى الم�شاري ��ع الخدماتية
الم�ؤقتة و�إنم ��ا امتدت لتت�ضمن مجاالت تتمثل في
الثقاف ��ة والتعلي ��م والتمكين االقت�ص ��ادي للمر�أة.
ويمكن الحديث ع ��ن �إحدى الحاالت الناجحة في
هذا الإطار وهي عالقة ال�شراكة بين بلدة �صفا /
غرب رام اهلل ومدينة �سيرجي الفرن�سية منذ عام
(� )2006إلى اليوم.
عمل ��ت بلدية �سيرجي على اعتماد �سيا�سة التعاون
الالمرك ��زي والت�ضام ��ن الدول ��ي ع ��ام ()2005
بهدف تقوية عالقات الت�ضامن بين �سكان مدينة
�سيرج ��ي وبي ��ن �س ��كان الم ��دن الم�ستهدف ��ة ف ��ي
فل�سطين وم ��ن الأمثلة على ذلك بلدة �صفا وو�ضع
مدين ��ة �سيرج ��ي �ضمن عالق ��ات عل ��ى الم�ستوى
الدولي لتب ��ادل الخبرات والتج ��ارب في موا�ضيع
م�شتركة ومهمة للطرفين.

قان ��ون �أودين �سانتين ��ي ( )2005الحرية للهيئات ت�شخي�صي ��ة الحتياجات الن ��ادي وو�ضع التو�صيات
المحلية الفرن�سية بدعم م�شاريع المياه وال�صرف وبرامج عمل م�ستقبلية.
ال�صح ��ي عل ��ى الم�ست ��وى الدول ��ي ،وت ��م �إ�ضافة
•م�ساعدة فنية وتقنية تهدف �إلى �إعادة تجديد
م�شاريع الكهرباء الحق ًا.
المعدات الريا�ضي ��ة الموجودة في نادي �صفا
الريا�ضي واال�ستفادة منها.
مجاالت التعاون الالمركزي بين بلدة �صفا
•تع ��اون بي ��ن نادي �سيرج ��ي الريا�ض ��ي ونادي
 /رام اهلل ومدينة �سيرجي  /فرن�سا:
�صفا يت�ضمن عمل برنامج تدريبي ،ي�ستهدف
التعاون في المجال الريا�ضي:
المدربين م ��ن نادي �صف ��ا و�إعطائهم دورات
ف ��ي فرن�سا لي�صبح ��وا م�ؤهلين �أكث ��ر لتدريب
الف ��رق في �صفا ،حيث تم تنظيم التدريب من
خالل م�ؤ�س�سات ريا�ضية فرن�سية �شريكة.
•التع ��اون ف ��ي مج ��ال التمكي ��ن االقت�ص ��ادي
للمر�أة:

تنوع ��ت مج ��االت التع ��اون الالمركزي بي ��ن بلدة
�صف ��ا ومدين ��ة �سيرجي الفرن�سية ،وم ��ن �أهم تلك
المجاالت هو تحقي ��ق التمكين االقت�صادي للمر�أة
الفل�سطينية ،حيث تم اعتماد برنامج لبناء قدرات
الن�س ��اء ف ��ي البل ��دة من خ�ل�ال �إط ��ار يمثلهن في
البلدة وهو لجنة المر�أة.

وقعت بلدي���ة �سيرجي  /فرن�س���ا عام ()2006
بروتوكول للتع���اون الالمركزي مع بلدة �صفا /
غرب رام اهلل ،التي يبلغ عدد �سكانها ()4000
ن�سمة ،وقد ت�أثرت البلدة بجدار ال�ضم والف�صل
العن�ص���ري ،حي���ث تم اال�ستي�ل�اء على ()30%
من الأر�ض.
تم تنظيم �سيا�سة التعاون الالمركزي في فرن�سا
�ضم ��ن قان ��ون ( )6فبراي ��ر ع ��ام ( )1992من
خالل من ��ح الهيئات المحلية الفرن�سية �صالحية
القيام بمه ��ام و�أن�شطة تعاون م ��ع هيئات محلية
�أجنبية �ضم ��ن �إطار الدعم الإن�سان ��ي وم�شاريع
الدع ��م والإغاثة ،الت ��ي ت�ؤدي �إل ��ى تنمية محلية
مثل تعزي ��ز التوجه نح ��و الالمركزي ��ة ،وتطوير
نظ ��ام الحك ��م المحلي ،وبن ��اء ق ��درات �أع�ضاء
الهيئات المحلية �ضمن هدف عام يحقق التنمية
المحلية كقاعدة �أ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة بعد
دحر االحتالل الإ�سرائيلي.

عمل ��ت بلدي ��ة �سيرج ��ي ممثل ��ة بن ��ادي �سيرج ��ي
الريا�ض ��ي على اعتماد برنام ��ج تعاون في المجال
الريا�ض ��ي م ��ع ن ��ادي �صف ��ا وبالتعاون م ��ع مجل�س
ق ��روي �صفا بي ��ن عام ��ي ( 2010و )2012كنتيجة
لثمرة التعاون الالمركزي بين الطرفين.

ه ��دف التع ��اون في ه ��ذا المج ��ال ت�أهي ��ل الن�ساء
لقي ��ادة م�شاري ��ع اقت�صادي ��ة ريادي ��ة ذات مردود
اقت�صادي ،مما يعمل على اندماج المر�أة في �سوق
العمل والتعزيز من �إمكاناتها للعمل م�ستقب ًال على
النهو�ض بالواقع االقت�صادي في البلدة.

ه ��دف هذا التعاون �إل ��ى �إعادة ت�أهي ��ل نادي �صفا
الريا�ض ��ي من خ�ل�ال توفي ��ر المع ��دات والأدوات
المنا�سب ��ة له ،واعتماد برنامج بناء قدرات لت�أهيل
مدربي ��ن قادري ��ن عل ��ى قي ��ادة الف ��رق الريا�ضية
م�ستقب�ل ً�ا ،كما تم التوجه نح ��و عمل فرق ريا�ضية
لكل من الجن�سين �ضمن البرنامج.

ت ��م �إعط ��اء العديد من ال ��دورات للن�س ��اء في هذا
المجال من �ضمنها دورات ف ��ي الت�صنيع والإدارة
والإنتاج ،خا�صة �إنتاج الأقم�شة والتطريز ،ونتيجة
ذلك عملت لجنة الم ��ر�أة على �إنجاز مجموعة من
الم�شاريع �ضمن �إطار هذا التعاون من خالل انتاج
مجموع ��ة م ��ن المنتج ��ات الفل�سطيني ��ة ،وتم بيع
تلك المنتج ��ات في فرن�سا بالتن�سي ��ق مع الجهات
ال�شريك ��ة وبلدية �سيرجي ،الأم ��ر الذي وفر عائد ًا
م ��ن الإيرادات للجنة المر�أة ،مما يمكنها من عمل
م�شاريع �أكبر م�ستقب ًال.

و�أك ��د قانون ثيوليي ��ر الفرن�سي عام ( )2007على
حق الهيئات المحلية في القيام ب�أن�شطة وعالقات
تع ��اون عل ��ى الم�ست ��وى الدول ��ي و�أعطاه ��ا حرية دع ��م م�ؤ�س�س ��ي م ��ن قب ��ل م�ؤ�س�س ��ات �سيرج ��ي
المب ��ادرة وعمل الم�شاري ��ع المنا�سبة .كما �أعطى الريا�ضية لفريق نادي �صفا من خالل عمل درا�سة
يتكون البرنامج من ثالثة �أجزاء رئي�سة:

جملة احلكم املحلي  -العدد  - 17كانون �أول 33 | 2013

توجهات وعالقات
التعاون في مجال تخطيط الأماكن العامة ومجل� ��س ق ��روي �صف ��ا ،م ��ن خ�ل�ال �إعط ��اء الطالب
الفر�صة لإكمال تعليمهم ف ��ي مجاالت وحقول درا�سية
والبنى التحتية:
غي ��ر متاحة ف ��ي الجامعات الفل�سطيني ��ة .حيث عملت
البلدي ��ة وبالتن�سيق مع الأط ��راف ال�شريكة على توفير
مقاعد درا�سية له�ؤالء الطالب وتوفير كل ما يحتاجونه
خالل فترة �إقامتهم في فرن�سا.
ومن �أجل ت�أهيل الطلبة للدرا�سة في فرن�سا ،فقد عملت
مدينة �سيرجي وبالتن�سيق مع القن�صلية الفرن�سية منذ
ع ��ام ( )2010عل ��ى �إعطاء درو� ��س خا�صة ف ��ي اللغة
الفرن�سية لكل الراغبين ف ��ي �إكمال تعليمهم م�ستقب ًال
في فرن�س ��ا .وقد �أثبت التعاون في هذا المجال نجاحه
وما زال م�ستمر ًا �إلى اليوم.
تحديات ومعقيات التعاون الالمركزي:
�إن �سيا�س ��ة التع ��اون الالمركزي تعتب ��ر �أداة مهمة في
تطوير الهيئات المحلية الفل�سطينية من خالل الدعم،
الذي تتلقاه من الهيئات المحلية الفرن�سية فيما يتعلق
بالدعم الم�ؤ�س�سي ،وبناء القدرات ،والتدريب ،وتبادل
عملت مدينة �سيرجي من خالل البلدية على دعم بلدة الخب ��رات والتج ��ارب ،بالإ�ضاف ��ة �إلى الدع ��م المادي
�صفا من خالل م�شاريع تهدف �إلى �إعادة ت�أهيل الطرق والم�شاريع المتعددة في معظم المجاالت.
الرئي�س ��ة والفرعية في البل ��دة من خالل مجموعة من
تواجه �سيا�سة التعاون الالمركزي مجموعة من ال�صعوبات
المخت�صي ��ن والفنيين ،كما تم �إنج ��از م�شروع الإنارة قد ت�ساهم في ف�شل تلك ال�سيا�سة ،من تلك ال�صعوبات:
لتلك ال�شوارع.
�إن �سيا�سي ��ة التع ��اون الالمرك ��زي هي فك ��رة جديدة
بالإ�ضاف ��ة �إلى ذل ��ك �ساهمت بلدي ��ة �سيرجي في بناء على الهيئات المحلي ��ة الفل�سطينية ،خا�صة �أنها المرة
مدر�سة �صفا الأ�سا�سية ع ��ام ( )2007والتي ت�ستوعب الأول ��ى في تاري ��خ تلك الهيئ ��ات تقوم بعم ��ل عالقات
ً
( )580طالب� �ا من عم ��ر ( ،)17 - 6خا�صة و�أن بناية تع ��اون على م�ستوى دول ��ي ،وهذا يتطل ��ب وجود خبرة
ً
المدر�س ��ة قديم ��ة ج ��دا وظروفها ال ت�سم ��ح با�ستمرار لدى تلك الهيئات المحلية الفل�سطينية في فهم طبيعة
التدري� ��س فيها ،وه ��دف ه ��ذا الم�شروع �إل ��ى تح�سين وه ��دف تلك العالقة ،مما ي�ساهم في تحقيق الأهداف
م�ستوى التعليم للطلبة في البلدة.
المرجوة منها.
التعاون في المجال الثقافي  /ا�ستقبال
الطلبة من البلدة:
ل ��م تقت�ص ��ر عالق ��ات التع ��اون الالمرك ��زي �ضم ��ن
ال�شراك ��ة والتو�أمة بين بلدية �سيرج ��ي ومجل�س قروي
�صف ��ا عل ��ى مج ��االت البن ��ى التحتي ��ة والخدماتي ��ة،
و�إنما تع ��دت دورها �إلى التعاون ف ��ي المجال الثقافي،
تمثل التع ��اون في هذا الإطار من خ�ل�ال عمل برنامج
ال�ستقب ��ال الطلبة الخريجين من البلدة والراغبين في
�إكمال درا�ستهم الجامعية في فرن�سا.
�إن التعاون ف ��ي هذا الإطار تم بالتعاون بين القن�صلية
الفرن�سي ��ة ف ��ي القد� ��س ،وجامع ��ة وبلدي ��ة �سيرج ��ي،
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•ع ��دم وج ��ود �إط ��ار قانون ��ي ينظ ��م �سيا�سي ��ة
التع ��اون الالمرك ��زي �أو عالقة الهيئ ��ات المحلية
الفل�سطيني ��ة م ��ع نظيراتها من الهيئ ��ات المحلية
الأجنبي ��ة ،حي ��ث �أن معظم تلك الهيئ ��ات تتعامل
مع تل ��ك ال�سيا�سة بطريق ��ة ع�شوائي ��ة وارتجالية
تفتق ��د �إل ��ى التخطي ��ط والتنظيم وغي ��اب الر�ؤية
لدى الأطراف.
•تنظ ��ر معظم الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطينية �إلى
عالق ��ات التع ��اون الالمركزي م ��ن منظور مادي
ولي� ��س م ��ن منظ ��ار تب ��ادل الخب ��رات والتجارب
واالنفتاح على الآخرين.
•تركز معظم عالقات التعاون الالمركزي من طرف
الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطينية في مج ��االت البنى

التحتي ��ة والدعم المادي دون الأخ ��ذ بعين االعتبار
التركيز على الجوانب الثقافية واالجتماعية.
•ع ��دم تركي ��ز الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطينية في
عالقته ��ا م ��ع الهيئ ��ات المحلي ��ة الفرن�سي ��ة على
تحدي ��د الأولويات واالحتياجات ل ��دى مواطنيها،
و�إنم ��ا تقب ��ل معظم الهيئ ��ات المحلي ��ة الم�شاريع
مهما كان ��ت الحاج ��ة �إليه ��ا ك�أولوي ��ة �أ�سا�سية �أو
ثانوية.
•عدم اهتمام الوزارة بعالقات التعاون الالمركزي
بي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطيني ��ة والأجنبية،
حي ��ث ال يوجد هناك �سيا�س ��ة وا�ضحة تنظم تلك
العالقة� ،أي غياب الدور الرقابي والإ�شرافي على
الهيئ ��ات المحلي ��ة فيم ��ا يتعلق بعالق ��ات التعاون
الالمركزي.
•�صعوبة تطبيق بع�ض م�شاريع التعاون الالمركزي
ف ��ي مناطق (ج) نتيجة الممار�س ��ات الإ�سرائيلية
التع�سفية.
•عدم ا�ستغالل بع�ض الهيئات المحلية الفل�سطينية
لعالق ��ات التع ��اون الالمرك ��زي ،حي ��ث هن ��اك
عالقات تع ��اون غي ��ر ن�شيطة وغير فعال ��ة ،و�إنما
مجرد اتفاقيات على ورق.
•تعتب ��ر بع� ��ض الهيئ ��ات المحلي ��ة �أن التع ��اون
الالمركزي مج ��رد عالقات �شخ�صية �أو عالقات
�سياحي ��ة ترفيهي ��ة ،خا�ص ��ة �أثن ��اء توج ��ه الوفود
للم�شارك ��ة في احتف ��االت التع ��اون ال�سنوية ،دون
تركيزهم على الق�ضايا الأ�سا�سية والجوهرية.
•�ضع ��ف الم�شارك ��ة المجتمعي ��ة وع ��دم اهتم ��ام
م�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المحلي بعالق ��ات التعاون،
وه ��ذا ربما يك ��ون نابع ًا من عدم اط�ل�اع الهيئات
المحلي ��ة الفل�سطينية مواطنيها عل ��ى نوعية تلك
العالقات �أو هدفها.
•اقت�ص ��ار عالق ��ات التع ��اون الالمرك ��زي عل ��ى
م�شاري ��ع خدماتي ��ة تتعلق بالبن ��ى التحتية والمياه
والكهرب ��اء والط ��رق دون تطرقه ��ا للم�شاري ��ع
اال�ستثمارية الربحية.
•غي ��اب التقيي ��م والمتابع ��ة ل�سيا�س ��ة التع ��اون
الالمرك ��زي �سواء من جانب الوزارة �أو من جانب
الهيئات المحلية نف�سها �أو من م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني ذات العالقة.
نحو �سيا�سة تعاون ال مركزي فعالة:
�إن التع ��اون الالمرك ��زي بي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة
الفل�سطينية والفرن�سية ي�ش ��كل رافعة �أ�سا�سية لتحقيق
التنمي ��ة المحلية ،وهذا يتطل ��ب وجود �سيا�سة تعاون ال
مركزي فعالة يمكن �أن تحقق �أهدافها.

توجهات وعالقات
بالرغ ��م م ��ن وج ��ود الع ��دد م ��ن الم�ش ��اكل فيم ��ا يتعلق
بالتع ��اون الالمرك ��زي وع ��دم و�ض ��وح تل ��ك ال�سيا�س ��ة
وجوهرها للعديد من الفاعلين في �إطار الحكم المحلي،
�إ ّال �أنه يمكن الو�صول �إلى �سيا�سة تعاون ال مركزي يمكن
اال�ستف ��ادة منه ��ا في النهو� ��ض بواقع الهيئ ��ات المحلية
الفل�سطينية من خالل العمل على ثالثة م�ستويات:
على م�ستوى المواطن:

كما يجب على الهيئ ��ة المحلية الفل�سطينية �أن تتعامل
م ��ع عالقات التع ��اون بجدي ��ة� ،أي دون اعتبار �أن تلك
العالق ��ة ه ��ي و�سيلة للزي ��ارات ال�سياحي ��ة المتبادلة،
و�إنم ��ا هي لتعزيز وتر�سيخ قي ��م التعاون في المجاالت
المختلفة ،مما يحقق التنمية المطلوبة.
وكذل ��ك عل ��ى الهيئة المحلي ��ة �إ�شراك �أكب ��ر عدد من
المواطني ��ن في تحديد �أُطر تل ��ك العالقة ،و�أن تتحلى
بالم�صداقي ��ة وال�شفافي ��ة والمو�ضوعي ��ة ف ��ي اختيار
الم�شاري ��ع والمجاالت ،وت�سهيل و�صول المواطنين �إلى
المعلومات فيما يتعلق بالتو�أمة وال�شراكة ،مع �ضرورة
�إ�ش ��راك م�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المدن ��ي لكونه ��ا تملك
الخب ��رة الكافي ��ة ف ��ي عالقاتها مع الجه ��ات المانحة
وتجربتها في مجال �إدارة الم�شاريع.

�إن تعزي ��ز الوعي ل ��دى المواطنين ي�ساه ��م في تعزيز
�سيا�سة التع ��اون الالمركزي ،خا�ص ��ة �أن المواطن هو
�أ�سا�س وجوهر �أعمال الهيئات المحلية ،لذلك �إن وجود
الوعي ل ��دى المواطنين ب�أهمية دوره ��م وم�س�ؤولياتهم
تجاه الهيئة المحلية ودوره ��م في تحديد االحتياجات
والأولوي ��ات بالن�سبة لهم ،ي�ساه ��م في تحديد مجاالت
التعاون بما يتنا�سب مع احتياجاتهم ووفق متطلباتهم .على م�ستوى وزارة الحكم المحلي:
وهن ��اك �ض ��رورة �إل ��ى تغيي ��ر ال�ص ��ورة ال�سلبي ��ة لدى يمك ��ن �أن تلع ��ب وزارة الحك ��م المحل ��ي دور ًا فاع ًال
المواطنين عن عالقة التعاون الالمركزي ،حيث يعتبر في تعزي ��ز عالقات التع ��اون الالمركزي م ��ن تو�أمة
البع� ��ض �أن تلك العالق ��ة تهدف �إلى تب ��ادل الزيارات و�شراكة بي ��ن الهيئات المحلية الفل�سطينية والهيئات
الترفيهي ��ة بين الأطرف ،ومن هنا تقع الم�س�ؤولية على المحلي ��ة الفرن�سية ،انطالق ًا من م�س�ؤولة الوزارة في
عات ��ق الهيئة المحلية ف ��ي تو�ضيح التو�أم ��ة ومجاالتها ممار�س ��ة ال ��دور الرقاب ��ي والإ�شرافي عل ��ى الهيئات
وم�شاركة المواطنين في و�ضع الأولويات وو�ضع الأ�س�س المحلية في �إطار القوانين المعمول بها.
لمثل تلك العالقة.
�إن وج ��ود نظ ��ام متابع ��ة وتقيي ��م ل�سيا�س ��ة التع ��اون
على م�ستوى الهيئات المحلية:
الالمرك ��زي ،يعتبر خطوة �أ�سا�سي ��ة لتطوير الهيئات
�إن نج ��اح عالق ��ة التع ��اون الالمركزي م ��ن �شراكة �أو المحلي ��ة م ��ن خ�ل�ال ت�شجي ��ع الهيئ ��ات المحلي ��ة
تو�أم ��ة ،تقع بالدرجة الأولى على عات ��ق الهيئة المحلية الفل�سطيني ��ة عل ��ى تبني عالق ��ات تو�أمة م ��ع مثيلتها
نف�سه ��ا لكونه ��ا الم�س�ؤول ��ة ع ��ن اختي ��ار االحتياج ��ات الفرن�سي ��ة ،مم ��ا ي�ساه ��م ف ��ي النهو� ��ض والرق ��ي
والأولويات لمجاالت التعاون من جهة ،ومن جهة �أخرى بالم�ستوى االقت�صادي في المجتمع الفل�سطيني.
لدوره ��ا في ت�شجيع الم�شاركة المجتمعية من مواطنين
تق ��ع م�س�ؤولة ال ��وزارة ف ��ي تقديم الم�ش ��ورة والدعم
وم�ؤ�س�سات مجتمع محلي في تر�سيخ تلك العالقة.
والم�ساع ��دة الفني ��ة للهيئ ��ات المحلي ��ة الت ��ي تتبنى
يجب على الهيئة المحلية الفل�سطينية �أن يكون عندها عالق ��ات تو�أم ��ة جدي ��دة ،م ��ع �ض ��رورة توجي ��ه تلك
فه ��م �أف�ضل لطبيعة عالقات التع ��اون ،على اعتبار �أن الهيئ ��ات ال�ستغ�ل�ال عالق ��ات التو�أم ��ة ف ��ي تحقي ��ق
تل ��ك العالقة لي�ست مج ��رد عالقة تق ��وم على الدعم التنمي ��ة المحلي ��ة ،دون �أن تتعار� ��ض �أه ��داف تل ��ك
المادي فقط ،و�إنما عالق ��ة تقوم على تعزيز التقارب العالقة مع الخطة الوطنية للوزارة.
بي ��ن ال�شع ��وب نف�سه ��ا ،تب ��ادل الخب ��رات والتجارب،
وعالق ��ة يمكن �أن ت�ؤدي �إلى تبن ��ي م�شاريع ا�ستثمارية كم ��ا يمكن للوزارة �أن تقدم الإمكانات والخبرات في
تنموية ف ��ي مجاالت ال�صح ��ة والثقاف ��ة والتعليم� ،أي بع�ض المجاالت ،خا�صة في مجاالت البنى التحتية �أو
ال ب ��د للهيئة المحلي ��ة الخروج من النظ ��رة التقليدية ال�صحة �أو الم�شاريع للهيئ ��ات المحلية الفل�سطينية،
للهيئات المحلية الفرن�سية على �أنها داعم في المجال مما يمكنه ��ا من و�ضع �أُ�س�س �سليم ��ة لعالقة تعاون ال
الم ��ادي ،و�إنم ��ا يج ��ب تغيي ��ر النظرة عل ��ى اعتبارها مركزي ناجحة .ويمكن لها �أن توجه الهيئات المحلية
داعم� � ًا في تحقي ��ق التنمية ف ��ي كافة المج ��االت دون نحو تبني م�شاريع تنموية دون التركيز على الم�شاريع
اقت�صارها على مجال معين.
الخدماتية والإغاثية الم�ؤقتة.

�إن المطل ��وب على الم�ستوى الوطني هو و�ضع �سيا�سة
وا�ضح ��ة وخط ��ة عم ��ل يمك ��ن �أن تتبناه ��ا الهيئ ��ات
المحلي ��ة الفل�سطيني ��ة ف ��ي عالقته ��ا م ��ع الهيئ ��ات
المحلية الأجنبية ،مما ي�ساهم في تجنب التكرار في
الم�شاريع ،وزيادة التركيز على الم�شاريع التي ت�شكل
�أولوية للمجتمع المحلي.
�إن و�ض ��ع تل ��ك ال�سيا�س ��ة يتطل ��ب م�شارك ��ة جمي ��ع
الأط ��راف الفاعلي ��ن ف ��ي �إط ��ار الحك ��م المحل ��ي
ممثل ��ة ف ��ي وزارة الحك ��م المحل ��ي� ،شبك ��ة التعاون
الالمرك ��زي الفل�سطين ��ي الفرن�سي ،اتح ��اد الهيئات
المحلية الفل�سطيني ،الهيئ ��ات المحلية الفل�سطينية
وم�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المدن ��ي التي تعمل ف ��ي �إطار
م�شاري ��ع التنمي ��ة� .إن تبني �سيا�س ��ة تعاون ال مركزي
وا�ضح ��ة ي�ساه ��م ف ��ي تكام ��ل الأدوار بي ��ن ال ��وزارة
والهيئ ��ات المحلية في تحقيق اله ��دف اال�ستراتيجي
بعي ��د الم ��دى ،وال ��ذي يتمث ��ل ف ��ي تحقي ��ق التنمي ��ة
الم�ستدامة في المجتمع المحلي.
كم ��ا يتطلب التعاون الالمركزي وج ��ود �إطار قانوني
ينظ ��م عمله من خ�ل�ال و�ضع مجموعة م ��ن القواعد
والآلي ��ات في طبيع ��ة العالقة بين الهيئ ��ات المحلية
الفل�سطيني ��ة والأجنبي ��ة دون �أن ي�ؤث ��ر ذل ��ك عل ��ى
مب ��اديء الالمركزية الإداري ��ة .ويتطلب وجود خطة
عمل تنظم مجاالت التو�أمة المقترحة.
في النهاية يج ��ب الت�أكيد على �أهمية عالقات التعاون
الالمرك ��زي م ��ن تو�أم ��ة و�شراك ��ة ف ��ي تطوي ��ر �أداء
الهيئ ��ات المحلية ال�شريكة بما تتلق ��اه من دعم مادي
وتقن ��ي في معظم المجاالت المختلفة ،خا�صة في ظل
الظ ��روف ال�صعبة التي تعاني منه ��ا الهيئات المحلية
الفل�سطيني ��ة م ��ن غياب الم�ص ��ادر والم ��وارد وغياب
اال�ستقالل المالي واعتمادها على ال�سلطة المركزية،
كما �أن تل ��ك ال�سيا�سة تعزز التوج ��ه نحو الالمركزية
الإدارية ،مما ي�ساهم في تحقيق التنمية المحلية.
�إن نج ��اح ا�ستراتيجي ��ة التعاون الالمرك ��زي يتطلب
وج ��ود �إرادة �سيا�سية ل ��دى وزارة الحكم المحلي في
تنظيم �سيا�سة التع ��اون الالمركزي ،وي�أتي ذلك من
خ�ل�ال العم ��ل عل ��ى الم�ستوي ��ات الثالثة ابت ��دا ًء من
المواطني ��ن م ��رور ًا بالهيئ ��ات المحلي ��ة وو�ص ً
وال في
النهاي ��ة �إل ��ى وزارة الحكم المحلي م ��ع الت�أكيد على
دور م�ؤ�س�سات المجتمع المحلي في هذا الإطار كونها
تمل ��ك الخب ��رة والتجربة ف ��ي عالقتها م ��ع الجهات
المانحة و�إدارة الم�شاريع المختلفة.
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توجهات وعالقات

مم ��ا ال�ش ��ك في ��ه �أن وزارة الحكم المحل ��ي حققت �شع ��وب العال ��م بالق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة ف�أ�صبحت
نجاح ��ات متميزة ومتع ��ددة على ال�صعي ��د المحلي فل�سطين والخبرات الفل�سطينية قادرة على �إعطاء
بالت�شبي ��ك مع الم�ؤ�س�سات والوزارات والجهات ذات وتقديم المعلومات ولم تعد جهة متلقية فقط.
العالق ��ة و�ص� � ً
وال �إلى تحقي ��ق عالقات تع ��ود بالنفع
على ال ��وزارة وعل ��ى الهيئات المحلي ��ة ،فالفعاليات كم ��ا نجح ��ت وزارة الحكم المحلي م�ؤخ ��ر ًا بتوقيع
والأن�شط ��ة الت ��ي تنفذها ال ��وزارة من خ�ل�ال ور�ش مذكرة تعاون مع دولة جن ��وب �أفريقيا ،جاءت بعد
العم ��ل والزي ��ارات الميداني ��ة خير دلي ��ل على قرب عدة زيارات متبادلة ر�سمية و�أخرى تقنية �ساهمت
جميعه ��ا في �إخراج اتفاقية تعاون لم تقت�صر فقط
الوزارة من المواطن.
عل ��ى وزارة الحك ��م المحلي ،و�إنم ��ا �شملت العديد
فمن ��ذ لحظ ��ة �إن�شائها و�ضعت ال ��وزارة ن�صب �أعينها م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات والجه ��ات .وقد �أدرك ��ت الوزارة
بن ��اء عالق ��ات قوي ��ة -وطيدة  -م ��ع ال ��دول العربية خ�ل�ال الزي ��ارة الأول ��ى �إلى دول ��ة جن ��وب �أفريقيا
والأوروبي ��ة ،فاالتفاقي ��ات ومذك ��رات التفاه ��م التي �أن ��ه م ��ن الممك ��ن �أن تتقاطع عدة جه ��ات ومحاور
وقع ��ت م ��ع دول مختلف ��ة ،هي خي ��ر دليل عل ��ى نجاح فل�سطيني ��ة مع نظيرتها الجنوب �أفريقية مثل لجنة
الوزارة في هذا المجال.
االنتخابات ،ونقاب ��ة المهند�سين ،و�صندوق تطوير
ف�أ�صب ��ح لي� ��س غريب� � ًا �أن ت�شارك دول ��ة فل�سطين من و�إقرا�ض البلدي ��ات ،والهيئات المحلي ��ة ،و�إدارات
خالل الوزارة �أو ال ��وزارات والم�ؤ�س�سات الفل�سطينية متخ�ص�ص ��ة ف ��ي الوزارة مث ��ل التوجي ��ه والرقابة،
الأخرى لعر�ض تجربتها المميزة لدول تقدمت ،حيث وال�ش�ؤون القانونية.
�أ�صبح ��ت فل�سطين مق�صد ًا للخب ��راء الدوليين ي�أتون وعملت الوزارة مع الجهات ذات االخت�صا�ص وبدعم
�إليها الكت�ساب خبرات ،نظر ًا لخ�صو�صية و�ضعها .من الحكوم ��ة الألماني ��ة على �صياغة ه ��ذه االتفاقية
و�أ�صبحت الزي ��ارات المتبادلة بي ��ن وزارة الحكم وتوقيعها في تموز الما�ضي.
المحل ��ي الت ��ي تمث ��ل فل�سطي ��ن وال ��دول الأخ ��رى
ذات �أهمي ��ة كبيرة كما هو الح ��ال مع دولة جنوب
�أفريقي ��ا ،وق ��د نت ��ج عن الزي ��ارات بن ��اء عالقات
طيب ��ة وجيدة ،وتوقيع مذك ��رات تفاهم وتعاون مع
ال ��دول ال�صديق ��ة لتطوي ��ر وتح�سين قط ��اع ما �أو
مج ��ال معين ،وكذلك الع ��ودة بالنفع على الهيئات وتعتبر وزارة الحك ��م المحلي محل ثقة ومحط �أنظار
المحلي ��ة ،حيث �أن معظم الزي ��ارات ت�شارك فيها ال ��دول المانح ��ة لقربه ��ا م ��ن المواطني ��ن ولخبرتها
الهيئات المحلية مع طاقم الوزارة.
بتحدي ��د �أولوي ��ات احتياجاته ��م ،فبالرغ ��م من �شح
الم ��وارد وعدم كفاية ما تتلقاه الوزارة من منح لكثرة
ونت ��ج عن ه ��ذه الزي ��ارات العديد م ��ن الإنجازات،
االحتياج ��ات وخا�صة في المناطق التي ال تتوافر فيها
تمثل ��ت بعق ��د العدي ��د م ��ن اتفاقي ��ات التو�أم ��ة مع
بني ��ة تحتي ��ة �صالح ��ة للحي ��اة� ،إ ّال �أن ال ��وزارة ت�سعى
البلديات الفل�سطينية ونظيراتها في الدول العربية
لتجني ��د ما ت�ستطيع م ��ن �أموال وم�شاري ��ع لدعم تلك
والأوروبي ��ة ،ول ��م تقت�ص ��ر ه ��ذه االتفاقي ��ات على
المناطق بحكم عالقاتها الجيدة مع الدول المانحة.
الزي ��ارات الر�سمي ��ة بين بلدي ��ة ما و�أخ ��رى ،و�إنما
ات�سع ��ت لت�شم ��ل الأهال ��ي والمواطنين ف ��ي المدن وكان الن�ضم ��ام الوزارة وت�سجيلها كع�ضو في عدد من
والق ��رى الفل�سطيني ��ة لتت�س ��ع �أكث ��ر دائ ��رة تعريف المنظمات والأمانات والجمعيات الأممية وم�شاركتها
وتج ��در الإ�ش ��ارة هن ��ا �أن ال ��وزارة ا�ستطاع ��ت ف ��ي
ال�سنوات ال�سابقة توقي ��ع العديد من االتفاقيات منها
العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع دول عربية
و�أخرى �أوروبية في مجاالت متعددة.

 | 36جملة احلكم املحلي  -العدد  - 17كانون �أول 2013

املهند�س وليد �أبو احلالوة
م�ست�شار الوزير للعالقات الدولية

في العديد من الم�ؤتم ��رات الدولية والمنتديات الأثر
الكبير في �أن تعامل فل�سطين كباقي دول العالم كدولة
ذات احترام و�سيادة ،على الرغم من وجود االحتالل
الإ�سرائيل ��ي ال ��ذي يق ��ف عائق� � ًا وب�شكل كبي ��ر �أمام
التنمية والتط ��ور الفل�سطيني ،ال ��ذي و�ضعته الوزارة
ن�ص ��ب �أعينه ��ا لتو�سيع �آف ��اق التعاون م ��ع دول �أخرى
حيث �ساهم ��ت زياراته ��ا الخارجية في نق ��ل وتعميم
التجربة الفل�سطينية في مجال الحكم المحلي.
و�أ�ستذكر هنا �أنه طلب في �أحد المنتديات العالمية
ب�أن تقوم فل�سطين من خالل وزارة الحكم المحلي
بتعميم تجربتها في قطاع الحكم المحلي على دول
�أخرى.
وال يقت�ص ��ر مفه ��وم العالق ��ات الدولي ��ة عل ��ى بن ��اء
عالق ��ات تجارية �أو مالي ��ة بين الدول ،ب ��ل �أو�سع من
ذلك ف�أ�صبحن ��ا ن�سمع عن جمعي ��ات �صداقة و�أخرى
تعاوني ��ة بي ��ن فل�سطي ��ن ودول �أخ ��رى ،وق ��د �ساه ��م
وج ��ود ال�سف ��راء والبعث ��ات الفل�سطيني ��ة والجاليات
الفل�سطيني ��ة ،والتي تمث ��ل فل�سطين خي ��ر تمثيل �إلى
ت�سهي ��ل �إبرام مذكرات تفاهم وتعاون دولية بين دولة
فل�سطين والدول الأخرى.
والحقيقة �أنه يتوافر لدى ال�شعب الفل�سطيني وقيادته
الكف ��اءات والطاق ��ات ،الت ��ي �سع ��ت وال زال ��ت لو�ضع
فل�سطي ��ن عل ��ى الخارطة العالمي ��ة و�أن تك ��ون ممثلة
ف ��ي المحافل المحلية والدولي ��ة .وتولي وزارة الحكم
المحلي العالقات الدولة اهتمام ًا كبير ًا ،حيث ت�سعى
ال ��وزارة �إلى عقد اتفاقي ��ات ومذكرات تفاهم وتعاون
وترح ��ب بكاف ��ة �أ�ش ��كال المب ��ادرة الت ��ي م ��ن �ش�أنها
الت�شبيك مع نظيراتها في دول العالم.

توجهات وعالقات

�إن التط ��ور الحا�ص ��ل ف ��ي عال ��م تكنولوجي ��ا التقليدي ��ة مثل ا�ستخ ��دام الهات ��ف ،والفاك�س �أو
المعلوم ��ات ،خا�صة تكنولوجي ��ا الإنترنت وانت�شار الطرق اليدوي ��ة� ،إ ّال �أن الهدف الأعم هو تح�سين
التج ��ارة الإلكتروني ��ة� ،أدى �إل ��ى عق ��د العديد من الخدمات وتوافرها.
الم�ؤتمرات البناءة والتي تحث على اال�ستمرار في
تبن ��ي هذه التقني ��ات والتطورات ،التي ت� ��ؤدي �إلى والأ�سا� ��س الجوه ��ري والفاع ��ل والم�ؤث ��ر لقي ��ام
تح�سي ��ن وتطور في �إج ��راء المعام�ل�ات التجارية الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة� ،أنه ��ا تع ��د عام�ل� ًا مهم ًا
والت�سوق عبر الإنترن ��ت .كما �أدى �أي�ض ًا �إلى ظهور لتخفي ��ف م ��ن ن�سب ��ة العالق ��ات الم�شبوهة وغير
م ��ا ي�سمى بالحكومة الإلكتروني ��ة والتي هي ن�سخة ال�شرعي ��ة المحتملة عن ��د الم�س�ؤولين والعاملين،
افترا�ضية عن الحكومة الحقيقية �أي التقليدية مع لأنه ��ا تعني �أو ًال وقبل كل �ش ��يء تدفق المعلومات،
الف ��ارق �أن الأولى تعي�ش ف ��ي ال�شبكات الإلكترونية وعالني ��ة تداولها عبر مختل ��ف و�سائل االت�صال،
والأنظمة المعلوماتية ،ف ��ي حين تحاكي الوظائف فت�ساهم في ت�سهيل المهام المطلوبة �ضد مختلف
الثانية التي تتواجد ب�شكل مادي في �أجهزة الدولة� .أ�ش ��كال الف�ساد ،وا�ستم ��رار توا�ص ��ل المواطنين
ب�صانع ��ي الق ��رارات والقائمي ��ن عل ��ى الأم ��ور،
ويع ��ود �سب ��ب ظهوره ��ا �إل ��ى ع ��دة �أ�سب ��اب منها لتحفيزهم على تطويق ومحا�صرة الف�ساد.
�سيا�سي ��ة كظه ��ور العولم ��ة ،و�أ�سب ��اب تكنولوجية
كظه ��ور �شبكة الإنترن ��ت وتطوير �شب ��كات عالية ته ��دف الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة ب�صف ��ة عامة �إلى
ف ��ي ت�شفي ��ر البيان ��ات وابت ��كار تقني ��ة االم�ض ��اء اال�ستف ��ادة من الممي ��زات الرئي�سي ��ة لتطبيقها،
الإلكتروني ،و�أ�سب ��اب اقت�صادية كظهور التجارة والت ��ي تتمث ��ل ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة ف ��ي ال�سرع ��ة
والدقة في �إنج ��از المعامالت وتقليل وقت الجهد
الإلكترونية.
والتكلف ��ة ،وب�ص ��ورة غي ��ر مبا�ش ��رة ف ��ي الفوائد
تنبع �أهمية الحكومة الإلكترونية من خالل �إدراك الأخ ��رى الناجم ��ة عنه ��ا ،كمن ��ع التزاح ��م �أمام
حقيقة �أن عال ��م اليوم بم�ستجداته� ،أ�صبح يحكم الم�صالح الحكومية والق�ضاء على م�شكلة تكد�س
عل ��ى تق ��دم المجتم ��ع من خ�ل�ال ثالث ��ة �شروط الأوراق وغيرها من ال�سلبيات التي �سيزول �أثرها
�أ�سا�سية تمث ��ل ركائز الحكوم ��ة الإلكترونية وهي تدريجي� � ًا بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على
(الم�ساءلة وال�شفافية والحكم ال�صالح).
العمليات الإدارية ،والتي تتلخ�ص في عدة نقاط:
وق ��د ج ��اءت الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة بع ��د ظه ��ور
�ص ��ور الف�س ��اد الإداري والمال ��ي ف ��ي المجتم ��ع
وم�ؤ�س�ساته ،كم ��ا �أن مقت�ضيات الإ�صالح الإداري
يل ��زم الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة بنم ��ط ال�شفافي ��ة
والو�ض ��وح ف ��ي منه ��ج عمله ��ا ،و�أن تتي ��ح جدي ��ة
و�ص ��ول المعلوم ��ات لما تق ��وم به من �أعم ��ال �إلى
المواطني ��ن ،ولي�س فقط ا�ستجاب ��ة لطلباتهم بل
بمبادرات منها.
�إن الخدم ��ات المبا�ش ��رة تعتبر ج ��زء ًا من �إعادة
الت�صميم ال�شامل لتو�صيل المعلومات والخدمات
الحكومي ��ة ،وبالن�سب ��ة للأجه ��زة الحكومية يتبع
تو�صي ��ل المعلوم ��ات والخدم ��ات �إدارة قن ��وات
متع ��ددة للنق ��ل والتو�صي ��ل .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن
ا�ستمرار تو�صيل المعلوم ��ات والخدمات بالطرق

•انعكا� ��س الحكوم ��ة الإلكترونية عل ��ى �أعمال
الم�ؤ�س�سات الحكومية الداخلية غير الظاهرة
للمتعاملي ��ن ،تتمث ��ل ف ��ي تحقي ��ق ال�سرع ��ة،
وال�شفافي ��ة ،و�إمكانية المحا�سب ��ة ،والكفاءة
وفعالي ��ة عمليات و�إج ��راءات و�أدوات �أن�شطة
الإدارة الحكومي ��ة .وي�ساه ��م ه ��ذا التوج ��ه
في توفي ��ر تكلفة الأعم ��ال وتقديم الخدمات
بطريقة جوهرية.
•كما تعم ��ل على التوجه نح ��و تحقيق حاجات
المجتم ��ع وتوقعات ��ه بطريق ��ة ُمر�ضي ��ة ع ��ن
طري ��ق التب�سي ��ط (التفاع ��ل) والتعام ��ل مع
الخدم ��ات العدي ��دة المتاح ��ة عل ��ى و�سائ ��ل
االت�ص ��ال�،أي يج ��ب �أن يوف ��ر اال�ستثمار في
�إقامة حكوم ��ة الإلكترونية عائدات ملمو�سة،
�س ��واء كان ��ت على �ش ��كل خف� ��ض حقيقي في
التكلفة �أو رفع الكف ��اءة الإنتاجية �أو تح�سين

مروان ب�شارات

وحدة �أنظمة املعلومات

الخدمات المقدمة للمجتمع.
•�س ��د الفجوة الرقمية ف ��ي المجتمع با�ستثمار
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت المتقدمة
لتو�صي ��ل الخدم ��ات الحكومي ��ة للمواطني ��ن
وم�ؤ�س�س ��ات الأعم ��ال المحتاج ��ة �إليها بغ�ض
النظر عن �أماكن تواجدهم �أو �أوقات التقدم
�إليها.
•تعزي ��ز وتدعي ��م فر� ��ص التنمي ��ة واال�صالح
الإداري واالقت�ص ��ادي� ،إذ �أن ��ه با�ستطاع ��ة
الحكوم ��ة الإلكترونية م�ساع ��دة الم�ؤ�س�سات
الحكومي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات الأعم ��ال ،خا�ص ��ة
المتو�سط ��ة و�صغيرة الحج ��م ،االنتقال على
�شبكة للح�صول على الخدمات والمتطلبات.
•تحقيق التعل ��م والتدريب مدى الحياة لزيادة
االبتكار والإبداع في المجتمع ،لكي يمكنه من
التناف�س والتواجد في عالم �سريع التغيير.
•ال يقت�ص ��ر عم ��ل الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة
عل ��ى �إح ��داث تغييرات ف ��ي �أ�سالي ��ب تقديم
المعام�ل�ات والخدمات الحكومي ��ة والمنافع
العامة للمواطنين ،بل في �إعادة �آلية هند�سة
وهيكل ��ة الأن�شط ��ة والعملي ��ات والإج ��راءات
الحكومية ذاتها ،تدعيم� � ًا للتنمية والإ�صالح
الإداري واالقت�ص ��ادي ال ��ذي ت�سعى لتحقيقه
الحكومات المختلفة.
وي�شي ��ر البع�ض �إلى �أن تحقي ��ق الأهداف ال�سابقة
من خالل الحكومة الإلكترونية ،يجب �أن يتم على
عدة مراحل:
المرحل ��ة الأولى :تتعلق بتحديد الخدمة التي تهم
عدد ًا كبي ��ر ًا من جمه ��ور الم�ستفيدين و�إطالقها
�إلكتروني� � ًا ،ويك ��ون ذل ��ك بتو�ضيحه ��ا م ��ن حيث
ا�ستعمالها وكيفية الح�صول عليها.
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توجهات وعالقات
المرحل ��ة الثاني ��ة :تخت�ص ب�إطالق العديد من الخدمات �إلكتروني� � ًا �سواء داخلي ًا �أم
خارجي ًا.
المرحل ��ة الثالث ��ة :ت�شير �إلى تحدي ��د النفقات والإي ��رادات المتعلق ��ة بالخدمة
الإلكترونية.
معوقات الحكومة الإلكترونية:
يواج ��ه نظ ��ام الحكومة الإلكترونية بع� ��ض المعوقات التي تح ��اول النيل منه �أو
الق�ضاء عليه �أو التقليل من مزاياه .ويمكن ح�صرها في الآتي:
�أو ًال :معوقات �إدارية:
•تعقيد الإجراءات الإدارية وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية.
•ال�ضعف في التخطيط لبرامج الحكومة الإلكترونية.
•وجود مخاوف على م�ستوى القيادات الإدارية العليا.
•�ضعف وفي بع�ض الأوقات غياب التن�سيق بين الإدارات الحكومية المختلفة.
ثاني ًا :معوقات ب�شرية:
•قلة الخبرات التكنولوجية ،والكفاءة العالية في تقديم الخدمات.
•ع ��دم كفاية التدريبات الالزمة للعاملين عل ��ى الأجهزة الإلكترونية ،حيث
يقت�صر تدريبهم على ال�شرح النظري دون العملي.
•عدم تطور طرق اختيار القائمين على الأجهزة الإلكترونية.
•�ضعف طرق تقييم الخدمات التي تقوم بها الكوادر الب�شرية.
•انع ��دام �أو �ضعف الوعي ب�أهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها ،بل وتبني مواقف
�سلبية منها.
ثالث ًا :معوقات مالية:
•قل ��ة الم ��وارد المالية الالزم ��ة لتوافر البني ��ة التحتية ،فيم ��ا يتعلق ب�شراء
الأجهزة والبرامج التطبيقية ،ومج ��االت تطوير الحا�سبات الآلية ،و�إن�شاء
المواقع وربط ال�شبكات.
•ع ��دم وج ��ود مخ�ص�ص ��ات مالية كافية لتدري ��ب العاملين ف ��ي مجال نظم
المعلومات.
•ارتف ��اع تكالي ��ف خدمة ال�صيانة لأجه ��زة الحا�سبات الآلي ��ة ،ونق�ص عدد
المتخ�ص�صين في �إجراء هذه الخدمات.
رابع ًا :معوقات فنية وقانونية:
• عدم متابعة التقدم التقني في مجال الحا�سب الآلي.
•عدم وج ��ود موا�صفات ومعايير ثابتة لأجه ��زة الحا�سب الآلي الم�ستخدمة
في �إنجاز الخدمات.
•ع ��دم اعتماد الوثائ ��ق الإلكترونية كبديل عن الوثائ ��ق التقليدية في �إجراء
المعامالت �سواء ما تعلق منها بالعقود �أو توثيق الحقوق وااللتزامات.
•ازدياد حجم المخالفات والجرائم الواقعة على المعلومات ،منها ما يتعلق ب�سرقة
البريد الإلكتروني �أو �سرقة بطاقات االئتمان ،وكذلك �سرقة التوقيع الإلكتروني.
•ا�ستبع ��اد الن�ش ��ر الإلكترون ��ي من و�سائل وط ��رق الإعالن ع ��ن المناق�صات
الحكومي ��ة ،يع ��د من عي ��وب التنظيم القانون ��ي للخدم ��ات الحكومية ،ولذا
ف�إنه ينبغي تنظيم المناق�ص ��ات والمزايدات �إلكتروني ًا ،وذلك بالن�ص عليه
�صراحة في القانون.
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عالم الأ�شهب
بلدية الخليل

المقومات الأ�سا�سية
تعتبر الم����دن ال�صناعية من �أه����م المقوم����ات الأ�سا�سية التى
يحتاجه����ا االقت�صاد الوطن����ي ،لتعزيزعملية الإنت����اج والتنمية
االقت�صادية وت�شج����ع الم�ستثمرين على الإق����دام لعمل المزيد
م����ن الم�شاري����ع الإنتاجي����ة من خ��ل�ال تواف����ر بيئ����ة ا�ستثمارية
متخ�ص�ص����ة المعالم الجغرافي����ة� ،إ�ضافة �إلى ك����ون التكاليف
الر�أ�سمالية الت�أ�سي�سية تعتبر مرتفعة جد ًا في فل�سطين مقارنة
م����ع دول الج����وار ،بالإ�ضاف����ة �إلى محدودي����ة الأر�����ض�.إن �أهم
المقومات التي تقوم عليها المدن ال�صناعية هو توافر الأر�ض
الت����ي تعتب����ر العن�ص����ر الأ�سا�س����ي ف����ي عملية االنت����اج ،وكذلك
توافر مرافق البنية التحتي����ة من خدمات كهرباء ومياه وطرق
وخدم����ات االت�ص����االت وه����ذا مكلف بح����د ذاته ،الأم����ر الذي
يتطل����ب من م�ؤ�س�س����ات القطاع العام وخا�ص����ة البلديات العمل
على توفي����ر مثل هذه المناطق لج����ذب الم�ستثمرين المحليين
والخارجيي����ن للإقدام على اال�ستثمار ف����ي الم�شاريع الإنتاجية
�س����واء كان����ت ال�صناعية �أم الزراعي����ة �أم الخدماتية في مجال
التكنولوجيا المعرفية.
التعريف بالمناطق ال�صناعية والحرفية
�إن الحدي���ث ع���ن المناط���ق ال�صناعي���ة ب�أهميته���ا مق�صود به
هن���ا المناط���ق ال�صناعي���ة الداخلي���ة المتعلق���ة ب�ش���كل مبا�شر
باال�ستثم���ارات المحلي���ة ،وه���ذا ال يقل���ل م���ن �أهمي���ة المناطق

توجهات وعالقات
ال�صناعي���ة الحدودية الت���ي تعتبر مناط���ق �صناعية ح���رة ،معدة ب�شكل
�أ�سا�س���ي للت�صدي���ر وتحم���ل طابع��� ًا �سيا�سي ًا �آخ���ر ،خا�صة م���ع �إ�سرائيل
بحيث ت�أخذ بعد ًا �إقليمي ًا �أكبر مع دول الجوار والم�ستثمرين من الخارج.
وين���درج هنا �أي�ض ًا �أهمية توافر المناطق الخا�صة بالحرف وال�صناعات
الخفيف���ة ك�إقام���ة مجمع���ات خا�صة به���ا بعيد ًا ع���ن المناط���ق ال�سكنية
الم�أهولة والمراكز التجارية.
م�ؤ�شرات �إح�صائية

االنتاجي���ة كال�صناعات �سيكون له �أثر �إيجابي ف���ي تقليل ن�سب م�ساهمة
التج���ارة والخدمات في النات���ج المحلي الإجمالي ،و�سيقل���ل بدون �أدني
�شك من حجم اال�ستيراد ويزيد ن�سبة ال�صادرات للمنتجات الفل�سطينية،
وهذا بحد ذاته يعزز م���ن قوة االقت�صاد الفل�سطيني وا�ستقالليته ويبرز
عالمي ًا الهوية الفل�سطينية في الأ�سواق الخارجية والعالمية ،وال�سيما في
القطاعات ال�صناعية التي تمتاز بها فل�سطين ك�صناعة الحجر والرخام
والأحذية وال�صناعات المعدنية والأثاث وغيرها.

ح�س���ب الت�صنيف الر�سم���ي لهيئة المدن ال�صناعي���ة الفل�سطينية هناك البعد ال�سيا�سي والتخطيط الهيكلي
ث�ل�اث مناطق �صناعية م�ؤهلة في كل من �أريحا وبيت لحم وجنين ،حيث الأمر الآخر الذي �سينعك�س �إيجاب��� ًا فيما يتعلق بالمناطق ال�صناعية هو
ت�صنف المناطق ال�صناعية المتوافرة في مدن الخليل والبيرة ورام اهلل حماي���ة الأر�ض الفل�سطينية ،وخا�صة التي تق���ع �ضمن مناطق الت�صنيف
كمناط���ق حرفية تابعة للبلديات� .أما المناطق ال�صناعية الحدودية فهي (ج) ،بالإ�ضاف���ة �إلى التخطي���ط المكاني ال�سلي���م للأرا�ضي في مناطق
كالت���ي في غزة ومغلق���ة حالي ًا� ،إ�ضافة �إلى م�ش���روع المنطقة ال�صناعية (ج) وو�ض���ع المخطط���ات الهيكلية م���ن خالل البلدي���ات والتي �ستعك�س
ال���ذي يج���ري الحديث عن���ه ،ولم ينف���ذ لأ�سب���اب �سيا�سية ف���ي منطقة ر�ؤية م�ستقبلية لتلك الأرا�ضي المهددة والمهم�شة� .إن اال�ستثمار في تلك
المناط���ق وتحقيق تنمية اقت�صادية حقيقية فيها �سيتبعه ا�ستثمارات في
ترقوميا في محافظة الخليل.
قطاع الخدمات الم�سان���دة في القطاعات الخدماتية والمالية من بنوك
م�ؤ�شرات الجه���از المركزي للإح�صاء الفل�سطيني للعام ( )2011ت�شير ومح�ل�ات تجارية ومطاعم وخطوط موا�صالت وغيرها ،وهذا بحد ذاته
�إل���ى �أن هن���اك ( )17090من�شئ���ة �صناعية في فل�سطي���ن تحتل �صناعة نوع مهم من �أنواع التنمية للمناطق المهددة.
منتج���ات المع���ادن الم�شكل���ة� ،أعلى ن�سب���ة منه���ا ( )4518من�شئة تليها
�صناع���ة المواد الغذائي���ة ( )2258من�شئة و�صناع���ة المالب�س ( )2058الحاجة �إلى تمويل خارجي
من�شئة و�صناع���ة الأث���اث ( )2954من�شئة و�صناعة الفل���زات الأ�سا�سية �إن �إقام���ة المناط���ق ال�صناعي���ة يحتاج �إل���ى تمويل �ضخ���م لي�س بمقدور
( )1895من�شئ���ة .الم�صدر نف�سه ي�شير �إل���ى �أن عدد العاملين في قطاع البلديات وحدها القي���ام به ،الأمر الذي يتطلب توجيه الجهات المانحة
ال�صناعات يبلغ ( )72022عام ً
ال.
نح���و �إقامة مثل هذه الم�شاري���ع بال�شراكة مع البلدي���ات ،مما �سيكون له
�أث���ر كبير م���ن النواح���ي االقت�صادي���ة والتنظيمية ،ناهيك ع���ن �أن هذه
الأ�ضرار البيئة
الم�شاريع تعتبر من الم�شاري���ع اال�ستراتيجية على طريق تحقيق التنمية
�إن واق���ع ال�صناع���ات والح���رف في مدنن���ا الفل�سطيني���ة الرئي�سة نجده الم�ستدامة.
منت�شر ًا ف���ي المناطق ال�سكنية ،وهذا ي�شكل �ضرر ًا على ال�سكان والبيئة،
وي�ض���ع تكاليف��� ًا مرتفعة عل���ى الم�ستثمرين م���ن حيث تكلفة م���ا يتطلبه ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص
الم�ش���روع من الأر�ض وتوفي���ر الخدمات الأ�سا�سي���ة ،الأمر الذي يتطلب ال�شراك���ة الحقيقي���ة بي���ن القطاعين الخا����ص والعام
العم���ل ال�سريع عل���ى �إيجاد المناط���ق ال�صناعية الداخلي���ة والمجمعات مهم���ة ج���د ًا في هذا ال�سي���اق ،وهنا ي�أت���ي دور وزارة
الخا�صة بالحرف وال�صناعات الخفيفة.
االقت�ص���اد الوطن���ي وهيئ���ة الم���دن ال�صناعي���ة

تحقيق اال�ستقاللية االقت�صادية وتعزز الإنتاج
الواقع االقت�ص���ادي الفل�سطيني يتطلب �أن يكون هناك اعتماد �أكبر على
ال�صناع���ات االنتاجية وزيادة م�ساهمتها في النات���ج المحلي الإجمالي،
الأم���ر الذي ي�ؤدي �إلى �أن يتحول االقت�صاد الفل�سطيني من اقت�صاد تابع
�إل���ى اقت�صاد منت���ج ،وهنا تكمن �أهمية المناط���ق ال�صناعية� .أ�ضف �إلى
ذل���ك �أن المناطق ال�صناعية تتي���ح الفر�صة لإيجاد وظائف وفر�ص عمل
جديدة للخرجين الجامعيين والباحثي���ن عن العمل كون الأيدي العاملة
الفل�سطيني���ة تعتب���ر من الن���وع الم���درب والم�ؤهل ،وهذه مي���زة �إ�ضافية
لل�شع���ب الفل�سطين���ي من حي���ث اال�ستثمار ف���ي العن�صر الب�ش���ري وتوفر
الأي���دي العاملة لمقومات ال�صناعة والإنتاج� .إذا ما �أخذنا ن�سبة البطالة
التي تزيد ع���ن ( )%24ح�سب الم�ؤ�شرات المعلن���ة فللمناطق ال�صناعية
�أهمي���ة ف���ي تقليل ن�س���ب البطالة .كم���ا �أن زي���ادة م�ساهم���ة القطاعات

و�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني في �إيجاد �شراكة
على �أر�ض الواقع مع القطاع الخا�ص في تنفيذ
هذه الم�شاري���ع اال�ستراتيجية ،والتي لها الأثر
الكبير ف���ي تحقيق التنمية االقت�صادية وزيادة
الإنت���اج وتقلي���ل ن�سب���ة البطال���ة وتحقي���ق نمو
حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.
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تجارب ونجاحات

مدين ��ة بي ��ت لح ��م م ��ن الم ��دن الفل�سطيني ��ة العريق ��ة،
حي ��ث �سكنها الكنعاني ��ون العرب قب ��ل (� )2000سنة من
مي�ل�اد ال�سي ��د الم�سي ��ح عليه ال�س�ل�ام .تق ��ع مدينة بيت
لح ��م جنوب ال�ضف ��ة الغربية على بع ��د ( )10كيلومترات
جن ��وب تو�أمتها القد� ��س وترتفع ( )800مت ��ر فوق �سطح
البح ��ر .تعتبرمدينة بيت لحم مرك ��ز محافظة بيت لحم
�إذ ت�ش ��كل م�ساحة المدينة م ��ع التو�سيعات التي قامت بها
البلدية على حدوده ��ا ( )7500دونم ،وعدد �سكانها يبلغ
( )37.000ن�سم ��ة دون �سكان مخيمات الالجئين ،وفيها
ما يقارب ( )4500وح ��دة �سكنية .ويمتد �ضمن حدودها
�أربع بلدي ��ات كبيرة ،بالإ�ضافة �إل ��ى بلدية بيت لحم وهي
بي ��ت ج ��اال وبيت �ساح ��ور والدوحة والخ�ض ��ر ،كما تحوي
العديد من القرى المحيطة.
بن ��ى الكنعاني ��ون مدين ��ة بي ��ت لح ��م و�سكنوها ف ��ي �سنة
( )2000قب ��ل المي�ل�اد ويرج ��ع �إليه ��م �سب ��ب ت�سميته ��ا
وكانت ت�سمى ببيت �إيلوالهام ��ا� ،أي بيت الإله الهاما وهو
ُ
ويالحظ
�إل ��ه الطعام والغ ��ذاء والقوت عن ��د الكنعانيين،
التق ��ارب بين لفظي لحم والهاما ،وحتى �أن ا�سم المدينة
بالعربية �أي�ض� � ًا يدل على معنى الغ ��ذاء �أي�ض ًا ،ويقال ب�أن
�سب ��ب ت�سمية هذه المدينة ببيت ه ��ذا الإله هو �أنها كانت
مرتع ًا للموا�شي والأغن ��ام ب�سبب خ�صوبة �أرا�ضيها وكثرة
مراعيها ،وجدي ٌر بالذكر �أي�ض ًا �أن معنى ا�سم المدينة في
اللغة الآرامية القديمة كان بيت الخبز.
عُ رف ��ت مدين ��ة بي ��ت لح ��م من ��ذ �أكث ��ر م ��ن �ألف ��ي ع ��ام
بمكانته ��ا الروحية والدينية الهامة وذل ��ك لوجود كني�سة
المهد؛الم ��كان ال ��ذي �شه ��د والدة ال�سي ��د الم�سي ��ح عليه
ال�س�ل�ام ،فه ��ي �أق ��دم كني�سة ما ت ��زال قائمة حت ��ى الآن،
كان ��ت قد د�شنتها الملك ��ة البيزنطية هيالنة �سنة ()339
ميالدية في الموق ��ع الذي �أقام فيه االمبراطور الروماني
هادريان �ضريح ًا لأدوني�س .ث ��م تعر�ضت الكني�سة للدمار
و�أع ��اد بناءه ��ا االمبراط ��ور جو�ستي ��ان �سن ��ة ()531
ميالدي ��ة ،كم ��ا ق ��ام تان ��كارد بتح�صينها ع ��ام ()1169
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مي�ل�ادي .وفي �أي ��ام العثمانيي ��ن ،جرى تخفي� ��ض ارتفاع
مدخ ��ل الكني�سة الرئي� ��س �إلى �شكله الحال ��ي وذلك لمنع
الفر�س ��ان م ��ن دخولها وه ��م على ظه ��ور جيادهم .ي�ضم
المجم ��ع دي ��ر ال ��روم ودي ��ر الأرم ��ن ،وكني�س ��ة القدي�سة
كاثرين ،ومغارة القدي�س جيروم ،كما ي�ضم الدور ال�سفلي
للكني�سة مغارات الرهبانية ومغارة الميالد .وتبعد م�سافة
ق�صي ��رة نحو الجن ��وب من كني�س ��ة المهد كني�س ��ة مغارة
الحلي ��ب التي �أر�ضع ��ت فيها مريم الع ��ذراء الطفل ي�سوع
ف ��ي طريقهم �إلى م�صر هرب ًا م ��ن جنودالملك هيرود�س،
فيحك ��ى �أن قطرة من حليب مريم الع ��ذراء �سقطت على
الحج ��ر وابي�ض ��ت المغارة�.أما نح ��و ال�ضاحي ��ة ال�شرقية
لمدين ��ة بيت لحم فيوجد حقل الرع ��اة وهو المكان الذي
ظه ��رت فيه المالئك ��ة للرعاة الذين كان ��وا ي�سهرون على
خرافهم لتب�شرهم بميالد الم�سيح عليه ال�سالم.

كارمن غطا�س

العالقات العامة في البلدية

وم ��ن �أقدم و�أه ��م المعالم التاريخية ف ��ي بيت لحم �شارع
النجم ��ة الذي يعتب ��ر المدخل التقليدي للبل ��دة القديمة،
فف ��ي كل عام وبحلول ذك ��رى عيد مي�ل�اد ال�سيد الم�سيح
علي ��ه ال�سالم يتر�أ�س البطارك ��ة مواكب تتجه من القد�س
�إل ��ى بيت لحم عبر �ش ��ارع النجمة ال ��ذي كان لعدة قرون
من الزمن يمثل المركز التجاري الرئي�سي لأهل بيت لحم
وللحج ��اج والزوار على حدٍ �س ��واء .وفي حزيران من عام
(� )2012أُدرج ��ت كني�سة المهد و�شارع النجمة المعروف
بم�سار الحجاج في قائمة التراث العالمي لليون�سكو ،الأمر
الذي ي�ؤك ��د �أهمية كني�سة المهد و�ش ��ارع النجمة في بيت
لحم جاع ًال منها مق�صد ًا لل�سياح والحجاج الوافدين �إلى
المدينة لي� ��س للهدف الديني وح�سب و�إنم ��ا �أي�ض ًا بهدف
كما يوجد في مدينة بيت لحم �آبار الملك داوود الثالث التع ّرف على �أ�صالة تاريخ بيت لحم وتراثها وثقافتها.
ال ��وارد ذكرها ف ��ي الكت ��اب المقد�س وهي ت� ��ؤرخ قيام
�أتب ��اع الملك داود خ�ل�ال �إحدى المع ��ارك بالمخاطرة ويق ��ع جنوب مدينة بيت لحم في قرية �أرطا�س ثالث برك
وتج ��اوز خطوط الفل�ستين الذي ��ن كانوا ي�سيطرون على م ��اء �أن�ش�أها ال�سلطان العثماني �سليم ��ان القانوني تعرف
البئ ��ر ،ليحملوا له الماء لي�شرب .لك ��ن داود لم ي�شرب بب ��رك �سليمان� ،أما ال�ساحة المقابلة للكني�سة فهي �ساحة
م ��ن الماء ب ��ل قدمه قربانا هلل ،وفي ع ��ام ( )1895تم المهد وهي �أهم �ساحة في فل�سطين فقد تم ترميمها عام
اكت�ش ��اف بقايا كني�سة بيزنطية �إل ��ى ال�شرق من الآبار )1999-1998( ،وق ��د �أ�صبحت مركز الحياة الثقافية في
يحك ��ى �أن االمبراط ��ور جو�ستي ��ان كان ق ��د بناها �سنة بيت لحم منذ بداية الألفية الثانية.
( )565 – 527ميالدية.
ا�شته ��رت منطقة الت�سوق في بيت لح ��م ب�ساحة المدب�سة
تعتب ��ر مدين ��ة بيت لح ��م مثا ًال يحت ��ذى ب ��ه للتعاي�ش بين �إذ عرف ��ت قديم� � ًا بوج ��ود مع�ص ��رة كانت تحي ��ل عناقيد
الأديان �إذ يقابل كني�س ��ة المهد م�سجد عمر بن الخطاب العنب �إل ��ى دب�س ومن هنا ا�ستمدت ال�ساحة ا�سمها .وهي
ال ��ذي بن ��ي ع ��ام ( )1860ميالدي ف ��وق المنطق ��ة التي تعد ثاني �ساحة م ��ن حيث �أهميتها وموقعها على المدخل
�صل ��ى فيها الخليف ��ة عمر بن الخطاب ل ��دى زيارته لبيت الغرب ��ي للبلدة القديمة .والمبن ��ى الرئي�س الذي يقع على
لحم عام ( )638ميالدي.كما يقال ب�أن النبي يعقوب مر ه ��ذه ال�ساحة ه ��و كني�سة المي�ل�اد اللوثرية الت ��ي �أ�س�سها
ببيت لحم �أثناء ذهابه �إلى مدينة الخليل ،وهناك توفيت ع ��ام ( )1886ق�س لوث ��ري هو لودويغ�شنل ��ر وذلك خالل
زوجت ��ه راحي ��ل ودفنها ق ��رب المدينة فيما ُيع ��رف اليوم الفت ��رة التي �شهدت فيها بيت لح ��م ن�شاط ًا على ال�صعيد
بقبة راحي ��ل ،مما زاد من قدا�س ��ة المدينة لدى �أ�صحاب الثقاف ��ي واالجتماعي والخدمات ما زالت �آثاره قائمة �إلى
يومنا هذا .وفي وق ��ت �سابق كانت الكني�سة ت�ضم مدر�سة
الديانات ال�سماوية الثالث كافة.

تجارب ونجاحات
ابتدائي ��ة وتحول ��ت �إلى مركز ثقافي تم بن ��ا�ؤه ابان تنفيذ
م�شاري ��ع �إعادة الت�أهيل تح�ضي ��ر ًا لالحتفال بحلول �ألفية
جدي ��دة .ويعد هذا المركز الم�سم ��ى بدار الندوة الدولية
�أح ��د المراكز الثقافية المهمة ف ��ي المنطقة مثل المركز
الرو�س ��ي الذي ت ��م �إن�ش ��ا�ؤه حديث� � ًا من خ�ل�ال الحكومة
ني عام ( )2000بتمويل
الرو�سية ،ومركز ال�سالم الذي ُب ّ
من الحكومة ال�سويدية لينظ ��م فعاليات ثقافية ومعار�ض
لمختلف فئات المجتمع وللأجانب.
تع ��ج مدينة بيت لحم بالأحوا�ش والح ��ارات والأبنية التي
تم ّث ��ل نموذج� � ًا للن�سيج الح�ض ��ري والبني ��ان االجتماعي
والف ��ن المعم ��اري الذي �ساد فيه ��ا ابان العه ��د العثماني
وحت ��ى مطل ��ع الق ��رن الع�شرين ،فه ��ي تم ّث ��ل مزيج ًا من
الطراز الغربي وال�شرقي مع ًا ب�شكل يعك�س مظاهر الرقي
الح�ضري البيت لحمي.
تعتبر ال�سياحة العمود الفقري القت�صاد المدينة وع�صب
الحياة االقت�صادية فيه ��ا� ،إذ يزورها ال�سياح للحج طوال
ال�سن ��ة بمع ��دل (� )8000سائ ��ح بالي ��وم .وت�شتهر بحرفة
�صناع ��ة التحف ال�شرقي ��ة من خ�شب الزيت ��ون وال�صدف
والنحا� ��س والتطري ��ز ،حي ��ث يوجد ف ��ي المدين ��ة ()60
متج ��ر ًا تقوم بت�صني ��ع التحف الخ�شبية وي�ص ��در الإنتاج
للخ ��ارج ويباع �أي�ض ًا في ال�سوق المحل ��ي ،كما فيها فنادق
�سياحية ال�ست�ضافة الوافدين �إلى المدينة.
�أما قط ��اع ال�صناعة فت�شتهر بيت لح ��م ب�صناعة الن�سيج
والمواد الكيماوية والمنتوج ��ات الغذائية وقطع الحجارة
وحفره ��ا ويبلغ ع ��دد معام ��ل الن�سيج ( )27معم�ل ً�ا� .أما
قط ��اع الزراعة فيلع ��ب دور ًا ثانوي ًا في اقت�ص ��اد المدينة
ف�أه ��م المنتوج ��ات الزراعية فيه ��ا هي الزيت ��ون والعنب
واللوزي ��ات وبع�ض �أن ��واع الخ�ض ��راوات ال�صيفية ،كذلك
تزرع الحبوب والقمح وال�شعي ��ر وبع�ض البقوليات ويرجع
�سب ��ب تراج ��ع قط ��اع الزراع ��ة �إل ��ى م�ص ��ادرة االحتالل
الإ�سرائيلي للأرا�ضي الزراعي ��ة الفل�سطينية لبناء جدار
ال�ض ��م والف�صل العن�صري والم�ستعم ��رات البالغ عددها
( )22م�ستعمرة ي�سكنها ( )85.000م�ستعمر.
�أم ��ا القطاع التعليمي فتعرف مدين ��ة بيت لحم بمكانتها
الرفيع ��ة عل ��ى الم�ستوى التعليم ��ي والأكاديم ��ي� ،إذ يبلغ
ع ��دد المدار� ��س فيه ��ا ( )29مدر�س ��ة منه ��ا الأهلي ��ة
والحكومي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الكلي ��ات الخا�ص ��ة مث ��ل
كلي ��ة الكت ��اب المقد�س وكلي ��ة جامعة فل�سطي ��ن الأهلية
وكلي ��ة دار الكلمة ،كم ��ا فيها جامعة بي ��ت لحم وجامعة
القد� ��س المفتوح ��ة ،يتوافد �إليها طالب ��و العلم من �شتى
الم ��دن والق ��رى الفل�سطينية المج ��اورة .وعلى ال�صعيد
ال�صح ��ي يوج ��د في المدين ��ة العديد م ��ن الم�ست�شفيات

منها م�ست�شف ��ى الأمرا�ض العقلي ��ة وم�ست�شفى كاريتا�س والبيئة ودائرة الجودة ونظ ��م المعلومات ودائرة ال�ش�ؤون
للأطفال وم�ست�شفى العائلة المقد�سة وم�ست�شفى الدب�س القانوني ��ة ودائرة التخطي ��ط والدرا�سات ودائ ��رة �أ�سواق
لل ��والدة ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى م�ست�شفى الح�سي ��ن الحكومي الخ�ضار والفواكه.
وفيها العديد م ��ن العيادات العام ��ة والخا�صة وعيادات
الوكال ��ة والمراك ��ز ال�صحي ��ة المتخ�ص�ص ��ة والعام ��ة تعان ��ي مدين ��ة بي ��ت لح ��م ب�ش ��كل كبي ��ر م ��ن ال�سيا�س ��ات
الإ�سرائيلي ��ة المجحف ��ة الت ��ي ت�ؤ ّث ��ر ب�ش ��كل ملح ��وظ عل ��ى
وال�صيدليات المنت�شرة في المدينة.
جمي ��ع مناحي الحي ��اة فيها� ،إذ يحي ��ط المدينة من الجهة
تعتبر مدينة بيت لحم من �أهم المدن الفل�سطينية لإقامة ال�شمالي ��ة ج ��دار �أ�سمنتي يبل ��غ ارتفاع ��ه (� )8أمتار �صادر
الم�ؤتم ��رات والمحاف ��ل الدولية ،وقد �شه ��دت العديد من �أرا�ض ��ي مدينة بيت لح ��م ال�شمالية وو�ضعه ��ا تحت و�صاية
االحتف ��االت والمنا�سب ��ات منه ��ا ا�ستقب ��ال �شخ�صي ��ات حار� ��س �أمالك الغائبين في القد�س وه ��ذه الأرا�ضي ت�شكل
ب ��ارزة ومهمة على الم�ستوى العالم ��ي ،وا�ست�ضافة م�ؤتمر �أح ��د م�صادر الدخ ��ل الرئي�سة لأهالي المدين ��ة ،كما �أغلق
اال�ستثمار الأول والثاني في ق�صر الم�ؤتمرات.
الج ��دار وم ��ازال منافذ المدين ��ة ويعيق حرك ��ة المواطنين
والتج ��ار والب�ضائ ��ع وال�سياح فيها ،خا�ص ��ة عند التنقل من
كانت مدينة بي ��ت لحم من �أوائل المدن الفل�سطينية التي مدين ��ة �إلى �أخ ��رى ب�سبب الحواج ��ز الأمنية م�ؤث ��ر ًا ب�شكل
ت�شكل ��ت فيه ��ا بلدية ابان العه ��د العثماني لترع ��ى �ش�ؤون كبي ��ر على الو�ضع االقت�صادي ل�سكان بي ��ت لحم� ،إذ ي�شكل
المدين ��ة ،فف ��ي ع ��ام ( )1872ت�ش ��كل فيه ��ا �أول مجل�س قط ��اع ال�سياحة م�صدر الدخل الأول للأهالي ولكن الجدار
بل ��دي �أعطي فيه مقاعد تعود �إل ��ى حارات المدينة ال�سبع و�سيا�سة االحتالل ت�سعى لمنع ال�سياح من الذهاب �إلى بيت
وه ��ي (الفراحية ،والنجاج ��رة ،والعنات ��رة ،والتراجمة ،لحم �أو بمنحه ��م �ساعات قليلة لزي ��ارة كني�سة المهد فقط
والفواغ ��رة ،والقواو�س ��ة والحري ��زات) وكان ��ت برئا�س ��ة دون �إعطائه ��م المج ��ال للمكوث في المدين ��ة والت�سوق من
المرح ��وم مخائيل �أبو �سعادة ،وتعاقب على رئا�سة مجل�س محالها التجارية والتع ّرف على �أهلها .كما �أن �أحد م�صادر
بل ��دي بيت لح ��م منذ ذل ��ك التاريخ المرحومي ��ن (خليل الدخ ��ل المهم ��ة للأهالي يتمث ��ل في ذهاب العم ��ال لك�سب
يعق ��وب جقم ��ان و�سليم ��ان يو�س ��ف جا�س ��ر) ،وف ��ي عام �أرزاقهم في القد�س ،لكن االحتالل �سعى والزال �إلى منعهم
( )1895كان �أول رئي� ��س بلدية حن ��ا من�صور تاله عي�سى من الو�ص ��ول من خالل عدم �إ�ص ��دار الت�صاريح والت�ضييق
عب ��د اهلل مرق�ص و�سليم عي�س ��ى بطار�سة و�صالح جري�س عليهم وتوجيه الإهانات �إليهم على الحواجز الإ�سرائيلية.
جقم ��ان ومو�سى فرح قطان وحن ��ا ابراهيم ميالدةونقوال
عط ��اهلل �شاهي ��ن وعي�س ��ى با�سي ��ل البندك وحن ��ا عي�سى وي�ؤ ّث ��ر االحت�ل�ال عل ��ى الحي ��اة االجتماعية �أي�ض� � ًا ،ف�سكان
القوا� ��س وعفيف �سلي ��م البطار�س ��ة و�أيوب م�س ّل ��م م�س ّلم بي ��ت لح ��م يعي�شون في �سج ��ن كبير ال يُ�سم ��ح الخروج منه،
واليا� ��س عي�سى البندك واليا�س مت ��ري فريج وحنا جميل ف�أ�ضحت مجاالت التطور والتنمي ��ة قليلة ومحدودة ،خا�صة
في �صفوف فئة الأطفال �أو ال�شباب الذين ال يرون من العالم
نا�صر والدكتور فكتور بطار�سة.
�إ ّال ما يتواجد في حدود ذلك الجدار اال�سمنتي الظالم.
ت ��م بتاري ��خ ( )20ت�شري ��ن �أول ( )2012انتخاب ��ات
ّ
المجال� ��س البلدي ��ة الحالي ��ة ففازت برئا�س ��ة بلدية بيت �إال �أن �أح�ل�ام وطموحات ال�شعب الفل�سطيني تتحدى هذا
لح ��م فيرا بابون لتك ��ون �أول امر�أة تتب� �و�أ من�صب رئي�س الواقع الظالم ،لذلك ت�سعى بلدية بيت لحم ممثلة برئي�سها
بلدية بي ��ت لحم في تاريخ هذه المدين ��ة� .إن فيرا بابون فيرا باب ��ون ومجل�سها لب ��ذل ق�صارى جهده ��م لالرتقاء
ام ��ر�أة علم وعم ��ل ت�سع ��ى برئا�سته ��ا للمجل� ��س البلدي بمدينة بيت لحم ولتعزيز مكانتها الدينية والتاريخية من
والرقي بمكانتها خالل تطويرها و�إعادة اعمار البنية التحتية فيها وتقديم
بخطوات جدية ومهنية لتطوير المدينة
ّ
�أف�ضل الخدمات لمواطنيها بما يتنا�سب مع احتياجاتهم.
على الم�ستويين المحلي والعالمي.
وقد عك ��ف مجل�س بلدي ��ة بيت لحم على تطوي ��ر المدينة
ً
ً
يتك ��ون المجل�س البلدي م ��ن ( )15ع�ض ��وا ( 12ذكورا ف ��ي المج ��االت الإداري ��ة والعمراني ��ة والثقافي ��ة والبنية
و� 3إن ��اث) وير�أ�سه رئي�س البلدي ��ة ،وينوب عنه في حال التحتي ��ة ،وعم ��ل عل ��ى تطوي ��ر العالق ��ات الداخلي ��ة مع
غياب ��ه نائب الرئي� ��س .ويبلغ ع ��دد العاملين ف ��ي بلدية المجتم ��ع المحل ��ي والمجتمع ��ات الخارجي ��ة م ��ن خالل
بي ��ت لح ��م ( )177موظف ًا وعام�ل ً�ا مو ّزعين عل ��ى ت�سعة الجهات المانح ��ة العديدة ،و�إن�شاء ج�س ��ور ت�آخي وتعاون
دوائر ير�أ� ��س كل منها مدير يتبع �إداري ًا �إلى المدير العام مع ع ��دة مدن في العالم لي�صل �إجمال ��ي المدن المتو�أمة
مبا�ش ��رة والذي ير�أ�س اله ��رم في الهي ��كل الإداري وهذه م ��ع بيت لح ��م ( )73مدين ��ة متو�أمة .حي ��ث انتهت بلدية
الدوائر ه ��ي :دائرة ال�ش� ��ؤون الإدارية ودائ ��رة العالقات بي ��ت لحم هذا العام من تنفيذ ع ��دة م�شاريع منها �إعادة
العامة ودائ ��رة المالية ودائرة الهند�س ��ة ودائرة ال�صحة ت�أهيل طرق داخلي ��ة للمرحلة الثانية من �شارع بيت ب�صة
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تجارب ونجاحات
بقيم ��ة ( )221.904يورو من خالل الدعم المقدم من
�صن ��دوق تطوير و�إقرا�ض البلديات� ،إذ يعتبر �شارع بيت
لحم �شارع� � ًا رابط ًا بين بلدية بيت لحم ومنطقة الريف
الجنوب ��ي ومدين ��ة بيت �ساحور ،فقد ت ��م ت�أهيل ()400
مت ��ر وتقديم الخدمات الرئي�سة بم ��ا فيها �شبكة �صرف
�صح ��ي وبناء جدران ا�ستنادية من �أجل ال�سالمة العامة
ل�سكان المنطقة .كما تم �إعادة ت�أهيل الحمامات العامة
في ال�سوق القدي ��م وهو م�شروع حيوي و�ضروري لخدمة
المواطني ��ن ر ّواد ال�سوق وهو م�شروع بقيمة ()40.000
�شيق ��ل خ�ص�ص م ��ن ميزانية بلدية بي ��ت لحم .وكذلك
تنف ��ذ البلدية م�شروع تراقيع ا�سفلت في �شوارع المدينة
وهو م�شروع بقيمة (� )50.000شيقل من ميزانية بلدية
بي ��ت لحم وهو م�شروع �سنوي تقوم ب ��ه البلدية من �أجل
تح�سين الو�ض ��ع العام للمدينة .وتم �أي�ض� � ًا االنتهاء من
تركي ��ب �إ�ش ��ارات ار�شادي ��ة لحرك ��ة المرور ف ��ي �شوارع
المدين ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ث�ل�اث خرائ ��ط �سياحية في
م�شروع تم تنفيذه مع غرفة تجارة و�صناعة بيت لحم.
كما تعمل طواقم البلدية حالي ًا على تنفيذ م�شروع �إعادة
ت�أهي ��ل وتطوير المركز التجاري للبلدة القديمة في بيت
لح ��م � -شارع بول�س ال�ساد�س في المدب�سة ،وهو م�شروع
مم ��ول من الحكوم ��ة الإيطالية من خ�ل�ال برنامج دعم
البلدي ��ات بقيم ��ة ( )724.152ي ��ورو يه ��دف �إلى خلق
منطقة تجارية ح�ضارية تواكب تطورات الع�صر وقواعد
تخطي ��ط الم ��دن الحديث ��ة بحي ��ث ت�شمل خل ��ق �أر�صفة
وا�سع ��ة ي�ستطيع المواطن ا�ستخدامه ��ا ب�أريحية و�إيجاد
م�سل ��ك واحد وا�ض ��ح لل�سيارات المارة .ف ��ي حين تنفذ
م�شروع �إعادة ت�أهيل حو�ش ال�سريان في البلدة القديمة
و�إع ��ادة ا�ستعماله كبي ��ت �ضيافة بتمويل م ��ن الحكومة
الإيطالية من خالل برنامج دعم البلديات الفل�سطينية
بقيم ��ة ( )447.410يورو� ،إذ يهدف هذا الم�شروع �إلى
�إع ��ادة ترميم واحد م ��ن �أقدم الأحوا� ��ش الموجودة في
مدين ��ة بيت لحم وا�ستغالله كبي ��ت �ضيافة يخلق فر�ص
عم ��ل لأهالي المدينة وي�ستوعب في نف�س الوقت �ضيوف
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المدين ��ة ،بالإ�ضافة �إلى مطعم ممي ��ز يقدم �أطعمة من
تقالي ��د مدينة بيت لحم .وتق ��وم بم�شروع بناء القدرات
الم�ؤ�س�ساتي ��ة لدوائ ��ر البلدية ،وهو مم ��ول من الحكومة
الإيطالية من خالل برنامج دعم البلديات الفل�سطينية
بقيم ��ة ( )554.470ي ��ورو ويهدف �إل ��ى تطوير قدرات
ثالثة �أق�سام في بلدية بيت لحم وهي المالية والهند�سة
والعالق ��ات العامة من خ�ل�ال تزويدها ب�أجهزة وبرامج
حديث ��ة ودورات تدريبية لموظفيها ،و�أي�ض ًا �سيتم ت�أهيل
الطاب ��ق الثان ��ي في مبن ��ى البلدي ��ة القدي ��م ال�ستيعاب
محكمة البلدية.
ويت ��م في الوق ��ت الحالي تنفيذ الخط ��وات النهائية من
م�ش ��روع ت�أ�سي�س م�صن ��ع بوظة لمركز ال�س�ل�ام الممول
من الحكومة الإيطالية من خالل برنامج دعم البلديات
الفل�سطيني ��ة بالتع ��اون مع م�ؤ�س�سة بول� ��س الثاني بقيمة
( )82.500ي ��ورو ،الذي يهدف �إل ��ى �إيجاد فر�ص عمل
لأبن ��اء بيت لحم م ��ن خالل حرفة جديدة ف ��ي المدينة
وهي �صناعة البوظة ح�سب المعايير الإيطالية.
�أما م�شروع التراث من �أج ��ل التطوير الذي يتم تنفيذه
بالتعاون مع مركز حفظ التراث ،فهو ممول من االتحاد
الأوروبي وتبل ��غ قيمته ( )400.000ي ��ورو ويهدف �إلى
عم ��ل �أر�شيف لكل بيت من بيوت البل ��دة القديمة و�سن
قوانين للحفاظ على التراث في البلدة القديمة وبيوتها
وعم ��ل دليل ترميم للبلدة القديمة ،فكل هذه الخطوات
تهدف �إلى حماية البلدة القديمة.
كم ��ا تم� � ّول م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFالدولية م�ش ��روع �إن�شاء
مرك ��ز خدمات الجمهور لبلدية بيت لحم ،الذي ب�صدد
البدء فيه والهادف �إلى �إعادة ترتيب وتق�سيم مكاتبها،
كم ��ا تم ّول �أي�ض ًا م�شروع �إع ��داد مخطط هيكلي لمدينة
بيت لح ��م بتمويل من خالل مكت ��ب ا�ست�شاري هند�سي
فاز في عطاء �إعداد هذا المخطط الهيكلي.
وم ��ن الجدير ذك ��ره �أن بلدية بيت لح ��م قدمت طلب
منح ��ة ل�صن ��دوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات من �أجل
�إع ��ادة ت�أهي ��ل �ش ��ارع بي ��ت ب�ص ��ة المرحل ��ة الثالثة،
علم� � ًا ب�أن مخ�ص�ص ��ات البلدية ل ��دى �صندوق تطوير
و�إقرا� ��ض البلدي ��ات تبل ��غ ( )238.133ي ��ورو .كم ��ا
ح�صل ��ت البلدية عل ��ى م�ش ��روع ت�أهيل ط ��رق داخلية
بط ��ول ( )2.8كيلومتر م ��ن قبل م�ؤ�س�س ��ة (Black
 )and Veachوال ��ذي ب ��دء العم ��ل في ��ه ف ��ي �شهر
ت�شري ��ن ثاني من ه ��ذا العام .ومن جه ��ة �أخرى تقوم
بلدي ��ة بي ��ت لح ��م بتقدي ��م مقترح ��ات م�شاري ��ع م ��ع
الجهات المانحة و�أهم هذه الم�شاريع المتوقع �أن يتم
تمويلها م�شروع �إعادة ت�أهيل ال�سوق القديم ،وم�شروع

�إعادة ت�أهيل ال�س ��وق المركزي وم�شروع �إعادة تنظيم
وت�أهيل المدخل ال�شمالي وم�شروع ت�أهيل حديقة عامة
في منطقة باب جبيعة وم�شاري ��ع ت�أهيل طرق داخلية
ورابطة �أهمها �شارع واد م�سلم.
يعك ��ف مجل� ��س بلدية بي ��ت لحم عل ��ى تزيي ��ن و�إ�ضاءة
م�ساج ��د و�أبني ��ة و�شوارع مدينة ال�س�ل�ام خالل الأعياد
الميالدية المجيدة والأعياد الإ�سالمية لتبدو في �أجمل
حلة لها ولت�ستقطب الحج ��اج وال�سياح من �سائر �أنحاء
فل�سطين وكافة �أنحاء العال ��م .وتعقد رئي�س بلدية بيت
لحم م�ؤتمر ًا �صحفي� � ًا بمنا�سبة �أعياد الميالد المجيدة
تدعو �إليه كافة وكاالت الأنباء المحلية والعالمية لتنقل
ر�سالة الميالد �إلى العالم �أجمع .وتقيم بلدية بيت لحم
احتفا ًال �سنوي� � ًا لإ�ضاءة �شجرة عيد الميالد واحتفاالت
بالأعي ��اد بم�شارك ��ة وح�ض ��ور م�ؤ�س�س ��ات وجمعي ��ات
و�شخ�صي ��ات اعتبارية وعدد كبير م ��ن المواطنين من
جمي ��ع �أنحاء الب�ل�اد .كما يتعاون المجل� ��س البلدي مع
الم�ؤ�س�س ��ات الخا�ص ��ة والعامة في �إقام ��ة المهرجانات
والن�شاطات التراثية والثقافية.
يطم ��ح مجل� ��س بلدي ��ة بي ��ت لح ��م �إل ��ى تحقي ��ق تنمية
م�ستدام ��ة ف ��ي كاف ��ة مناحي التط ��ور والنم ��و الخا�ص
بمدين ��ة المحب ��ة وال�س�ل�ام وتطويرها لتواك ��ب التطور
العلم ��ي والزي ��ادة ال�سكانية الم�ستمرة م ��ن جهة البنية
التحتية والتعليم وال�صحة والثقافة وتعزيز دور ال�شباب
والعم ��ل التطوع ��ي اله ��ادف وغيره ��ا م ��ن المجاالت.
وي�سعى المجل�س البلدي �إلى زيادة فر�ص الح�صول على
م�شاريع للبلدية وتبادل الخبرات مع مخت�صين من دول
مختلف ��ة لتعزيز مكان ��ة المدينة عربي� � ًا ودولي ًا .كذلك
يتطل ��ع �إلى رفع كف ��اءة عمال وموظف ��ي البلدية وزيادة
عددهم لتلبي ��ة احتياجات المواطني ��ن بفاعلية وتفهم
المواطني ��ن لق ��درات و�إمكانات البلدي ��ة .و�أي�ض ًا ي�سعى
المجل� ��س �إلى تقليل ع ��دد ال�ش ��كاوى وتذمرالمواطنين
ويدعوه ��م �إل ��ى اال�ستجابة ف ��ي مو�ض ��وع الجباية .كما
يتوق المجل�س البلدي �إل ��ى زيادة اال�ستثمار في القطاع
الخا� ��ص الذي ي�ساه ��م ب�شكل كبير ف ��ي تنمية المدينة
ورف ��ع م�ست ��وى االنتم ��اء وال�شفافي ��ة ف ��ي �أداء البلدي ��ة
وعملها و�إلى �إ�شراك المجتمع المحلي في ذلك وتعزيز
مبد�أ الم�ساءلة المجتمعية في المجتمع.
تخف ��ي بي ��ت لح ��م خل ��ف واجه ��ات بيوته ��ا وف ��ي �أزقة
�شوارعها تراث ًا غني ًا و�أ�صالة عريقة ،فال ي�ستطيع المرء
معرفة خباياها و�أ�سرارها �إ ّال بعد زيارتها والتع ّرف على
�أهله ��ا الذين عرف عنه ��م عزة النف�س وك ��رم الأخالق
وح�سن ال�ضيافة ...ف�أه ًال و�سه ًال بكم جميع ًا في مدينة
المحبة وال�سالم مهد ال�سيد الم�سيح ...بيت لحم.

تجارب ونجاحات

بلدية رام اهلل الأولى بالتطبيق
العنونة البريدية هي �إيجاد �آلية حديثة لال�ستدالل �أو الو�صول �إلى مكان �إقامة وعمل
�أي �شخ� ��ص تتف ��ق والمنظومة الحديث ��ة المعمول به ��ا عالمي ًا .يرتكز نظ ��ام العنونة
عل ��ى توافر رمز بريدي لكل وحدة �سكني ��ة ومن�ش�أة ،وهو ما با�شرت به بلدية رام اهلل
بدع ��م م ��ن وزارة االت�صاالت الفل�سطيني ��ة ،لتوفر لمواطني المدين ��ة خدمة متميزة
ومتف ��ردة .فقد قامت بلدية رام اهلل با�ستخدام تقني ��ات نظم المعلومات الجغرافية
�صفاء الدويك
لبناء منهجية تبلور رمز ًا بريدي ًا لكل م�سكن ومن�ش�أة في مدينة رام اهلل،وبعد درا�سة
مدير دائرة نظم املعلومات اجلغرافية (/)GIS
بلدية رام اهلل
المنهجي ��ة وتقييم �شموليتها من قبل الوزارة ،وافق ��ت الوزارة على اعتماد المنهجية
وتعميمه ��ا على جميع محافظات الوطن لدورها المحوري في منح كل مواطن عنوان ًا
•الترمي ��ز المناطق ��ي الفرع ��ي :يق�س ��م النظ ��ام الوطن ��ي الفل�سطين ��ي المناطق
كام ًال خا�ص ًا به قاب ًال لال�ستخدام محلي ًا وعالمي ًا ،ي�سهل اال�ستدالل على مكان �إقامته
الرئي�سي ��ة �إل ��ى ( )900منطق ��ة ترمي ��ز بري ��دي فرعي ��ة .عل ��ى �سبي ��ل المثال،
بم ��ا ي�ضمن �سرعة و�ص ��ول الخدمة البريدية �إليه في محل الإقامة� .إ�ضافة �إلى ذلك،
خ�ص� ��ص( )10مناطق فرعية لمدين ��ة رام اهلل تبد�أ م ��ن (� 00إلى  .)09وعليه
توفر هذه المنهجية على هيئة �إدارة البريد الكثير من الجهد والوقت لي�سهل الو�صول
ف� ��إن رمز ًا بريدي ًا يبد�أ ب� �ـ ( )605يدل مبا�شرة على عن ��وان داخل حدود مدينة
�إلى مح ��ل الإقامة والعمل من خالل تهيئة الموزعين للقي ��ام بمهام التوزيع البريدي
رام اهلل.
عل ��ى �أ�س� ��س مهنية ع�صري ��ة وبا�ستخ ��دام تقنيات حديث ��ة ك�أجهزة توزي ��ع مبرمجة
•ت�سمي ��ة كامل �شوارع المدينة وممراتها وميادينه ��ا و�إعطاء كل ا�سم رقم ًا فريد ًا
وتقني ��ات �إلكترونية حديثة ت�ساعد على تطور العنوان البري ��دي .يفتح هذا الم�شروع
خا�ص� � ًا ب ��ه .والمنهجية الت ��ي اعتمدت م ��ن قبل ال ��وزارة ت�ضيف عل ��ى الترميز
�أُفق ًا عري�ض ًا �أمام هيئة البريد الفل�سطيني لتحقيق مزايا عديدة �أبرزها �إدارة حركة
المناطقي الفرعي �أربع خانات لتحمل رمز ال�شارع.
البريد ومعرفة م�سارات الرحالت البريدية داخلي ًا ودولي ًا ،والت�أكد من م�ستوى جودة
•ترقيم كافة المباني خارجي ًا ترقيم ًا ت�سل�سلي ًا وفق المعايير الدولية بطريقة تكاملية
الخدم ��ة البريدي ��ة المقدمة وتطوير نمط العم ��ل في النظام البري ��دي المعمول به،
وت�أخ ��ذ بعين االعتبار �أي تو�س ��ع م�ستقبلي .والمنهجية الت ��ي اعتمدت ت�ضيف على
حي ��ث يت�ضمن دعم الإدارة الإلكترونية والتعام�ل�ات الرقمية في تنظيم نظام عنونة
الترميز المناطقي الفرعي ورمز ال�شارع ثالث خانات لتحمل رقم المبنى.
حدي ��ث للم�شتركي ��ن لي�ساعد في �سرعة عملية الفرز وتحدي ��د مواقع الم�شتركين في
•الترقيم الداخلي لكافة المباني التي فيها �أكثر من م�سكن �أومن�ش�أة.
زم ��ن قيا�سي ،فلكل مبنى عنوان ورمز بريدي ول ��كل منزل �أو من�ش�أة �أو مركز تجاري
تكتف بلدي ��ة رام اهلل بتوفير كاف ��ة متطلبات العن ��وان البريدي وببن ��اء منهجية
ل ��م ِ
رقم ًا ي�سهل الو�صول �إليه.
الترمي ��ز ،ب ��ل ا�ستفادت من نظم المعلوم ��ات الجغرافية ال� �ـ ( )GISلتطوير تطبيق
تفاعل ��ي ا�ستعالمي ن�شر على موقع الوزارة والبلدي ��ة ،ويمكن الو�صول �إليه من خالل
�أهداف العنوان البريدي:
 .www.ramallah-gis.psيخ ��دم ه ��ذا التطبيق �س ��كان المدينة والمطورين
•تطوي ��ر نمط العم ��ل في النظام البريدي المعمول به ف ��ي دولة فل�سطين لت�سهيل
والهيئ ��ات المختلف ��ة في بحثه ��م عن �أي عن ��وان وا�ستعالمهم ع ��ن تفا�صيل خدمات
تبادل البريد والطرود مع العالم.
مح ��ددة .كذلك قامت البلدي ��ة بت�صوير كافة المباني وربطها م ��ع رموزها البريدية
•دعم الحوكمة الإلكترونية والتعامالت الرقمية في المنطقة.
لت�سهي ��ل اال�ستدالل على المواطنين .كما يوفر التطبيق خدمات المالحة البرية التي
•تنظي ��م نظام عنونة ي�ساعد في �سرعة عملية الف ��رز وتحديد مواقع الم�شتركين ت�ساع ��د في الو�صول لعنوان معين �أو خدمة مح ��ددة عن طريق ار�شادات االتجاهات
في زمن قيا�سي جد ًا.
المف�صل ��ة ،التي يزودها للم�ستخدم مع خرائط تو�ضيحية لم�سار الو�صول �إلى وجهته
•ل ��كل �شخ�ص عنوان وذل ��ك ب�إعطاء رمز بريدي ورقم لكل م�سك ��ن �أم من�ش�أة �أم ب�أق�صر الطرق �أو ب�أ�سرعها.
م�ؤ�س�سة ل�سهولة الو�صول �إلى موقعها.
•تي�سي ��ر توا�ص ��ل الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة والخا�ص ��ة فيم ��ا بينه ��ا ،وتوا�صلها مع بع ��د تبن ��ي وزارة االت�ص ��االت لمنهجي ��ة العنونة المقترح ��ة ،تم �ضم بلدي ��ة رام اهلل
للفري ��ق الوطني لإطار التب ��ادل البيني (زنار) وتم ت�شكيل لجن ��ة جديدة في الفريق
المواطنين.
تتول ��ى و�ضع خطة وطنية لتعميم منهجية العنونة و�إن�شاء �سجل عناوين وطني ،وذلك
متطلبات العنوان البريدي:
ب�إدارة الع�ضو الممثل لبلدية رام اهلل.
•الترمي ��ز المناطق ��ي الرئي�س ��ي :قام ��ت وزارة االت�صاالت بتطوي ��ر نظام وطني
فل�سطيني للترميز المناطقي يق�سم فل�سطين �إلى ت�سع مناطق بريد رئي�سة .على لأي ا�ستف�س ��ار �أو مقترحات ،يمكنكم التوا�صل م ��ع دائرة نظم المعلومات الجغرافية
وتكنولوجيا المعلومات .GIS@ramallah.ps
�سبيل المثال :الرمز المناطقي لمحافظة رام اهلل والبيرة هو (.)6
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ً
ذكرت قبالن به��ذا اال�سم كقرية في ال�سجل ومن حي ��ث الت�ضاري�س ،يالحظ �أن معظم البلدة تقع
العثماني ع��ام ( )1597-96م .ويلفظ بفتح على منطقة جبلية ذات ت�ضاري�س �صعبة ن�سبي ًا ،حيث
الأول والثان��ي والثال��ث و�ألف ون��ون .ولي�س تتراوح ارتفاعات البلدة بين ( )780 – 570متر.
هن��اك ما هو ثابت ح��ول ه��ذه الت�سمية� ،إ ّال
الخ�صائ�ص الديمغرافية للبلدة
�أن هن��اك رواي��ة �شفوي��ة تقول ب���أن الأزعر
م�ؤ�س���س البلدة ،عر�ض عليه م��ن قبل الوالي ع ��دد �سكانه ��ا كبي ��ر ن�سبي� � ًا مقارنة م ��ع التجمعات
العثمان��ي ع��دة �أماك��ن للإقامة فيه��ا فوافق ال�سكاني ��ة المحيط ��ة ومترامي ��ة الأط ��راف تبل ��غ
عل��ى موقع قبالن ،ومن هنا ج��اءت الت�سمية م�ساحته ��ا)  )20000دون ��م ،يت ��وزع �سكانه ��ا البالغ
عدده ��م ( )8097ن�سم ��ة ح�س ��ب تقدي ��رات الجهاز
بمعنى القبول والموافقة.
المرك ��زي للإح�ص ��اء الفل�سطين ��ي عل ��ى ج ��زء من
مجم ��ل الرواي ��ات ال�شفوي ��ة المتناقل ��ة والمعلومات م�ساحته ��ا ،حي ��ث تبلغ م�ساح ��ة المخط ��ط الهيكلي
التاريخية الموثق ��ة ،ت�شير ب�أن عمر البلدة ال يتجاوز للبل ��دة ( )2870دون ��م ،وتعتبر بلدة قب�ل�ان مركز ًا
خم�سمائ ��ة ع ��ام .وب�شكل �أق ��وى تمت عم ��ارة البلدة لعدة قرى وبلدات جنوب نابل�س هي( :يتما ،وتلفيت،
م ��ع بداية الن�صف الثاني من الق ��رن ال�ساد�س ع�شر وق�ص ��رة ،وجوري� ��ش ،وقري ��وت ،وال�ساوي ��ة ،واللبن
( ،)1550خا�ص ��ة �أن فل�سطين كانت قد دخلت تحت ال�شرقي ��ة ،وجال ��ود) ،ويبل ��غ �إجمال ��ي ع ��دد �سكان
الحك ��م العثماني من ��ذ ( ،)1517والبد �أنه قد جرت التجمع ما يقارب ( )30000ن�سمة.
ً
تغي ��رات وتح ��والت �سكانية م ��ع دخول الب�ل�اد عهدا قبالن في عهدها الحا�ضر
جديد ًا ،وا�ستمرت البلدة في التطور واالزدهار.
الجانب التعليمي:
الخ�صائ�ص الجغرافية (الموقع
يوج ��د فيها العدي ��د من المدار� ��س وريا�ض الأطفال
والت�ضاري�س)
وهي (مدر�سة ذكور قب�ل�ان الثانوية ،ومدر�سة بنات
تق ��ع بل ��دة قبالن عل ��ى بعد ت�سع ��ة ع�ش ��ر كيلومتر ًا قب�ل�ان الثانوية ،ومدر�س ��ة ذكور قب�ل�ان الأ�سا�سية،
جنوب ��ي �شرق ��ي مدين ��ة نابل� ��س و�أربعي ��ن كيلومتر
�شمال ��ي مدين ��ة القد� ��س ،وترتف ��ع ( )1937قدم� � ًا
ع ��ن �سطح البحر .ويحيطها م ��ن ال�شمال بلدة بيتا
وم ��ن الجنوب قري ��ة تلفيت ومن الغ ��رب قرى يتما
وال�ساوي ��ة واللب ��ن ال�شرقي ��ة ومن ال�ش ��رق جوري�ش
واو�صرين وعقربا .تقوم البلدة على عدة مرتفعات
وتالل تحت امتداد جبل «الظهرة» الذي يقبع خلف
البلدة من ال�شرق .و�إلى ال�شرق منه �أي�ض ًا يقع جبل
الركب ��ة (والمعروف بجبل المق ��ر) وهو ثالث قمم
جبال نابل�س ويرتفع ( )891متر.
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ه�شام الأزعر

رئي�س بلدية قبالن

ومدر�سة بنات قب�ل�ان الأ�سا�سية ،ومدر�سة الزهراء
الثانوي ��ة للبنات ،ومدر�سة الرا�ش ��د الثانوية للذكور،
ومدر�س ��ة رواد المعرفة الخا�ص ��ة ،ومدر�سة �أحباب
�سلط ��ان الأ�سا�سية الخا�صة ،ومدر�س ��ة طيور الجنة
الأ�سا�سية الخا�صة ،ورو�ضة �أحباب �سلطان ،ورو�ضة
النور الحديثة ،ورو�ضة طيور الجنة).
�شه ��دت قبالن في الآونة الأخي ��ر تقدم ًا ملحوظ ًا في
المج ��ال التعليمي كم ًا ونوع� � ًا ،حيث كانت تعاني من
اكتظ ��اظ داخل الغ ��رف ال�صفية ،الأم ��ر الذي يعيق
عملي ��ة التعليم ع ��دا عن م�شاكل التدن ��ي في م�ستوى
التح�ص ��ل الدرا�س ��ي .ولك ��ن بع ��د �إن�ش ��اء مدر�س ��ة
ثانوي ��ة للبنات (الزه ��راء) ومدر�س ��ة ثانوية للذكور
(الرا�ش ��د) ب ��د�أت عق ��د الم�شكل ��ة ُتح ��ل عق ��دة تلو
الأخرى وم ��ع افتتاح ثالث مدار�س خا�صة في البلدة
�سرع ذلك ف ��ي �سير عجلة التق ��دم والنجاح لي�صبح
ع ��دد الم�ؤ�س�سات التعليمية في قب�ل�ان ت�سع مدار�س
منها �س ��ت حكومية وث�ل�اث مدار� ��س خا�صة وثالث
ريا� ��ض �أطف ��ال ،وه ��ذا ب ��دوره انعك�س �إيجاب� � ًا على
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي.

تجارب ونجاحات
الجانب الديني في قبالن:
يوجد فيه ��ا العديد من الم�ساجد وه ��ي (عثمان بن
عف ��ان ،وخالد بن الولي ��د ،و�أ�سامة بن زيد ،و�أبو بكر
ال�صديق ،وال�صالحي ��ن ،وال�شهداء ،ودار الأرقم بن
�أبي الأرقم) ،ومنذ �أمد بعيد يغلب على �أهالي البلدة
الطاب ��ع الدين ��ي واهتمامهم الملح ��وظ بتطوير هذا
الجان ��ب ،حي ��ث يوجد في قبالن �ست ��ة م�ساجد ودار
الأرقم بن �أبي الأرق ��م لتحفيظ القران والتي تخرج
�سنوي ًا فوج ًا جديد ًا من حفظة كتاب اهلل.
الجانب الثقافي الريا�ضي في البلدة:
يوجد ف ��ي قبالن منت ��دى ثقافي للخرجي ��ن ومكتبة
عام ��ة فعالة تحمل في جعبته ��ا العديد من الأن�شطة
الفني ��ة والترفيهية واالجتماعية ومرك ��ز ًا للحا�سوب
ُيعنى بتقديم الدورات الخا�صة في مجال الحا�سوب
لكاف ��ة الفئ ��ات العمري ��ة� ،أم ��ا م ��ا يخ� ��ص الجانب
الريا�ض ��ي فيوج ��د فيه ��ا ن ��ادي الق�سط ��ل الريا�ضي
و�أكاديمية الكراتية.
العائالت في قبالن:

واحد يعمل في الفترتين ال�صباحية والم�سائية
ال يكف ��ي ،لذا ا�ستدعى ذلك تعين جابي وقارئ
عدادات.
•تفعيل موقع البلدية و�إن�شاء �صفحة للبلدية على
�شبكة التوا�صل االجتماعي (في�س بوك (.
•تكليف �سائق �سي ��ارة النفايات بالإ�شراف على
العمل الميداني وتعين �سائق بديل.
•تعي ��ن �أمين و�أمين ��ة مكتبة للعمل ف ��ي المكتبة
على الفترتين ال�صباحية والم�سائية بال�شراكة
مع منتدى �شارك ال�شبابي لمدة �شهرين.
•�إن�ش ��اء مجل� ��س �شباب ��ي منتخب م�سان ��د لعمل
المجل�س البلدي.
•ارتق ��اء ت�صنيف بلدية قبالن م ��ن حيث الأداء
م ��ن الفئة (ج) �إلى الفئة (ب) ح�سب ت�صنيف
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات.
•تحدي ��ث الخطة اال�ستراتيجي ��ة التنموية لبلدة
قبالن.
•م�ش ��روع �إن�ش ��اء خط ��ة البن ��اء الم�ؤ�س�س ��ي مع
م�ؤ�س�سة ( )CHFالدولية.

العائ�ل�ات الأم ه ��ي (الأزع ��ر ،والأق ��رع ،والعمل ��ة ،ثاني ًا :مجال الم�شاريع والبنى التحتية:
وعاب ��د) وم ��ع تطور البل ��دة وازدي ��اد ع ��دد �سكانها ت ��م �إنج ��از العدي ��د م ��ن الم�شاريع الت ��ي احتاجتها
تف ��رع عنها عائالت �صغيرة وهي (�شحروج ،ومحمد البلدة وهي:
الح�سين ،و�آل ج ��ودة ،و�أبو �سالم ��ة ،و�آل فطاير...،
•تو�سعة �شارع العين و�إعادة بناء �سور نبيل نايف
وغيرها) حيث يوجد ديوان خا�ص لكل عائلة وفرع.
ق�سيم.
البلدية:
•�ش ��ق �شارع وا�صل من بيت ريا�ض �أني�س – بيت
زهدي نعيم (منطقة العمايير) بطول ()150
وتوج ��ت االنتخاب ��ات المحلية الأخي ��رة بلدية قبالن
ّ
متر.
بمجل� ��س بلدي جدي ��د تر�أ�سه ه�ش ��ام الأزعر وت�شكل
•ت�أهيل وتعبيد ال�ش ��ارع الغربي – مدخل البلدة
م ��ن (فواز �إبراهيم �أبو زين ��ة ،وب�شير مو�سى العملة،
بطول ( )540متر ًا.
وجا�سر �صبحي حم ��دان عابد ،وجا�سر يو�سف خليل
المديرية (�ألعاب القوى).
•�إن�ش ��اء حاووز م ��اء لمدر�سة الزه ��راء الثانوية
نج ��م ،وبا�س ��م عاي� ��ش �أزع ��ر ،ومفل ��ح ن ��ادي �أقرع،
للبنات.
رابع ًا :المجال االجتماعي:
وب ��ركات عبد الحفي ��ظ �أقرع ،ويو�س ��ف فريز عملة،
•م�شروع عداد الدفع الم�سبق للمياه.
•ح�صول بلدية قبالن على �أف�ضل �أداء في مجال
وخيرية حمدان عابد ،وفاطمة عبد الوحيد �أزعر).
الت�أهيل المجتمعي.
ثالث ًا :مجال التعليم:
وب ��دء المجل�س البلدي ف ��ور ا�ستالمه مهام ��ه بت�أدية
•تنظيم الرحالت المجانية للمعاقين والحاالت
•تكري ��م الطلب ��ة المتفوقي ��ن ف ��ي المدار� ��س
واجب ��ه تج ��اه بلديت ��ه وبلدته ،ف ��كان ل ��ه العديد من
االجتماعية الم�سجلة في ال�ش�ؤون االجتماعية.
الخا�صة والحكومية.
الب�صمات على كافة المجاالت والأ�صعدة نذكر منها:
•م�شروع التعديل البيئ ��ي لبع�ض حاالت الإعاقة
•م�شاركة ودعم المدار� ��س الخا�صة والحكومية
بالتعاون مع جمعية ال�شبان الم�سيحية.
�أو ًال :مجال العمل في البلدية:
وريا� ��ض الأطف ��ال ف ��ي كاف ��ة ن�شاطاته ��ا
وفعالياتها.
•تنظيم حفالت لتكري ��م الأمهات بمنا�سبة يوم
•ا�ستحداث نظ ��ام الطلبات وو�ضع �آلية لتنفيذها
المر�أة.
•البدء في م�شروع مجل�س الآباء الموحد.
ومتابعتها وتقييمها ب�شكل �أ�سبوعي.
•تنظيف المقابر.
•ا�ست�ضاف ��ة الأن�شط ��ة الريا�ضي ��ة عل ��ى م�ستوى
•تعي ��ن جابي وقارئ ع ��دادات ،لأن وجود جابي
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بداية ال بد من الت�أكيد عل ��ى �أن الم�س�ؤولية لي�ست
كلم ��ة تقال �أو خاطرة عاب ��رة نتفوه بها �أو من�صب
�شكلي ن�ستغل ��ه لن�سوق �أنف�سن ��ا� ،إنما هي ممار�سة
وفعل دائم في خدمة المجتمع ومعرفة دائمة بكل
تفا�صي ��ل العم ��ل ،و�إن الم�س� ��ؤول ه ��و موظف عند
ال�شع ��ب ولي�س العك�س .وال يج ��وز ت�أليه الأ�شخا�ص
فالم�س� ��ؤول لي� ��س ل ��ه �أي ف�ض ��ل على وطن ��ه و�إنما
الأوطان هي �صاحبة الف�ضل على �أبنائها.

�أرا�ضيه ��ا بي ��ن مناط ��ق ال�سهل الداخل ��ي وجبال
الخلي ��ل ،حيث اله�ضاب و�سف ��وح الجبال ،وتعتبر
حلق ��ة الو�ص ��ل بين ق ��رى وبلدات الخ ��ط الغربي
لمحافظة الخليل ،وتبلغ م�ساحة البلدة التاريخية
( )37,000دونم ت�صل حدودها الغربية �إلى بيت
جبرين من الق ��رى التي اغت�صبت عام ()1948
واغت�ص ��ب معها ما يزيد ع ��ن ( )17,000دونم ًا
م ��ن �أرا�ض ��ي اذن ��ا الغني ��ة ب�سهوله ��ا الخ�صب ��ة
وينابيعها العذبة.

رئي�س بلدية �إذنا

من �إخط ��ار بالهدم �أو التوقف عن البناء لم�ساكن
ت�ضم عائالت ون�ساء و�أطفال.

وبل ��غ ع ��دد �س ��كان بل ��دة �إذن ��ا ( )26000ن�سمة،
يعمل ��ون ف ��ي الوظائ ��ف الحكومي ��ة والخا�ص ��ة
والتجارة والزراعة والعمل داخل الخط الأخ�ضر،
وتعان ��ي �إذنا من �ضي ��ق م�ساح ��ة �أرا�ضيها ب�سبب ويمتاز �سكان البل ��دة بعالقاتهم المتينة وتعاونهم
م�ص ��ارة االحت�ل�ال معظمه ��ا ،وه ��ي محاطة من عل ��ى الخير بين �شتى العائ�ل�ات فجميعهم �أن�ساب ًا
الغرب والجن ��وب الغربي بج ��دار ال�ضم والف�صل و�أ�صهار ًا متحابون.
العن�ص ��ري وم ��ن ال�شم ��ال طري ��ق التفافي خا�ص
بالم�ستعمرات الإ�سرائيلية ومن ال�شرق م�ستعمرة بلدية �إذنا وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني:
(ادورا) والك�سارة الإ�سرائيلية.
تعتبر بلدية �إذنا �أم الم�ؤ�س�سات في البلدة والراعي

وعلي ��ه ف�إن الهيئ ��ات المحلية هي حج ��ر الأ�سا�س
في بن ��اء الوطن ،و�إن دعمها عل ��ى كافة الأ�صعدة
ال�شعبي ��ة والر�سمي ��ة ه ��و واج ��ب وطن ��ي ،و�إيمان
المجتمع بقد�سية ر�سالتها هو �أ�سا�س نجاحها .و�إن
هم البلديات هو ه ��م الوطن ،ومهنية الم�ؤ�س�سات
والعدال ��ة وال�شفافي ��ة ه ��و الخيار ال ��ذي يجب �أن
ننح ��از له ،ولنقلها ب�صوت عالٍ  :عمار يا فل�سطين
ي ��د ًا بيد نبن ��ي ونحمي هذا الوط ��ن ونحافظ على
�إذنا وجدار ال�ضم والف�صل العن�صري:
�أمن ��ه وا�ستق ��راره وعل ��ى مق ��درات ه ��ذا ال�شعب
االقت�صادية وعلى ن�سيجه ال�سيا�سي واالجتماعي .ب ��د�أت قوات االحتالل ببناء جدار ال�ضم والف�صل
العن�صري على �أرا�ضي بل ��دة �إذنا عام (،)2004
وبل ��دة �إذنا طيب ��ة ب�أهله ��ا الذين يمت ��ازون بكرم الذي امتد على م�ساف ��ة ( )8250متر ًا من �شمال
وعطاء الف�ل�اح و�شهامة العرب ��ي .وهم �أهل نخوة البل ��دة �إلى جنوبه ��ا مدمر ًا مئ ��ات الدونمات من
ي�صنع ��ون م ��ن ال�صخ ��ر ع�س�ل� ًا وم ��ن الم�ستحيل �أرا�ضيه ��ا الزراعية م�ؤدي ًا �إل ��ى اقتالع المئات من
حقيق ��ة وال�ضرب ��ات تقويهم وال تق�س ��م ظهورهم �أ�شج ��ار الزيت ��ون وتدمي ��ر الع�ش ��رات م ��ن ينابيع
وهم جنود مجهولون في كل ميادين الحياة.
المي ��اه و�آب ��ار الجم ��ع وم�ص ��ادرة ( )4000دونم
ت�ض ��اف �إل ��ى ( )70001دون ��م �ص ��ودرت ع ��ام
و�أ�شن ��ة الكنعاني ��ة الأ�ص ��ل ذات الطاب ��ع العرب ��ي
( ،)1948وق ��د كان لبن ��اء ج ��دار ال�ضم والف�صل
الأ�صي ��ل ،والتي حرفت �إلى �إذن ��ا بمعنى ال�صالبة
العن�صري �أث ��ار كارثية على �سكان البلدة ،فعالوة
والق ��وة ...والتي كان ��ت ت�شكل خط الدف ��اع الأول
عل ��ى ما �سب ��ق �أدى بن ��ا�ؤه �إلى تهجي ��ر العديد من
للخ ��ط الغرب ��ي في محافظ ��ة الخلي ��ل وبها دارت
العائ�ل�ات وم�ص ��ادرة المراعي و�إل ��ى زيادة ن�سبة
المعارك و�سقط ال�شهداء والجرحى.
البطالة التي و�صلت �إلى ( )%35من الذين فقدوا
تترب ��ع بلدة �إذنا على ت�ل�ال قليلة االرتفاع يتراوح م�صدر رزقهم وتقطع ��ت بهم ال�سبل من �أ�صحاب
ارتفاعه ��ا بي ��ن ( )400-480متر ًا ف ��وق م�ستوى الأرا�ض ��ي والمزارعين ومرب ��ي الموا�شي والعمال
�سط ��ح البح ��ر ،وتعان ��ق م ��دن ياف ��ا وع�سق�ل�ان داخ ��ل الخط الأخ�ضر ،كم ��ا �أدى بناء الجدار �إلى
والمج ��دل عل ��ى ال�ساح ��ل الفل�سطين ��ي ،وتمت ��د تهدي ��د �سكان المناطق الغربية فال يكاد يخلو يوم
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املهند�س ها�شم اطميزه

الأول لمعظ ��م �أن�شطته ��ا وفعالياته ��ا ،حيث تتمتع
البل ��دة بوج ��ود العديد م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات الفاعلة
عل ��ى الم�ست ��وى المحل ��ي وعل ��ى م�ست ��وى الوطن
فمنها الجمعيات الخيرية والتعاونية والم�ؤ�س�سات
الن�سوية والأندية ال�شبابي ��ة ،كما يوجد في البلدة
العديد من المراكز الطبية والم�ؤ�س�سات التعليمة.
�إنجازات المجل�س البلدي الحالي:

و�ض����ع المجل�����س البل����دي ن�ص����ب عيني����ه ومنذ
ت�سلمه لمهام����ه بتاريخ ( )2012/11/6العمل
على النهو�ض بالمجتمع وتنفيذ م�شاريع حيوية
تلبي تطلع����ات و�آمال المجتمع المحلي بالرغم
من �ش����ح الإمكان����ات والم����وارد وقل����ة م�صادر
التمويل ،فقد قامت البلدية بتنفيذ العديد من
الم�شاريع الحيوية من ميزانيها الخا�صة وهي
على النحو الآتي:
•م�شروع �إن�ش ��اء مدر�سة ال�شهيد يا�سر عرفات
الأ�سا�سي ��ة بم�ساح ��ة �إجمالي ��ة ت�ص ��ل �إل ��ى
( )2000مت ��ر مرب ��ع بتكلف ��ة �إجمالية ت�صل

تجارب ونجاحات
�إل ��ى (� )2,000,000شيق ��ل وتت�سع لأكثر من
( )650طالب ًا وطالبة.
•م�ش ��روع تح�سي ��ن البيئ ��ة المدر�سي ��ة ،والذي
�شم ��ل معظ ��م مدار� ��س البل ��دة م ��ن �إن�ش ��اء
مقا�ص ��ف ومظالت ووحدات �صحي ��ة و�أ�سوار
وغيره ��ا م ��ن احتياج ��ات المدار� ��س بتكلفة
�إجمالية (� )300,000شيقل.
•تطوي ��ر �شبكة الكهرباء بتكلف ��ة ()500,000
�شيق ��ل لخدمة كاف ��ة مناطق البل ��دة ،والذي
�شم ��ل تركي ��ب �أعمدة وم ��د �شب ��كات التوزيع
و�إعادة ت�أهيل �أجزاء من ال�شبكة.
•�إعادة ت�أهيل الطرق (�أكتاف الطرق) بتكلفة
(� )500,000شيق ��ل ،و�شمل ��ت معظم �شوارع
البلدة بهدف تو�سع ��ة ال�شوارع والحفاظ على
الطرق المعبدة.
•م�ش ��روع بناء �أر�صفة لل�شوارع بهدف تو�سعتها
و�إعطائه ��ا المظه ��ر الح�ض ��اري الالئ ��ق في
�شارع المدار�س.
•�إعادة ت�أهيل و�صيانة مباني وممتلكات البلدية
والت ��ي �شملت �صيان ��ة مبنى البلدي ��ة وت�أهيل
مبن ��ى للدف ��اع المدني و�صيانة خ ��زان المياه
بتكلف ��ة �إجمالي ��ة و�صل ��ت �إل ��ى ()100,000
�شيقل.
كما نفذت البلدي ��ة العديد من الم�شاريع بالتعاون
مع جهات مانحة ،ومن هذه الم�شاريع:

ومجموع ��ة الهيدرولوجيي ��ن الفل�سطينيي ��ن تطلعات وطم ��وح المجتمع المحل ��ي وت�سير �ضمن
وبتمويل من المفو�ضية الأوروبية للم�ساعدات الخطة اال�ستراتيجية للبلدية ومن هذه الم�شاريع:
الإن�سانية (.)ECHO
•�إن�شاء مركز �صحي متطور ودار والدة �آمنة.
•ان�شاء خ ��زان مياه ب�سع ��ة ( )200متر مكعب
•م�شروع �إعادة ت�أهيل طرق داخلية.
ف ��ي منطقة بئ ��ر البلوطة بالتع ��اون مع اتحاد
•�إن�شاء مدر�سة �أ�سا�سية في المنطقة الجنوبية.
لجان العمل الزراعي.
•�إن�شاء موقف لل�سيارات.
•�إعادة ت�أهيل عيون مياه خلة محارب بالتعاون
•�إن�شاء مجمع خدمات.
م ��ع م�ؤ�س�س ��ة العم ��ل �ض ��د الج ��وع ()ACF
وبتمويل من (.)ECHO
•�إن�شاء مركز للدفاع المدني.
•المبا�ش ��رة بتنفي ��ذ م�ش ��روع �إع ��ادة ت�أهي ��ل
•�إعادة ت�أهي ��ل وترميم بع� ��ض المواقع الأثرية
الط ��رق الداخلية بالتعاون مع �صندوق تطوير
والتراثي ��ة ،الت ��ي تعب ��ر ع ��ن تاري ��خ البل ��دة
و�إقرا�ض البلديات بتكلفة ( )300,000يورو.
وح�ضارتها.
•تطوير �شبكتي المياه والكهرباء.
الإ�صالح الإداري:
•�إن�شاء �شبكة لل�صرف ال�صحي.
•على �صعي ��د الإ�صالح الإداري ق ��ام المجل�س
البل ��دي با�ستح ��داث العدي ��د م ��ن الدوائ ��ر
والأق�س ��ام ،التي عملت عل ��ى تح�سين الو�ضع
الإداري داخ ��ل البلدي ��ة وتطوي ��ر المخط ��ط
الهيكل ��ي ومنها(:دائ ��رة العالق ��ات العام ��ة
والإعالم ،وق�سم التخطيط و�إدارة الم�شاريع،
دائرة التنمية واال�ستثمار).
•العم ��ل على تو�سعة المخط ��ط الهيكلي للبلدة
في مناطق (ج).
•العمل على تثبيت �أحوا�ض التخمين في البلدة
لت�سهي ��ل �إنجاز معام�ل�ات المواطنين وتثبيت
الملكيات.

•�إنجاز م�شروع تعبيد الطرق الداخلية بالتعاون الأن�شطة والفعاليات:
مع �صن ��دوق تطوير و�إقرا�ض البلديات بتكلفة
نف����ذت و�شارك����ت البلدي����ة ف����ي العدي����د م����ن
�إجمالية و�صلت �إلى ( )275,000يورو.
•�إنج ��از م�ش ��روع ترمي ��م وتو�سعة عي ��ادة �إذنا الأن�شط����ة والفعاليات خالل العام الحالي ومن
الحكومي ��ة بالتع ��اون م ��ع م�ؤ�س�س ��ة �أني ��را هذه الأن�شطة:
م�شروع �إن�شاء مدر�سة ال�شهيد يا�سر عرفات الأ�سا�سية
وبتموي ��ل م ��ن ( )USAIDبتكلف ��ة �إجمالية
•حفل افتت ��اح عيادة �إذنا الحكومي ��ة بالتعاون
( )300,000دوالر.
مع م�ؤ�س�سة �أني ��را والوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية (.)usaid
•�إع ��ادة ت�أهي ��ل �أكت ��اف الط ��رق بالتع ��اون مع
وزارة الحكم المحلي �ضمن الم�شروع الطارئ
•حف ��ل تكريم المتفوقين ف ��ي امتحان الثانوية
لم�ساعدة المناطق المت�ضررة من المنخف�ض
العامة (.)2013
الجوي بتكلفة (� )100,000شيقل.
•تنفيذ العديد من ور�ش العمل الخا�صة بتطوير
ً
•توري ��د حاوي ��ات نفاي ��ات �سع ��ة ( )270لت ��را
الخط ��ة اال�ستراتيجي ��ة للبلدي ��ة بالتعاون مع
ع ��دد ( )500حاوي ��ة بالتع ��اون م ��ع المجل�س
م�ؤ�س�سات البلدة والمجتمع المحلي.
الم�شترك لإدارة النفايات ال�صلبة.
•عق ��د العدي ��د م ��ن ور� ��ش العم ��ل واللق ��اءات
الجماهيري ��ة والت ��ي تخ�ص ت�سجي ��ل �أ�ضرار
•توري ��د عدادات كهرب ��اء م�سبق ��ة الدفع عدد
جدار ال�ضم والف�صل العن�صري.
( )2000ع ��داد بالتع ��اون مع �سلط ��ة الطاقة
الفل�سطينية.
�آمال وتطلعات
•م�شروع �إع ��ادة ت�أهيل نبع بئر البلوطة و�إعادة
ت�أهيل جزء من �شبكة المياه الداخلية بالتعاون ت�سعى بلدية �إذنا وب�شكل حثيث �إلى تجنيد التمويل
مع المجموع ��ة الطوعية الإيطالية ( )GVCال�ل�ازم لتنفي ��ذ الم�شاري ��ع الحيوي ��ة ،الت ��ي تُلبي
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تجارب ونجاحات

من ��ذ �أن غر�ست �أول �شجرة خوخ (برق ��وق) و�شجرة زيتون في �أرا�ضي القرية قبل
�آالف ال�سني ��ن كان �أجدادنا يعمرون هذه الأر�ض الطيب ��ة ،يرونها بعرقهم ،فتكبر
جذورها في �أعماق الأر�ض لتكون �شاهد ًا ب�أننا هنا ولدنا و�سنبقى �إلى ما �شاء اهلل،
فرغ ��م الجرح ال�ساكن فينا لي ��ل نهار ...والأجواء الملب ��دة والمنذرة بالأعا�صير،
فبلدتي حبيبتي لن �أهاجر منها �أبد ًا.

�أحمد عمر اجلمل

رئي�س جمل�س حملي بيت �سوريك

تقريب� � ًا ،والتي كان ��ت م�ست�أجرة من قبل الجي�ش الأردن ��ي قبل عام ( )1967وبعد
كب ��رت قريتنا يوم ًا و�أخ ��ذت تمتد من ال�شرق �إلى الغرب ومن ال�شمال �إلى الجنوب رحيله ��م عنه ��ا ا�ستعادها �أ�صحابه ��ا وقاموا بزراعة ق�سم كبي ��ر منها ،ومنذ ذلك
حت ��ى �أ�صبح ��ت في حا�ضرن ��ا هذا جوهرة م ��ن جواهر قرى �شمال غ ��رب القد�س الوق ��ت وهي مح ��ط �أطماع الإ�سرائيليي ��ن لل�سيطرة عليها نظ ��ر ًا لموقعها الحيوي
واال�ستراتيجي الهام.
نفخر ونعتز بجمالها و�شموخها.

تعتبر بلدة بيت �سوريك من القرى الأمامية في �شمال غرب القد�س والأقرب �إلى
مدينة القد�س التي تبعد عنها م�سافة ( )18كيلومتر و�أر�ضها تقع بمحاذاة خط
الهدنة البريطاني عام ( )1948من ثالث جهات وال يف�صلها عن مدينة القد�س
�س ��وى قري ��ة لفتا المحتلة ع ��ام ( ،)1948حي ��ث كانت فالح ��ات القرية يذهبن
�إل ��ى المدين ��ة المقد�سية �سير ًا عل ��ى الأقدام قبل ع ��ام ( )1967لبيع المنتجات
الزراعي ��ة وي�سلكن طريق ًا ت�سمى طريق المدينة ترتبط في الوقت الحالي ب�شارع
ت ��ل �أبي ��ب القد�س ،وب�صمود �أهله ��ا ا�ستطاعوا المحافظة عل ��ى ( )13000دونم
ثالث ��ة ع�شر �أل ��ف دونم من �أرا�ض ��ي القرية الت ��ي منها ( )%80م�ستغ ��ل زراعي ًا
والباقي قيد اال�ست�صالح.

ترتف ��ع بي ��ت �سوريك عن �سط ��ح البحر ( )850مت ��ر ًا وتمتد �أرا�ضيه ��ا على حدود
ع ��ام ( ،)1967تحدها قرية بدو من ال�شمال ومن الجنوب قرية الق�سطل وقالونيا
المحتلت ��ان عام ( )1967ومن الغ ��رب قرية �أبوغو�ش المحتلة وم ��ن ال�شرق قرية
النبي �صموئيل وبيت �إك�سا.
في حين يبلغ عدد �سكان القرية �أربعة �آالف وخم�سمائة ن�سمة و( )%60منهم كانوا
يعمل ��ون في �إ�سرائيل وهذا قب ��ل االنتفا�ضة المجيدة ،لكن الآن ال يتجاوز العاملون
في �إ�سرائيل ( )%2من �إجمالي عدد �سكان القرية.
�أما العائ�ل�ات والحمايل التي ينتمي �سكان البلدة �إليها ،تتخل�ص في ت�سع عائالت
�أ�سا�سية وهي:

ف ��ي العهد البريطاني عام ( )1948ت ��م ترحيل �أهل القرية عن موطنهم (بلدتهم
الأم قري ��ة بيت �شنا المحتلة) داخل الخط الأخ�ضر وتم احتاللها وهدمها وهاجر (الجمل ،وقنديل ،و�أبو�صب ��ح ،و�أبو�إ�سماعيل ،و�شقير ،وال�شيخ ،وعفالقة ،وبدوان،
منها �أهلها تاركين خلفهم �أكثر من ثالثين �ألف دونم ( )30000دونم من �سهولها ورداد) ،حيث تعد عائلتا الجمل وقنديل �أكبرها.
المزروعة بالقمح وال�شعير والذرة .وعند لجوئهم �إلى قريتهم الثانية بيت �سوريك
ف ��ي محافظة القد�س تم هدمها واقتحامها وتم احت�ل�ال وم�صادرة �أكثر من ثلثي وم ��ع بداية القرن الع�شرين وطلب ًا للقمة العي�ش هاجر العديد من �أبناء القرية �إلى
الأرا�ضي وتحولت �إلى خط هدنة ومنطقة حرام وقام �سكانها با�ست�صالح ما تبقى �أمريكا والبالد العربية المج ��اورة ،بالإ�ضافة �إلى الهجرة الداخلية في فل�سطين،
فقد �سكن بع�ضهم في مدن النا�صرة واللد طلب ًا للعي�ش.
من �أر�ض واعتا�شوا على ما �أنتجته من الخوخ والتين والعنب.
وف ��ي العهد الأردني عام ( )1967تم احتالل القري ��ة وهدمها للمرة الثانية ونزح المواقع الأثرية
عنه ��ا �أكثر م ��ن ن�صف �سكانه ��ا �إلى الأردن وم ��ا بقي منهم تم�سك بت ��راب �أر�ضه عن ��د دخولك القري ��ة ت�صافحك المنازل والبي ��وت القديمة ،الدال ��ة على عراقة
والتحق بظالل �أ�شجارها.
الما�ضي ،ومن �أهم الأماكن الأثرية هي:
وم ��ا يمي ��ز القرية �أنه ��ا تقع على �سل�سلة جب ��ال ت�شرف على الطري ��ق الرئي�س بين
القد� ��س وتل �أبيب وعلى مدينة القد�س م ��ن الجهة الغربية من �أرا�ضي دير يا�سين
ولفتا والق�سطل وقالونيا والنبي �صموئيل ،وهناك قمة جبل تقع في الجهة ال�شرقية
للقري ��ة وهي �ضمن منطق ��ة (ج) وتبعد عن البيوت ال�سكني ��ة م�سافة ( )100متر
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•مغ ��ارة بي ��ت �سوري ��ك :وهي مغ ��ارة قديم ��ة تمتاز بوج ��ود �صواع ��د وهوابط
بداخله ��ا ،ويعود �إليها �سب ��ب الت�سمية للقرية ،وتقع �ضم ��ن الأرا�ضي الواقعة
خلف جدار ال�ضم والف�صل العن�صري.
•مق ��ام ال�شيخ عب ��د العزيز :هو مق ��ام لولي يعتق ��د الأهالي بقد�سيت ��ه� ،إ ّال �أن

تجارب ونجاحات
ي ��د االحت�ل�ال لم تترك لهم مج ��ا ًال لزيارته ،ليقع حبي�س ًا خل ��ف جدار ال�ضم بالإ�ضافة �إلى �إبراز وم�شاركة المر�أة في �صنع القرار وتوفير الدخل لأ�سرهم.
والف�ص ��ل العن�صري ،ويكتفي الأهالي بالنظر �إلي ��ه من بعيد ويتذكرون الذي
�سابع ًا :المدار�س والتعليم:
كان ،فهناك كانت �أر�ضنا وكنا نذهب ون�أتي ،وكلنا �أمل في العودة يوم ًا.
•الرواق:بي ��ت قديم مهجور يتو�سط القرية جغرافي� � ًا ،يعود لإحدى العائالت ،يوجد في البلدة ثالث مدار�س وهي:
احت�ضن في �أروقت ��ه �أفراح الأهالي و�أحزانهم ،فكان بمثابة قاعة المنا�سبات الأولى :للذكور وهي لل�صف التوجيهي  /الأدبي والعلمي وهي تابعة لوزارة التربية
التي تعرف في وقتنا الحالي ،وال زالت �آثاره قائمة حتى الآن.
والتعليم وعدد طالبها ( )330طالب ًا.
•مقام ال�شيخ دروي�ش :وهومقام لرجل دين يقع قبره و�سط القرية.
•خ ��رب قديم ��ة :حيث يوجد �آث ��ار لمجموعة م ��ن الخرب منها خرب ��ة الجبل ،الثاني ��ة :مدر�س ��ة فل�سطين لذكور بي ��ت �سوريك الأ�سا�سية وع ��دد طالبها ()240
وق�ص ��ر العي ��ن وباب المجدد ،وق�ص ��ر وخربة لوزة ،وخرب ��ة الحو�ش ،وخربة طالب ًا.
البوابة ،وخربة المران ،وخربة الزوين.
الثالث ��ة :للإن ��اث وفيها �أي�ض� � ًا لل�صف التا�س ��ع ويتعلم فيه ��ا ( )600طالبة وعدد
المدر�س ��ات ( )32مدر�س ��ة وه ��ي تابعة لوكال ��ة الغوث الدولية ،وبع ��د ذلك تنتقل
الم�ؤ�س�سات في البلدة و�إنجازاتها
الإناث �إلى مدر�سة خارج القرية لتكملة الم�سيرة التعليمية.
�أو ًال :مجل�س محلي بيت �سوريك:
ثامن ًا :ريا�ض الأطفال:
ت�أ�س� ��س مجل�س محلي بي ��ت �سوريك �سنة ( )1997وكان ع ��دد �أع�ضائه �أحد ع�شر
•رو�ض ��ة بيارق الإيمان :وه ��ي رو�ضة خا�صة ويوجد به ��ا �أكثر من ( )80طف ًال
ع�ض ��و ًا غير منتخب ممثلين لكاف ��ة عائالت القرية وظل هذا المجل�س يدير �ش�ؤون
وطفلة.
البل ��دة حتى عام ( ،)2005حيث �أجريت انتخاب ��ات محلية وفق ًا للقانون ،ف�أ�صبح
•رو�ض ��ة الأوائ ��ل وه ��ي رو�ض ��ة ت�أ�س�س ��ت �سن ��ة ( )2010وبا�ش ��رت عملها في
منت�صف عام (.)2010
عدد �أع�ضاء المجل�س ت�سعة منهم �سبعة �أع�ضاء ذكور واثنين من الإناث.
ثاني ًا :جمعية بيت �سوريك للتنمية والتطوير الريفي:

تا�سع ًا :مركز �صحي بيت �سوريك:

ت�أ�س�س ��ت جمعي ��ة التنمية والتطوير الريف ��ي في بلدة بيت �سوري ��ك �سنة ( )2003وهوتاب ��ع لوكالة الغوث الدولية ويعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والتوعية
ال�صحية للمواطنين.
ويبلغ عدد �أع�ضائها ت�سعة �أع�ضاء
منه ��م �سبعة ذك ��ور وامر�أتان من نخب ��ة �أبناء وبن ��ات البلدة ،وكان م ��ن �أهدافها المرافق العامة في البلدة
الرئي�سة النهو�ض بم�ستوى القرية االجتماعي �إلى الأعلى ،وتم ترخي�صها من قبل
قط ��اع الكهرباء :ف ��ي العام ( )1977ب ��د�أ العمل بتمديد �شبكة الإن ��ارة في البلدة
وزارة الداخلي ��ة وتقوم بتقديم الخدمات الزراعية العام ��ة للمواطنين ،بالإ�ضافة
حت ��ى �أ�صبحت ت�شمل جميع مناطق البلدة ،وو�ضعه ��ا الحالي بحالة جيدة وتتوافر
�إلى مجاالت �أخرى.
خدم ��ة الكهرباء عل ��ى مدار ال�ساعة ،ويتولى الإ�ش ��راف والتح�صيل �شركة كهرباء
ثالث ًا :نادي بيت �سوريك الريا�ضي:
محافظة القد�س.
ت�أ�س� ��س �سن ��ة ( )2003ويبلغ عدد �أع�ضائه �أحد ع�شر ع�ض ��و ًا جميعهم من الذكور قط ��اع المياه :تم رب ��ط القرية ب�شبكة مياه ف ��ي عام ( ،)1982علم� � ًا ب�أن م�صدر
مياه القرية من �شبكة مي ��كاروت الإ�سرائيلية ،وذلك من خالل دائرة مياه ال�ضفة
ويهدف �إلى تطوير القطاع ال�شبابي والريا�ضي في البلدة.
الغربية.
رابع ًا :منتدى بيت �سوريك الجامعي:
الهات ��ف :ت ��م ربط البل ��دة بالهاتف في الع ��ام ( ،)2000وذلك بع ��د وجود �شركة
ت�أ�س� ��س �سن ��ة ( )2003ويبلغ عدد �أع�ضائ ��ه ت�سعة �أع�ضاء ويق ��دم جميع الأن�شطة
االت�صاالت الفل�سطينية حيث بلغ عدد خطوط الهاتف في البلدة ( )200خط.
والخدم ��ات التي له ��ا عالقة بالقط ��اع التعليم ��ي المتمثلة ف ��ي دورات تقوية لكال
�شبك ��ة الط ��رق :للبلدة مدخالن وهم ��ا (المدخ ��ل ال�شرقي �شارع ال ��واد الأ�صفر،
الجن�سين ،والندوات والمحا�ضرات ،و�إقرا�ض الطلبة ،وتوفير الكتب وغيرها.
المدخل الغربي �شارع الخلة).
خام�س ًا :جمعية الأ�سرة الفل�سطينية:
* الم�شاريع القائمة والمنفذة منذ �سنة ()2013 - 2005
ت�أ�س�س ��ت �سنة ( )2004وع ��دد �أع�ضائها �سبعة �أع�ضاء م ��ن الإناث ومجال عملها
تطوير الأن�شطة الن�سوية.
�سنة
الجهة
تكلفة الم�شروع
ا�سم الم�شروع
�ساد�س ًا :مركز ن�سوي بيت �سوريك:

ت�أ�س� ��س �سن ��ة ( )2006وعدد �أع�ضائ ��ه �سبعة �أع�ضاء جميعهم م ��ن الن�ساء ويقوم
المركز بالأعمال الن�سوية المختلفة
كالتطري ��ز والن�سي ��ج وت�صني ��ع المعلب ��ات والمعجن ��ات ودورات التعلي ��م للخياطة

م�شروع تنك الماء
تو�سيع وت�أهيل �شبكة
الكهرباء

بالدوالر

الممولة

التنفيذ

10,000

المالية

2005

�شركة كهرباء
محافظة
القد�س

2006

85,000
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م�شروع ال�شارع الرابط
(�شارع الواد الأ�صفر ب�شارع 14,000
الروي�س)
�شراء قطعة �أر�ض لتو�سيع
22,000
المدر�سة الجديدة
م�شروع الطرق الداخلية

80,000

م�شروع ا�ست�صالح �أرا�ض
خلف الجدار
م�شروع ت�أهيل �شارع ال�شهيد
250,000
يا�سر عرفات
م�شروع تجميل مدخل
66,000
القرية
75,000

م�شروع �أ�سوار مدخل البلدة 75,000
م�شروع الآبار المنزلية

105,000

م�شروع �شارع بيت �سوريك
–بدو(مدخل القرية)

االغاثة
الزراعية
المجل�س
المحلي
بنك التنمية
الإ�سالمي

2006
2006
2007

ال�صليب الأحمر 2007
مجل�س الوزراء

2008

بكدار

2008

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات
الحكومة
اليابانية

2008
2008

400,000

وزارة الأ�شغال

2009

بناء طابق �إ�ضافي للمجل�س 100,000

مو�س�سة()CHF
الدولية

2009

م�شروع مختبر حا�سوب

21,000

م�شروع مدر�سة ذكور بيت
�سوريك

750,000

م�شروع تعبيد الطرق
الداخلية

220,000

م�شروع طريق المدر�سة
الجديدة

74,015

م�شروع ت�أهيل وتعبيد
ال�شارع الرئي�سي في القرية 190,000
(تكملة)

 | 50جملة احلكم املحلي  -العدد  - 17كانون �أول 2013

م�ؤ�س�سة كريتف 2009
التربية والتعليم
� /صندوق
الأق�صى
وزارتي المالية
2010
والحكم المحلي
�صندوق تطوير
2010
و�إقرا�ض
البلديات
2010

الم�صرف
العربي للتنمية
� /صندوق
الأق�صى

2011

م�شروع �آلية متعددة
اال�ستخدام و�إعادة ت�أهيل
نادي بيت �سوريك
م�شروع �شبكة مياه مع
800,000
خزانات للمنطقة (بيت
�سوريك)
ترميم مدر�سة بيت �سوريك
200,000
الثانوية
52,000

م�شروع ت�أهيل طرق داخلية

250,000

م�شروع ت�أهيل وتعبيد طرق

74,000

م�شروع بناء جدران
ا�ستنا دية

108,975

م�شروع بناء قاعة متعددة
الأغرا�ض

52,000

البنك الدولي

2011

الفرلنديين /
�سلطة المياه
الفل�سطينية

2011

USAID
USAID
�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات
UNDP
البنك الدولي

/2012قيد
التنفيذ
2012
2012
2013
 /قيد
التنفيذ
2013

االحتياجات (الم�شاريع المطلوبة):
•تو�سي ��ع المخط ��ط الهيكل ��ي نظر ًا لالزدح ��ام ال�سكان ��ي في القري ��ة والبناء
الع�شوائ ��ي ،نتيج ��ة �ضيق م�ساح ��ة المخطط الهيكلي والبالغ ��ة ( )900دونم
فقط ،في حين م�ساحة البلدة التاريخية ( )13000دونم ًا.
•م�شروع �إن�شاء �شبكة �صرف �صحي.
•م�شروع �إن�شاء مدر�سة بنات بيت �سوريك الثانوية.
ً
•�سيارة نفايات ،وذلك نظر ًا لقدم ال�سيارة الموجودة حاليا وزيادة م�صروفات
ال�صيانة ،فعمرها �أكثر من (� )12سنة ،وتحتاج ل�صيانة ب�شكل يومي.
•ت�أهيل المقاطع المتبقية من المداخل الرئي�سة (ال�شرقي والغربي للبلدة).
•ت�أهيل و�شق بع�ض الطرق الداخلية في البلدة وهي:
(�ش ��ارع مدر�سة بنات بي ��ت �سوريك الأ�سا�سية ،و�ش ��ارع الرابط منطقة المجل�س،
و�ش ��ارع عبد الق ��ادر الح�سيني ،و�شارع الرابط طريق الروي� ��س ومنطقة المنزلة،
و�شارع الرابط منطقة الواد الأ�صفر ب�شارع الخلة).
ن�أم ��ل �أن نرتقي بم�ست ��وى البلدة و�أفرادها ،ون�س� ��أل اهلل �أن نكون يد ًا واحدة حتى
تزدهر بلدتنا وتبقى ت�سير دوم ًا �إلى الأمام.
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قفي��ن بل��دة تتبع محافظ��ة طولكرم ،حيث تعتب��ر ح�سب الم�ص��ادر التاريخية م��ن �أقدم بلدات
المنطق��ة ،يوج��د فيه��ا �آثار لق��رى مندث��رة ومقابر قديمة ج��د ًا مث��ل فرا�سين و�شم�سي��ن و�أبو
الرجم��ان ،ويرج��ع �سب��ب ت�سمية قفي��ن �إلى كلم��ة �آرامية تعني مدين��ة ال�صخور ،وبه��ا مقامات
عديدة منها مقام ال�شيخ عثمان ومقام ال�شيخ مجاهد ،وكانت قديم ًا معبر ًا رئي�س ًا للقوافل.

ماهر ُطعمة
رئي�س البلدية

تق ��ع �شم ��ال مدين ��ة طولكرم عل ��ى بعد ع�شري ��ن كيلومت ��ر ،وهي موق ��ع متو�سط في الو�ضع ال�صحي:
فل�سطي ��ن بين ال�سه ��ل ال�ساحل ��ي غرب� � ًا ،والمرتفع ��ات ال�شرقية والو�سط ��ى �شرق ًا،
يوج ��د ف ��ي البل ��دة عي ��ادة �صحية واح ��دة تابع ��ة ل ��وزارة ال�صحة تق ��دم الخدمات
عل ��ى طري ��ق القواف ��ل التجارية القديم ��ة بي ��ن �سورية وم�ص ��ر ،وهذا الموق ��ع م ّيز
للمواطني ��ن في الحاالت العادية ،والطارئة تحول �إلى مدينة طولكرم بم�سافة ()20
البل ��دة وجعلها قبلة �أنظ ��ار الفاتحين وممر جيو�شهم ،البل ��دة محاطة بالجبال من
كيل ��و متر.والبلدة بحاجة ما�سة �إلى عي ��ادة �صحية �أخرى ومركز طبي متقدم ،علم ًا
جمي ��ع االتجاهات ما عدا جهة الغ ��رب ،التي تطل على ال�سه ��ل الداخلي وال�ساحلي
�أن ��ه يوجد عي ��ادات خا�صة لأطباء من البلدة في مجال الط ��ب العام والأ�سنان توفر
لفل�سطي ��ن ،وت�شته ��ر البلدة ب�أ�شجار الزيت ��ون بن�سبة ( )%80م ��ن �أرا�ضيها ،وتمتاز
الخدمة للمواطنين وت�سهل عليهم الخدمة الطبية بدل الذهاب للمدينة.
بج ��ودة زيته ��ا الذي ي�سعي محبو زيت البك ��ر ال�صافي �إلى اقتنائ ��ه لجودته العالية،
ب�سب ��ب العناية الفائقة ب�شجرة الزيتون وطرق الع�ص ��ر الحديثة والمثالية كما يقول الو�ضع االجتماعي:
المثل «من ال�شجر للحجر».
بل ��دة قفي ��ن كبقية الن�سي ��ج الفل�سطيني مجموعة م ��ن العائالت العريق ��ة والأ�صيلة
وف ��ي ع ��ام ( )1922بلغ عدد �سكان البلدة (� )800شخ�ص� � ًا ،وفي عام ( )1931بلغ ب�أ�صال ��ة ه ��ذه البلدة المتمي ��زة وهي (هر�ش ��ة ،وطعم ��ة ،و�صباح ،وعم ��ار ،وكتانة،
( )1085ن�سم ��ة ،وفي ع ��ام ( )1961بل ��غ ( )2457ن�سمة ،وفي عـ ��ام ( )1997بلغ وعمارن ��ة ،وعجولي ،وزبن ،و�سوداح) تتميز بن�سيجها االجتماعي المتين والت�صاهر
بين عائالتها والعالقة المتميزة.
( )7000ن�سمة ،وحالي ًا بلغ ( )11000ن�سمة.
ويتمي ��ز �أهلها بانتمائهم وحبهم لأر�ضهم ودينه ��م� ،إذ يوجد فيها �ستة م�ساجد ،في
الو�ضع التعليمي:
حين �صراعهم مع االحتالل �أوجد عندهم عن�صر التحدي للوجود على هذه الأر�ض
•تحتوي البلدة على �ست مدار�س للذكور والإناث ،بالإ�ضافة �إلى مدر�سة �سابعة
والعناية بها ،وخ�صو�ص ًا بعد �أن ق�ضم جدار ال�ضم والف�صل العن�صري خم�سة �آالف
تابع ��ة لتجمع العكابة الذي تم دمجه للبلدة من ��ذ عام ( )2011ومجموع عدد
الط�ل�اب ف ��ي المدار�س ( )2500طال ��ب وطالبة ،وهي ث�ل�اث مدار�س للذكور دونم من �أرا�ضيها.
وث�ل�اث للإناث بكافة المراحل ،وق ��د قامت البلدية ب�شراء قطعة �أر�ض و�سيتم
بن ��اء مدر�س ��ه للإناث ل�سد حاج ��ة البلدة لزي ��ادة عدد الطالب و ِق ��دم البناء
للمدر�سه الأ�سا�سية للبنات.
• ُتخ ��رج ه ��ذه المدار�س �سنوي ًا ما يزي ��د عن ( )130طالب� � ًا متميزين ب�أدائهم،
ويتمي ��ز ط�ل�اب البل ��دة بعالماتهم العالي ��ة على م ��دار ال�سنين عل ��ى م�ستوى
محافظ ��ة طولكرم� ،إذ تخرج في مدر�سة قفين له ��ذا العام طالبة من الع�شرة
الأوائ ��ل بال�ضف ��ة الغربية وه ��ي (اينا�س ف�ض ��ل عمارنة)� ،إ�ضاف ��ة �إلى التميز
بالعالمات العليا بم�ستوى الت�سعين ��ات ،فكانت ن�سبة النجاح للطالبات العلمي
له ��ذا الع ��ام ( )%100ون�سبة الطلبة ف ��وق معدل ( )90تتج ��اوز ( ،)95%مما
يعك� ��س ذكاء �أبنائه ��ا وقدرة وكف ��اءة مدار�سه ��ا ومدر�سيها ...وتق ��وم البلدية
�سنوي� � ًا بعمل احتفال تكريم
للناجحين والمتفوقين بالثانوية العامة وكان حفل الجدار والأ�ضـرار:
ه ��ذا العام ( )2013متميز ًا جد ًا بالإع ��داد والتنظيم والح�شد والح�ضور على
م�ستوى المحافظة ،وذلك ت�شجيع ًا للطالب وحث ًا لهم وللأجيال القادمة لإتباع تعتب ��ر البلدة من �أكث ��ر البلدات المت�ضررة م ��ن جدار ال�ضم والف�ص ��ل ال ُعن�صري،
نف�س النهج للتقدم العلمي والثقافي في البلدة.
حي ��ث تم م�صادرة خم�س ��ة �آالف دونم خلف الج ��دار ،بالإ�ضافة �إل ��ى �ستمائة دونم
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ت ��م تجريفها و�شق الجدار منها .وكانت �أرا�ض ��ي قفين التاريخية ت�صل �إلى ال�ساحل
الفل�سطين ��ي ،فمنذ احت�ل�ال ( )1948تم اقت�ضام جزء كبي ��ر من �أرا�ضيها
وجاء جدار ال�ضم والف�صل العن�صري ،ليكمل البقية لتذهب ال�سهول وتبقى
الجب ��ال العالية بعلو �إرادة �أبن ��اء قفين على �أن نكون و�أن نعمل بكل ما اوتينا
من قوة للحفاظ على م ��ا تبقى ورف�ض وتحدي االحتالل ،الذي ي�سعى يومي ًا
لت�ضييق الخناق عل ��ى �أهالي البلدة لإبعادهم عن �أرا�ضيهم وخ�صو�ص ًا التي
خلف الجدار ليت�سنى له التهامها بعد �أن يتركها �أهلها ب�سبب المعاناة.
الن�شاطات االقت�صـادية:

رغ ��م حاجة البلدة �إلى �إ�صالح وم�شاريع بنية تحتية� ،إ ّال �أنه يوجد فيها بنية
تحتية تتميز بالآتي:
� .1شبك ��ة مي ��اه متكاملة مع حاووز ع ��دد ( )2مع بئر ارتوازية ت ��م �إن�شا�ؤها
(.)1980
� .2شبكة كهرباء قطرية لكافة �أرجاءالبلدة تم �إن�شا�ؤها منذ (.)1987
� .3شبكة �شوارع بطول ( )15كيلومتر ًا معبدة.
� .4س ��ت مدار� ��س للذكور والإن ��اث ،بالإ�ضاف ��ة �إلى مدر�سة �أخ ��رى لمنطقة
العكابة التي تم دمجها بالبلدة.

تعتمد البل���دة اعتماد ًا كبير ًا على الأر�ض ،حيث �أن ( )%80من �أرا�ضيها
مزروع���ة ب�أ�شج���ار الزيت���ون ،حيث يعتب���ر المو�س���م الرئي�س���ي بالبلدة،
وتبل���غ �إيرادات البل���دة من الزيتون ( )3ماليي���ن دوالر ،وب�سبب الجدار
وم�ص���ادرة العديد من الأرا�ضي وعدم مق���درة المزارعين على الو�صول
�إل���ى �أرا�ضيهم فقد فق���دت البلدة المورد االقت�ص���ادي الرئي�سي.وتعتمد
البل���دة كذل���ك على الأي���دي العامل���ة المتميزة بمه���ارة �أبنائه���ا وب�سبب
الجدار والإغالقات فقدت البلدة المورد االقت�صادي الثاني فيها ،وتكون
بذلك فقدت ( )%85من مواردها.
ولكن مقدرة الإن�سان الفل�سطيني على التكيف و�إرادته التي ال تنقطع وتحديه
للواق ��ع جعله يبحث عن موارد وطرق و�آليات للثبات على هذه الأر�ض .وهذا
ما ح�صل مع �أهالي البلدة فكل الم�ضايقات وم�صادرة الأرا�ضي واالغالقات م�شاريع بحاجة �إليها البلدة ،تتلخ�ص بالآتي:
ومن ��ع العمال من الو�صول للداخل جعل عندهم التحدي للنهو�ض اقت�صاديا
•�إع ��ادة تعبيد وت�أهي ��ل �شوارع البلدة �سواء القديم ��ة �أو الممتدة ب�سبب التو�سع
بالبلدة ،فكان التوجه نحو العلم والتعليم �أو ًال ،مما ي�شكله من ا�ستثمار للكادر
العمراني.
الب�ش ��ري وال�شبابي بالبلدة و�أي�ض ًا التوجه لإن�شاء ن�شاطات اقت�صادية ال تقل
•�إن�شاء مركز خدمات جمهور متميز يليق بالبلدة وبعدد �سكانها.
�أهمي ��ة عن تلك الت ��ي في المدينة ،فب ��دء ًا من المحال التجاري ��ة والتموينة
•�إع ��ادة ت�أهيل �شبكة المياه ب�شكل كامل لقدمها في معظم المناطق وللحد من
وتج ��ارة الجمل ��ة �إلى مح�ل�ات المالب� ��س والور� ��ش ال�صناعية م ��ن حدادة
ن�سبة الفاقد.
و�ألمنيوم وم ��واد بناء ومزارع دواجن وم�سالخ ومعا�ص ��ر للزيتون و�صناعات
•تو�سعة �شبكة الكهرباء وال�ضغط العالي بمحولين �إ�ضافيين.
خفيف ��ة وحرفية وغيرها ،وذلك لتوفر كافة احتياجات الموطن و�إغنائه عن
•عم ��ل دوار على مدخ ��ل البلدة للحد من الحوادث المروري ��ة ،ولإيجاد مظهر
الو�ص ��ول للمدينه �إ ّال في حاالت �ضرورية ،...هذا بالإ�ضافة �إلى انتماء �أبناء
جمالي �إ�ضافي لمدخل البلدة المتميز.
البل ��دة المقتدرين ،الذين �سعوا �إلى �إن�ش ��اء �شركات وم�شاريع �إنتاجية تعمل
عل ��ى رفعة �ش�أن البل ��دة وت�شغيل الخبرات والمهارات م ��ن �أبنائها من عمال
•�إيجاد �أماكن ترويحية للمواطنيين وترفيهية للأطفال.
و�إداريين وفنيين ومهرة.
•بناء مدر�سة الإناث.
•بناء قاعات عامة لال�ستفادة منها للمواطنين.
البنية التحتية:
•�إيجاد مركزطبي متميز للمنطقة.
•ت�أهيل الملعب البلدي
ن�شاط��ات البلدي��ة و�إنجازاته��ا من��ذ توليه��ا مهامه��ا من��ذ
( )2012/11/10لغاي��ة تاريخ��ه ف��ي ع��دد م��ن المج��االت ومدى
مو�أمتها للخطة اال�ستراتيجية
 -1الطرق:

•ت ��م العمل عل ��ى م�شروع ترقيع الط ��رق التي كانت مدمرة ب�ش ��كل ملحوظ ،وقد
�أنفق ��ت البلدية عليه م ��ن مواردها (� )400000شيقل ،حي ��ث لم�س المواطنون
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الفائ ��دة من الم�شروع ،والأم ��ر الذي زاد التكلفة هو م ��ا ح�صل من فيا�ضانات
وتدمير �إ�ضافي للطرق مع العلم �أنه �إلى الآن توجد بع�ض المقاطع المدمرة من
الفيا�ضانات ،وبانتظار تمويلها من الأ�شغال العامة �أو الحكم المحلي.
•تم تنفي ��ذ مقطع الواد والطري ��ق بالقرب من المدر�سة الثانوي ��ة للبنين ،وهذا
الم�شروع من �ضمن م�شاريع ( ،)CHFتم تنفيذه خالل الفترة الحالية وبتكلفة
( )220ال ��ف دوالر ،وقد �ساهمت البلدية بتنفيذ �أعمال �ضرورية �أخرى لإكمال
الم�شروع ب�صورة مثالية من مواردها مثل:
•تم تـ�أهيل خط المياه وتجديده للمنطقه الخا�ضعه للم�شروع بطول ( )200متر،
وقد تم العمل على توفيرها من �سلطة المياه.
•الم�ساهمة بعمل الجدران المحاذية للواد والطريق للمت�ضررين.
•ت ��م عمل مب ��ادرة بالتعاون م ��ع ( )CHFلتركي ��ب �إ�شارات مروري ��ة وار�شادية
للط ��رق ،وقد ت ��م تركيبها عل ��ى غالبية الط ��رق لتحديد الأولوي ��ات والحد من
الحوادث.
•تم �شراء حاويات نفايات بال�ستيكي ��ة ب�سعر (� )220شيق ًال وتوفيرها للمواطن
ب�سع ��ر (� )100شيقل ،وتتحمل البلدية الفارق للم�ساهمة بالنظافة ويجري الآن
اح�ضار دفعة �أخرى لتوفيرها للمواطنين.
•ت ��م العم ��ل على �شق وت�أهيل �أكث ��ر من خم�س طرق ،واتخاذ ق ��رار ب�شق وتو�سعة
( )11طريق ًا �أخرى يجرى العمل على تنفيذها.
•ت ��م العمل على فرد ب�سكور� ��س وت�أهيل �أكثر من ( )20طريق� � ًا ومدخل ويجرى
العمل الآن على تكملة كافة الطرق.
•ت ��م تقديم مخططات لوزارة الحك ��م المحلي لطرق رابطة بين القرى والمدن،
لتنفيذه عن طريق ( )USAIDوهي طريق واد �سالم ظهر العبد وطريق قفين
العكابة� ،سيتم تنفيذها خالل العام القادم ح�سب وعد الحكم المحلي.
 -2المدار�س:

•ت ��م البدء ببناء غ ��رف �صفية وقد تم ا�ستدراج العط ��اءات الالزمه للتنفيذ من
م ��واد (وم�صنعية) ،ويجري الآن العمل على تنفيذ المطلوب �ضمن �آلية تمكننا
م ��ن عمل الالزم �ضمن الموارد المتاحة و�ضمن موازنة هذا العام وبداية العام
القادم وتقدر التكلفة من موازنة هذا العام (� )120000شيقل ،وتم توفير مبلغ
(� )50000شيقل من البنك كمنحة للم�ساعدة على �إنجاز هذه الغرف ال�صفية.
•ت ��م العمل عل ��ى ت�أهي ��ل غرفتي ��ن �صفيتي ��ن لتمكي ��ن المدر�س ��ة الأ�سا�سية من
�س ��د احتياجها بالع ��ام الجاري ولتخفي ��ف ال�ضغط على البلدي ��ة بعامل الوقت

ول�ضرورة �إنجاز المطلوب �ضمن الموازنة وتكلفة الت�أهيل بـ (� )15000شيقل.
•ت ��م عمل م�ش ��ارب للطالبات بالمدر�س ��ة الأ�سا�سية الدني ��ا بموا�صفات ع�صرية
ومظهر جمالي يليق بالمدر�سة.
•ت ��م مخاطب ��ة م�ؤ�س�س ��ة الأني ��را وتم ��ت الموافقة على بن ��اء �ست غ ��رف �صفية
للمدر�س ��ة الثانوية كانت مقدمة �سابق ًا ،ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذها هذا
العام.
•تم العمل على ق�صارة �أ�سوار المدر�سة الخارجية بالق�صارة الت�شكيلية ،لإ�ضفاء
مظهر جمالي عليها ولمدخل البلدة.
•تم متابع ��ة تنفيذ بناء المدر�سة الجديدة المقدم ��ة �سابق ًا لوزارة التربية ،وتم
الوعد بالب ��دء ب�إجراءات التنفي ��ذ �ضمن المنحة النرويجية من ��ذ �شهر �أكتوبر
لهذا العام.
•ت ��م دعم المدر�س ��ة الأ�سا�سي ��ة الدنيا والعلي ��ا بعمل مظالت بتكلف ��ة ()5000
�شيقل.
� -3شبكة المياه:

•تم مخاطبة ال�سفارة اليابانية بالحاجة �إلى ت�أهيل مقاطع من �شبكة المياه ،وقد
تمت زيارة الوفد الياباني وتمت المتابعة معهم والموافقة على تمويل الم�شروع
بقيمة ( )120000دوالر ،والآن الم�شروع في مرحلة �إعداد المتطلبات الالزمة
للتنفيذ ونتوقع تنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
•ت ��م مخاطبة �سلطة المياه ب�ضرورة ت�أهيل �شبكة المي ��اه لتقليل الفاقد ،وقد تم
�إدراج م�ش ��روع ت�أهيل �شبكة المي ��اه بقيم ��ة ( )600000دوالر �ضمن الم�شاريع
ل�سلطة المياه للعام القادم.
•ت ��م العم ��ل على �إعادة ت�أهي ��ل خط المي ��اه لمنطقة المقب ��رة والمناي�ص بطول
( )600متر ،وذلك بتوفير منحة من �سلطة المياه.
•ت ��م عم ��ل درا�سة منهجية لتحديد قيم ��ة الفاقد ب�شبكة المي ��اه لمدة �شهر ،وقد
تحدد الفاقد بن�سبة (.)%34
� -4شبكة الكهرباء:

•تم �شراء محول جديد للطوارئ بمبلغ (� )50000شيقل ،من موازنة البلدية وتم
توفيره من بلدية طولكرم.
•تم ت�سديد ثمن محول كان قد تم ا�ستعارته قديم ًا من بلدية دير الغ�صون ب�سبب
طاريء ،والبالغ (� )45000شيقل.
•ت ��م العمل عل ��ى �إ�صالح المحول القديم المعطل ،ال ��ذي كان مركون ًا جانب ًا وتم
العمل على �إ�صالحه بمنحة من �سلطة الطاقة ،والآن هو متوفر بمخازن البلدية
عند الحاجة الطارئة.
•ت ��م توفير وجل ��ب ( )100عداد دف ��ع م�سبق م ��ن �سلطة الطاق ��ة ،ويجرى الآن
العمل على توفير ( )500عداد �إ�ضافي ل�سد احتياجات البلدة للفترة القادمة،
ويجري العمل على تطوير البرامج الخا�صة بالكهرباء لت�سهيل وتطور العمل.
•تم مخاطب ��ة الجهات المخت�صة لرفع القدرة للكهرب ��اء �ضمن االحتياج للبلدة
من (� )28أمبير �إلى (� )40أمبير ،وهناك موافقة من الجهات الإ�سرائيلية على
ذلك ،و�سيتم ترتيبها بالتعاون مع االرتباط المدني ولمنطقة ال�شعراوية كافة.
عال
•ت ��م الطلب م ��ن �سلطة الطاقة لتوفي ��ر محولين للكهرباء وخط ��وط �ضغط ٍ
لتو�سي ��ع ال�شبك ��ة ،ب�سبب �ضع ��ف قوة الكهرب ��اء بالمناطق البعي ��دة والتو�سع
العمراني الذي حدث بالبلدة.
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تجارب ونجاحات
 -5على الم�ستوى الإداري بالبلدية:
•ت ��م تنظيم العم ��ل اليومي والح�ض ��ور واالن�صراف وتر�صيد الإج ��ازات عن طريق
�شراء برنامج �ساعة الب�صمة لإدارة الموارد الب�شرية بطرق �سليمة.
•ت ��م عمل نماذج مهمات عمل لتحديد مهمات العمل اليومية مع مكانها وتفا�صيلها
و�أوقاتها وما ت�ستهلكه من مواد من المخازن.
•ت ��م عمل وت�صميم موقع �إلكتروني ع�صري للبلدية ،لينقل �صورة جميلة عن البلدة
وتم ت�صميمه ليكون بداية لما ي�سمى البلدية الإلكترونية وقابل للتطور الم�ستقبلي
(.)www.qaffin.ps
•ت ��م تفعي ��ل برنامج المخ ��ازن الذي لم يك ��ن يعمل م ��ن قبل ،وتم ج ��رد المخازن
و�إدخ ��ال كافة المواد حا�سوبي ًا ليتم المتابعة اليومية لكل المخرجات والمدخالت
للمخازن.
•ت ��م ت�شكيل لجن ��ة لعمل درا�سة لكاف ��ة الإجراءات في البلدي ��ة والعمل على درا�سة
�آلي ��ة عملها وال�سبل الممكنة لت�سهيل الإجراءات على المواطن ،وذلك فيما يعرف
بلجن ��ة توثي ��ق الإجراءات ...وهن ��ا ننوه �أن اللجن ��ة بحاجة �إلى مزي ��د من الوقت
والتفعيل لعمل كتيب خا�ص ي�سمى دليل �إجراءات لكافة �أعمال و�إجراءات البلدية،
ب ��دء ًا من تقدي ��م المواطن �أي طلب لغاية ح�صوله على طلب ��ه مرور ًا بكل الأق�سام
وب�آلية معروفة للمواطن.

•تم مخاطبة الأ�شغال العامة بالحاجة الملحة لت�أهيل العبارات والأودية والجدارن
اال�ستنادي ��ة عن طريق زيارة للوزير وحمل ه ��ذه المطالب ،وتم الك�شف عليها من
قب ��ل الوزارة واعتمادها وتم الوعد بالبدء بتنفيذه ��ا في القريب و�إدراجها �ضمن
م�ش ��روع �شبكة ال�ص ��رف ال�صحي ،الذي �سيج ��ري العمل به لمنطق ��ة ال�شعراوية
كاملة بما فيها قفين �ضمن م�شروع ممول من (.)USAID
•ت ��م العم ��ل على ت�صنيع عب ��ارات للأودية وبمجهود ذاتي لتمكي ��ن البلدية من �سد
االحتي ��اج لعمل العبارات عند مقاطع الأودية ول�سد حاج ��ة المواطنين ،مما يوفر
عل ��ى البلدية النفق ��ات الكبيرة ،وقد تم عمل مقطع لأح ��د الأودية ،ويجري العمل
على �إنجاز المطلوب لمقاطع �أخرى �ضرورية �سريع ًا.
� -7أر�ض للمقبرة:

تم العمل على توفير �أر�ض للمقبرة وقد تم �شراء �ستة دونمات لها وجزء منها تم التبرع
ب ��ه م ��ن �أ�صحابها م�شكوري ��ن ،ويجري العم ��ل الآن على فتح طرق مالئ ��م لها وبعر�ض
منا�سب ويواجه المو�ضوع بع�ض العقبات التي ن�أمل تذليلها قريب ًا.
 -8المخطط الهيكلي الجديد:

�إن م ��ن �أهم الم�شاريع على الم ��دى البعيد للبلد هو العمل عل ��ى �إعداد مخطط هيكلي
للبل ��دة وتو�سيع الموجود حالي ًا لم ��ا تحتاجه منذ عدة �سنين وللحد من ع�شوائية البناء
وتطبيق مفهوم االمتداد المنظم ،ويجري العمل به بوتيره �سريعة جد ًا وقد تم الت�صوير
الجوي وو�صل الم�شروع �إلى مراحل متقدمة ،و�إذا ا�ستمر الم�شروع بنف�س الوتيرة نتوقع
الإنجاز ب�أ�سرع وقت ممكن وخالل ب�ضع �أ�شهر.
 -9المخاطبات والمكاتبات للم�ؤ�س�سات بخ�صو�ص م�شاريع:

� -6أ�ضرار الفي�ضانات:

ت ��م �إدارة الأزمة عند حدوث الفي�ضانات بتاريخ ( )2013-01-08ب�شكل منهجي وحل
كافة الإ�شكاالت بالموارد الذاتية �إذ تم عمل الآتي:
•ا�ستجالب معدات وبواجر كبيرة لفتح العبارات ومجاري الأودية المغلقة.
•عم ��ل ت�أهيل للطرق الزراعية المدمرة لتمكين المواط ��ن من التوا�صل مع �أر�ضه،
رغم �شح الموارد وعدم الدعم من قبل الجهات المخت�صة.
•ت ��م انفاق (� )50000شيقل من موارد البلدية على المعدات والبواكر ونقل الطمم
وت�أهي ��ل الطرق وفتح العبارات لإدارة الأزم ��ة وقد ا�ستغرق هذا العمل من البلدية
�شهري ��ن�( .إن ما تم �إنج ��ازه هنا هو مرحلة لتمكين المواطني ��ن من التوا�صل مع
الأر� ��ض وتم مخاطب ��ة وزارة الزراعة بالحاجة الما�سة لت�أهي ��ل الطرق ،تم الوعد
بالبدء بالتنفيذ ب�أقرب وقت ممكن والعمل جاري لتوفير التمويل الالزم).
•ت ��م عمل ج ��دار ا�ستنادي لحماية �أكت ��اف الطريق بتكلفة مواد م ��ن البلدية بقيمة
(� )18000شيقل م�ساهمة من المواطن ب�أجور البناء.
•ت ��م �إق ��رار الب ��دء بعم ��ل وت�أهي ��ل الج ��دارن اال�ستنادية الت ��ي ت�شكل خط ��ر ًا على
المواط ��ن ،وحدثت نتيجة الفي�ضان ��ات وت�سبب تهالك ب�أطراف ال�شارع وهي �أربعة
جدارن كمرحلة �أولى �سيتم العمل بها خالل فترة قريبة جد ًا.
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•ت ��م مخاطبة كاف ��ة الم�ؤ�س�سات باحتياج ��ات البلدة كاملة وم ��ن �أهمها ال�صندوق
العربي الكويتي� ،إذ تم تقديم ثالثة م�شاريع للبلدة لل�صندوق وهي:
•م�شروع ت�أهيل الطرق بقيمة (� )500000ألف دوالر.
•م�شروع ت�أهيل مدخل البلدة لعمل دوار بقيمة (� )150ألف دوالر.
•م�ش ��روع بناء مركز خدمات جمهور ومركز ثقاف ��ي للبلدة بقيمة (� )250ألف
دوالر.
•ت ��م مخاطبة ال�صناديق العربي ��ة ب�ضرورة تمويل م�شروع ت�أهي ��ل الطرق الداخلية
بقيم ��ة ( )520000دوالر ،وت ��م الوع ��د بتوفير التمويل الالزم خ�ل�ال فترة قريبة
جد ًا لتنفيذه.
•تم مخاطبة وزارة الأ�شغال العامة بخ�صو�ص:
1.1عم ��ل عب ��ارات وج ��دران ا�ستنادية نتج ��ت من �أث ��ار الفي�ضان ��ات ،وتم الوعد
بتنفيذه ��ا �ضم ��ن م�شروع ال�ص ��رف ال�صحي ال ��ذي �سيتم البدء ب ��ه من قبل
( )UNDPلمنطقة ال�شعراوية جميعها.
2.2توفي ��ر الدعم الالزم بعمل دوار في مدخل البل ��دة ،مما يخفف من الحوادث
وي�ضف ��ي مظهر ًا جمالي ًا لمدخل البلدة وت ��م الوعد بتوفير ممول له �أو �إدراجه
�ضم ��ن م�ش ��روع طريق خ ��ط قفين باقة النزل ��ة ،الذي �سيتم تنفي ��ذه من قبل
.))UNDP
3.3توفي ��ر المع ��دات الالزمة والآلي ��ات لتمكين البل ��دة من �ش ��ق وتو�سعة الطرق
الالزمة لتو�سع البلدة.

تجارب ونجاحات
•ت ��م مخاطبة �سلطة الطاقة بخ�صو�ص توفير ع ��دادات دفع م�سبق تم الوعد بها،
وبخ�صو� ��ص تو�سع ��ة �شبكة الكهرب ��اء للبلدة من ناحية توفي ��ر محوالت وخطوط
عال.
�ضغط ٍ
•ت ��م مخاطب ��ة وزارة الزراعة بخ�صو� ��ص الأ�ضرار بالطرق الزراعي ��ة والأرا�ضي
وت�أهي ��ل الطرق وتم الوع ��د بعمل على الأقل طريقين قبل ب ��دء ال�شتاء ح�سب ما
يتوافر من تمويل.
•تم مخاطبة وزارة الحكم المحلي بخ�صو�ص انتقال البلدة من فئة (� )Cإلى فئة
( ،)Bوذل ��ك ح�سب ال�شروط المتوافرة لدى البلدة ح�سب القانون ،ويتم متابعة
هذا الأمر مع الوزارة لما يحقق من فائدة للبلدية وم�ستواها.
وفيم ��ا ي�أتي حج ��م الإنج ��از للم�شاريع ال ��واردة في الخط ��ة اال�ستراتيجي ��ة التنموية
لبل ��دة قفين في الفت ��رة الحالية منذ �شه ��ر (� ،)2012/11أي جمل ��ة الم�شاريع التي
وفق ��ت بلدي ��ة قفين في الح�صول عليه ��ا �أو �أخذ وعود فيها �أو قي ��د التنفيذ منذ �شهر
( )2012/11وهي على النحو الآتي:

المجال التنموي

ا�سم الم�شروع

التكلفة
التقديرية
بالدوالر

الخدمات والبنية
التحتية

التخطيط والتنظيم
الخدمات االجتماعية
الثقافة والريا�ضة

االقت�صاد المحلي
والزراعي
البيئة وال�صحة العامة
البناء الم�ؤ�س�سي

ت�أهيل جزء من �شبكة المياه

10000

ت�أهيل �شبكة المياه – تو�سع

122000

�أود �أن �أذك ��ر هن ��ا �أننا في المجل�س البلدي لم ن�أل جه ��د ًا للم�ساهمة بدعم البلدة وتوفير
احتياجه ��ا �إ ّال و�سلكن ��اه ،ورغ ��م الإنج ��ازات �إ ّال �أن هن ��اك عوام ��ل تحد م ��ن العمل وهي
محدودي ��ة الم ��وارد ،فما تم �إنجازه بالكامل في الأ�شهر ال�سابق ��ة هو من الموارد الذاتية
وبدون �أي دعم خارجي �سوى (� )110آالف �شيقل تم تحويلها من �أ�ضرار الفي�ضانات وهو
مبل ��غ ب�سي ��ط ال يكفي لعمل جزء ي�سير م ��ن االحتياج الطارئ للبل ��دة نتيجة الفي�ضانات،
وبذلك كانت البلدية تحت �ضغط كبير بين تفهمها الحتياج المواطن وحقه في المطالبة
وبي ��ن المق ��درة على تنفي ��ذ متطلباته وتمويل ��ه �ضمن م ��وارد البلدية المتاح ��ة وفي ظل
محدودي ��ة الدعم الخارجي ،ولكن كانت �إرادتنا للعمل والتحدي لتلبية احتياجات البلدة
�أكب ��ر ،فبلدنا قفين ت�ستح ��ق منا الكثيير ومهم ��ا عملنا ف�إننا ن�شع ��ر بالتق�صير تجاهها،
ون�أم ��ل �أن تتيح لنا الظروف لتحقيق احتياجات البلدة ف ��ي كافة المجاالت ،حيث يُنتظر
العديد من الم�شاريع والتي تتلخ�ص بالآتي:
•منح ��ة �صن ��دوق تطوير و�إقرا� ��ض البلدي ��ات التي ت ��م �إقرارها للبل ��دة ،وهي بقيمة
(� )99أل ��ف يورو وقد تم اتخاذ قرار ب�ش ��راء باجر للبلدة بجزء منها وعمل عبارات
لت�صريف المياه لإزالة الخطر عن المواطنين.

الم�شروع نفذ /
قيد التنفيذ

يوجد التزام �أو وعود
بتنفيذ الم�شروع

الجهة الممولة /
المر�شحة للتمويل/
لمنفذة
تمويل ذاتي من البلدية

الم�شاريع المنفذة/
المقترحة
غير م�ضمن
�ضمن
بالخطة
الخطة

�سلطة المياه وبلدية قفين √

تم التنفيذ
يوجد التزام من اليابانيين
ويجري العمل على التنفيذ

اليابانيين GGP-

√

ت�أهيل و�صيانة طرق داخلية

120000

تم التنفيذ

تمويل ذاتي  -البلدية

√

ت�أهيل طرق داخلية وت�صريف مياه الأمطار

220000

تم التنفيذ

CHF-USAID
والبلدية

√

عمل جدران ا�ستنادية لحماية �أكتاف الطرق

20000

قيد التنفيذ

ت�أهيل طرق رابطة

205000

�إنجاز وتو�سعة المخطط الهيكلي

54000

قيد التنفيذ

�شراء �أر�ض للبلديه �ستة دونمات

15000

تم التنفيذ

�إن�شاء قاعة ومركز ن�سوي و�شبابي

270000

يوجد التزام

بناء �ست غرف �صفية للمدر�سة الثانوية بنات

220000

بناء غرف �صفية للمدر�سة الأ�سا�سية للذكور
ومظالت وم�شارب

50000

ت�أهيل الملعب البلدي

240000

ت�أهيل طرق زراعية

50000

يوجد التزام والعمل جا ٍر
يجري العمل على
بناء الغرف وتم عمل
المظالت والم�شارب
يوجد وعد بتوفير تمويل
قريب ًا
يوجد التزام بتنفيذ
طريقين

تم عمل جزء ويجري
الآن تنفيذ الجدران
ال�ضرورية المتبقية
يوجد التزام

تمويل ذاتي  -البلدية
CHF-USAID
بوا�سطة الحكم المحلي

√
√
√
√

تمويل ذاتي  -البلدية
√

CHF-USAID
�أنيرا

√

تمويل ذاتي  -البلدية

√

المجل�س الأعلى للريا�ضة

√

وزارة الزراعة

√

توريد حاويات بال�ستيك

2500

تم التنفيذ

تمويل ذاتي  -البلدية

√

�شراء محوالت كهرباء عدد) و�صيانة
�آخر)2

28000

تم التنفيذ

تمويل ذاتي -البلدية

√

قيد التنفيذ
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تجارب ونجاحات
•ح�ص ��ة البلدة من الر�سوم على الطرق لعام
( )2011وه ��ي بقيم ��ة (� )292أل ��ف �شيقل
و�سيتم توفرها قريب ًا ،و�ستتمكن البلدية من
تنفي ��د كافة الأمور العالق ��ة والتي يحتاجها
المواط ��ن م ��ن ج ��دران ا�ستنادي ��ة وت�أهيل
طرق وغيره وهذا �سيتم قريب ًا.
•م�ش ��روع ت�أهي ��ل العب ��ارات والط ��رق م ��ن
الأ�شغ ��ال العام ��ة ،وق ��د تم الوع ��د بتنفيده
�ضم ��ن م�شاري ��ع ( )USAIDلمنطق ��ة
ال�شعراوية قريب ًا.
•ت�أهيل الطرق الزراعي ��ة عدد ( )2التي تم
اعتمادها من قبل وزارة الزراعة وتم الوعد
بتنفيذه ��ا قريب ًا ،وذلك بع ��د �إلحاح وزيارة
وكي ��ل الوزارة الذي وع ��د بنف�سه �إيجاد حل
وب ��دء العم ��ل عل ��ى تنفيذها �ضم ��ن موازنة
�سيتم توفيرها من قبل الوزارة.
•�سيتم تكملة م�شروع طريق المدار�س �ضمن
م�شاري ��ع (( CHFوه ��ذا الم�شروع كان قد
ت ��م �إقراره م ��ن المجتم ��ع المحل ��ي وجرى
ت�صميم كافة المخططات الالزمة لتنفيذه
في القريب والبدء قبل نهاية العام.
•ت ��م تقديم م�ش ��روع لت�أهي ��ل �أحرا�ش البلدة
لعم ��ل متن ��زه وتوفي ��ر الالزم م ��ن طاوالت
وغي ��ره بتموي ��ل م�شت ��رك م ��ن ()CHF
والبلدي ��ة ،ويج ��ري الآن العمل عل ��ى توفير
الالزم من قبل الممول للتنفيذ.
•تم مخاطبة اتح ��اد الأولمبيات الفل�سطيني
وعمل الالزم من مخطط ��ات لت�أهيل ملعب
البلدة ،وقد تم ت�سلم المخططات والأوراق
الالزم ��ة والوع ��د بمحاول ��ة توفي ��ر تموي ��ل
�سري ��ع �أو عل ��ى الأق ��ل تق�سي ��م العم ��ل على
مرحلتي ��ن ح�س ��ب التمويل ال ��ذي بالإمكان
توفي ��ره ،وذلك لتمكين ال�شب ��اب من تفريغ
طاقاتهم ون�شاطاتهم ولبناء جيل قوي قادر
على تحمل �أعباء الم�ستقبل.
•ت ��م تقدي ��م رزم ��ة م ��ن الم�شاري ��ع للوكالة
الدولية للتنمية ( )UNDPوذلك �ضمن ما
ي�سمي بالم�شاريع ال�صغي ��رة ،وهي م�شروع
ت�أهي ��ل طريق الأحرا� ��ش وتو�سعته وم�شروع
ت�أهيل الأحرا� ��ش كمتنزه من و�ضع طاوالت
و�ألعاب وطرق داخلية وخزان مياه وم�شروع
ت�أهيل طرق زراعية خلف وبجانب الجدار،
وقد قام وفد الوكالة باختيار م�شروع ت�أهيل
طري ��ق الأحرا� ��ش وتم ��ت الزي ��ارة للطريق
والمعاين ��ة ونحن بانتظار الردود من قبلهم
حول م ��دى المخاط ��رة وعم ��ل التن�سيقات
الالزمة مع الجهات المعنية للتنفيذ.
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تقع قرية عب��داهلل اليون�س �إل��ى ال�شرق من
قرية برطعة وبمحاذاة المحمية الطبيعية
(ا َل َع ْم َرة)عل��ى �سف��ح جب��ل ،وهي عب��ارة عن
قري��ة �صغي��رة م��ن ق��رى محافظ��ة جني��ن،
�صغي��رة ف��ي حجمه��ا عمالق��ة ف��ي �صمودها
وتحديها لالحتالل ،حيث �أنها تقع على خط
المواجهة الأول على حدود العام (،)1967
وتحي��ط به��ا الم�ستعم��رات ال�صهيوني��ة
م��ن ال�ش��رق وال�شم��ال ،وم��ا زال الأهال��ي
يحافظ��ون على ترابها رغ��م م�ضايقات �سكان
الم�ستعمرات التي ال نهاية لها.
ت�أ�س�س ��ت قرية عبداهلل اليون�س ف ��ي عام ()1917
عقب �سق ��وط االمبراطورية العثمانية ،عندما نزح
م�ؤ�س� ��س القرية عبداهلل اليون� ��س م�صطفى عبا�س
قبها ،البالغ من العمر �ستون عام ًا ،من قرية برطعة
ليعتلي الجبال ويبني م�سكنه الأول الذي كان عبارة
عن غرفة �صغيرة �أعدها بنف�سه من الخ�شب وجذوع
ال�شجر ،ومن ثم بنى بيت ًا من الطين والحجر و�صار
يع ّمر الأر�ض م ��ن حوله ويزرعها ب�أ�شجار الزيتون،
حت ��ى بلغت م�ساح ��ة الأر�ض الت ��ي ع ّمرها ()370
دونم ًا� ،سجلت با�سمه في عهد االنتداب البريطاني
وم ��ا زالت ملك ًا لأحفاده الذين ورثوها عنه .ويروى
عن ��ه �أنه لم يعالج بالأدوي ��ة الكيماوية طوال حياته
ول ��م يزر طبيب ًا قط ،وتوفي عام ( )1967عن عمر
يناهز ( )120عام ًا ودفن في عمارة زيتون كان قد
زرعها �إلى ال�شمال الغربي من (العقد) الأول الذي
بن ��اه بعدما ا�ستقر في الموق ��ع المذكور والمعروف
بالعرقوب ،حيث �سكن في عراق نبهان من منطقة
العرق ��وب َو َع ّمر الأر�ض المحيط ��ة بالزيتون والتي
ا�شتراها من (حمد ال�صالح ،وخليل �سالم ،و�أحمد
الحاج �إبراهيم).
تزوج م�ؤ�س�س القرية زواجه الأول وهو بعمر ال�ستين،
و�أنجب من الأبن ��اء �ستة �أوالد� ،أربع ��ة ذكور وبنتان،
وب ��د�أت تمت ��د من حول بيت ��ه بيوت �أبنائ ��ه و�أحفاده،
وتربع ��ت القرية عل ��ى �سفح الجبل ف ��ي ح ّل ٍة جديدة،
حيث وق ��ف الأبناء �إل ��ى جانب �أبيه ��م و�ساعدوه في

مي قبها
ّ

ع�ضو املجل�س القروي

فالح ��ة الأر�ض وزراعتها ،وب ��د�أوا ب�شق الطرق �إليها
لي�صلوها م ��ع القرى المج ��اورة ويقيم ��وا العالقات
االجتماعية مع جيرانهم و�أقربائهم في قرية برطعة
وقرية �أم الريحان .وفي الوقت الذي كان الأبناء فيه
يحرث ��ون الأر� ��ض ويزرعونه ��ا ،كان �أبنا�ؤهم ينهلون
م ��ن العل ��م والمعرفة ف ��ي مدر�سة برطع ��ة ومدار�س
قري ��ة يعب ��د القريبة ،وم ��ن ثم التحق ��وا بالجامعات
العربي ��ة والأجنبي ��ة ،وتخ ��رج منه ��م الأطب ��اء
والمهند�س ��ون والمعلم ��ون ،الذي ��ن ع ��ادوا لقريتهم
بفكره ��م الح�ضاري الجدي ��د ،ليعمل ��وا على تطوير
القري ��ة بمبارك ��ة �آبائهم وذويهم ،فق ��د عمل الأبناء
عل ��ى اي�صال �شبك ��ة مي ��اه للقرية من قري ��ة برطعة
ع ��ام ( ،)2007ومن ثم عملوا على اي�صال الكهرباء
بعد �أن كانت تعمل عل ��ى مولدات كهربائية منذ عام
( ،)1970وات�سع ��ت رقع ��ة القرية لتحظ ��ى بمجل�س
ق ��روي ف ��ي ع ��ام ( )1997تر�أ�س ��ه كب ��ار ال�س ��ن في
القرية وحاول ��وا جاهدين العمل على تطوير القرية،
وبم ��ا �أن الإمكانات المادي ��ة لل�سلطة الوطنية �آنذاك
كان ��ت محدودة ،فق ��د تعث ��رت الم�شاري ��ع وتجمدت
لفت ��رة طويل ��ة ،وبقي الح ��ال على ما ه ��و عليه حتى
انتقل ��ت م�س�ؤولية المجل�س عل ��ى عاتق ال�شباب الذي
ت�سلم الم�س�ؤولي ��ة بن�شاط وحيوية ،وبالقرع الم�ستمر
لأب ��واب ال ��وزارات الفل�سطيني ��ة تم تعبي ��د الطريق
الم� ��ؤدي للقري ��ة بط ��ول �أربع ��ة كيلومت ��رات ومن ثم
تعبيد الطرق الداخلية ،كما ق ��ام المجل�س بتح�سين
�شبك ��ة المي ��اه الداخلي ��ة ،واي�صال الهات ��ف للقرية،

تجارب ونجاحات
�إل ��ى جان ��ب بن ��اء الج ��دران اال�ستنادية وما
زال العم ��ل م�ستمر ًا حتى يومنا هذا من �أجل
تطوير القرية ،التي م ��ا زالت بحاجة للكثير
من الم�شاريع التي تعطيها القوة في مواجهة
اال�ستيط ��ان وعملي ��ات التهوي ��د الم�ستم ��رة
للمنطق ��ة ب�أ�سرها ،علم ًا �أن القرية اليوم تقع
بين مطرقة جدار ال�ضم والف�صل العن�صري
ال ��ذي �أقامه االحتالل ،وبين �سندان الحدود
الفا�صل ��ة ع ��ام ( ،)1967بمعن ��ى �أن القرية
الي ��وم مف�صولة ع ��ن محافظة جني ��ن الأم،
الأمر الذي جع ��ل العي�ش فيها �أ�شبه بالجهاد
بالنف� ��س والج�سد ،لأن التنق ��ل �أ�صبح �صعب ًا
للغاية من القرية للمدينة وفي بع�ض الأحيان
م�ستحيل ،ب�سبب الأمن الكاذب الذي تدعيه
�سلطات االحتالل.
فم ��ا زال الأهال ��ي ب�أم� ��س الحاج ��ة لتقوي ��ة
�صمودهم على �أر�ضهم ،ومواجهة االحتالل
الذي اغت�صب فعلي ًا جزء ًا من �أر�ض القرية
بحج ��ج واهي ��ة ،وم ��ا زال ��ت ق�ضي ��ة الأر�ض
الم�سلوبة في �أروقة المحاكم الظالمة ،وفي
نف� ��س الوقت ق ��ام الأهال ��ي بتجريف قطعة
�أر� ��ض بم�ساح ��ة ( )70دونم ًا كان ��ت بعداد
الأر� ��ض الم�ص ��ادرة منذ الع ��ام (،)1967
وعل ��ى ح�ساب لقمة العي� ��ش ،علم ًا ب�أن دخل
الأ�س ��رة في القرية مح ��دود ،ب�سبب الجدار
والحدود التي تحد من حركتهم.
�إن قري ��ة عب ��داهلل اليون� ��س الي ��وم بحاج ��ة
ما�س ��ة لعي ��ادة طبي ��ة ،وبناي ��ة للمجل� ��س
الق ��روي ،كم ��ا �أنه ��ا بحاج ��ة ما�س ��ة �أي�ض ًا
لت�أهيل الطرق الزراعي ��ة و�إعمار الأرا�ضي،
وبحاج ��ة ل�صيانة �شبكة الكهرباء التي يزيد
عمره ��ا عن (� )28سن ��ة ،فالقرية جزء من
هذا الوطن وهي الجزء المهم �إذا ما �أخذنا
بعي ��ن االعتبار موقعها الجغرافي و�إحاطتها
بالم�ستعم ��رات ال�صهيوني ��ة ،ف� ��إذا كان ��ت
القري ��ة ال تزيد عن ( )40بي ��ت حالي ًا على
�سفح الجب ��ل ،منها منزل م�ؤ�س� ��س القرية،
وكذل ��ك م�سجد من طابقين و�أمامه �صخرة
الم�صلى وهي عبارة حجر كبير كان م�ؤ�س�س
القري ��ة ي�صل ��ي علي ��ه كل فرو�ض ��ه ،حي ��ث
�أ�صبحت القري ��ة قلعة راب�ضة و�شوكة غائرة
في حناجر االحتالل و�ستبقى ب�إذن اهلل.

قي ��رة من القرى التابع ��ة لمحافظة �سلفيت والواقع ��ة على تلة ترتفع
ع ��ن �سطح البح ��ر ()570مت ��ر ًا ،وم�ساحته ��ا ( )4038دونم ًا بينما
مخططه ��ا الهيكل ��ي ( )700دونم فق ��ط ،وتبعد ع ��ن مدينة �سلفيت
جياد دلني
()8كيلومت ��رات ،وتحيط بها عدة قرى هي( :قرية مردة من ال�شرق
رئي�س املجل�س القروي
وجماعي ��ن وزيت ��ا من ال�شم ��ال ،وقرية كف ��ل حار� ��س وديرا�ستيا من
الغرب ،ومن الجنوب مدينة �سلفيت) ،وتت�صل بها من خالل عدة طرق معبدة ،علم ًا ب�أن ال�شوارع داخلها معبدة �أي�ضاً.
وهن ��اك ع ��دة تف�سيرات لت�سميتها به ��ذا اال�سم ،ومنها �أن معنى قي ��رة باليونانية (المر�أة الجميل ��ة) ،وبال�سريانية
(ال�سي ��دة التي تنج ��ب) ،وبالعربية ا�سم امر�أة قحطاني ��ة �سكنت القرية وتدعى (قري�سي ��ة ( �أو �إلى �أ�صلها اللغوي
القرى وهو �إكرام ال�ضيف ،وقيل فيها �أي�ض ًا القير (الحمر) �أي القار الأ�سود الذي تطلى به الجمال عندما ت�صاب
بمر�ض الجرب.
بل ��غ ع ��دد �سكانها ح�سب �إح�صاءات الجه ��از المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ع ��ام ( )1997بـ ( )753ن�سمة وفي
الع ��ام ( )2007بـ ( ،)1150في حين يقدر عدد ال�سكان القاطنين خارجها بـ ( )450ن�سمة ،ينت�سب �سكان القرية
�إل ��ى ت�س ��ع عائالت �سنوردها مرتبة ح�سب الحروف الهجائية( :بكر ،ودلن ��ي ،وزيادة ،وطعم اهلل ،وطليب ،وعبدة،
وعربا�سي ،وعواد ،ونمر).
ويعتم ��د ال�سكان ف ��ي معي�شتهم على الزراعة ،المخت�ص ��ة بالحبوب وبع�ض الخ�ضراوات البعلي ��ة ،والعمل في بع�ض
الوظائف الحكومية ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض الأعمال الحرة� ،أما م�صادر ال�شرب التي يعتمد عليها ال�سكان فهي �شبكة
المياه القطرية ،بالإ�ضافة �إلى �آبار الجمع.
الأماكن التاريخية الأثرية والدينية
يوجد في القرية بع�ض الأماكن الدينية والأثرية منها:
•(م�سجد القرية ،وعدة مقامات للأولياء مثل ال�شيخ نا�صر ،والحجة نفي�سة ،وال�شيخ محمد) والمواقع الأثرية
تتمثل في الآتي:
•مغارة الدبكة :وهي مغارة وا�سعة تت�سع لع�شرات الأ�شخا�ص.
•البركــــة :وهي بركة كان ي�ستخدمها �أهالي القرية لجمع ماء المطر.
•ق�صر الجيزة :هو مبنى من الحجارة الكبيرة يعود تاريخه لآالف ال�سنين ،يقع بين قرية قيرة وقرية زيتا.
•الم�ضافة (البلدة القديمة) :وهي �أبنية القرية القديمة ،كان ي�سكن فيه �أهالي البلدة قبل التو�سع.
طموحات المجل�س القروي
تتمثل طموحات المجل�س في تحقيق العديد من االحتياجات للإرتقاء بم�ستوى القرية ومعي�شة �أهلها ،ومنها الآتي:
•ت�سجيل �أرا�ضي القرية في م�شروع الطابو.
•تو�سعة �شبكة الكهرباء والمياه في القرية.
•تعبيد �شبكة الطرق الداخلية بعد التي وردت في المخطط الهيكلي.
•ترميم البلدة القديمة باعتبار قرية قيرة قرية �أثرية.
•بناء مبنى لمزكز �شباب قيرة باعتباره مركز مميز في المحافظة.
•ملعب كرة قدم لل�شباب.
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النوع االجتماعي

عريب عودة

من�سقة العالقات العامة والإعالم يف مديرية قلقيلية

فاطم ��ة عبدالرحي ��م الج ��دع� ،صاحب ��ة م�شاغ ��ل
الهن ��اء ،متزوج ��ة م ��ن فل�سطين � ّ�ي م ��ا وراء الخط
الأخ�ضر و�أم البن ف ��ي الثانوية العامة ،وت�شغل الآن
ع�ضو ًا ف ��ي الغرفة التجارية ف ��ي محافظة قلقيلية،
حيث بال�صب ��ر والإرادة ا�ستطاعت �أن تحقق ذاتها
وت�صب ��ح من �أهم �سيدات الأعم ��ال الفل�سطينيات،
وم ��ا الإعاقة في قدمها �إ ّال �أح ��د الدوافع الأ�سا�سية
في نجاحاته ��ا المتحققة عل ��ى الم�ستويين المحلي
والعالم ��ي ،رغ ��م �أنه ��ا ل ��م تكم ��ل تعليمه ��ا ب�سبب
ظروفها ال�صحية.
ب ��د�أت فاطمة م�شواره ��ا بماكينة خياط ��ة في بيت
والدها ،الذي �شجعها على تعلم هذه المهنة ،فكان
ذلك من خ�ل�ال جمعي ��ة المرابطات ف ��ي قلقيلية،
كما تعلمت ف ��ن التف�صيل والحياك ��ة والتدرب على
ال�سياقة في مدر�س ��ة الهدى بنابل�س ب�سبب الإعاقة
الت ��ي كان ��ت تعان ��ي منها ،حي ��ث كان ��ت �أول �سيدة
ف ��ي محافظة قلقيلي ��ة تح�صل عل ��ى رخ�صة قيادة
للمركب ��ات ،ولم يمنعها وجوده ��ا في مجتمع قروي
من تعلم ذلك.
ومن ماكين ��ة الخياطة ا�ستطاعت �أن ت�ؤ�س�س م�شغل
الهن ��اء ف ��ي قرية حبل ��ة الذي ي�ض ��م ( )25عاملة،
وتطور ذل ��ك لي�صبح عندها فرعان واحد في قرية
�سنيري ��ا والآخ ��ر ف ��ي قرية بيت ��ا بمحافظ ��ة نابل�س
ويعمل لديها (� )70سيدة من نابل�س.
ومن ��ذ ُعم ��ر الحادي ��ة ع�ش ��ر وهواي ��ة التف�صي ��ل
والخياطة تداعب �أحالمها و�آمالها ،وبدعم ون�صح
والده ��ا و�إرادته ��ا ال�صلب ��ة تحقق الحل ��م وتج�سد
عل ��ى �أر�ض الواقع ،حي ��ث بد�أ تو�س ��ع عملها بثالث
�سيدات والآن �أ�صب ��ح لديها (� )230سيدة والعديد
من الرجال الذين يعملون لتحميل وتنزيل الب�ضائع
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وف ��ي المك ��وى ،وم�شاغلها تحت ��وي الآن على ( )650ممثل ��ة لدول ��ة فل�سطين �أمام عدد كبي ��ر من الجهور
ماكينة حديثة و( )20مكواة بخار حديث.
وبح�ضور د .محمد �إ�شتية.
تب ��د�أ ه ��ذه الجدعة بن ��ت الجدع عمله ��ا اليومي من
ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا حت ��ى الثامنة م�ساء ،ومن
خ�ل�ال معامله ��ا ا�ستطاع ��ت ت�شغيل �أكب ��ر عدد من
ال�سيدات ،اللواتي كن �سابق ًا يعملن في الم�ستعمرات
الإ�سرائيلي ��ة بذل ومهان ��ة ،فا�ستطاعت توفير فر�ص
العم ��ل له ��ن داخ ��ل الأرا�ض ��ي الفل�سطيني ��ة بع ��زة
وكرام ��ة ،كما تخرج في معاملها العديد من الطالب
والطالب ��ات المهرة في هذه الحرفة ،علم ًا ب�أنه يعمل
لديها خريج ��ون يحمل ��ون �شهادات جامعي ��ة بن�سبة الطموحات الم�ستقبلية:
لديه ��ا فك ��رة م�ش ��روع �إع ��ادة ت�صني ��ع مخلف ��ات
( )%20من العامالت والعمال.
القما� ��ش وعدم ه ��در المال ل�سد الحاج ��ة الداخلية
التحديات التي واجهتها
واال�ستف ��ادة من ��ه ،حيث قامت بتقدي ��م درا�سة حول
في عام ( )2002وقعت معها �شركة �إ�سرائيلية عقود ذل ��ك للهولنديي ��ن ،لكنه ��م رف�ضوا فك ��رة الم�شروع
ت�سلي ��م ب�ضاعة في موعد مح ��دد خالل ( )90يوم ًا ،ب�سب ��ب العالق ��ة الت ��ي تربطه ��م بالإ�سرائيلين ولأن
ولك ��ن ب�سب ��ب االحت�ل�ال وانتفا�ضة الأق�ص ��ى ت�أخر هذا الم�شروع يهدد م�شروع الم�صنع الإ�سرائيلي في
ت�سلي ��م الب�ضاع ��ة التي كان ثمنها ال يق ��ل عن مليون م�ستعمرة ب ��ركان ،ولكنها ت�أمل �أن يتم م�ساعدتها �أو
دوالر ،مم ��ا �أدى �إل ��ى ح ��دوث �أزمة مالي ��ة �أو�صلتها توجيهها �إلى دولة مانحة من �أجل تحقيق م�شروعها.
حد الإفال�س ،حي ��ث جميع العقارات التي تملكها لم
ت�ستطع �سداد الديون التي نتجت عن هذه ال�صفقة .ر�سالة للمر�أة الفل�سطينية:
�إن ه ��ذه التجربة الرائ ��دة والنا�صعة للعي ��ان ،ت�ؤكد
وبم�ساندة وم�ساعدة الرئي�س يا�سر عرفات ود�.سالم
�أن كل ام ��ر�أة ب�إمكانه ��ا �أن تكون نموذج� � ًا وت�ستطيع
فيا�ض ووزير االقت�صاد �آنذاك ،ا�ستطاعت النهو�ض
تحقيق ذاته ��ا وتحدي �أي �صعوب ��ات تواجهها ،حيث
م ��ن ه ��ذه الأزم ��ة ،وذل ��ك بع ��د �أن قام ��ت ال�سلطة
بال�صب ��ر والمثاب ��رة والإرادة يتحق ��ق الم�ستحي ��ل
الوطنية بتغطية جزء من �أُجور العمال لديها.
ال ��ذي ال يوج ��د �إ ّال في قوامي� ��س الحمق ��ى ،والمر�أة
وح�صل ��ت فاطم ��ة عل ��ى جائ ��زة البن ��ك الإ�سالمي الفل�سطينية مع ��روف عنها وع ��ن �شجاعتها فهي �أم
للتنمي ��ة  /الن�سوي ��ة الفردية ع ��ام ( )2006بدرجة ال�شهي ��د والأ�سي ��ر والجريح وال�صاب ��رة والمجاهدة
امتي ��از ،وفي الم�ؤتمر الذي عق ��د في الكويت بوجود �ضد االحتالل في الميادين ،لذلك يجب �أن يكون لها
ع ��دد م ��ن الجمعي ��ات والم�ؤ�س�س ��ات الفل�سطيني ��ة كيانها الم�ستقل والنم ��وذج الم�شارك الباني و�صانع
وم�شاركة �أكثر م ��ن ( )64دولة� ،ألقت كلمتها الأولى الم�ستقبل والمعجزات.
كما مثل ��ت فل�سطين لأربع مرات ف ��ي م�ؤتمر �سيدات
الأعم ��ال ال�سن ��وي ،حي ��ث �أتتها الدعوة م ��ن الغرفة
الإ�سالمي ��ة ف ��ي الباك�ست ��ان بالتع ��اون م ��ع البن ��ك
الإ�سالم ��ي ،وال ��ذي عق ��د ف ��ي كل م ��ن (البحرين،
والأردن ،وماليزي ��ا ،وتايالن ��د) .وكذل ��ك ف ��ي عام
( )2011تلق ��ت دعوة من البي ��ت الأبي�ض للم�شاركة
في م�ؤتمر الرياديين والرياديات هي ووعد الطويل.

النوع االجتماعي

ب�شائر عثمان

وزيرة للحكم املحلي
ورئي�سة بلدية عالر

اعت��اد النا���س �أن تكون التجارب الفري��دة والإيجابية كل ذلك جعلني �أقوم بعملي ب�شكل كامل و�سار العمل في البلدية ب�شكل
ت�أت��ي م��ن ال��دول المتقدم��ة وخا�ص��ة تل��ك التج��ارب طبيع���ي� ،أتلق���ى االت�ص���االت و�أجيب ع���ن اال�ستف�س���ارات و�أ�ساعد في
حل الإ�ش���كاالت ح�سب القوانين المرعية والت���ي كنت قد �أخذت فكرة
والأحداث التي تخ�ص المجتمعات المحلية.
عنها من قان���ون الهيئات المحلية ،وكذلك ار�ش���ادات الرئي�س وتعاون
ولكن���ي هن���ا �أود �أن �أقدم تجربت���ي الفريدة هذه الت���ي تحققت بف�ضل الموظفين.
وم�سان���دة الحكم المحلي ممثلة برئي�س بلدية عالر  -م�سقط ر�أ�سي -
ال�سي���د �سفيان �شديد هذا الرئي�س الذي ين���در �أمثاله في هذا الزمن ،و�أثن���اء عملي ف���ي البلدية �أخذت و�سائل الإع�ل�ام تتناول الخبر ،حيث
حيث �شجعني على خو�ض هذه التجربة و�أعانني على تحملها ،جاء هذا �أجرت معي ( )30مقابلة تلفزيونية و�صحفية حول هذه التجربة.
نتيج���ة قناعته التامة بق���درة ال�شباب على تحم���ل الم�س�ؤولية فبعد �أن وقد جاءتني دعوة لإجراء مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة في قطر،
كنت رئي�سة لمجل�س �شبابي عالر ،كانت البلدية هي الداعم الأ�سا�سي وكذل���ك تمت دعوتي لزي���ارة �أندوني�سيا والتي كان���ت رائعة وا�ستفدت
ل���ه ،وكنا نجتمع ب�شكل دوري بجو ديمقراط���ي وحوار بناء وكان رئي�س منها ،حيث اجتمعت مع الم�س�ؤولين في البرلمان هناك .كما تم منحي
البلدي���ة يح�ض���ر بع�ض ًا م���ن هذه االجتماع���ات ،مما جعل���ه على يقين لقب �أ�صغر رئي�س بلدية على م�ستوى العالم لعام (.)2012
بنج���اح هذه التجربة حيث قال ل���ي �إنه على ا�ستع���داد لت�سليمي �إدارة
البلدية مع تقديم �أي عون وار�شاد �أحتاجه ،وقال �إنه �سيثبت للعالم �أنه كما �أود �أن �أذكر تجربتي الرائدة على م�ستوى الوطن في وزارة الحكم
بمقدور ال�شباب وبا�ستطاعتهم تحمل الم�س�ؤولية وهم قادة الم�ستقبل .المحلي ،عندما �أتتني الفر�صة بعد زيارة وزير الحكم المحلي لبلدتنا
عالر ،والذي �أثنى على تجربتي وقال �إنه م�ستعد لت�سليمي �إدارة وزارة
وفوجئ���ت بهذا العر�ض وكنت مترددة بقبوله وانتابني �شيء من الوجل الحك���م المحلي ليوم واح���د ت�شجيع��� ًا لل�شباب في تحم���ل الم�س�ؤولية،
والخ���وف من تحمل ه���ذه الم�س�ؤولية ،لك���ن بف�ضل ت�شجي���ع وم�ساندة
ً
وفع�ل�ا خ�ض���ت تجربة رائعة رغم ق�ص���ر مدتها ،لكنه���ا حملت الكثير
رئي����س البلدية خ�ضت هذه التجربة الفري���دة ف�أ�صبحت رئي�س ًا لبلدية م���ن الر�سائل الهامة والدرو�س الم�ستف���ادة ،وعليه ال بد من �أن �أتقدم
عالر اعتبار ًا م���ن( )2012/9/2 - 7/2ويجدر الإ�شارة �إلى �أن الأمر بال�شك���ر للوزير الدكت���ور �سائد الكوني على منحي ه���ذه الفر�صة التي
ال���ذي ال يقل �أهمية عل���ى ت�شجيعي هو تعاون الموظفي���ن العاملين في �أفادني و�أغنت تجربتي وعمقت اطالعي في هذا القطاع.
البلدية ،مما كان له الأثر الكبير على عملي كرئي�سة للبلدية.
و�أود �أن �أ�ؤك���د و�أق���ول لل�شب���اب ،ب�أنن���ا ق���ادرون ً
فع�ل�ا عل���ى تحم���ل
وكذل���ك ردة فع���ل المواطني���ن الذي���ن تقبل���وا ه���ذا الأمر وه���م ي�أتوا الم�س�ؤولي���ة ،و�أن نك���ون قادة في الم�ستقبل ،وه���ذا ال يت�أتى �إ ّال بالجد
للمراجعة ويقدم���وا معامالتهم ،ثم يتم التدقيق و�أقوم بالتوقيع عليها واالجته���اد والإرادة وع���دم الغ���رور وبتلقي االر�شادات م���ن الخبراء
بدون �أي ا�ستغراب �أو تحفظ منهم.
والحكماء في المجتمع.
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قضايا

وف ��ي �سياق فح� ��ص م�س�ألة قيام الهيئ ��ات المحلية
بعملي ��ة التنمية المحلية ،ف�إنه ال ب ��د من �إدراك �أن
هن ��اك العدي ��د من العوام ��ل التي ت�ؤث ��ر على قدرة
الهيئ ��ة المحلي ��ة عل ��ى القي ��ام بدورها ف ��ي مجال
التنمية المحلية ب�أبعاده ��ا المختلفة ،ففي المجال
القانون ��ي يالح ��ظ ع ��دم انطب ��اق قان ��ون اللوازم
العامة رقم ( )9ل�سنة ( )1998وقانون العطاءات
للأ�شغال الحكومية رق ��م ( )6ل�سنة ()1999على
الهيئ ��ات المحلية ،لأنه بموجب الم ��ادة ( )34من
قان ��ون الهيئات المحلية رق ��م ( )1ل�سنة ()1997
ي�ص ��در الوزي ��ر نظام ًا ب�ش� ��أن الل ��وازم والعطاءات
والمق ��اوالت المتعلق ��ة به ��ا ،وهناك نظ ��ام يجري
حالي� � ًا تعديل ��ه وم ��ن ال�صع ��ب الحك ��م عل ��ى مدى
تلبيته لحاج ��ة الهيئات المحلية ف ��ي هذه الجزئية
قبل �ص ��دوره .وفي ذات ال�سياق ف� ��إن هناك غياب
القواني ��ن الناظم ��ة للخ�صخ�ص ��ة ،بم ��ا يت�ضم ��ن
الأح ��كام الناظم ��ة لنق ��ل ملكي ��ة الم�شروع ��ات
والمراقبة العام ��ة للقطاع الخا�ص؛ واالمتياز ومنع
االحت ��كار� ،إلى جان ��ب عدم ا�ستكم ��ال الت�شريعات
الناظم ��ة للقط ��اع الخا� ��ص ،و�ضع ��ف الت�شريعات
ال�ضامن ��ة لل�شفافية ونزاهة العق ��ود الإدارية .كما
تخل ��و البني ��ة الق�ضائي ��ة الفل�سطيني ��ة م ��ن وجود
محاكم �إدارية متخ�ص�ص ��ة يقودها ق�ضاة م�ؤهلون
ومدرب ��ون عل ��ى الف�صل ف ��ي المنازع ��ات الناتجة
ع ��ن العق ��ود ذات العالق ��ة بمفه ��وم ال�شراكة بين
القطاعي ��ن العام والخا� ��ص ،والبع ��د االقت�صادي
للتنمي ��ة المحلي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام .بمعن ��ى �أن هناك
�إ�شكالي ��ة في البيئة القانونية ال ب ��د من معالجتها،
ويالح ��ظ �أن محكم ��ة العدل العليا م ��ا زالت تتولى
النظر في المنازعات الم�شار �إليها.
ولع ��ل ه ��ذا ي�ستدع ��ي �ض ��رورة التوق ��ف م ��ع قانون
الهيئ ��ات المحلية رقم( )1ل�سن ��ة ( ،)1997ومدى
ا�ستجابته لق�ضية التنمية المحلية ،و�أول ما يالحظ
�أن القانون لم ي�أتِ على ذكر مفهوم التنمية المحلية
تلميح� � ًا �أو ت�صريح� � ًا ،وك�أن ��ه كان غائب� � ًا عن ذهن
الم�شرع الفل�سطيني عن ��د �إقرار هذا القانون ،علم ًا
�أن التنمي ��ة المحلية يجب �أن تك ��ون في �صميم عمل
الهيئ ��ات المحلي ��ة ،ال �سيم ��ا ل ��و كان الحديث يدور
عن حك ��م محلي ولي�س �إدارة محلي ��ة ،وهذا ي�ضيف
�سبب� � ًا �آخر يعزز القناعة ب�أن هذا القانون قد تقادم
و�أ�صبح بحاجة �إلى تعديل في �ضوء تجربة ما يقارب
م ��ن العقدي ��ن يفتر�ض �أن تغن ��ي �أي تعديل للقانون.
لك ��ن من المهم الإ�شارة �إلى �أن القانون لم يمنع في
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�أي من ن�صو�صه الهيئات المحلية من القيام بالتنمية
المحلي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي يقت�ضي ف ��ي �سي ��اق التعديل
والتطبي ��ق معالجة كل ما من �ش�أنه �إعاقة هذا الدور،
وم ��ن بين �أه ��م الم�سائل التي ال بد م ��ن التعر�ض لها
هي نوع النظام المحلي المطلوب ،لأن ذلك �سينعك�س
على طبيعة عالقة ال�سلطة المحلية والمركزية ممثلة
بال ��وزارة .و�أبرز المواد التي يج ��ب تن�أولها بالتدقيق
والفح�ص هي:
�أو ًال :المادة ( )2وتدور حول عالقة الوزارة بالهيئات
المحلية ،وتن�ص على �أنه (وفق ًا لأحكام القانون تقوم
الوزارة بالآتي:
•ر�سم ال�سيا�سة العام ��ة المقررة لأعمال مجال�س
الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطيني ��ة والإ�شراف على
وظائ ��ف واخت�صا�ص ��ات هذه المجال� ��س و�ش�ؤون
تنظي ��م الم�شاري ��ع العام ��ة و�أعم ��ال الميزانيات
والرقاب ��ة المالي ��ة والإداري ��ة والقانوني ��ة
والإجراءات الخا�صة بت�شكيل هذه المجال�س.
•القي ��ام بالأعم ��ال الفني ��ة والإداري ��ة المتعلق ��ة
ب�أعم ��ال التنظي ��م والتخطي ��ط الإقليم ��ي ف ��ي
فل�سطين.
•و�ضع �أي ��ة �أنظمة �أو لوائح الزم ��ة من �أجل تنفيذ
واجباتها المن�صو�ص عليها ف ��ي البنود ال�سابقة
�أو بمقت�ضى �أحكام القانون».
ربما تك ��ون هذه هي الوقفة الأولى مع هذه المادة في
تاريخ الوزارة وخا�صة الفقرة الأولى ،وهذا يلقي عبئ ًا
�إ�ضافي� � ًا على هذا الحديث� ،إ ّال �أن االنطباع الأولي �أن
الحديث يدور ع ��ن ( )Politicsولي�س (،)Policy
فالهيئ ��ات بحاج ��ة �إل ��ى �سيا�س ��ات ف ��ي المج ��االت
المختلف ��ة ،كم ��ا �أن ( )Rejean Landryيرى �أن
ال�سيا�سة العامة تتعلق بما تقرر الحكومة فعله �أو عدم
فعل ��ه .ويعتبر (د .ح�سن ب�ل�ا) �أن م�صطلح ال�سيا�سة
العامة يعن ��ي �سل�سلة من الن�شاطات المترابطة ،وهي
مجموع التدخالت المقررة من طرف �سلطة عمومية
ق�ص ��د ح ��ل م�شكل يدخ ��ل ف ��ي نط ��اق اخت�صا�صها،
وي�ضي ��ف �أن تك ��ون هناك �سيا�سة عام ��ة عندما تقوم
�سلطة محلية �أو وطنية بوا�سطة برنامج عمل متنا�سق
بتغيير المحيط الثقافي �أو االجتماعي �أو االقت�صادي
للفاعلين االجتماعيين.
وي ��رى (د .م�صطفى خ�شيم) �أنه وبمراجعة الأدبيات
الت ��ي تناول ��ت مفه ��وم ال�سيا�س ��ة العامة يتبي ��ن �أنها
ت�صن ��ف �إل ��ى ثالثة �أنم ��اط رئي�س ��ة ،حي ��ث يعتبرها

عمر �سمحة

وكيل م�ساعد يف وزارة احلكم املحلي

البع�ض متغي ��ر ًا تابع ًا تت�أثر بعوام ��ل مختلفة ،وتعرف
بالتال ��ي ب�أنها عملي ��ة تنفيذ الق ��رارات والت�شريعات،
ويعتبرها �آخرون متغي ��ر ًا م�ستق ًال ت�ؤثر في المجاالت
المختلف ��ة مث ��ل التعلي ��م وال�صح ��ة والبيئ ��ة والتنمية
والفق ��ر وغيرها� .أما النمط الأخي ��ر فهو الذي يعتبر
ال�سيا�س ��ة العامة عملي ��ة ( )Processتت�أثر بالبيئة
المحيطة وتك ��ون نتيجة لتفاعل العدي ��د من العوامل
الداخلية والخارجية ،وت�ؤث ��ر في البيئة المحيطة من
خ�ل�ال ما يعرف بالنتائ ��ج ( )Outcomesونظام
التغذية العك�سية (.)The feedback system
وللمزي ��د يمكن العودة �إل ��ى �أدبيات ومناه ��ج درا�سة
مفهوم ال�سيا�سة العامة.
ويعزز ما ذهبنا �إليه �أن ذيل الفقرة الأولى والفقرة
الثاني ��ة من الم ��ادة الثانية قد انتق ��ل �إلى الحديث
ع ��ن اخت�صا�ص ��ات الهيئ ��ات المحلي ��ة ف ��ي مجال
التنظي ��م والأعم ��ال الإدارية والمالي ��ة والقانونية.
�إ ّال �أن ذل ��ك ال يلغ ��ي دور الهيئ ��ة المحلية في مجال
التنمي ��ة المحلية ،وال ��ذي يتم تنفي ��ذه بالتع�أون مع
ال ��وزارة في �ض ��وء ما يتم تر�سيخ ��ه من عالقة بين
الجانبي ��ن ،والتي تتح ��دد وفق ًا لمفه ��وم الإ�شراف
المذكور ،والفق ��رة الثالثة من الم ��ادة الثانية التي
تتح ��دث ع ��ن اللوائ ��ح والأنظم ��ة الت ��ي ي�صدره ��ا
الوزير بموجب القان ��ون ،وكذلك المادة ( )35من
القان ��ون الت ��ي تتحدث عن دور ال ��وزارة في فح�ص
ح�ساب ��ات الهيئ ��ات المحلية ومراجع ��ة معامالتها
المالي ��ة والإداري ��ة والقانوني ��ة وج ��رد موجوداتها،
وتتح ��دد �شدة هذه الرقابة بنا ًء على طبيعة النظام
المحل ��ي ،فالمركزي ��ة ال�سيا�سي ��ة والإدارية تتطلب
رقابة �شديدة ،بينما تجع ��ل الالمركزية ال�سيا�سية
م ��ن الرقاب ��ة ال�شعبية عب ��ر �صنادي ��ق االقتراع هي

قضايا
الأ�سا� ��س ،ويقل تدخل الوزارة في التفا�صيل وي�أخذ
طابع الإ�شراف ور�سم ال�سيا�سات.
فالالمركزي ��ة ه ��ي حال ��ة تت�ضم ��ن ح ��ق الم�ستويات
الأقل من الم�ستوى القوم ��ي �أو الوطني في الم�شاركة
ف ��ي اتخاذ الق ��رار ،فهي بالتال ��ي �أُ�سلوب ف ��ي العمل
يقوم عل ��ى مب ��د�أ توزيع �سلط ��ة �صنع الق ��رار .لذلك
ف� ��إن �إ�سن ��اد مهمات تنموي ��ة للهيئ ��ات المحلية يعزز
فاعليتها ودورها وطني ًا ،ويزيد من قدرتها على تحمل
م�س�ؤولياته ��ا و�صالحياتها ،بم ��ا ي�ضمن دمج ال�سكان
المحليي ��ن في عملية التنمية المحلي ��ة ،وهو من �أهم
مقوم ��ات نج ��اح هذه العملي ��ة .وي�ؤك ��د برنامج الأمم
المتح ��دة الإنمائ ��ي �أن �إدارة الحك ��م الر�شيد تتطلب
م�شاركة الدول ��ة والمجتمع المدني والقطاع الخا�ص،
فم ��ن دون الم�شاركة م ��ن �أدنى �إلى �أعل ��ى لن تتمكن
�أجهزة الحكم المحلي م ��ن هيكلة �أو �إدارة الخدمات
العامة وتحقيق التنمية المحلية.
وف ��ي الأنظم ��ة الديموقراطية يكون الحك ��م المحلي
ميدان� � ًا لتبلور ق ��درات الم�ساهمة في مجاالت الحكم
المختلفة ،وب ��روز العنا�صر القادرة عل ��ى الم�ساهمة
مركزي� � ًا ،لذلك ينظر �إل ��ى عملية �صن ��ع القرار على
الم�ستوى المحلي ك�أحد �أوجه الم�شاركة ال�شعبية على
�أن ��ه البعد المحل ��ي للديموقراطي ��ة �أو الديموقراطية
المحلية ،لذلك يعتبر (الك�سي�س دي توكفيل) الهياكل
البلدي ��ة بالن�سب ��ة للديموقراطي ��ة بمثاب ��ة المدار�س
االبتدائية بالن�سبة للعلم.
ثاني� � ًا :الم ��ادة ( )15وتحدد وظائ ��ف و�صالحيات
و�سلط ��ات الهيئ ��ة المحلي ��ة .ومن المه ��م في هذا
ال�سي ��اق الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن هن ��اك ثالث ��ة مناه ��ج
و�أ�سالي ��ب تعتمدهم ��ا القواني ��ن لتحدي ��د وظائف
واخت�صا�صات المجال�س.
الأول :ه ��و الأ�سلوب الفرن�سي ال ��ذي يحدد بمقت�ضاه
الم�شرع اخت�صا�صات الهيئات المحلية بن�ص قانوني
عام يكون مرجع ًا لتحديد االخت�صا�صات ،وال ي�ستثنى
منه ��ا �إ ّال ما ورد فيه ن�ص �صري ��ح يخول االخت�صا�ص
لم�ست ��وى �آخ ��ر محل ��ي �أو وطن ��ي ،عل ��ى �أال يفهم من
ذل ��ك �أن ��ه في �ض ��وء القاع ��دة العام ��ة تمل ��ك الهيئة
المحلي ��ة الحق المطلق في عمل م ��ا تريد �أو االمتناع
ع ��ن عمل ما يتوج ��ب عمله .وفي الع ��ادة يكون هناك
قيدان عل ��ى هذه الحري ��ة �أحدهم ��ا التخ�ص�ص وهو
تقديم الخدمات لل�سكان ،والثاني عدم االعتداء على
ن�شاطات الأف ��راد وال�شركات الخا�ص ��ة (مبد�أ حرية
التجارة وال�صناعة) .وي ��رى خبراء �أن هذا الأ�سلوب
يعط ��ي الهيئات المحلية قدر ًا كبي ��ر ًا من المرونة في
تحدي ��د االخت�صا�ص العام ،وي� ��ؤدي �إلى تنمية �شاملة
للمجتمع المحلي ،وي�ؤخذ عليه عدم التحديد ال�صارم
لالخت�صا�صات ،مما يفت ��ح المجال �أمام الخلط بين
ما هو مركزي وما هو محلي.
والثاني :ه ��و الأ�سل ��وب البريطاني وم� ��ؤداه �أن تن�ص
الت�شريع ��ات عل ��ى اخت�صا� ��ص الهيئ ��ات ،الأمر الذي

يح ��ول بين الهيئ ��ات المحلي ��ة و�أي ��ة اخت�صا�صات ال
ين� ��ص القان ��ون عليها .وال يفهم من ذل ��ك �أن تحديد
االخت�صا�صات في بريطانيا يحول دون ات�ساعها ،كما
�أن البرلمان ق ��د يمنح الهيئ ��ة اخت�صا�صات �إ�ضافية
وق ��د يحرمها من �أخ ��رى تمار�سها فع�ل ً�ا� ،إلى جانب
�أن االخت�صا�ص ��ات لي� ��س بال�ض ��رورة �أن ت�شم ��ل كل
الهيئات ،فقد تختلف ح�س ��ب م�ستوى الهيئة .ولي�ست
كل االخت�صا�ص ��ات �إلزامية لكل الهيئ ��ات ،وقد تلج�أ
الهيئ ��ة المحلية للبرلم ��ان ال�ست�ص ��دار قانون خا�ص
يخوله ��ا اخت�صا�ص ��ات معينة .وه ��ذا الأ�سلوب يحقق
الو�ضوح ف ��ي اخت�صا�ص ��ات الهيئ ��ات المحلية ويتيح
الحرية الوا�سعة في ممار�ستها.
والثالث :يجمع بين الأ�سلوبين ال�سابقين ،حيث تتقرر
ال�صالحي ��ات بن� ��ص عام ،ويتم تعداده ��ا على �سبيل
الح�صر.
ويالح ��ظ �أن القان ��ون الفل�سطين ��ي ،ق ��د ن� ��ص على
الوظائف على �سبي ��ل الح�صر باعتبار �أن ال�صالحية
ال�شاملة هي لل�سلطة المركزية و�أن اال�ستثناء للهيئات
المحلي ��ة .ولع ��ل ه ��ذه المالحظ ��ة تق ��ود �إل ��ى تعزيز
م ��ا �أوردناه غير ذي م ��رة �أن القانون ق ��د انبنى على
خلفي ��ة ذهني ��ة تت�س ��م بالمركزية ،وهو �أم ��ر منطقي
في �ض ��وء فهم التاريخ الفل�سطين ��ي وتفكيك مكونات
الثقافة ال�سيا�سي ��ة ال�سائدة ،وربما يف�سر ذلك العدد
الهائل م ��ن الحاالت التي ت�شت ��رط م�صادقة الوزير،
بينم ��ا تف�سر طبيع ��ة الثقافة ال�سيا�سي ��ة الكيفية التي
ج ��رت عليها العادة ف ��ي مثل ه ��ذه الم�صادقات لدى
كادر ال ��وزارة ،والتي ت�شكل ف ��ي مجموعها قيود ًا على
الهيئ ��ات المحلي ��ة .بمعن ��ى �أن الم�ش ��رع الفل�سطيني
ل ��م يعتمد الأ�سل ��وب الفرن�سي ،مما ح ��ال دون تو�سيع
ال�صالحي ��ات ،ورغ ��م اعتم ��اد الأ�سل ��وب البريطاني
�إ ّال �أن ��ه ل ��م ي�ستفد م ��ن هام�ش المرون ��ة المعتمد في
بريطاني ��ا والذي يتيح خلق نظ ��ام فعال لل�صالحيات
وتو�سيعه ��ا ،وربما كان من الأف�ضل اعتماد الأ�سلوبين
مع� � ًا ،مم ��ا يحقق نتائ ��ج �أف�ضل على م�ست ��وى التنمية
المحلي ��ة ،وللأ�س ��ف فل ��م ي�سب ��ق �أن كان مث ��ل ه ��ذا
المو�ض ��وع عل ��ى طاول ��ة البحث ف ��ي ال ��وزارة .ولكن
كما يقول ��ون �أن ت�أتي مت�أخر ًا خير م ��ن �أال ت�أتي �أبد ًا،
الأمر الذي يجعل من هذه الجزئية �إحدى المحطات
الهامة لدى تعديل القانون ،خا�صة في �ضوء االهتمام
المتعاظم في ق�ضية التنمية المحلية.
وعل ��ى الرغم م ��ن ذل ��ك� ،إ ّال �أن االخت�صا�صات التي
ت ��م تعدادها في الم ��ادة ( )15تتي ��ح للهيئة مالم�سة
بع� ��ض جوانب التنمية المحلي ��ة المذكورة �سابق ًا ،في
مجال تقدي ��م الخدمات الأ�سا�سية كالمياه والكهرباء
وال�ش ��وارع والتنظيم والتخطيط ،كما �أن دور الهيئات
في �إن�شاء الأندي ��ة الثقافية والريا�ضية واالجتماعية،
والمدار� ��س والمتنزه ��ات يمك ��ن ت�صنيفه ف ��ي �إطار
الأن�شط ��ة التنموية �أو على الأق ��ل ال بد منها لتح�سين
ج ��ودة الحي ��اة .لك ��ن ه ��ذه االخت�صا�صات م ��ا تزال

قا�صرة ع ��ن االرتقاء �إلى الم�ست ��وى المطموح فيه لو
كان هن ��اك حقيق ��ة ا�ستقاللية للهيئ ��ات المحلية من
ناحي ��ة ،ور�ؤية وا�ضح ��ة للنظام المحلي ط ��ور البناء
م ��ن ناحية ثانية ،وبكلم ��ة ال ت�شكل �أ�سا�س� � ًا كافي ًا لما
يمك ��ن و�صفه بالتنمي ��ة المحلية الت ��ي ت�ستلزم ب�شكل
�أكي ��د �صياغ ��ة قان ��ون ع�ص ��ري ي�ضم ��ن �صالحيات
�أو�سع للهيئ ��ات المحلية ،وي�أخذ بعين االعتبار تجربة
ال�سنوات الما�ضية م ��ن عمر ال�سلطة الفل�سطينية في
�سي ��اق تحديد ر�ؤية محددة ووا�ضحة ،وا�ستكمال بناء
ما يل ��زم من بن ��ى �إداري ��ة وق�ضائي ��ة ،بالإ�ضافة �إلى
التحدي ��د الدقي ��ق للنظام المحلي الم ��راد من خالل
�صياغة ر�ؤي ��ة وا�ضحة لدور الهيئ ��ات المحلية مقابل
دور ال�سلطة المركزية في مجاالت العمل المحلي.
وم ��ن ناحي ��ة �أُخرى ف� ��إن القان ��ون باعتم ��اده �أُ�سلوب
تع ��داد االخت�صا�صات على طري ��ق الح�صر ،قد �أبقى
عل ��ى الكثير م ��ن التقاطع ��ات بين الهيئ ��ات المحلية
وجهات مركزية مختلفة (وزارات وهيئات) ،ولم يتم
ف�ض هذا اال�شتباك في كثير من الأحيان ،و�إذا �سلمنا
ب�ضعف الهيئة المحلي ��ة �أمام الهيئات المركزية ذات
العالق ��ة ندرك مدى تعقيد الم�شكل ��ة التي كان يمكن
للم�شرع �أن ي�سهم في تفكيكها مبكر ًا ،وهي ا�شتباكات
ت�شكل عائق ًا في طريق التنمية المحلية.
ثالث� � ًا :ت�ضم ��ن القانون عدد ًا من الم ��واد ذات عالقة
بت�شكيل الهيئ ��ات المحلية ،حيث اعتبرت المادة()1
في �سي ��اق تعريف المجل� ��س ب�أنه مكون م ��ن الرئي�س
والأع�ضاء المنتخبين .و�أكدت على ذلك المادة ()3
التي ن�صت على انتخاب المجل�س ب�شكل حر ومبا�شر،
بينم ��ا �ألزم ��ت الم ��ادة ( )5والم ��ادة ( )6المجل� ��س
بانتخاب الرئي�س ونائبه عل ��ى الترتيب .وي�ضاف �إلى
هذه المواد الم ��ادة ( )8التي تحدد �آلية التعاطي مع
بعدي عملية
جل�سات المجل� ��س ،وكل ذلك يتقاطع مع ّ
التنمي ��ة المحلي ��ة ال ��وارد ذكرهما �آنف ًا عل ��ى م�ستوى
تطوير الموارد الب�شرية والت�أ�سي�س للأبنية ال�سيا�سية
ال�ضروري ��ة للعملية االنتخابية ،وتالفي ًا للتكرار �سوف
يتم التعلي ��ق على هذين البعدين ف ��ي �سياق الحديث
عن قانون انتخاب الهيئات المحلية.
رابع� � ًا :ال ب ��د من مالحظ ��ة �أن القانون لم ي� ��أتِ على
ذكر المحافظي ��ن من قريب �أو بعيد ،على الرغم من
�أن �أح ��د و�أه ��م مب ��ررات �إع ��داد ا�ستراتيجية الحكم
الإداري والمحل ��ي عام ( ،)2010ه ��و الدور التنموي
الذي �أُنيط بالمحافظين ،و�إلى جانب ذلك فقد احتل
المحافظون في ه ��ذه اال�ستراتيجية دور ًا مركزي ًا في
�صيغ ��ة الأقاليم المقترحة في حين ��ه .وبالإ�ضافة �إلى
ذل ��ك ف� ��إن دور المحافظين ما زال غي ��ر محدد ،وما
زالت العالقة مع الهيئات المحلية خا�ضعة العتبارات
لي� ��س القانون م ��ن بينها .وه ��ذه الإ�شكالية تجعل من
دور المحاف ��ظ م ّي�س ��ر ًا �أحيان� � ًا �أو عائق� � ًا ف ��ي �أحيان
�أُخرى ،الأمر الذي ي�ستدعي �أخذ ذلك بعين االعتبار
لدى تعديل القانون.
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�أماين �أ�سمر

العالقات العامة والإعالم

ي�ؤك ��د العديد �أن ق ��رار �إغالق المك ��ب قرار تع�سف ��ي ذو �أطماع ا�ستعماري ��ة لتو�سيع متعاون لك�شف الممار�سات الإ�سرائيلية الرامية �إلى �إجها�ض المفاو�ضات ،والح�شد
م�ستعمرة)ب�سغوت(المحاذي ��ة ل ��ه ،و�أثن ��اء زيارة ميدانية للمكب قبي ��ل �إغالقه �أكد الدول ��ي م ��ن �أجل �إع ��ادة فتح مك ��ب نفايات البي ��رة ،حتى يتم التخفي ��ف عن كاهل
المخت�ص ��ون �أن المك ��ب مطاب ��ق للمعايير البيئي ��ة وال�صحية ،حي ��ث �إن االحتالل ال البلدي ��ة والأعباء المالية وت�ستطي ��ع القدرة على ا�ستمرار عمله ��ا .و�ساندت الوزارة
ي�ستم ��ع للغ ��ة العلم والعقل بهذا الق ��رار غير المبرر ،الذي �سيخل ��ف �أزمات ومكاره كاف ��ة الفعاليات التي قام ��ت بها البلدية احتجاج ًا على �إغ�ل�اق المكب ،التي هدفت
بيئية و�صحية خطيرة ،خا�صة �أن المكب ي�ستقبل �أكثر من ( )100طن يومي ًا.
�إلى ح�شد الدعم الجماهيري والدولي لإعادة فتحه.
وح�س ��ب �شبكة المنظم ��ات البيئية الأهلية الفل�سطيني ��ة � -أ�صدقاء الأر�ض فل�سطين ،ردود الفعل الر�سمية
ومن خالل بيان لها �أو�ضحت �أن ال�سبب لي�س له عالقة بمدى �أهلية المكب من عدمها وجهت بلدي ��ة البيرة ر�سالة �إلى منظم ��ة التحرير الفل�سطيني ��ة التي بدورها وعدت
وبم ��ا ي�شكله من مخاطر بيئية م ��ن عدمه ،و�إنما الهدف �سيا�س ��ي بحت وي�أتي �ضمن ب�إر�سال ر�سائل �إلى الم�ؤ�س�سات الأجنبية ذات العالقة لإطالعهم على حقيقة الو�ضع
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية الهادفة للت�ضييق على المواطن الفل�سطيني ،وينم عن ممار�سة والأ�ضرار ال�سلبية الناجمة عن �إغالقه.
عن�صري ��ة خا�صة و�أن قرار من ��ع الفل�سطينيين ا�ستخدام المكب و�إغالقه� ،أتى بعدما
وعملت على مخاطبة الجانب الإ�سرائيلي من خالل مكتب االرتباط للمطالبة بوقف
ق ��ررت �سلط ��ات االحت�ل�ال ترحي ��ل نفاي ��ات
العمل بق ��رار المحكم ��ة العلي ��ا الإ�سرائيلية،
م�ستعمرة (ب�سغوت) �إلى منطقة بئر ال�سبع.
ول ��دى بلدي ��ة البي ��رة �شه ��ادة بيئي ��ة موثق ��ة
يق��ع مكب نفايات جبل الطويل (مكب نفايات البيرة) في
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ماذا بعد...؟
من قب ��ل مركز بيئ ��ي �إ�سرائيل ��ي متخ�ص�ص
ح��ي جب��ل الطوي��ل �شرقي مدين��ة البيرة ،من��ذ �أكثر من
ّ
ومعتمد دولي� � ًا ت�ؤكد عدم وج ��ود �أي �أثر بيئي
دور وزارة الحكم المحلي
( )30عام ًا ،ويقدم خدماته ل ( )80.000ن�سمة من �سكان
�سلبي للمكب ،وكان الجانب الإ�سرائيلي دوم ًا
المدينة ،كما ت��م ا�ستخدامه ق�سر ًا من قبل الم�ستعمرات
وجه ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي ر�سال ��ة �إلى
ي�ؤكد على �صالحي ��ة و�أهلية ا�ستخدام المكب
الإ�سرائيلي��ة المج��اورة لطرح ما يق��ارب ( )150طن من
كبي ��ر المفاو�ضي ��ن الفل�سطينيي ��ن د�.صائب
لع�شري ��ن �سن ��ة قادم ��ة حت ��ى �إنه ��م تقدم ��وا
ُ
النفايات ب�شكل يوم��ي طوال الفترة ال�سابقة ،حيث تقام
عريق ��ات ب�ض ��رورة بح ��ث مو�ض ��وع المك ��ب
باقت ��راح لتو�سعته ف ��ي الع ��ام ( ،)2011بعد
ف ��ي المفاو�ضات الجارية حالي� � ًا مع الجانب
م�ستعمرة)ب�سغوت(عل��ى ج��زء من��ه ،ويع��د م��ن المكبات
عمل م�سح بيئي �شامل له.
الإ�سرائيل ��ي ،وخالل حديثنا مع وزير الحكم
ال�صحي��ة النادرة في المنطقة كونه بعي��د ًا عن المناطق
كم ��ا خاطب ��ت البلدي ��ة دول ��ة رئي�س ال ��وزراء
المحل ��ي د�.سائ ��د الكون ��ي ق ��ال (�أن الوزارة
المائي��ة ،وم�ش��كل من طبق��ات �صخرية ال ت�سم��ح بت�سرب
د.رام ��ي الحم ��د اهلل وعطوف ��ة محاف ��ظ رام
قام ��ت بمرا�سلة كافة الجه ��ات الدولية ذات
الم��واد �إلى جوف الأر�ض .وال�س�ؤال الذي يتم طرحه هنا
اهلل والبي ��رة د.ليل ��ى غن ��ام و�أطلعته ��م عل ��ى
العالق ��ة لك�ش ��ف الممار�س ��ات الإ�سرائيلي ��ة
لم��اذا قررت �سلطات االحتالل �إغ�لاق المكب وخلق �أزمة
الم�ستجدات المتعلقة ب�إغالق المكب والنتائج
وف�ضحه ��ا عل ��ى الم�ل��أ ،و�إحراجه ��ا �أم ��ام
بيئي��ة و�صحية ل��دى �سكان المدينة رغ��م �شهادات بيئية
البئي ��ة والم ��كاره ال�صحي ��ة المترتب ��ة عل ��ى
المحاف ��ل الدولي ��ة ،و�إظهارها عل ��ى وجهها
ت�ؤكد �صالحيته ؟!.
�إغالق ��ه ،وطالبت البلدي ��ة �أ�صحاب الأرا�ضي
الحقيقي ،وعدم رغبتها في تحقيق ال�سالم،
و�أن ذل ��ك ي�أتي �ضم ��ن الإج ��راءات التع�سفية من قب ��ل �سلطات االحت�ل�ال المتمثلة المه ��ددة بالم�ص ��ادرة بالتوج ��ه �إل ��ى الإدارة المدني ��ة للح�صول على �سن ��د ت�سجيل
بالت�ضيي ��ق على المواط ��ن الفل�سطيني ،في �أب�س ��ط الظروف المعي�شي ��ة والحياتية ،لأرا�ضيه ��م واالنتب ��اه للمخاطر المحيطة بها .و�أعربت د.غن ��ام عن ا�ستنكارها قرار
حي ��ث �إن �إغ�ل�اق المكب يزي ��د من �صعوب ��ة الو�ضع القائ ��م �أ�ص ًال ،به ��دف تهجيره الجان ��ب الإ�سرائيل ��ي �إغالق المكب ،معتبرته قرار ًا �سيا�سي� � ًا من الدرجة الأولى ،وال
و�إف ��راغ الأر�ض وتحقيق المطام ��ع الإ�سرائيلية في �أر�ض من غير مواطن!! ،وهذا ما يمت بح�سب �إدعاءاتهم لأ�سباب بيئية ،كما عبرت عن رف�ضها لنقل نفايات المحافظة
يت ��م من خالل التو�سعات الإ�سرائيلية) .كم ��ا لفت �إلى �أن توقيت �إغالق المكب جاء �إل ��ى مكب زهرة الفنجان بمحافظة جنين لم ��ا يخلفه من �أعباء مادية كبيرة ت�ضاف
بعد موافقة الحكوم ��ة الفل�سطينية على خو�ض المفاو�ضات مع الجانب الإ�سرائيلي ،على كاهل الدولة ،داعية كافة الجهات ذات العالقة لل�ضغط على الجانب الإ�سرائيلي
وم ��ا حدث م�ؤخ ��ر ًا من اقتحام مخيم قلندي ��ا وا�ست�شهاد ثالث ��ة مواطنين ،و�سيا�سة به ��دف �إن�شاء مكب نفاي ��ات رمون بالقرب مم ��ا يعرف بطريق «�أل ��ون» كبديل لمكب
االقتحام ��ات المتوا�صل ��ة ،وغيرها م ��ن �سل�سلة الإج ��راءات الإ�سرائيلي ��ة التع�سفية نفايات للمحافظة والحتواء كارثة بيئية بحق ال�شعب الفل�سطيني.
والعن�صرية ،كله ��ا ت�أتي ال�ستدراج المواطنين وال�سلط ��ة الفل�سطينية �إلى مواجهات و�ش ��ددت غنام على رف�ضها لأي م�ساومة �أو تدخل من الجانب الإ�سرائيلي في �ش�ؤون
مع �إ�سرائي ��ل حتى تبرز �أمام الر�أي العالمي �أن الجانب الفل�سطيني لي�س لديه رغبة المك ��ب تخوف ًا من �أن يتح ��ول المو�ضوع م�ستقب ًال �إلى ق�ضي ��ة �سيا�سية تخ�ضع لمبد�أ
ف ��ي تحقيق ال�س�ل�ام والح�صول على دولت ��ه الم�ستقلة بعا�صمته ��ا القد�س ال�شريف( .المقاب ��ل) م�شيرة �إلى �ضرورة وجود بدي ��ل لمكب نفايات المحافظة وم�ؤهل �ضمن
و�أ�ض ��ح الكوني �أن الوزارة ورئا�س ��ة مجل�س الوزراء والفريق التفاو�ضي يعملون ب�شكل الموا�صفات العالمية ويخ�ضع للإ�شراف الفل�سطيني الخال�ص.
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قضايا
و�أك ��دت على �ض ��رورة �إغالق المكب ��ات الع�شوائية ف ��ي المحافظة و�ض ��رورة �إيجاد
الحلول البلديلة ،لم ��ا ت�شكله من خطر على �صحة المواطن الفل�سطيني �سواء ب�شكل
مبا�شر �أو غير مبا�شر نتيجة لتلوث المياه الجوفية ،داعية �إلى حل هذه الأزمة ب�شكل
جماعي بالت�شاور والت�شارك مع جهات االخت�صا�ص.
فيما اعتبر عب ��د الجواد �صالح رئي�س بلدية البيرة الأ�سبق �أن قرار االحتالل يهدف
�إلى البدء بم�صادرة الأرا�ضي لم�شاريع ا�ستيطانية تو�سعية جديدة ،مطالب ًا الحكومة
بالتوج ��ه �إلى محكمة العدل الدولية في اله ��اي وبحث ق�ضية �إغالق مكب النفايات،
داعي� � ًا الأهالي والمواطني ��ن وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني �إل ��ى ا�ست�صالح الأرا�ضي
وزراعتها في تلك المنطقة للحيلولة دون م�صادرتها.
وزارة البيئة الفل�سطينية ماذا تقول عن �إغالق المكب؟
هذا و�أ�ضح جميل مطور من وزارة البيئة �أن الوزارة تطالب ب�إعادة فتح المكب لحين
�إن�ش ��اء مكب رمون ،ويتم التن�سي ��ق مع كافة الأطراف ذات العالقة من �أجل ال�ضغط
على الجان ��ب الإ�سرائيلي �ضمن هذا التوجه �أو الموافقة على �إعادة المواقع البديلة
ك ��ون المدينة تعاني من �أزمة بيئي ��ة و�صحية �صعبة ،حيث �أنه من �ضمن المقترحات
الت ��ي قدمتها البلدي ��ة للجانب الإ�سرائيل ��ي ال�سماح با�ستخدام مواق ��ع خارج حدود
البلدي ��ة ب�شكل م�ؤقت لحين �إعادة فتح المكب .ووجه ��ت وزارة البيئة ر�سائل عديدة
�إلى م�ؤ�س�سات دولية ذات عالقة ،كون �إغالقه ي�شكل �سابقة خطيرة ،في ظل الحديث
من ��ذ العام ( )1999عن �إن�ش ��اء مكب (رمون) الذي �سيخدم منطقة الو�سط� ،إ ّال �أن
م�ستعمري ��ن م�ستعم ��رة (ب�سغوت) اعتر�ضوا عليه بحجة وج ��ود �أحد الطيور وهناك
تخوفات من انقرا�ضه في حال �إن�شاء المكب المقترح.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه ال يجوز تطبيق ق ��رارات المحكمة العلي ��ا الإ�سرائيلية عل ��ى الأرا�ضي
المحتل ��ة ع ��ام ( ،)1967وهذا الأمر يج ��ب متابعته على �أعل ��ى الم�ستويات للتراجع
عن قرار �إغالق المكب.
ه ��ذا و�أ�صبح ��ت ال�ضف ��ة الغربية تعاني م ��ن �أزمة بيئي ��ة ناجمة عن نق� ��ص من�ش�آت
لمعالجة النفايات بعد �إغالق مكب جبل الطويل بتاريخ ( )2013-8-7تحت ذريعة
�إلحاقه �أ�ضرار ًا بيئية ،بعد �أن كان يتم ا�ستخدامه من قبل البلدية والمجل�س اللوائي
اال�ستيطاني محطة بنيامين وم�ستعمرة (موديعين عيلت).
ورف�ض ��ت بلدية البيرة اقتراح ًا تقدمت بها الإدارة المدنية كبديل عن �إغالق المكب
�إلق ��اء النفايات في �أب ��و دي�س �أو مكب زهرة الفنجان بمحافظة جنين ب�سبب التكلفة
العالية لنقل النفايات ،علم ًا �أن زهرة الفنجان �أر�سلت كتاب ًا �إلى البلدية بعدم قدرة
المكب على ا�ستيعاب نفايات البيرة.
الر�أي البيئي الإ�سرائيلي
وف ��ي ه ��ذا الإط ��ار �أك ��د ع�ض ��و الكني�سي ��ت الإ�سرائيل ��ي دوف حني ��ن م ��ن الجبهة
الديمقراطي ��ة لل�س�ل�ام والم�ساواة والرئي� ��س الم�شارك للوب ��ي البيئي–االجتماعي،

خ�ل�ال لقاء مفت ��وح نظمته بلدية البيرة �أن قرار االحتالل �أ�سا�س ��ه لي�س بيئي ًا ،و�إنما
يه ��دف �إلى تو�سيع الم�ستعمرات على �أرا�ضي المدينة ،و�أن هذه ال�سيا�سة تم�س حياة
المواطن الفل�سطيني وبيئته و�صحته وم�ستقبله وم�ستقبل �إقامة الدولة الفل�سطينية،
م�ش ��دد ًا على �ض ��رورة �إطالع العال ��م على ممار�س ��ات االحتالل حت ��ى يعرف وجهه
الحقيقي ،كما ُذكر عن خبير البيئة الإ�سرائيلي دانييل مورغن�شتيرن قوله �أن المكب
ي�صلح لخم�سة ع�شر �سنة قادمة.
مكب رمون المرتقب
وفيم ��ا يتعلق بمك ��ب رمون المزم ��ع �إقامته في منطق ��ة الو�سط بمحافظ ��ة رام اهلل
والبي ��رة وبالق ��رب من م�ستعم ��رة رموني ��م بدعم م ��ن الحكومة الألماني ��ة /البنك
الألمان ��ي (ك ��ي ،اف ،دبليو) بتكلف ��ة ( )15مليون يورو ،فقد �أب ��دت الإدارة المدنية
ا�ستعداده ��ا و�شجعت على �إقامته �إذا تم ا�ستخدامه م ��ن قبل الجانبين الفل�سطيني
والإ�سرائيل ��ي� ،إ ّال �أن �ألمانيا رف�ضت ال�سم ��اح بكب نفايات الم�ستعمرات الإ�سرائيلية
فيه ،و�أو�ضحوا ب�أنهم لي�سوا على ا�ستعداد لل�سماح لتلك الم�ستعمرات ب�إلقاء نفاياتها
ف ��ي المك ��ب ،و�أكدوا ب�أن المكب معد فقط لنفايات رام اهلل والبيرة� ،إ ّال �أن الم�شروع
يثي ��ر معار�ض ��ة �إ�سرائيليين وبع�ض المواطني ��ن الفل�سطينين ويق ��ول ه�ؤالء (ح�سب
مقال تم ن�شره في �صحيفة القد�س نق ًال عن �صحيفة ه�آرت�س الإ�سرائيلية) ،ب�أن هذه
المن�ش� ��أة ال تعمل عل ��ى معالجة النفايات ،و�ستعمل ب�أ�سل ��وب محظور ا�ستخدامه في
�ألماني ��ا نف�سه ��ا ،و�أن كب النفايات في الموقع ح�سب قوله ��م يثير مخاوف من تغلغل
مي ��اه �آ�سنة �إلى الجرف المائي الذي يزود �أريح ��ا بالمياه ،كما �أن الموقع قريب من
وادي مك ��وك المحمي ��ة الطبيعية التي توجد فيها نباتات ن ��ادرة وكهوف قديمة ،كما
أرا�ض لإقامته.
ويعار�ضه الفل�سطينيون لأنه ي�ستوجب ا�ستمالك � ٍ
م ��ن جانبه �أعرب رئي� ��س االتح ��اد الفل�سطيني للهيئ ��ات المحلي ��ة المحامي غ�سان
ال�شكع ��ة عن وجود ات�صاالت حثيثة من �أجل الو�ص ��ول �إلى موقف عملي واللجوء �إلى
الق�ض ��اء ،وتم دعوة �أع�ضاء االتح ��اد �إلى اجتماع لبحث �آخ ��ر الم�ستجدات في هذا
المو�ض ��وع ،واتخاذ الإج ��راء المنا�سب ،كما �أ�شار �إلى �أنه ت ��م عقد اجتماع في (-3
 )2013-9مع الجان ��ب الإ�سرائيلي المخت�ص بهذا المو�ضوع من �أجل بحث �إمكانية
�إعادة ت�شغيل مكب جبل الطويل والتخفيف من الأ�ضرار البيئية التي على المواطنين
جراء �إغالقه� ،إ ّال �أن هذا االجتماع لم يخرج بالنتائج المرجوة.
كم ��ا �أ�ش ��ار �إل ��ى �إمكاني ��ة عم ��ل زي ��ارة ميدانية �إل ��ى منطق ��ة الخيرية ف ��ي �أرا�ضي
�أل( )1948وم�صن ��ع الخال� ��ص من النفاي ��ات والذي تتم فيه عملية ف ��رز النفايات
ال�صلب ��ة ،حيث يتم فرز مواد البال�ستيك والزجاج والكرتون والحديد وبيعها لإعادة
تدويره ��ا ،واال�ستف ��ادة منها وما يتبقى م ��ن تلك النفايات يت ��م تجميعه وو�ضعه في
م ��كان مخ�ص�ص ومخزن بحيث يتم انتاج غاز الميث ��ان والذي بدوره ينتج الكهرباء
وت�شغيل م�صنع بني�شر للإ�سمنت� ،آملين �أن ن�صل �إلى هذه المرحلة المتقدمة.
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�أتاح ��ت االنتخاب ��ات المحلي ��ة للمواطني ��ن اختي ��ار
ممثليهم في مجال�س الهيئات المحلية لإدارة �ش�ؤون
بلداتهم وتطويره ��ا وتقديم الخدمات لهم بم�ستوى
من الج ��ودة وبتكلفة �ضمن قدراته ��م على تحملها،
ويتم ذلك التمثيل بطريق ��ة االنتخاب الحر وح�سب
قانون انتخابات الهيئات المحلية الفل�سطيني الذي
تج ��ري بموجبه على �أ�سا� ��س القوائم بدل االنتخاب
الفردي المبا�شر للمر�شحين.

المبنية على م�صالح م�ستقبلية �سواء كانت م�صالح
م�شروع ��ة �أو غير ذلك ،قد يك ��ون من بينها المثقف
و�صاح ��ب الق ��درة �أو حت ��ى م ��ن ال يتمت ��ع ب� ��أي نوع
من العالق ��ة بالمو�ض ��وع �أو القدرة عل ��ى الم�شاركة
الفاعل ��ة ،كم ��ا يمكن �أن يك ��ون فاع ًال ب�ش ��كل �سلبي
الرتب ��اط �أدائ ��ه ووجوده �أ�ص�ل ً�ا �ضمن ر�ؤي ��ة �ضيقة
ووالء لأه ��داف م�سبق ��ة ال عالق ��ة له ��ا بالم�صلح ��ة
العامة و�إن كان يح�سبها كذلك.

و ُيلحظ م ��ن نتائج االنتخابات عل ��ى �أ�سا�س القوائم
�أن ت�سل ��ق بع� ��ض المر�شحي ��ن الذي ��ن ال يتمتع ��ون
بالح ��د الأدنى م ��ن الق ��درات �أو مالئم ��ة ال�شروط
غي ��ر المن�صو�ص عليها في القانون ...وهذا ال يعني
�أن النظ ��ام لي�س ل ��ه مزايا �أو �أن النظ ��ام الفردي ال
يحتوي على عيوب.

الفئ ��ة الثالثة :هم �أولئك الذي ��ن زجوا �أنف�سهم في
معمع ��ة ال ي ��رون فيه ��ا �س ��وى المنفع ��ة ال�شخ�صية
ال�ضيق ��ة �سواء على الم�ستوى الآن ��ي �أو على المدى
الأبع ��د ،وغالب ًا م ��ا يكون ه�ؤالء �أخط ��ر الفئات لأن
دوافعه ��م ال يحكمها معايير� ،إنم ��ا ي�سعون لتجيير
كل مو�ض ��وع لي�ص ��ب في منفعة مح ��ددة لهم �سواء
كان ��ت مبا�شرة �أو ب�شكل ملت� � ٍو تحاي ًال على القانون
�أحيان� � ًا �أو مواربة للت�ضليل و�إطال ��ة �أمد اال�ستفادة
من الموقع ما �أمكن.

ول�ست هنا ب�صدد التعليق على الأنظمة االنتخابية
والبدائ ��ل الت ��ي يمك ��ن �أن ُتط ��رح لتج ��اوز بع�ض
الثغرات ،و�إنما بع�ض ممار�سات الهيئات المحلية
المنتخبة بموجب هذا النظام ،خا�صة فيما يتعلق
ب�أداء المجال�س المنتخبة �س ��واء �إيجاب ًا �أم �سلب ًا.
وف ��ي ه ��ذا ال�سياق ال ب ��د م ��ن ا�ستنت ��اج الدوافع
الكامنة لدى المر�شحين ال�ساعين للح�صول على
ع�ضوية الهيئات المحلي ��ة ،والتي يمكن تو�صيفها
في �أربع فئات:
الفئ ��ة الأولى :وهي الفئة الأ�صل والتي ت�شكل غالبية
م ��ن يذهبون لخو�ض هذه التجربة ،وتتمثل دوافعهم
في الم�شاركة الإيجابية في تح�سين ظروف حياتهم
وحي ��اة �أبن ��اء مجتمعاته ��م م ��ن خ�ل�ال الم�شارك ��ة
المبا�ش ��رة ف ��ي �إدارة �ش� ��ؤون هيئاته ��م المحلية في
مدنهم وبلداتهم وقراه ��م من خالل الم�ساهمة في
تطويرها وتح�سي ��ن �أدائها ،ويكون ه�ؤالء في الغالب
مم ��ن له ��م عالق ��ة �أو عل ��ى ات�ص ��ال بالعم ��ل العام
بالمجم ��ل ،ولديه ��م التجرب ��ة واال�ستع ��داد لخو�ض
غمار هذا المجال.
الفئ ��ة الثانية :هي التي تم زجه ��ا في هذا المو�ضوع
لأ�سب ��اب كثي ��رة منه ��ا ال�سيا�سي ��ة والتنظيمي ��ة
واالجتماعي ��ة متمثلة في الع�شائرية �أو حتى الجهوية
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الفئ ��ة الرابع ��ة :وهي فئ ��ة موجودة وغي ��ر موجودة،
حا�ض ��رة وغائب ��ة ،م�سي ��رة �أحيان ًا ومب ��ادرة �أحيان ًا
�أخ ��رى ،وهي هادئ ��ة �أو ثائرة ت ��ارة وال تقل خطورة
عن الفئة ال�سابقة.
وم ��ا يلف ��ت االنتباه ه ��و ممار�س ��ات بع� ��ض الهيئات
المحلية المنتخب ��ة ،خا�صة �أثناء محاولتها االرتقاء
ب�أدائها �إلى م�ست ��وى �أف�ضل والتي �إذا ما و�ضعت في
�إطاره ��ا ال�صحيح يمكن �أن تك ّون منهج� � ًا مم�أ�س�س ًا
للعمل� ،إ ّال �أنها ت�صتط ��دم بواقع �أفرزته االنتخابات
المتعاقبة والذي �أدى �إل ��ى مجموعة من الم�شكالت
عل ��ى ر�أ�سها م ��ا تراكم م ��ن امبراطوري ��ات و�شللية
ال مرجعي ��ة له ��ا� ،إ ّال المنفعة والم�صلح ��ة الفردية.
ويميل �أف ��راد هذه المجموعة �إلى محاوالت التغطية
والت�ستر على الممار�سات الخاطئة وحمايتها مقابل
ممار�س ��ات �أخرى ته ��دف �إلى ا�ص�ل�اح الحال .وقد
يدور في خلد المراق ��ب العديد من الت�سا�ؤالت حول
مبررات ه ��ذه ال�سلوكي ��ات والممار�س ��ات الإيجابية
منه ��ا �أو ال�سلبية ،وهنا ال بد من الرجوع �إلى الفئات
ال�سابق ��ة لربط ال�سل ��وك �أو الأداء بالفئة و�أهدافها،

�سليمان �أبو مفرح
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مم ��ا يف�ص ��ح ع ��ن الدواف ��ع والمب ��ررات المختلف ��ة
المتناق�ضة والمتفاوتة من �شخ�ص �إلى �آخر.
وترتب ��ط الممار�سات المختلفة ع ��ادة بمجموعة من
العوام ��ل من بينها القيام بالواج ��ب ،حيث �أن بع�ض
�أع�ضاء ه ��ذه الهيئات ق ��د يذهب �إلى حم ��ل الأمانة
الت ��ي �أوكله ��ا له ناخبيه ،ويب ��د�أ بالتفكي ��ر في كيفية
العم ��ل الجاد لتح�سي ��ن الأداء وتفعي ��ل العمل ب�شكل
مم�أ�س� ��س يق ��ود �إل ��ى تح�سي ��ن ف ��ي الأداء والنتائج،
ف ��ي حين البع� ��ض الآخر ف�إنه ملزم ب ��رد الدين لمن
�أو�صل ��وه ولأه ��داف مختلفة حت ��ى ل ��و �أدى ذلك �إلى
التغا�ض ��ي و�إخف ��اء الأخط ��اء وقد ت�ص ��ل الأمور �إلى
ت�شجيع الخط�أ والتمادي فيه.
من الم�س�ؤول؟
يبق ��ى ه ��ذا الت�شخي� ��ص ر�أي� � ًا �شخ�صي� � ًا ،ولكن من
الم�س� ��ؤول ع ��ن التدقي ��ق ومتابع ��ة �أو�ض ��اع الهيئات
المحلي ��ة ومراقب ��ة �أدائه ��ا ه ��ل ه ��ي وزارة الحك ��م
المحل ��ي؟ �أم المجتم ��ع المحل ��ي ،ممث�ل ً�ا ب�أُط ��ره
االجتماعي ��ة والم�ؤ�س�ساتية ،وما هي الآليات التي قد
تُمكن ك ًال من الطرفين من القيام بدوره.
وال�س�ؤال الأهم ما ه ��و الدور المناط بكل جهة وكيفية
القيام به ؟! ،كما تبقى في الخاطر العديد من الأ�سئلة
المفتوح ��ة ،التي تحت ��اج �إلى �إجاب ��ات للنهو�ض بواقع
الحكم المحلي الذي ُيعتبر �أ�سا�س التنمية الوطنية.

قضايا

الحملة الوطنية لحرية حرك ��ة الفل�سطينيين بكرامـــــــــــــــة ،ي�ساف ��ر م ��ن خالله ما يق ��ارب المليون فل�سطين ��ي كل عام،
ه ��ي حملة جماهيري ��ة وطنية م�ستقلة لخدم ��ة �أبناء ال�شعب ولأنه الناف ��ذة الوحيدة التي تربط �أرا�ض ��ي ال�ضفة الغربية
الفل�سطيني ،من �أجل تخفيف معاناتهم في الحركة وال�سفر بالعالم الخارجي.
داخل وخ ��ارج فل�سطين بحري ��ة وكرامة .ت ��درك الحملة �أن
�أهداف الحملة
الح ��ل الج ��ذري لحرية الحرك ��ة وال�سف ��ر للفل�سطينيين هو
•تح�سين ظروف �سف ��ر الفل�سطينيين من و�إلى فل�سطين
�إنه ��اء االحتالل وني ��ل ال�شعب الفل�سطيني حريت ��ه و�سيادته
بحرية وكرامة.
على ح ��دوده و�أر�ضه ومائ ��ه و�أجوائه .وه ��ذا ال يتعار�ض مع
•ف�ض ��ح الممار�س ��ات الإ�سرائيلي ��ة االحتاللي ��ة عل ��ى
العمل لتخفيف المعاناة على �شعبنا وحفظ كرامته.
الحواجز والمعابر.
انطلقت حمل ��ة كرامة منذ �شهر تموز ع ��ام ( )2009ممثلة
•تقلي ��ل الإج ��راءات البيروقراطي ��ة عل ��ى المعاب ��ر
الفل�سطينية.
ل�ضمي ��ر ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي ،ومتبني ��ة العمل عل ��ى تنفيذ
•تخفيف الأعباء المالية �أثناء ال�سفر.
ح ��ق الفل�سطيني في ال�سفر والتح ��رك بكرامة داخل وخارج
وطن ��ه .وهو حق كفلته قوانين كافة الدول ،بما فيها الإعالن مطالب الحملة
العالمي لحق ��وق الإن�سان الم ��ادة ( ،)2/13والعهد الدولي
الخا� ��ص بالحق ��وق المدني ��ة وال�سيا�سي ��ة م ��ادة ( ،)1202لقد تج�سدت مطالب حملة كرامة في محورين:
والالئح ��ة الخا�ص ��ة بحق ��وق الم�سافري ��ن عب ��ر االتح ��اد الأول :الإجراءات الت ��ي يمر بها الفل�سطيني عند �سفره من
الأوروب ��ي ،والتي �ص ��درت بموجب نظام رق ��م ( )371لعام �أي مدين ��ة فل�سطينية �إلى عمان عن طري ��ق معبر الكرامة،
( .)2007وعلي ��ه ح ��ددت المطال ��ب التي تكف ��ل تنفيذ هذا والتي ي�ضطر �أن ي�ستقل فيها �ست موا�صالت.
اله ��دف وهذا الحق ،وقام ��ت باالت�صال بكل م ��ن له عالقة
بهذه المطالب ف ��ي الجانب الفل�سطين ��ي ،وب�سعادة ال�سفير الثاني :كلفة ال�سفر التي ي�ضطر �أن يدفعها منذ خروجه من
الأردن ��ي في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية .وق ��د ر�أت حملة كرامة المدن الفل�سطينية وحت ��ى ي�صل �إلى المدن الأردنية ،والتي
من ��ذ البداية �أن تحدد �سلم �أولوياتها في العمل ،حيث قررت ت�صل في حدها الأدنى للفرد الواحد من عمر �سنتين ف�أكثر
�أن ترك ��ز ن�شاطها بداية على مو�ضوع معب ��ر الكرامة ،الذي �إلى مئة دوالر �أمريكي.
يرب ��ط �أرا�ض ��ي ال�ضف ��ة الغربية ب ��الأردن ال�شقي ��ق ،والذي �أما المطالب على المحور الأول فقد تمثلت في:

حممد جاد اهلل
ع�ضو حملة بكرامة

•فت ��ح معب ��ر الكرامة �أم ��ام حرك ��ة الم�سافري ��ن ()24
�ساع ��ة ،كي ي�ستطي ��ع التعامل مع الأع ��داد الكبيرة من
الم�سافرين في ف�صل ال�صيف والذي يمثل وقت الذروة
والأزمة.
•فتح اال�ستراحة �أمام المغادرين (� )24ساعة.
•تمكي ��ن الفل�سطيني م ��ن ال�سف ��ر مبا�شرة �إل ��ى الأردن
با�ستخ ��دام مركبته الخا�ص ��ة �أو الحافالت العامة دون
�أن ي�ضطر �إلى ا�ستخدام �ست موا�صالت كما هو معمول
فيه الآن.
•�إلغ ��اء محط ��ة الأمتع ��ة (م ��ا ي�صطل ��ح علي ��ه المنطقة
العمياء) ونقل �أمتعة الفل�سطينيين مبا�شرة �إلى الأردن
دون �أن ي�ضطر الفرد من النزول في هذه المحطة و�أخذ
�أمتعته �إن وجدها ،ونقلها معه �إلى الحدود الأردنية.
•التعام ��ل م ��ع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�ش ��كل ا�ستثنائي
ي�شعرهم بكرامتهم كمواطنين.
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قضايا
•التعام ��ل مع ق�ضية الممنوعين �أمني ًا من ال�سفر من قبل الإ�سرائيل ��ي ل ��م يدف ��ع لخزين ��ة الدول ��ة الفل�سطيني ��ة ما
ال�سلطات الإ�سرائيلية باهتمام �أكبر.
ت�ستحقه من هذه ال�ضريبة منذ عام ( )2009ولغاية الآن
•�إن�شاء وحدة �صحية متكاملة.
حتى تراكم ��ت المبالغ على الجان ��ب الإ�سرائيلي وو�صلت
في نهاية العام (� )2012إلى ( )160مليون �شيقل.
•�إن�شاء فرع لبنك في اال�ستراحة.
•�إلغ ��اء المح�سوبي ��ات والتعام ��ل م ��ع جمي ��ع المواطنين وعليه تعمل الحملة الوطني ��ة لحرية حركة الفل�سطينيين
بالت�ساوي ودون تفرقة.
(بكرام ��ة) على التخفيف م ��ن الإج ��راءات وتقليل عدد
•مراقبة الحافالت التي تعمل في اال�ستراحة وا�ستبدالها الموا�ص�ل�ات والتي يتم العمل عليها حالي� � ًا ،خا�صة فيما
بحافالت منا�سبة لل�سفر وح�سب المعايير الدولية.
يتعل ��ق بمحطة حافالت عبده وعم ��ل ترتيبات لإلغاء هذه
�أم ��ا مطالب المحور الثاني فق ��د تمثلت ،ب�أن طالبت الحملة المحطة بحيث ي�سافر المواطن الفل�سطيني دون الذهاب
بتخفي�ض الر�سوم المفرو�ضة حالي ًا على �سفر كل فل�سطيني �إل ��ى المحطة المذك ��ورة الواقع ��ة بعد الج�س ��ر ،وعندما
من �س ��ن الثانية فما ف ��وق ،والتي تعتبر الأعل ��ى في العالم ،ينتهي الم�سافر الفل�سطين ��ي من الإجراءات على الج�سر
حي ��ث ت�صل في حدها الأدنى ( )100دوالر �أمريكي و�أحيان ًا الذي ي�شغله االحت�ل�ال ي�ستقل حافلة ل�شركة عبده متوج ًا
�إلى ( )100دينار �أردني.
�إلى محطة حافالت عبده التي ي�صطلح عليها (المنطقة
العمي ��اء) ،حيث ال تخ�ضع لأي �سلطة ويختلط بها الحابل
ت�سعى الحمل ��ة للت�سهيل على الم�سافري ��ن الفل�سطينيين،
بالنابل ،مم ��ا ي�ضطر الم�سافر الفل�سطين ��ي للنزول فيها
لك ��ن هن ��اك �صعوب ��ة ف ��ي تخفي ��ف ه ��ذه الإج ��راءات،
م ��ع �أغرا�ضه من حقائب �سفر وجالونات الزيت والزيتون
خا�ص ��ة و�أنها تتعلق بالجان ��ب الإ�سرائيل ��ي ،وعلى الرغم
وغيرها من الأغرا�ض التي ي�أخذها الم�سافر معه ،الأمر
م ��ن ذل ��ك لم ت�صم ��ت يوم� � ًا ،وتط ��رق الأبواب م ��ع كافة
ال ��ذي ي� ��ؤدي في كثي ��ر من الأحي ��ان �إلى ك�س ��ر الحقائب
الجهات الت ��ي لها عالقة بالمو�ضوع �س ��وا ًء على الم�ستوى
و�ضياع بع�ض الأغرا�ض (وعلي ��ه ف�إن الحقيبة ال ت�ستعمل
الفل�سطين ��ي الداعم لتح ��ركات الحمل ��ة� ،أو على الجانب �إ ّال ل�سف ��رة واحدة وب�إتج ��اه واحد ويحت ��اج الم�سافر �إلى
الأردن ��ي فيما يتعل ��ق بمحطة حافالت عب ��ده بعد الج�سر حقيبة �أخ ��رى للعودة) ،ناهيك عن ان�سكاب الزيت �أي�ض ًا
والتوا�ص ��ل م ��ع القن�صل الأردن ��ي ومدي ��ر �إدارة الج�سور ،عل ��ى المالب�س ،وهن ��اك الكثير م ��ن التذم ��ر وال�شكاوى
وكذلك م ��ع الجانب الإ�سرائيلي (االحت�ل�ال) الذي ي�ضع على ه ��ذه الإجراءات وهذا التعذي ��ب الجاري معهم ومع
العقبات وي�ضي ��ق الخناق على �شعبن ��ا الفل�سطيني� ،سوا ًء مالب�سه ��م وحقائبه ��م ،وفوق ذلك ي�ضط ��ر الم�سافر �إلى
بالإج ��راءات الت ��ي ت� ��ؤذي الم�سافري ��ن من خ�ل�ال زيادة دف ��ع ر�س ��وم جدي ��دة� ،أال وهو �أج ��رة الحافل ��ة لل�شخ�ص
عدد الموا�صالت الت ��ي ي�ستخدمها الم�سافر الفل�سطيني ،نف�س ��ه (الم�ساف ��ر) وللأغرا�ض التي يحمله ��ا ،مما يزيد
والن ��زول من الحافالت وا�ستخدام حافالت �أخرى ،حيث من ال�صعوبة والكلفة المادية على المواطن الفل�سطيني،
ي�ستق ��ل الم�ساف ��ر �س ��ت موا�ص�ل�ات للو�صول �إل ��ى المدن وكذل ��ك زيادة الوق ��ت الذي ي�ستغرق ��ه الم�سافر للو�صول
الأردنية،ناهي ��ك عن الكلفة المادية العالية التي يتكبدها �إل ��ى ج�س ��ر الأردن فل ��و تحرك ��ت الحافلة ب�ش ��كل مبا�شر
الم�ساف ��ر الفل�سطين ��ي ،فالموا�ص�ل�ات وال�ضريب ��ة الت ��ي الخت�صر الوقت الذي يق�ضيه في محطة عبده ،لكن حجة
يدفعه ��ا تتجاوز ( )40دوالر ًا ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة الكلفة
عل ��ى العائالت الم�ساف ��رة والتي تكل ��ف الم�سافر الواحد
كما �أ�شرنا بين ( )150–100دوالر ًا ،وعليه نود �أن نو�ضح
للمواطن الفل�سطيني �أن �ضريبة المغادرة التي يتم دفعها
والبالغ ��ة حالي� � ًا (� )152شيق ًال ،وح�سب االتف ��اق قيمتها
( )26دوالر ًا يذهب ( )12دوالر ًا لالحتالل و( )12دوالر ًا
لخزينة الدولة الفل�سطينية و( )2دوالر ي�أخذها االحتالل
لدف ��ع �أج ��ور العاملي ��ن والقرطا�سية وغيره ��ا ،ولم يلتزم
االحتالل بهذا المبلغ وبد�أ بزيادته حتى و�صل �إلى ()152
�شيق ًال دون الرجوع �إلى الدولة الفل�سطينية في �أي زيادة،
ويقوم الجانب الفل�سطيني على اال�ستراحة كل يوم ب�شراء
(و�ص ��ل �ضريبة المغادرة) م ��ن الجان ��ب الإ�سرائيلي كي
يبيع ��ه للم�سافرين ف ��ي اليوم التال ��ي ،علم ًا ب� ��أن الجانب
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االحتالل تتلخ�ص في �أمنية المنطقة وال ت�سمح لحافالت
�شاهين من دخولها ،وتعمل فقط من ا�ستراحة �أريحا �إلى
م�شروع العلمي ،بحيث يتم تبيديل الحافالت للم�سافرين
وي�ضط ��ر الم�ساف ��ر بتغيي ��ر الحافل ��ة الت ��ي �ستقل ��ه �إل ��ى
حافلة �أخ ��رى تبعد عنه عدة �أمتار والت ��ي بدورها تو�صل
الم�سافري ��ن �إلى الج�سر المهيم ��ن عليه االحتالل ،وتعود
دون �أن تدخ ��ل المنطق ��ة الواقعة بي ��ن الجانبين الأردني
والإ�سرائيل ��ي ،وهنا ي�أتي دور حاف�ل�ات عبده والتي تنقل
الم�سافري ��ن من الج�سر الذي ي�سيطر عليه الإ�سرائيليون
�إلى محطة عبده ،ومن ثم حافلة �أخرى لنف�س ال�شركة من
هذه المحطة (المنطقة العمياء) �إلى الج�سر الأردني.
وقد بحثت الحمل ��ة الوطنية لحرية حرك ��ة الفل�سطينيين
(بكرام ��ة) ال�سبل والإجراءات لإلغاء هذه المحطة (التي
تمت ��از بالقه ��ر والإهان ��ة) ،فاجتمعت م ��ع �صاحب �شركة
حافالت عبده والذي �أبدى اهتمام ًا وتعاون ًا حول المو�ضوع
للت�سهي ��ل على المواطني ��ن الفل�سطينيي ��ن �أثناء �سفرهم،
لك ��ن دون الم�س بالدخ ��ل المادي الذي تحقق ��ه ال�شركة،
وت ��م االجتماع �أي�ض ًا مع مالك �شركة �شاهين والذي تعاون
�أي�ض� � ًا من �أجل الت�سهيل عل ��ى المواطنين ،حيث تم و�ضع
ع ��دد م ��ن المقترحات لإلغ ��اء هذه المحط ��ة وعدم نزول
الم�سافرين فيه ��ا ،وذلك من خالل تفاهم �سيتم الإعالن
عن ��ه الحق ًا في ح ��ال التو�صل لإتفاق نهائ ��ي ،مع العلم �أن
ر�سوم الحافلة والأمتعة �سيتم دفعها �إلى محطة عبده عن
طريق �شباك تذاكر �سيكون موجود ًا في اال�ستراحة.
وت ��م كذلك لق ��اء الجان ��ب الأردني عل ��ى الج�سر ،الذي
ا�شت ��رط �أن ال يت ��م نق ��ل الأزم ��ة �إلي ��ه ،منوه� � ًا �إل ��ى �أن
ه ��دف الأردن �أي�ض ًا هو الت�سهي ��ل على الفل�سطينيين في
�سفرهم ،بحيث ال يبقى الم�سافر �أكثر من ( )15دقيقة
في الجانب الأردني.

من قلب الوطن

على مر الع�صور
الحلقة التا�سعة
د.ح�سني عبد القادر
القد�س

م ��ا �أن انق�ضت ب�ضع �سن ��وات على تولي ال�سلطان
محمد ر�ش ��اد الخام�س حك ��م ال�سلطنة العثمانية
في ع ��ام ( )1909حتى �أعلن ��ت الحرب العالمية
الأول ��ى �سن ��ة ( ،)1914وح ��ارب الأت ��راك
العثماني ��ون �إل ��ى جان ��ب �ألماني ��ا �ض ��د الحلف ��اء
الإنكلي ��ز والفرن�سيين والرو�س في خم�س جبهات
ه ��ي (القفقا� ��س والدردني ��ل والع ��راق ورومانيا
وفل�سطي ��ن) ،ولكنه ��م خ�سروه ��ا جميعه ��ا �أمام
الحلف ��اء ،مما �أرغ ��م حكومة الأ�ستان ��ة في نهاية
الحرب عل ��ى عقد معاهدة �سيفر (،)SEVRES
والت ��ي �أجب ��رت فيه ��ا عل ��ى التن ��ازل ع ��ن جميع
ممتلكاته ��ا ف ��ي �أفريقيا و�آ�سي ��ا و�أوروب ��ا ما عدا
�أرا�ض ��ي الأنا�ضول والأ�ستان ��ة ،وو�ضعت الأ�ستانة
تحت الرقابة الدولية.

(من ��ذ يومي ��ن والقناب ��ل تت�ساق ��ط عل ��ى القد�س
المقد�س ��ة ل ��دى كل مل ��ة ،فالحكوم ��ة العثماني ��ة
ترغب منها ف ��ي المحافظة على الأماكن الدينية
م ��ن الخ ��راب ،قد �سحب ��ت الق ��وة الع�سكرية من
المدين ��ة و�أقام ��ت موظفي ��ن للمحافظ ��ة عل ��ى
الأماك ��ن الديني ��ة ،ككني�سة القيام ��ة ،والم�سجد
الأق�صى ،على �أمل تكون المعاملة من قبلكم على
ه ��ذا الوج ��ه ،ف�إني �أبعث به ��ذه الر�سالة مع وكيل
رئي�س بلدية القد�س «ح�سين بك الح�سيني»).
في الي ��وم التال ��ي �سلم رئي� ��س البلدي ��ة الر�سالة
�إل ��ى الجن ��رال «�ش ��ي  ،»Gen. Sheaبعدم ��ا
ت�أك ��د الأخي ��ر من خل ��و المدينة م ��ن العثمانيين
دخل ��ت الق ��وات البريطانية �إل ��ى القد�س ال�ساعة
العا�شرة والن�صف �صباح ًا� ،أما الجنرال «اللنبي
 »Allenbyوالذي جمع مائة �ألف مقاتل من قبل
لفتحها ،فقد دخل القد�س عن طريق باب الخليل
م�شي� � ًا على الأقدام يوم ( ،)1917-12-11حيث
�أعل ��ن الأحكام العرفية في المدينة ،و�أن الأماكن
المقد�سة وب�أ�شكاله ��ا المتعددة للطوائف الثالث
�ست�صان ويحافظ عليها عم ًال بالعادات المرعية
وبالن�سبة �إلى تقاليد الطائفة التي تمتلكها.

دخلت الق ��وات البريطاني ��ة �إلى القد� ��س بتاريخ
( )1917-12-11ميالدي ��ة بع ��د هزيم ��ة
العثمانيي ��ن في معرك ��ة غ ��زة (،)1917-11-7
وذل ��ك بعد ان�سحاب القوات العثمانية منها ،فقد
ا�ستدعى مت�ص ��رف القد�س (عزت بك) ُك ًال من
مفت ��ي القد�س (كامل �أفندي الح�سيني) ،ورئي�س
البلدي ��ة (ح�سي ��ن �سلي ��م الح�سين ��ي) �إل ��ى مقر
�إقامته في مدر�سة المط ��ران ،في منطقة ال�شيخ
ج ��راح ،م�س ��اء ي ��وم ( ،)1917-12-8وكلفهم ��ا
بمهمة ت�سليم مدينة القد�س للقوات البريطانية ،كان �أول حاك����م ع�سك����ري على مدين����ة القد�س
(رونالد �ستور�����س  ،)Ronald Storssحيث
وزودهما بر�سالة الت�سليم الآتية:

���راع ف����ي �إدارت����ه الع�سكري����ة القواعد
�أن����ه لم ي� ِ
الدولي����ة ف����ي �إدارة البل����دان المحتل����ة ،فق����د
خالفه����ا في توجهات����ه مراعي ًا توجه����ات البعثة
ال�صهيونية التي زارت فل�سطين في ذلك الوقت
برئا�سة «حايي����م وايزمن» ،و�ضب����اط االرتباط
البريطان����ي ،وف����ي (� )1920-7-1سلم «بولز»
فل�سطي����ن �إل����ى �أول من����دوب �سام����ي «هرب����رت
�صموئيل» ،يهودي �صهيوني.
وم ��ع ا�ستم ��رار الإنكلي ��ز ف ��ي احت�ل�ال القد� ��س
واعت�ل�اء الجن ��رال اللنب ��ي عليها ا�ستم ��رار ًا في
تهويده ��ا حتى ن�ضجت فكرتهم في �إن�شاء الوطن
القومي لهم في فل�سطين ومن ثم التفكير الجدي
وخ�صو�صا بعد �أن عهد �إلى
لإن�شاء دولة �إ�سرائيل
ً
هربرت �صموئيل اليهودي بالتعيين ك�أول مندوب
�صهيوني في القد�س بوا�سطة الجنرال اللنبي.
ب ��د�أت مراح ��ل التهويد عقب احت�ل�ال الإنكليزي
له ��ا فقد زار وايزم ��ن القد�س وخطب في جماعة
من الأعيان العرب ح�شدهم له الحاكم الع�سكري
الإنكليزي في دار الحكومة ،مظهر ًا ارتياحه لفتح
الب ��اب �أمام ال�شه ��ود للعودة �إلى وطنه ��م ومعلن ًا
�أن اليه ��ود ال ي�ضم ��رون �إ ّال الخي ��ر ل�سكان البالد
الآخرين وقد ا�ست�شير ه� ��ؤالء الأعيان فان�سحبوا
من االجتماع.
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من قلب الوطن
�سن ��ة ( ،)1948وكان ذل ��ك بجه ��ود الحكوم ��ة
البريطاني ��ة الت ��ي و�ضع ��ت فل�سطي ��ن في ظروف
�سيا�سية واقت�صادي ��ة وثقافية واجتماعية تمهيد ًا
لإقامة الدولة اليهودية.
وفيم ��ا يل ��ي الإح�ص ��اء الر�سم ��ي الأول ل�س ��كان
فل�سطي ��ن والقد� ��س ،الذي تم ف ��ي ( )22ت�شرين
الأول �سنة (:)1922
المدينة

الم�سلمون

الن�صارى

اليهود

�سكان فل�سطين

590,890

73,524

83,794

�سكان القد�س

�أم ��ا من حي ��ث التنفي ��ذ الفعل ��ي للتهوي ��د وو�ضع
الت�صامي ��م عل ��ى الواق ��ع فق ��د ب ��د�أ با�ستدع ��اء
الجن ��رال اللنب ��ي لمهند�س الإ�سكندري ��ة ماكلين
�سنة ( )1918لي�صمم الخط ��ة الهيكلية للمدينة
المقد�سة ،فو�ضع الخط ��ة والمخطط والمقايي�س
والموا�صف ��ات المتعلق ��ة بالبن ��اء ،حي ��ث ق�س ��م
القد�س بموجب هذا المخطط �إلى �أربعة �أق�سام،
ه ��ي :البل ��دة القديم ��ة و�أ�سواره ��ا ،والمناط ��ق
المحيط ��ة بالبل ��دة القديمة ،والقد� ��س ال�شرقية
العربية ،والقد�س الغربية اليهودية.

المدينة الجديدة

4,668

7,437
14,699

33,962

المجموع

14,013

�صراح ��ة عل ��ى �إن�ش ��اء وط ��ن قومي لليه ��ود في
فل�سطين ،وذلك �إث ��ر قرار م�ؤتمر فر�ساي الذي
28,712
�أ�صدرت ��ه مجموع ��ة دول الحلف ��اء و�أذي ��ع ف ��ي
القد�س في (� )20شباط عام (.)1920
وعد بلفور:
ث ��م ج ��اء دور ع�صبة الأمم لتب ��ارك هذه الجهود وع ��د �أو ت�صريح بلف ��ور :وثيقة حكومي ��ة بريطانية
ف ��ي االنت ��داب لإن�ش ��اء وط ��ن قوم ��ي لليه ��ود في تبنت �إقامة وطن قومي لليهود في فل�سطين� .أ�صدر
فل�سطين ،و�أعقب ذلك كله ال�صالحيات الوا�سعة الوثيق ��ة وزي ��ر الخارجية البريطان ��ي �آرثر جيم�س
الت ��ي �أعطي ��ت للمن ��دوب ال�سام ��ي البريطان ��ي بلف ��ور ع ��ام ( ،)1917وهي الر�سالة الت ��ي �أر�سلها
ً
ف ��ي فل�سطي ��ن بحيث يك ��ون م�س�ؤوال ع ��ن ت�شكيل �آرث ��ر جيم�س بلف ��ور �إلى الل ��ورد ليوني ��ل وولتر دي
والمدنية
الدينية
المجل�س الت�شريعي والمحاك ��م
روت�شيلد ي�شير فيها �إلى ت�أييد الحكومة البريطانية
ولغات البالد الر�سمي ��ة في القد�س ،وهي اللغات لإن�شاء وطن قومي لليهود في فل�سطين.
الإنكليزية والعربية والعبري ��ة ،و�أي�ض ًا التعليمات
الت ��ي تتعلق بحرية ال�س ��كان وحق االعترا�ض على ن�ص وعد بلفور� :أر�س ��ل وزير خارجية بريطانيا بلفور
�شروط االنتداب.
الخطاب التالي في ( 02نوفمبر) � 1917إلى روت�شيلد:

ث ��م ُو�ضعت التعليمات والقيود عل ��ى �إثر التق�سيم
من حيث عدم جواز البناء في المناطق المحيطة
بالبلدة القديمة وجعل المنطقة الغربية (القد�س
الغربي ��ة) منطقة تطوير وقد �سارع هذا التق�سيم
بعملي ��ة التهويد ،ال ��ذي يظهر فيه �أث ��ار التطويق ث ��م بموج ��ب ال�صالحي ��ات الت ��ي منح ��ت له ��ذا
للقد�س العربية لمنع �أي تو�سع متوقع.
المندوب �شكل المجل� ��س اال�ست�شاري ،الذي كان
ن�صف �أع�ضائه م ��ن الموظفين والباقون كاالتي:
ف ��ي ال�سنة نف�سها ( )1918الت ��ي ق�سمت القد�س
�أربع ��ة م ��ن الم�سلمين وثالث ��ة م ��ن الم�سيحيين
بموجبه ��ا ،زار وايزم ��ن القد� ��س للم ��رة الثاني ��ة
وثالثة من اليهود.
ليطل ��ع عل ��ى مراح ��ل التنفي ��ذ ،ولتنفي ��ذ برامج
�أخ ��رى تتعلق بالتهويد بدعوة م ��ن حاكم القد�س وفي ظ ��ل �سيا�سة التهويد واالنت ��داب ووعد بلفور
�آنذاك (الم�ستر �ستور�س) ،وخالل م�أدبة الغذاء والمندوب ال�سامي البريطاني ،قدم �إلى فل�سطين
دار بي ��ن المجتمعين كالم ًا حول م�ستقبل القد�س بي ��ن (� )54 –53أل ��ف يهودي خ�ل�ال الفترة من
ا�ضط ��ر معه مفت ��ي القد�س كام ��ل الح�سيني �إلى (� )1913–1903أكثرهم من رو�سيا.
االن�سحاب احتجاج ًا على ذلك.
وف ��ي �سن ��ة (� )1944أ�صب ��ح ع ��دد اليه ��ود ف ��ي
به ��ذه الف�صول تكون عملي ��ات التهويد قد مرت القد�س ( )97,000وعدد الم�سلمين ()30,630
بمراح ��ل متقدم ��ة م ��ن عم ��ر وتاري ��خ القد� ��س وعدد الم�سيحيي ��ن ( )29,350و�آخرون ()100
بوا�سط ��ة الدول ��ة الإنكليزية الت ��ي ثبتت دعائم بم ��ا مجموع ��ة ( ،)157,080وعل ��ى ذل ��ك ف� ��إن
وجودها في القد�س كدول ��ة ا�ستعمارية ،لتنفيذ ع ��دد اليه ��ود ظل ف ��ي تزاي ��د م�ستمر من ��ذ �سنة
�سيا�س ��ة التهويد وتنفيذ وع ��د بلفور الذي ين�ص ( )1918وحتى قيام الحرب العربية الإ�سرائيلية
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المدينة القديمة

9,345

7,262

5,630
28,332

مجموع �سكان
المدينة
مجموع الم�سلمين
والن�صارى

62,674

(عزي ��زي الل ��ورد /روت�شيل ��د ،ي�سرن ��ي ج ��د ًا �أن
�أبلغك ��م بالنياب ��ة ع ��ن حكوم ��ة جالل ��ة المل ��ك
الت�صري ��ح التال ��ي ،ال ��ذي ينطوي عل ��ى العطف
على �أمان ��ي اليهود وال�صهيونية ،وقد ُعر�ض على
الوزارة و�أقرته كما يلي:
«�إن حكوم ��ة جالل ��ة المل ��ك تنظر بعي ��ن العطف
�إل ��ى ت�أ�سي� ��س وط ��ن قوم ��ي لل�شعب اليه ��ودي في
فل�سطين ،و�ستبذل جهده ��ا لت�سهيل تحقيق هذه
الغاي ��ة ،على �أن ُيفهم جلي ًا �أنه لن ي�ؤتى بعمل من
�ش�أن ��ه �أن يغي ��ر الحق ��وق المدني ��ة والدينية التي
تتمت ��ع بها الطوائف غي ��ر اليهودي ��ة المقيمة في
فل�سطين ،وال الحق ��وق �أو الو�ضع ال�سيا�سي الذي
يتمتع ب ��ه اليهود ف ��ي البلدان الأخ ��رى ،و�س�أكون
ممتن ًا �إذا ما �أحطتم اتح ��اد الهيئات ال�صهيونية
علم ًا بهذا الت�صريح»« .المخل�ص�:آرثر بلفور»

من قلب الوطن
التعريف ب�شخ�صية �صاحب الوثيقة:

ال�صهيونية وبريطانيا:

بلفور� ،آرثر جيم�س ( :)1930-1848عمل رئي�س ًا
ل ��وزراء بريطانيا من ع ��ام (� 1902إلى ،)1905
وكان زعي ��م ح ��زب المحافظين �أكث ��ر من ()20
�سنة .له بيانان �شهيران يحمالن ا�سمه� ،أحدهما
ي�ؤيد فيه م�ساندة بريطانيا لعملية جعل فل�سطين
وطن� � ًا قومي� � ًا لليه ��ود .و�أدت تل ��ك الم�سان ��دة
البريطانية الظالمة �إلى م�أ�ساة فل�سطين التي ما
تزال ترمي بظاللها الكئيبة على العالم العربي.

ف�ش ��ل ال�صهاين ��ة ف ��ي �أخ ��ذ وع ��د م ��ن الدول ��ة
يثن «هرتزل» عن الم�ضي في العمل
العثمانية لم ِ
عل ��ى تحقي ��ق م�شروع ��ه ،وب ��د�أ اليه ��ود ين�شرون
فكرته ��م عل ��ى نطاق وا�س ��ع في �أوروب ��ا ،ووجدت
الفك ��رة �صدى وتجاوب ًا لها ف ��ي الغرب لدى عدد
م ��ن ال�سا�سة والزعم ��اء ،وكان «�آرثر بلفور» وزير
الخارجي ��ة البريطان ��ي م ��ن �أكث ��ر المتحم�سي ��ن
لها ،فقد كان معروف� � ًا بت�أثره بالفكر ال�صهيوني،
وتعاطفه ال�شديد مع ال�صهيونيين.

عمل بلفور وزير خارجية في حكومة الحزب
االئتالفية التي تر�أ�سها «دافيد لويد جورج»
من عام

ن�شط ال�صهيونيون في التقرب من البريطانيين،
وانبروا ي�ؤكدون لهم قدرتهم على تحقيق �أهداف
بريطاني ��ا والحفاظ عل ��ى م�صالحها ،وهكذا بد�أ
البريطانيون ي�ضعون الخط ��وط الرئي�سية لفكرة
الوط ��ن اليه ��ودي ،وترك ��زت ف ��ي البداي ��ة عل ��ى
مفه ��وم �إيج ��اد ملج� ��أ للم�ضطهدين م ��ن اليهود
المهاجري ��ن ،ولك ��ن الجان ��ب ال�صهيوني عار�ض
ه ��ذا االتجاه ،وا�ستقر الطرف ��ان  -في النهاية -
على م�شروع الوطن القومي في فل�سطين.

( ،)1919 - 1916و�أ�صب ��ح زعيم� � ًا للمحافظين
ف ��ي مجل� ��س اللوردات ،ث ��م عمل رئي�س� � ًا لمجل�س
اللوردات من عام ()1929-1924
الجه��ود الت��ي بذله��ا ال�صهاين��ة م��ن �أجل
تحقيق هذا الوعد:
وعد بلف ��ور البداي ��ات :ترج ��ع البداي ��ات الأولى
لفكرة �إن�شاء وطن خا�ص باليهود ،يجمع �شتاتهم
ويك ��ون حار�س� � ًا عل ��ى م�صال ��ح دول (�أوروب ��ا)
اال�ستعماري ��ة ف ��ي ال�ش ��رق �إل ��ى ما قب ��ل الحملة
الفرن�سية عل ��ى م�صر ،وتجلى ذل ��ك بو�ضوح في
خط ��اب «نابليون» الذي وجهه �إل ��ى يهود ال�شرق؛
ليكونوا عون ًا له في هذه البالد.
وق ��د وجدت هذه الدعوة �صدى له ��ا لدى كثير من
اليهود ،فقد كت ��ب المفكر اليهودي (مو�سى ه�س)
يق ��ول� :إن «فرن�س ��ا» ال تتمن ��ى �أكث ��ر م ��ن �أن ت ��رى
الطريق �إلى «الهن ��د» و«ال�صين» وقد �سكنها �شعب
على �أهبة اال�ستعداد لأن يتبعها حتى الموت ...فهل
هناك �أ�صلح من ال�شعب اليهودي لهذا الغر�ض؟!.
م ��ع نهايات الق ��رن التا�س ��ع ع�شر انتقل ��ت فكرة
ال�صهيوني ��ة ،الت ��ي تزعمه ��ا «تي ��ودور هرت ��زل»
م�ؤ�س�س الحرك ��ة ال�صهيونية من مرحلة التنظير
�إل ��ى ح ّيز التنفيذ ،وذلك بعد الم�ؤتمر ال�صهيوني
الأول الذي عقد في ب ��ازل عام ( ،)1897وتجلى
ذل ��ك بو�ض ��وح ف ��ي �سع ��ي ال�صهيونيي ��ن الدائب
للح�ص ��ول على تعهد م ��ن �إحدى ال ��دول الكبرى
ب�إقامة وطن قومي يهودي.

•�إن�شاء الجامعة العبرية عام (.)1924
•�أ�صبح ��ت القد� ��س مق ��ر ًا ل ��كل م ��ن اللجن ��ة
التنفيذي ��ة للمنظم ��ة ال�صهيوني ��ة العالمي ��ة
والوكال ��ة اليهودي ��ة وال�صن ��دوق القوم ��ي
اليهودي.

�أم ��ا ع ��ن المواق ��ف والأح ��وال الت ��ي ترتبت عن
االنت ��داب البريطاني عل ��ى القد�س ووع ��د بلفور
ب�إن�شاء وطن قومي لليهود في فل�سطين ،وعمليات
التهوي ��د للمدين ��ة المقد�س ��ة ف� ��إن الم�سلمين في
�أرج ��اء العالم عامة والعرب ف ��ي القد�س خا�صة،
تج�سيد الوعد على �أر�ض الواقع:
ق ��د هزمه ��م الم�صي ��ر الذي �آل ��ت �إلي ��ه القد�س
بع ��د م�ؤتمر �سان ريمو ب�إيطالي ��ا في (� )25أبريل فبد�أوا الثورة تلو الثورة واالحتجاج تلو االحتجاج
وتح ��ت غط ��اء ع�صب ��ة الأم ��م فر� ��ض االنتداب كان من بينها:
البريطان ��ي عل ��ى فل�سطي ��ن ،حي ��ث �أُعتب ��رت
فل�سطي ��ن م�ستعم ��رة بريطانية يخ�ض ��ع مندوبها ث ��ورة ( )1920م ��ن ني�س ��ان الت ��ي ا�شت ��رك فيها
ال�سامي لوزير الم�ستعمرات (ون�ستون ت�شر�شل) ،نحو �أربعين �ألف �شخ� ��ص ،ومن ثم وقع ال�صدام
فكان ��ت بريطاني ��ا الت ��ي �أ�صدرت وع ��د بلفور في الدم ��وي الرهيب في تلك ال�سن ��ة بين العرب من
( )1917/11/02ق ��د �شرعت ف ��ي تطبيقه منذ جه ��ة واليه ��ود من جهة �أخ ��رى عل ��ى �أثر خطف
انتدابه ��ا على فل�سطي ��ن ،وقد قام ��ت بجملة من اليه ��ود العلم العربي �أثناء احتف ��االت الم�سلمين
الخطوات من �أجل تج�سيد هذا الوعد على �أر�ض بمو�سم النب ��ي مو�سى عليه ال�س�ل�ام في القد�س،
الواقع ومن بين هذه الخطوات:
وق ��د قت ��ل ف ��ي ه ��ذه ال�صطدام ��ات �أربع ��ة م ��ن
�ام الم�سلمي ��ن وج ��رح واحد وع�شرون ،وم ��ن اليهود
•تعيي ��ن هرب ��رت �صموي ��ل كمن ��دوب �س � ٍ
لبريطانيا في فل�سطين في �سنة ( .)1920قت ��ل ت�سع ��ة وج ��رح مائتي ��ن وخم�س ��ون ،وتنادى
•�إن�ش ��اء الوكالة اليهودي ��ة (حاييم وايزمان) الع ��رب ف ��ي تل ��ك ال�سنة �أي�ض� � ًا �إل ��ى الوقوف في
ع ��ام ( ،)1920التي �شجعت هج ��رة اليهود وج ��ه الم�ؤامرة على القد�س ورفع ��وا �صور الملك
�إل ��ى فل�سطين وبناء الم�ستعمرات والمدار�س في�ص ��ل ون ��ادوا بالوح ��دة العربي ��ة واال�ستق�ل�ال
ورف�ض الهجرة ال�صهيونية� ،أما موقف ال�سلطات
والجامعات العبرية.
•اهتمام االنتداب بت�سهيل وتن�شيط الهجرات البريطاني ��ة م ��ن ه ��ذه المظاهرات فق ��د �أعلنت
الأح ��كام العرفي ��ة ومنع ��ت النا�س الخ ��روج من
اليهودية �إلى فل�سطين.
•تن�شي ��ط اال�ستثم ��ار اليه ��ودي ف ��ي فل�سطين بيوته ��م بع ��د ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�س ��اء ،وعطلت
و�إدخ ��ال اليهود للعمل في كاف ��ة الم�ؤ�س�سات جميع ال�صحف ،ف�أ�ضربت المدينة كلها و�أغلقت
�أبوابه ��ا ،و�أ�ص ��درت المحكم ��ة الع�سكري ��ة حكم ًا
المدنية والع�سكرية.
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من قلب الوطن
الإ�سالمي ��ة المقد�سة) وقد رفع ��وا مطالبهم تلك
�إلى ال�سلطات البريطانية ،و�إلى وزير الم�ستعمرات
البريطاني الذي ق ��رر اال�ستجابة لهذه المطالب،
و�إبقاء الو�ضع على ما هو عليه ،لكن اليهود تحدوا
ه ��ذه المطالب التي تق ��دم بها الع ��رب ،مما حدا
بالعرب �أن يقابلوا ذلك بمثله.

غيابي� � ًا بال�سجن ع�شر �سنوات على كل من الحاج الأوقاف الإ�سالمية في القد�س ،ولو �أن �صحيفتها
�أمين الح�سيني وعارف العارف اللذين �شاركا في الأ�صلي ��ة �ضاعت ،ف�أعي ��د تقييدها ب�أمر القا�ضي
ال�شرعي ،وبح�سب الأ�صول ال�شرعية.
المظاهرات واال�ضطرابات في تلك ال�سنة.
ثم ث ��ورة ( )1921الت ��ي تميزت بالثب ��ات واالت�ساع
وال�شم ��ول ،هاج ��م الع ��رب فيه ��ا الم�ستعم ��رات
اليهودي ��ة ،وهاج ��م اليهود بل ��دة قلقيلي ��ة ونهبوها
م�ستعينين بالجي�ش البريطاني وطائراته ،وت�صدى
الفل�سطينيون وقاتل ��وا ب�شرا�سة و�صدوا االعتداءات
وكان ��ت ح�صيل ��ة اال�صطدام ��ات الت ��ي ا�ستم ��رت
�أ�سبوع ًا ا�ست�شهاد ثمانية و�أربعين عربي ًا وقتل ثمانية
و�أربعين يهودي ًا وجرح عدد كبير من الطرفين.
ثم ثورة ( )1929الت ��ي �أُطلق عليها ثورة البراق،
كم ��ا هو معل ��وم ذلك الم ��كان المال�ص ��ق لجدار
الحرم القد�س ��ي من الزاوي ��ة الجنوبية الغربية،
وفيه الباب الذي دخل منه ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�سل ��م) ليلة الإ�سراء والمع ��راج حين عرج
علي ��ه ال�سالم �إل ��ى ال�سموات ال ُع�ل�ا ،ويدعى هذا
الب ��اب �أي�ض ًا بباب محمد و�سم ��ي فيما بعد بباب
المغارب ��ة ،وال�سبب في ذل ��ك �أن جماعات كثيرة
كان ��ت ت�ستفي ��د م ��ن الوقفي ��ات حينم ��ا �أ�صبحت
القد� ��س بع ��د الفت ��ح الإ�سالم ��ي موئ�ل� ًا للق ��راء
والعباد من جميع بقاع الأر�ض الإ�سالمية ،فقطن
في ه ��ذا المكان �أي من الجه ��ة الغربية للم�سجد
الأق�صى جماعات م ��ن المغاربة ،وذلك على �أثر
�إيقاف الملك الأف�ضل نور الدين على االبن الأكبر
ل�ص�ل�اح الدين ه ��ذه الجه ��ة عليه ��م ،وبني لهم
في هذا الم ��كان مدر�سة عرف ��ت با�سمه ،وعرف
بحي المغاربة �أو بحارة المغاربة ،ووقفية
المكان ّ
هذا المكان م�ؤيدة ب�صكوك محفوظة لدى دائرة
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و�سرع ��ان م ��ا تحول ��ت ه ��ذه التحدي ��ات من كال
الطرفين (الع ��رب واليهود) عن ��د حائط البراق
�إل ��ى ا�شتباكات حقيقي ��ة ،وذلك في الع ��ام نف�سه
( )1929لأن اليه ��ود احت�ش ��دوا عن ��د الحائ ��ط،
ورفع ��وا العل ��م ال�صهيون ��ي م�ستخفي ��ن ب�شعائ ��ر
الم�سلمي ��ن ،وهتفوا قائلي ��ن (الحائط حائطنا)،
وازداد التوت ��ر عندم ��ا �أحرق الم�سلم ��ون من�ضدة
لليه ��ود وبع� ��ض الأوراق التي كان ��ت مو�ضوعة في
ثقوب الحائط ،وبع�ضها عليها تراتيل دينية تتعلق
ب�صل ��وات اليهود ،وبلغ التوتر حدته عندما هاجم
الم�سلم ��ون اليه ��ود يوم الجمع ��ة )23( ،من �آب/
�أغ�سط�س ( )1929فقتلوا منهم ( )135وجرحوا
( ،)340بينم ��ا ا�ست�شه ��د م ��ن الم�سلمين العرب
( )116وج ��رح ()240؛ حيث �إن معظم ال�شهداء
�سقط ��وا بفعل القوات البريطاني ��ة ،التي انحازت
لليه ��ود ،هذا وق ��د امتدت ث ��ورة الع ��رب في تلك
ال�سنة �إلى كل بقاع فل�سطين و�أعلنوا االحتجاجات
على القوات الإنكليزية الت ��ي تحالفت مع اليهود،
كم ��ا و�أعلن ��وا الإ�ضراب ��ات العامة ف ��ي كل �أنحاء
فل�سطين ،لك ��ن القوات الإنكليزي ��ة �ألقت القب�ض
عل ��ى البع� ��ض وحكمت عليه ��م بالإع ��دام ،لكنها
ع ��ادت وغي ��رت الحك ��م �إل ��ى ال�سج ��ن الم�ؤب ��د
با�ستثناء ثالث ��ة نفذت فيهم حك ��م الإعدام وهم
ف�ؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم.

بهذا ف�إن اليهود يدعون ب�أن حائط البراق والذي
ي�سمون ��ه بحائ ��ط المبك ��ي� ،أن ��ه بقية م ��ن هيكل
�سليمان (عليه ال�سالم) ،ولذلك ف�إنهم �أي اليهود
يقد�سون ��ه ،ويقيم ��ون بع� ��ض ال�شعائ ��ر التعبدية،
ويبك ��ون عن ��ده ف ��ي احتفاالته ��م و�أعياده ��م،
ويح�ض ��رون معهم الكرا�س ��ي والمقاعد وال�ستائر
ليفتر�شوه ��ا ويجل�س ��وا عليه ��ا ،كم ��ا فعل ��وا ف ��ي
الحادث ��ة الم�شهورة �سن ��ة ( )1925فثارت ثائرة
الم�سلمين عندما ت�ص ��دوا لليهود ،وكاد الأمر �أن
ي� ��ؤدي �إلى قتال لوال تدخل ال�سلطات البريطانية،
و�أ�ص ��درت عل ��ى �إثره قرار ًا يمن ��ع اليهود من مثل
ه ��ذه الممار�س ��ات ،لك ��ن اليه ��ود ع ��ادوا لتكرار
هذه المحاول ��ة �سنة ( )1928وتدخلت ال�سلطات
البريطانية مثل المرة الأولى ومنعتهم.
وق��د �أر�سل��ت بريطانيا لجنة تحقي��ق برئا�سة
وعل ��ى �أثر تلك الأفع ��ال من اليه ��ود ففي الحائط (والتر�شو) وقدمت تقرير ًا جاء فيه:
ال ��ذي يزعم ��ون �أن ��ه المبك ��ي ،تنادى الع ��رب في
للم�سلمي ��ن وحدهم تع ��ود ملكي ��ة الحائط ،ولهم
فل�سطي ��ن لم�ؤتمر �إ�سالمي للت ��داول في هذا الأمر
وحده ��م الح ��ق العيني في ��ه ،لكونه ي�ؤل ��ف جزء ًا
الخطير ،وعقدوا م�ؤتم ��ر ًا بالقد�س �سنة ()1928
ال يتج ��ز�أ م ��ن �ساحة الح ��رم ال�شري ��ف التي هي
برئا�س ��ة الح ��اج �أمي ��ن الح�سين ��ي مفت ��ي القد�س
ورئي� ��س المجل� ��س الأعلى ،و�أطلق علي ��ه (الم�ؤتمر �أم�ل�اك الوق ��ف ،وللم�سلمي ��ن �أي�ض ًا تع ��ود ملكية
الإ�سالمي الكبير) وت ��داول الم�ؤتمرون في �أحقية الر�صي ��ف الكائ ��ن �أمام الحائط ،و�أم ��ام المحلة
اليهود في هذا المكان ،وتعاهدوا على منع اليهود المعروف ��ة بح ��ارة المغارب ��ة المقابل ��ة للحائط،
من �أي ممار�سة لهم من هذا القبيل في الم�ستقبل .لكون ��ه موقوف ًا ح�سب �أح ��كام ال�ش ��رع الإ�سالمي
ومطالب ��ة ال�سلطات البريطانية منع رفع �أ�صواتهم لجهات البر والخير ،يمنع جلب �أية خيمة �أو �ستار
التي ت�ستهي ��ن ب�شعائر الم�سلمي ��ن ،وقرروا كذلك �أو م ��ا �شابههما من الأدوات �إلى الحائط لو�ضعها
�إن�ش ��اء جمعية تع ��رف بجمعية (حرا�س ��ة الأماكن هناك ولو كان ذلك لمدة محدودة.
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والمخيم شاهد على الجراحات والعذابات والتجاذبات السياسية
حممد جاد اهلل
وعلى مقاومة باسلة  ...فهو مخيم الشهداء
�أماين �أ�سمر

العالقات العامة والإعالم

يع ��د مخيم قلنديا من المخيم ��ات �أل ( )19المعترف بها
من بي ��ن ( )24مخيم ًا في ال�ضفة الغربي ��ة من قبل وكالة
غ ��وث وت�شغيل الالجئين الفل�سطيني ��ن (الأونروا) ،ويحد
المخي ��م من ال�شمال قري ��ة كفر عقب ،والجن ��وب الغربي
حاج ��ز قلندي ��ا وجدار ال�ض ��م والف�ص ��ل العن�صري ،ومن
ال�شرق الم�ستعمرات االحتاللية.
الحياة المعي�شية لل�سكان

بنود االتفاق الذي تم توقيعه بين المكتب التنفيذي للجان
ال�شعبي ��ة للمخمي ��ات ومجل� ��س ال ��وزراء و�شرك ��ة كهرباء
القد� ��س ،ويعان ��ي �سكان المخيم من انقط ��اع كهربائي ما
يق ��ارب (� )12ساعة يومي ًا في ف�صل ال�شتاء ،وذلك نتيجة
اال�سته�ل�اك الكبير وال�ضغط العال ��ي على ال�شبكة التي لم
تعد تحتمل هذا ال�ضغط.

متابعتهم من خ�ل�ال دورات تتعل ��ق ب�صعوبة التعلم،
حي ��ث يعق ��د المرك ��ز كل �شهري ��ن دورة� ،إ�ضافة �إلى
عدد �آخر يتم متابعتهم في منازلهم.
•مركز الطفل للثقافة والتنمية :ت�أ�س�س عام ()1997
يُعنى ب�ش� ��ؤون الأطفال الذين تت ��راوح �أعمارهم بين
(� )16-8سن ��ة من خ�ل�ال برامج خا�ص ��ة بهم ،مثل
برام ��ج بالحا�سوب و�أخ ��رى تتعلق بالتعلي ��م� ،إ�ضافة �أما فيما يتعلق بقطاع المياه ف�إنه تم �إعادة ت�أهيل جزء من
�إلى تنظيم الرحالت الترفيهية وغيرها من البرامج
�شبك ��ة المياه من خالل برنامج �ألماني وبقي الجزء الأخر
ح�سب احتياجات الأطفال.
يعان ��ي من حالة مهترئة ،وبع� ��ض المناطق في المخيم لم
•جمعي ��ة قلنديا الخيرية :وهي جمعي ��ة ن�سائية و ُتعنى
ب�أمور الن�ساء.
ً
•وهن ��اك مركز �صحي �أي�ضا تابع لوكالة غوث وت�شغيل
الالجئين.

يبلغ عدد �سكان المخيم ( )12.000ن�سمة ،تعود �أ�صولهم
�إل ��ى ( )53قرية ومدينة مهجرة من الأرا�ضي الفل�سطينية
الت ��ي اح ُتلت عام ( ،)1948وتنحدر غالبية �أهالي المخيم
م ��ن منطق ��ة القد�س ( ،)1948وم ��ن �أ�شهر البل ��دان التي
ينح ��درون منها ه ��ي �ساري�س وبيرمعي ��ن و�صرعة وبرفيليا
وال�شوعة .ويعتمد الأهالي في مدخوالتهم على العمل داخل
الخ ��ط الأخ�ضر بالدرجة الأول ��ى وجزء �آخر في فل�سطين ،الم�ؤ�س�سات التعليمية
وقلة قليلة موظفين في الم�ؤ�س�سات الحكومية والخا�صة .يوج ��د في مخي ��م قلندي ��ا مدر�ست ��ان �إحداهم ��ا للمرحلة
االبتدائي ��ة والأخرى للمرحلة الإعدادي ��ة للذكور والإناث،
�أهم المرافق الحيوية داخل مخيم قلنديا
وه ��ي مدار� ��س تابع ��ة لوكال ��ة غ ��وث وت�شغي ��ل الالجئي ��ن
يوج ��د ف ��ي المخي ��م ع ��دد م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات الخدماتي ��ة
الفل�سطيني ��ن� ،إ ّال �أنه ��ا تعان ��ي من اكتظ ��اظ الطلبة ففي
والثقافية والتعليمية منها:
ال�ص ��ف الواحد يوجد م ��ن ( )48-45طالب� � ًا ،كما يوجد
•مركز ال�شب ��اب :ت�أ�س� ��س ع ��ام ( ،)1953ويبلغ عدد العديد من ريا�ض الأطفال.
الأع�ض ��اء المنت�سبين ل ��ه ( )1400ع�ضو ،من خالل
ا�ستمارة يتم تعبئتها لالنت�ساب للع�ضوية ،ولهم الحق م�شاكل واحتياجات مخيم قلنديا
ف ��ي االنتخابات وممار�س ��ة كافة الأن�شط ��ة والحقوق يعان ��ي المخيم من �سوء في المراف ��ق العامة التي بحاجة
والواجب ��ات ،بحي ��ث يت ��م فت ��ح ب ��اب االنت�س ��اب كل
�إل ��ى �إع ��ادة ت�أهي ��ل وت�شمل تل ��ك المرافق �ساح ��ات عامة
�سنتين ،ويقدم �أن�شطة ريا�ضية وثقافية واجتماعية.
ومالع ��ب للأطفال وال�شباب ،كم ��ا �أن هناك حاجة ما�سة
•المركز الن�سوي :وتم ت�أ�سي�سه خالل الت�سعينيات من
�إل ��ى �إعادة ت�أهيل البني ��ة التحتية� ،إ�ضافة �إل ��ى �أن الكثير
القرن الما�ضي ،ويت�ش ��كل من ( )300امر�أة منت�سبة
للمرك ��ز ،ويق ��وم ب�أن�شط ��ة تدريبي ��ة و�صحية وحرف م ��ن المن ��ازل بحاجة �إلى �إع ��ادة ترميم كونه ��ا تعاني من
يدوي ��ة ويُعنى بالأمومة والطفول ��ة� ،إ�ضافة �إلى تعليم ظ ��روف �صعب ��ة للغاي ��ة ،ويعان ��ي المخيم م ��ن االكتظاظ
ال�سكان ��ي ب�سبب �صغ ��ر الم�ساحة والإزدي ��اد الم�ستمر في
الأطفال المو�سيقى.
•مركز ت�أهي ��ل الأ�شخا�ص ذوي الإعاق ��ة :ت�أ�س�س عام عدد ال�سكان.
( ،)1992يرع ��ى المرك ��ز الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة مخيم قلنديا وقطاعي المياه والكهرباء
والذي ��ن ينق�سمون �إل ��ى ق�سمين منهم �سب ��ب �إعاقته
خلقية والق�سم الآخر ب�سبب الإ�صابات التي تعر�ضوا �أو�ض ��ح رئي� ��س اللجن ��ة ال�شعبي ��ة للمخيم جم ��ال الفي �أنه
له ��ا من قبل االحتالل الإ�سرائيل ��ي خالل االنتفا�ضة وح�س ��ب االتف ��اق الذي ت ��م بي ��ن حكومة د�.س�ل�ام فيا�ض
الأول ��ى ع ��ام ( )1987واالنتفا�ض ��ة الثاني ��ة ع ��ام و�شركة الكهرب ��اء بخ�صو�ص قطاع الكهرب ��اء� ،أن الديون
( .)2000يتاب ��ع المرك ��ز (� )20شخ�ص ًا ذوي �إعاقة المتراكم ��ة عل ��ى المخيمات �سيتم ح ��ل م�شكلتها ،وكذلك
ب�ش ��كل دائم وم�ستم ��ر ،و(� )40شخ�ص� � ًا �أخرين تتم م�شكلة انقط ��اع الكهرباء� ،إ ّال �أنه لم يت ��م االلتزام بتنفيذ

ت�صله ��ا المياه ،مما يدف ��ع المواطنين �إل ��ى القيام ب�شراء
كميات من المياه من خالل خزانات (التنكات).
�أم ��ا م�شكلة النفايات ال�صلبة ،ف�إن هناك �صعوبة في جمع
النفايات كون �سيارة الترحيل التي تعود ملكيتها �إلى وكالة
الغ ��وث تق ��وم بجم ��ع النفايات لأكث ��ر من منطق ��ة ،وهذه
الم�شكلة تتمثل في عدم المقدرة على جمع النفايات رغم
و�ضع �آليات لحلها �إ ّال �أنها لم تحل بعد.
اللجنة ال�شعبية لخدمات مخيم قلنديا
بن ��اء على قرار م ��ن الرئي� ��س الفل�سطيني الراح ��ل يا�سر
عرفات في العام ( ،)1996تم ت�شكيل لجان �شعبية لكافة
المخيم ��ات الفل�سطينية ومنها اللجن ��ة ال�شعبية لخدمات
مخي ��م قلنديا الت ��ي تت�ألف م ��ن ت�سعة �أع�ضاء م ��ن �أهالي
المخي ��م وت�ض ��م ع ��دد ًا م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات والفعاليات في
المخي ��م م ��ن خ�ل�ال قي ��ام كل م�ؤ�س�سة بفرز من ��دوب لها
لتمثيله ��ا داخل المخيم باعتباره ��ا م�ؤ�س�سات منتخبة من
قبل هيئاتها العامة و�شخ�صيات اعتبارية.
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ويتر�أ�س اللجنة ال�شعبية للمخيم ال�سيد جمال الفي ،والذي
�أف ��اد ب� ��أن دور اللجن ��ة يتعل ��ق بمتابعة احتياج ��ات و�أو�ضاع
المخي ��م ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة ووكال ��ة الغ ��وث الدولية
(�أونروا) ب�شكل ال يتعار�ض مع عمل وخدمات الوكالة ،حيث
تعتبر اللجنة ال�شعبية مكملة لدور وكالة الغوث.
الم�شاريع والإنجازات التي نفذتها اللجنة في المخيم
وخالل لقائنا مع رئي�س اللجنة جمال الفي �أ�شار �إلى قيام
اللجنة ال�شعبية للمخيم بتعبيد عدد من ال�شوارع الداخلية
و�إع ��ادة ت�أهيل ج ��زء من �شبكة المياه� ،إ�ضاف ��ة �إلى �إعادة
ت�أهي ��ل مركز ال�شب ��اب ،وتجهيز ملعب ك ��رة القدم ب�شكل
جزئي ،وكذلك ملعب كرة ال�سلة ب�شكل جزئي �أي�ض ًا ،وبناء
مرك ��ز الطفل ،ومركز ن�سوي ،وبناء جزء من مركز ت�أهيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومقر للجنة ال�شعبية.

البنى التحتية والتعديات عليها
�أ�ش ��ار الفي �إلى وج ��ود العديد من التعدي ��ات على ال�شارع
الممتد من �سميرا مي�س لغاية قلنديا مو�ضح ًا �أنه قبل ثالثة
�أعوام كانت كاف ��ة م�شاريع البنى التحتية مرخ�صة ح�سب
الأ�صول� ،إ ّال �أن �أ�صحاب المحالت والعمارات وغيرها من
المرافق عمدوا �إلى �إ�ضافة ارتدادات من خالل تجاوزات
وتعدي ��ات على البنايات القديم ��ة المرخ�صة وتو�سيع تلك
البنايات �أو البناء فوقها ،و�إ�ضافات عليها دون تراخي�ص،
الأم ��ر الذي �أدى �إلى وجود �أزم ��ة خانقة وكبيرة جد ًا على
امت ��داد هذا ال�ش ��ارع ،الذي يمر من خالل ��ه (� )450ألف
مركبة فمع وجود حاجز قلنديا وتلك التعديات ف�إن ازدياد
المركب ��ات العومية والخا�صة والوق ��وف عك�س ال�سير �أدى
�إل ��ى وجود �أزمة يومية خانقة جد ًا وب�شكل متوا�صل ودائم،
ف�أ�صبح ��ت الم�سافة الت ��ي يحتاج تجاوزه ��ا خم�س دقائق
تحتاج �إلى ال�ساعتي ��ن �أو �أكثر ،وهذه الم�شكلة يعاني منها
كل م ��ن يمر في ه ��ذا ال�شارع الحيوي والراب ��ط بين كافة
محافظات ال�ضفة الغربية والقد�س و�أرا�ضي (.)1948
ويُرج ��ع ال�سيد الفي �أ�سباب تلك الم�شكلة �إلى �شقين ال�شق
الأول مال ��ي وال�شق الآخ ��ر �سيا�سي ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن جزء ًا
كبير ًا جد ًا من تلك الم�شكلة يعود لأ�سباب ذاتية فل�سطينية
لعدم وجود قرار تنفيذي وال حتى قرار نهائي ،رغم وجود
عد ٍد من الحلول لتل ��ك الأزمة ح�سب وجهة نظره ،فالبنية
التحتية ال�سيئة وال�ش ��وارع المهترئة والمعتدى عليها تعود
�أ�سبابه ��ا �إلى عدم وجود �ضواب ��ط يمكن اتخاذها من قبل
الجهات المخت�صة ،رغم ع ��دم �إغفالنا �أن مداخل مدينة
القد� ��س تع ��د موا�ضي ��ع �سيا�سي ��ة بالدرجة الأول ��ى ،وبما
�أن ه ��ذه المنطق ��ة تن ��درج �ضم ��ن مناط ��ق (ج) ف�إنه يتم
ارتكاب كافة المخالفات والموبيقات والعديد من المباني
للمقد�سيي ��ن تابع ��ة �إداري ًا للجان ��ب الإ�سرائيل ��ي ،و�سابق ًا
كان يُمن ��ع البناء عليها �إ ّال �أن ه ��ذه المباني �أ�صبحت الآن
مخالف ��ة ودون تراخي�ص وال رقابة وال ارت ��دادات وال بنية
تحتي ��ة وال تراع ��ي قواع ��د ال�سالم ��ة العام ��ة ،و�إذا ما تم
فح� ��ص العديد من تل ��ك المباني ف�إنها ت�سق ��ط هند�سي ًا،
علم� � ًا ب�أن الجان ��ب الإ�سرائيل ��ي يغ�ض الط ��رف عن ذلك
حت ��ى يتم تهجير المواطنين المقد�سيين من داخل مدينة
القد�س �إلى هذه المناطق ،وبالتالي �إحكام ال�سيطرة على
مدينة القد�س.

ج��دار ال�ضم والف�ص��ل العن�صري وحاج��ز قلنديا
و�أزمة المعبر
�أكد الفي على معاناة المنطقة الممتدة من (�سميرا مي�س
�إلى مفرق الرام) من م�شاكل �سيا�سية و�أمنية واقت�صادية
واجتماعية ،ففي هذه المنطقة تنت�شر المخدرات و�أماكن
بيعه ��ا ب�ش ��كل علني خا�صة بي ��ن الفئات العمري ��ة ال�شابة،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى ظاه ��رة المت�سولي ��ن ،والباع ��ة المتجولي ��ن
وانت�ش ��ار ال�سرقات فيها ،ح�سب رئي� ��س اللجنة م�شير ًا �إلى
�أن ه ��ذه المنطق ��ة لي�ست ج ��زء ًا من مخي ��م قلنديا ولي�س
للمخي ��م �سيطرة عليها ،كما �أن ��ه ال يوجد �سيطرة من قبل
ال�سلط ��ة الفل�سطيني ��ة كونها تقع في مناط ��ق (ج) ح�سب
اتفاقية �أو�سلو.
وال �ش ��ك �أن االحت�ل�ال والحاج ��ز الع�سك ��ري المقام على
مدخل القد�س في قلنديا هما الم�سببان الرئي�سيان لأزمة
ال�سي ��ر الخانقة التي يدف ��ع ثمنها المواط ��ن وقت ًا وجهد ًا
و�أع�صاب� � ًا ،ع ��دا ع ��ن فو�ض ��ى ال�سائقين الماري ��ن �سواء
ذهاب� � ًا �أم �إياب ًا ،مم ��ا يزيد من تفاقم �أزم ��ة ال�سير والتي
يق ��وم خاللها بع� ��ض ال�سائقين بمخالف ��ة قوانين المرور
الت ��ي من الواج ��ب احترامها ،عدا عن �أزم ��ة المواطنين
الماري ��ن عل ��ى الأق ��دام باالتجاهي ��ن �سواء م ��ن القد�س
�إل ��ى رام اهلل �أم م ��ن رام اهلل �إل ��ى القد� ��س� ،إ�ضافة �إلى
ال�سائقين الذين يقوم ��ون بركن مركباتهم على الأر�صفة
والتي ت�ؤدي �إلى ت�ضيق الطريق ال�ضيقة �أ�ص ًال غير عابئين
�إ ّال بم�صالحهم الخا�صة.
دور الحكومة وال�سلطة الفل�سطينية
الفي�سبوك و�أزمة قلنديا
فيم ��ا يتعل ��ق بالبنى التحتي ��ة �أ�شار الفي �إل ��ى وجود بع�ض
ب ��ادر مجموع ��ة من ال�شب ��اب ب�إن�ش ��اء �صفحة عل ��ى موقع المخطط ��ات ل ��دى وزارة الأ�شغ ��ال الفل�سطيني ��ة ويتع ��ذر
التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك) عنوانها (�أحوال طريق الم�س�ؤولون عن عدم تنفيذ تلك المخططات لقلة التمويل،
قلندي ��ا  -حزما من �أجل االطالع على �أحوال الحاجز قبل �أم ��ا ما يتعلق بالم�شاكل االجتماعية �أ�شار �إلى وجود اتفاق
توجهه ��م للحاجز ،الأمر الذي ي�ساعده ��م �أحيان ًا باتخاذ م ��ع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية من �أج ��ل و�ضع �آليات تحد
ق ��رار الذهاب عب ��ر الحاجز �أو ت�أجي ��ل ال�سفر وربما حتى �أو ت�ساه ��م ف ��ي التقليل م ��ن تل ��ك التج ��اوزات� ،إ ّال �أنه لم
�إلغائه �إن كان ذلك �سيكلفهم وقت ًا وجهد ًا كبير ًا للعبور .يت ��م تنفيذ �أي منها ،ولم يغفل الف ��ي دور الأجهزة الأمنية
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فجزء كبير يقع على عاتق تلك الأجهزة .هذا و�أجمع الفي
الحلول بعدة نقاط:
•�إدارة �سيا�سي ��ة لمتابع ��ة كاف ��ة الملف ��ات الأمني ��ة
واالجتماعية.
•�إعادة الت�أهي ��ل والإ�شراف والمتابع ��ة الحثيثة للبنى
التحتية وفتح و�شق وت�أهيل �ش ��وارع داخلية وت�سويتها
من �أج ��ل ا�ستخدامها كطرق بديل ��ة ،ومكملة لل�شارع
الرئي�سي من خالل توفير التمويل الالزم.
•تو�سيع ال�شارع الرئي�س م ��ن حاجز قلنديا �إلى مفرق
الرام لحل �أزمة ال�سير الخانقة.
ً
•تنفيذ م�شاريع من ال�صناديق العربية لأن بع�ضا منها
ال يحتاج �إلى موافقة �إ�سرائيلية.
•وجود عدد من �أفراد ال�شرطة المدنية للم�ساهمة في
تنظيم حرك ��ة ال�سير بوجود العديد م ��ن التجاوزات
من �أ�صحاب المركبات الخا�صة والعامة.
•�ض ��رورة وجود ق ��رار �سيادي حقيق ��ي لمعالجة كافة
الأثار والتبعات للحاج ��ز في المنطقة فلي�س المخيم
وح ��ده الذي يعان ��ي من تل ��ك الم�ش ��اكل ،و�إنما تعود
بال�ضرر على كافة �أبن ��اء ال�ضفة الغربية وتمنى على
الجمه ��ور الكريم التعاون من �أجل التخفيف من �أثار
الأزم ��ة الخانقة التي يعاني منها ال�شارع� ،إ�ضافة �إلى
�ضرورة و�ضع حلول ا�ستراتيجية وتكتيكية م�ؤقتة.
�شهداء مخيم قلنديا
يع ��د مخي ��م قلنديا م ��ن المخيم ��ات الفل�سطيني ��ة التي
قدم ��ت وال زال ��ت تقدم ع ��دد ًا م ��ن ال�شهداء م ��ن �أجل
تحري ��ر الأر� ��ض والوطن ،والو�ص ��ول �إلى حي ��اة كريمة
يحظ ��ى بها �شعبنا الفل�سطيني ،فه ��و مخيم �شاهد على
مقاوم ��ة با�سلة وعذابات وجراح ��ات متعددة وهنا ال بد
عدد من ه�ؤالء ال�شهداء:
من ذكر ٍ
(�أحمد محمود حم ��د ،يا�سين محمود حمد� ،سامر �سامي
الك�سب ��ة ،يا�س ��ر �سامي الكب�س ��ة ،يا�سين محم ��د �شحادة،
ا�سماعيل محمد �شحادة ،عبد الكريم �أبو ع�صبة ،محمود
م�صطف ��ى مطير ،عمر مو�سى مط ��ر ،نا�صر ا�سماعيل �أبو
زيدي ��ة ،خالد عب ��د ال ��ر�ؤوف حمد ،عمر محم ��د وهدان،
محم ��د طاه ��ر ال�شوعاني ،محم ��د فائق �أب ��و لطيفة ،علي
الجوالن ��ي ،فار� ��س �إبراهي ��م الجمزاوي� ،أحم ��د نايف �أبو
لطيف ��ة ،ناه ��د مطي ��ر ،عرف ��ات �إبراهيم يعق ��وب ،نا�صر
محمود حمد ،عط ��ا عياد ،عودة زايدة� ،سميح المالعبي،
محمد فريد زيات� ،أ�سامة محمد حماد ،ب�شير نافع� ،سهام
ال�سويطي ،حكم ��ت جودة �شكري ع ��ودة ،ح�سام الدي�سي،
محمود ح�سين جبر ،مو�سى علي مطير ،كامل جبر فيالة،
جمي ��ل �أب ��و لطيف ��ة� ،إبراهيم م�سل ��م� ،سهيل طين ��ة ،علي
خليفة ،عمر �أبو ليلى ،محم ��د طه عواد ،معت�صم عدوان،
روبين زايد ،جهاد �أ�صالن ويون�س جحجوح).
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