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مو�ضوعات هذه املجلة تعرب عن �آراء كاتبيها

�إن الرغب ��ة ن�ص ��ف الحي ��اة� ،أم ��ا ع ��دم االكتراث فن�ص ��ف الم ��وت ،وكذلك
�إطال ��ة الكالم يعن ��ي لي�س لدينا ما نقوله ،فهكذا خل ��ق اهلل لنا اذنين اثنتين
ول�سان ًاواحد ًا ،حتى ن�سمع �أكثر مما نقول.
وح�س ��ب ر�أي الكات ��ب الفرن�س ��ي فيكتور هيج ��و « :لي�س هناك بالد �ص ��غيرة،
فعظمة ال�ش ��عوب ال يقدرها عدد �أفرادها ،وعظمة الفرد ال ت�صنعها قامته»،
اكت ��ب �أهداف ��ك لتحويل الأمان ��ي �إلى احتياج ��ات ،والم�س ��تحيل �إلى ممكن،
والأح�ل�ام �إل ��ى واقع ،حيث لكل جه ��د منظم عائد م�ضاع ��ف ،وال يكذب من
يث ��ق بنف�سه ،وال يخون من يعت ��ز بها ،خذ من الأم� ��س الن�صيحة ،ومن اليوم
العم ��ل ،وم ��ن الغد الأمل ،ف�ل�ا تنتظر الفر� ��ص ،قم وا�صنعه ��ا ،فقط� ،أخبر
النا�س بالمطلوب و�سيفاجئونك بابتكاراتهم.

فب ��الإدارة والعلم والعمل المثابر ،...حتم ًا �سننت�صر ونبني دولتنا
الم�ستقلة ذات ال�سيادة.
ال�شكر اجلزيل مل�ؤ�س�سة  GIZالأملانية على دعم �إ�صدار هذه املجلة
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يق ��ول ال�شاع ��ر االنجلي ��زي ويليام �شك�سبير� « :إن �أبداننا حدائقنا وميولنا هي الب�ستان» وال يكفي �أن يكون للإن�س ��ان عقل جديد بل �أن ي�ستخدمه ب�شكل ح�سن ،وما ي�ستطيع العقل فهمه وت�صديقه...
ي�ستطي ��ع تحقيق ��ه .وكم ��ا يقول الفيل�س ��وف الإغريقي �أفالطون « :نحن مجانين �إذا ل ��م ن�ستطع �أن نفكر ومتع�صبون �إذا لم ن ��رد �أن نفكر وعبيد �إذا لم نجر�ؤ �أن نفكر» ،ك ��ن �شجاع ًا ،تحلى بالإرادة
والإيمان و�إنطلق.
�إن الرغب ��ة ن�ص ��ف الحي ��اة� ،أما عدم االكتراث فن�صف الموت ،كذلك ر�ؤية ن�صف الحقيقة �شر من الجهل ،والوقوف على الحياد بين ال�صواب والخط�أ ال يعني الحياد بل الوقوف مع الخط�أ ،و�أي�ض ًا
�إطالة الكالم يعني لي�س لدينا ما نقوله ،فهكذا خلق اهلل لنا �أذنين اثنتين ول�سان ًا واحد ًا ،حتى ن�سمع �أكثر مما نقول.
وح�سب مقولة الكاتب الفرن�سي فيكتور هيجو « :لي�س هناك بالد �صغيرة ،فعظمة ال�شعوب ال يقدرها عدد �أفرادها ،وعظمة الفرد ال ت�صنعها قامته» ،اكتب �أهدافك لتحويل الأماني �إلى احتياجات،
والم�ستحي ��ل �إل ��ى ممك ��ن والأحالم �إلى واقع ،حيث لكل جهد منظم عائد م�ضاعف ،وال يكذب من يث ��ق بنف�سه ،وال يخون من يعتز بها ،خذ من الأم�س الن�صيحة ،ومن اليوم العمل ،ومن الغد الأمل،
فال تنتظر الفر�ص ،قم وا�صنعها ،فقط �أخبر النا�س بالمطلوب و�سيفاجئونك بابتكاراتهم.
ونحن نتعلم ممن يختلفون عنا �أكثر ممن ي�شبهوننا ،ومن لم ي�شرب من بئر المعرفة عط�ش في �صحراء الجهالة ،والإنجاز ال يعني �أننا الأوائل ،لكنه يعني �أننا �أف�ضل من قبل ،ومن المهم �أن نعرف
�أ�سباب الم�شاكل والأخطاء ،لكن الأهم كيفية معالجتها ،وكلما زاد عدد الق�ضايا والتحديات التي نحددها ونق ّيمها ون�صوبها �أو ننجزها...يقودنا حتم ًا �إلى التطور والأمام.
ن ��ودع عام� � ًا ون�ستقب ��ل �آخر ،ووزارة الحكم المحل ��ي تعمل وفق خطتها اال�ستراتيجية للأع ��وام ( ،)2014 – 2010التي ارتكزت عل ��ى �أربعة محاور (بناء قدرات الهيئ ��ات المحلية ،وتطوير قدرات
ال ��وزارة ،وتعزي ��ز الم�شارك ��ة المجتمعية ،وتعزيز ال�شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخا�ص ،حيث ت�سعى الوزارة لتمكين الهيئ ��ات المحلية وامتالكها لقدرات فاعلة ،لت�ستطيع مواكبة الع�صر
و�إحداث تطوير في كافة قطاعات الحكم المحلي ،بما ي�ساهم في عملية التنمية الفل�سطينية وذلك تج�سيد ًا لثقافة الحكم المحلي الر�شيد والنهو�ض بالإن�سان نحو حياة �أف�ضل وم�ستقبل م�شرق.
وعليه ،تم �إنجاز �ألف م�شروع في عام ( ،)2011متلم�سين تطور ًا كبير ًا في الهيئات المحلية من خالل تطبيق الأنظمة والتجاوب مع مالحظات وتوجهات الوزارة ،كذلك العمل على تعزيز الم�شاركة
المجتمعية ،والتي من خاللها تج�سد العديد من الخطط اال�ستراتيجية التنموية للبلديات.
وهن ��ا ،الب ��د من الت�أكي ��د على بع�ض الق�ضايا الهامة ،مثل :الم�صادقة التي تمت على ورقة ال�سيا�سات للتوجيه والرقابة ،والعمل الجاري على �إقامة وحدات رقابية داخلية في البلديات ،والتعاقد مع
مدقق ��ي ح�ساب ��ات خارجيين للتدقيق عل الأمور المالية في الهيئات المحلية ،والعمل مع �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلدي ��ات على تطوير الأنظمة والقوانين المالية ،كذلك الم�صادقة على موازنات
الهيئات المحلية والعمل على �إ�صدار دليل �إعداد الموازنة و�أخر لإقرار الم�صادقة عليها.
وبخ�صو�ص المخططات الهيكلية ،فقد تم تطويرها وفق برنامج مو�سع ،والعمل جا ِر لتحديث كافة المخططات مع حلول عام ( ،)2013في حين تمت م�صادقة مجل�س الوزراء على تعديالت الوزارة
لنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم ( )5ل�سنة (.)2011
وف ��ي قط ��اع الكهرب ��اء ،تم ت�أ�سي�س مجل�س تنظيم الطاقة و�إن�شاء �شركة كهرباء ال�شمال و�أخرى في الجنوب بال�شراكة م ��ع الهيئات المحلية ،والتي تعتبر وجودها �ضرورة لتنظيم قطاع الكهرباء في
المناطق الفل�سطينية ،...كذلك و�ضع نظام التعرفة الموحد وتطبيقه في الهيئات المحلية ،حيث �أن التيار الكهربائي بات ُيغطي ( )%99من التجمعات ال�سكانية.

بالإرادة والعلم والعمل المثابر ...ننت�صر ونبني دولتنا الم�ستقلة ذات �سيادة ،ليعي�ش �شعبنا بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية.
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إنجازات
لقاءات تنموية:
وزير الحكم المحلي يلتقي ممثلين عن
مكتب التعاون الياباني جايكا
التقـ ��ى د .خالد القوا�سم ��ي وزير الحكم المحلي في
مقر الوزارة ب�أع�ضاء وفد الخبراء الياباني الخا�ص
ب� ��إدارة النفايات ال�صلب ��ة ،وممثلي مكت ��ب التعاون
اليابان ��ي – جاي ��كا في فل�سطين ،حي ��ث قدم �شكره
با�س ��م الحكوم ��ة الفل�سطيني ��ة للحكومـ ��ة اليابانيـة
علـى الدع ��م الياباني لمجال النفاي ��ات ال�صلبة في
فل�سطين.
والم�ش ��اورات بينهما ،في حين �أ�ش ��ار الوفد ال�ضيف
وق ��دم د .القوا�سم ��ي �شرح� � ًا ع ��ن الو�ض ��ع الحال ��ي �إلى االهتمام الكبير لل�سلطات المحلية الإيطالية في
لقطاع النفايات ال�صلبة ،وما �أنجزه الفريق الوطني تع ��اون م�ستقبلي وعقد اجتماعات من �أجل الت�شارك
الفل�سطين ��ي في �إطار �إع ��داد ا�ستراتيجية النفايات في الآراء والنقا�شات.
ال�صلب ��ة للأع ��وام ( ) 2014-2010وعن الخبرات
الت ��ي اكت�سبه ��ا الفل�سطيني ��ون ف ��ي ه ��ذا المج ��ال ،وبحث مع ر�ؤ�ساء بلديات مو�ضوع
و�أعرب ع ��ن رغبة ال�سلط ��ة الفل�سطينية في المزيد النفايات
م ��ن التع ��اون الم�شترك مع الحكوم ��ة اليابانية فيما
يتعلق بمجال تطوير �إدارة النفايات ال�صلبة وقدرات وناق� ��ش د.القوا�سم ��ي مو�ض ��وع ال�ص ��رف ال�صح ��ي
والنفايات ال�صلبة مع ر�ؤ�ساء بلديات كل من رام اهلل
العاملين في هذا المجال.
والبي ��رة وبيتونيا ،حي ��ث �أكد على �ض ��رورة الو�صول
و�أ�ش ��ار القوا�سمي �إل ��ى �أن وزارة الحكم المحلي في �إل ��ى مرحل ��ة اكتف ��اء ،بمعن ��ى �أن كل خدم ��ة تغطي
ط ��ور تنفي ��ذ المنح ��ة الأوروبية في قط ��اع النفايات نف�سها وال تحتاج �إلى �أي �إيرادات �أخرى .م�شير ًا �إلى
ال�صلب ��ة والت ��ي هي مكمل ��ة وداعمة له ��ذا الم�شروع وجود ثالثة ر�س ��وم على المواطن وهي ر�سوم الربط
الهام والحيوي.
ور�س ��وم ال�صيانة للبلدية ور�سوم المعالجة وهذه يتم
تحديدها بناء على التكلفة.

فعاليات

ويلتقي وفداً �إيطالياً

والتقى د .خالد القوا�سمي ،ممثل ال�شريك الإيطالي
ف ��ي م�شروع تدريب حفظ الت ��راث الثقافي في �شرق
القد�س .وو�ص ��ف القوا�سمي اللقاء بااليجابي ،حيث
بحث العديد من الموا�ضيع ،و�آفاق التعاون والتن�سيق
بي ��ن الجانبين ،كما تم بحث م�ش ��روع تدريب حفظ
الت ��راث الثقافي في �ش ��رق القد� ��س وترميم كني�سة
الجثماني ��ة الأ�سقفي ��ة م ��ن خ�ل�ال برنام ��ج دع ��م
البلديات الفل�سطيني.

محمد جاد اهلل
مدير التحرير

و�أطل ��ع القوا�سمي الممث ��ل الإيطالي على واقع قطاع
الحك ��م المحلي في فل�سطين والتطور الحا�صل فيه،
منوه ًا �إل ��ى خطط ال ��وزارة وا�ستراتيجيتها ،خا�صة
في قطاع التراث الثقافي.
واتف ��ق الطرف ��ان عل ��ى موا�صل ��ة االت�ص ��االت
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و�أكد القوا�سمي على �أهمي ��ة ان�ضمام �شركة كهرباء
طوبا� ��س �إلى �شرك ��ة كهرب ��اء ال�شمال ،بم ��ا ي�ضمن
الم�صلح ��ة الوطني ��ة العام ��ة وبم ��ا يحف ��ظ حق ��وق
الهيئات المحلي ��ة والمواطنين ،تما�شي� � ًا مع �سيا�سة
الحكومة ومجل�س الوزراء .وذلك خالل اجتماعه مع
د.عم ��ر كتانة رئي�س �سلطة الطاقة ومحافظ طوبا�س
م ��روان طوبا�س ��ي ومجل� ��س �إدارة �شرك ��ة كهرب ��اء
طوبا�س.

و�أ�ش ��ار القوا�سم ��ي �إلى �إنج ��ازات ال�شرك ��ة المتمثلة
ف ��ي �إقامة م�صن ��ع المحوالت مطالب� � ًا الحفاظ على
ه ��ذا الإنج ��از .وتم خ�ل�ال االجتم ��اع االتف ��اق على
�أربع ��ة محاور تتمثل ف ��ي �أن �شركة كهرب ��اء طوبا�س
�ستبق ��ى قائمة وم�س�ؤول ��ة عن �أي خدم ��ات �إ�ضافية،
و�أن البلدي ��ات لي�س ��ت �ض ��د االن�ضم ��ام لل�شركة من
حي ��ث المبد�أ ،و�أن االن�ضمام �س ��وف يتم على قواعد
واح ��دة ومدرو�س ��ة بحي ��ث ي�ضمن ث�ل�اث نقاط هي
وتم خالل االجتم ��اع مناق�شة الحاج ��ة �إلى القوانين حق ��وق البلدي ��ات والمواطني ��ن والدع ��م الحكوم ��ي
المتعلقة بال�صرف ال�صح ��ي ،لتتولى �إدارة الم�شروع للبلدي ��ات والعدال ��ة وكيفي ��ة احت�ساب الأث ��ر المالي
وجباي ��ة ر�س ��وم ال�ص ��رف ال�صح ��ي ور�س ��وم الربط نتيجة االن�ضمام ل�شركة كهرباء ال�شمال.
وال�صيان ��ة ،واتفق عل ��ى تبعية محط ��ات التنقية �إلى
م�صلح ��ة المي ��اه� ،أم ��ا عملي ��ة ال�صيان ��ة والمتابع ��ة
ف�ستك ��ون تابع ��ة للبلدي ��ات ف ��ي الوقت الحال ��ي .كما وح�ضر اجتماع الهيئة العامة ل�شركة
تمت مناق�ش ��ة مو�ضوع ا�ستم�ل�اك الأرا�ضي لم�شروع كهرباء الجنوب
مك ��ب النفايات ال�صلبة في منطق ��ة رام اهلل والبيرة وح�ضر وزي ��ر الحكم المحلي جل�س ��ة االفتتاح للهيئة
م�ستفدي ��ن م ��ن تجربة بلدي ��ة نابل�س ف ��ي ا�ستمالك العام ��ة ل�شرك ��ة كهرب ��اء الجن ��وب� /سلك ��و التي تم
�أرا�ضي محطة التنقية الغربية في منطقة دير �شرف .عقدها في مقر ال ��وزارة .بح�ضور مراقب ال�شركات

ويناق�ش عملية و�آلية ان�ضمام �شركة
كهرباء طوبا�س �إلى �شركة كهرباء
ال�شمال

نظ ��ام �أيوب و�شركة طالل �أب ��و غزالة وممثل مجل�س
تنظيم الطاقة ظافر ملحم.
وقد ت ��م انعقاد جل�سة الهيئة العادي ��ة وجل�سة الهيئة
غير العادية وانتخ ��اب مجل�س �إدارة جديد من�سجم ًا
مع قرار مجل�س الوزراء بهذا الخ�صو�ص.
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إنجازات
واطلع على المتعلقة بدرا�سة الأثر
البيئي وال�صحي للمفاحم في يعبد
وعق ��د القوا�سم ��ي اجتماع� � ًا للجنة الفني ��ة المكلفة
درا�س ��ة الأث ��ر البيئ ��ي وال�صحي للمفاح ��م في بلدة
يعبد في محافظة جنين ،حيث قدم د�.شحدة جودة
م ��ن جامعة النجاح الوطني ��ة التقرير الأولي عر�ض
في ��ه النتائ ��ج التي ت ��م التو�ص ��ل �إليها ف ��ي الدرا�سة
التي ق ��ام ب�إعدادها بناء على طل ��ب اللجنة الفنية.
وتم فيها درا�سة ت�أثي ��ر المفاحم في بلدة يعبد على
الهواء وت�أثيرها على ملوحة التربة و�صحة العاملين
في تلك المفاحم وكذلك ال�سكان القريبين منها.
وقدم ��ت اللجن ��ة �إلى الجهة المع ��دة للدرا�سة بع�ض
المالحظات والمقترح ��ات والتو�صيات من �أجل �أن
يت ��م ت�ضمينها في التقرير النهائي حتى يتم عر�ضه
عل ��ى اللجنة الفنية ،والتي بدوره ��ا �ستقوم بدرا�سة
التقرير و�صياغ ��ة المالحظات النهائية ورفعها �إلى
مجل�س الوزراء.

إنجازات
الإمكانات المالي ��ة ومحدوديتها ،عدا عن االعتماد العال ��ي ،والمالي ��ة .و�أ�ش ��ار القوا�سم ��ي �إل ��ى �أن هذا
البرنام ��ج ج ��اء لدع ��م �صم ��ود �أهلنا ف ��ي المناطق
على الم�ساعدات الخارجية.
المهم�ش ��ة والتي يعتبر دعمها م ��ن �أولويات الحكومة
وهدف ��ت الجل�س ��ة �إل ��ى نقا� ��ش واق ��ع وتحدي ��ات والوزارة.
ومتطلب ��ات تطوي ��ر وتدعيم الأط ��ر التنظيمية ذات
العالق ��ة بالتخطي ��ط التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي على وت ��م ت�سلي ��م الحاف�ل�ات �إل ��ى تجمع ��ات ( :م�ساف ��ر
يط ��ا ،وم�سافر بني نعيم ،و�سو�سي ��ة ومنيزل ،وعرب
الم�ستوى المحلي.
الرما�ضين وعن ��اب وزنوتا ،وبدو النجادة والهذالين
و�أ�ش ��ار القوا�سم ��ي �إل ��ى �أن اعتم ��اد التخطي ��ط والزويدي ��ن /محافظ ��ة الخلي ��ل ،وتجمع ��ات ب ��دو
ً
التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي ج ��اء تما�شي� �ا م ��ع الجهود الر�شاي ��دة  /محافظة بيت لح ��م ،وتجمعات الخان
الوطني ��ة الرامي ��ة �إل ��ى �إقام ��ة دول ��ة فل�سطيني ��ة الأحمر ،والك�س ��ارات  /محافظة القد�س ،وتجمعات
م�ستقل ��ة ،ل ��ذا اعتم ��دت ال ��وزارة نه ��ج التخطي ��ط عي ��ن �سامية ،وبدو المعرج ��ات  /محافظة رام اهلل،
التنموي اال�ستراتيجي م ��ن �أجل تعزيز الالمركزية وتجمعات ر�أ�س العوجا  /محافظة �أريحا ،وتجمعات
ومب ��ادئ الحك ��م الر�شيد و�آليات �صن ��ع القرار على واد المال ��ح  /محافظ ��ة طوبا� ��س) .كم ��ا �أعل ��ن
الم�ست ��وى المحلي� ،إ�ضافة �إل ��ى تح�سين اال�ستجابة القوا�سم ��ي عن ت�سليم ع�شر �سيارات نفايات على كل
لالحتياج ��ات والأولويات المحلي ��ة وتطوير م�ستوى م ��ن( :برطعة ،والبلدية المتحدة ،والكفريات ،وبيت
ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
فوريك ،وخربثا الم�صباح ،واليا�سرية ،والظاهرية،
وال�سموع ،وواد عمرة ،و�شعفاط ) و�ستة جررات على
ك ًال من ( :باق ��ة ال�شرقية ،وقري ��وت ،وجالود ،ورام
د .القوا�سمي والعلمي  :ن�ؤكد على
كل من:
على
وجرافتين
)
�ول
�
ح
وحل
والزيتونة،
اهلل،
ٍ
اهتمام الحكومة الفل�سطينية
مكبات نفايات جنين ،والخليل.

يذكر �أن اللجنة الفنية تم ت�شكيلها بقرار من مجل�س
الوزراء وهي مكونة من وزارة الحكم المحلي مقرر ًا والتزامها بدعم المناطق المهم�شة
وع�ضوية كل من وزارات ال�صحة والعمل واالقت�صاد
وخ�ل�ال احتف ��ال ر�سمي ق ��ام وزير الحك ��م المحلي
و�سلطة جودة البيئة ومحافظة جنين.
ووزي ��رة التربي ��ة والتعلي ��م العال ��ي لمي� ��س العلم ��ي
بت�سلي ��م حاف�ل�ات نق ��ل الط�ل�اب �إل ��ى التجمع ��ات
خالل جل�سة حوارية بعنوان «تحقيق
البدوية ،حيث �أكد القوا�سمي على اهتمام الحكومة
الفل�سطيني ��ة والتزامها بدعم المناط ��ق المهم�شة،
التنمية المتكاملة في فل�سطين»
وذلك بتوجيهات م ��ن الرئي�س محمود عبا�س ودولة
رئي� ��س ال ��وزراء د� .س�ل�ام فيا� ��ض� ،ضم ��ن برنامج
د.القوا�سمي :قلة الإمكانات المالية
دعم التجمعات البدوي ��ة والمناطق المهم�شة والتي
تعيق تحقيق الثبات في الخطط
ت�ضمن ��ت عدد ًا م ��ن الخطوات منه ��ا توزيع (تنكات
واال�ستراتيجيات
مي ��اه ،وخيام ،ومول ��دات كهربائي ��ة ،وحافالت نقل
وخ�ل�ال جل�س ��ة الطاول ��ة الم�ستديرة الت ��ي نظمتها طالب المدار� ��س) ،بالإ�ضافة �إل ��ى برنامج حرا�س
وزارة الحك ��م المحلي بالتعاون م ��ع �صندوق تطوير الأر� ��ض ،حيث �أن قيمة ه ��ذا البرنامج بلغت ()23
و�إقرا�ض البلدي ��ات وال�شراكة م ��ع م�ؤ�س�سة التعاون ملي ��ون دوالر �أمريكي ،وبالتع ��اون والتن�سيق الكامل
الإنمائي الألماني ( )GIZوم�ؤ�س�سة تحالف المدن بي ��ن وزارات الحك ��م المحل ��ي والتربي ��ة والتعلي ��م
الدولي ��ة ف ��ي رام اهلل ،دع ��ا وزي ��ر الحك ��م المحلي
د.خال ��د القوا�سم ��ي البلدي ��ات �إل ��ى اعتمادها على
ذاتها في �صياغة خططها اال�ستراتيجية التنموية
و�إن فل�سطي ��ن تعان ��ي كثي ��ر ًا م ��ن �إ�شكالي ��ات تعيق
عملية التخطيط من �ضمنه ��ا المتغيرات ال�سيا�سية
ف ��ي المنطقة ،التي تت�سبب في �إعاقة تحقيق الثبات
ف ��ي الخط ��ط واال�ستراتيجي ��ات� .إ�ضاف ��ة �إل ��ى قلة
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الزيارات الخارجية :
وزير الحكم المحلي يزور جنوب
�أفريقيا
قام الوف ��د الفل�سطيني برئا�سة وزير الحكم المحلي
د.خال ��د فه ��د القوا�سم ��ي بزي ��ارة �إل ��ى جمهوري ��ة
جن ��وب �أفريقيا ،به ��دف تبادل الخب ��رات والمعرفة
والإط�ل�اع على تجربة جن ��وب �أفريقيا في التخطيط
التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي عل ��ى الم�ستويي ��ن المحل ��ي
والإقليمي ،بالإ�ضافة �إل ��ى عملية م�أ�س�سة هذا النهج
م ��ن التخطيط في الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية الم�س�ؤولة
و�أدوات الت�شبي ��ك الم�ؤ�س�س ��ي بي ��ن الم�ستوي ��ات

القاعدي ��ة والم�ستوى الوطني ،كذل ��ك الإطالع على
الآلي ��ات الإداري ��ة والقانوني ��ة ف ��ي عملي ��ة المتابعة
والتقيي ��م والتمويل من خالل مراحل تنفيذ الخطط
اال�ستراتيجية.

د .القوا�سمي ي�شارك في االجتماع
الوزاري الأول لالتحاد من �أجل
المتو�سط في فرن�سا
�شـ ��ارك وزي ��ر الحكم المحل ��ي د .خال ��د القوا�سمـي
ممث ًال عن ال�سلطة الوطني ��ة الفل�سطينية فـي �أعمال
الم�ؤتمر ال ��وزاري الأول للتنمية الح�ضرية فـي الدول
الأع�ض ��اء ف ��ي االتحاد من �أج ��ل المتو�س ��ط ،وذلك
فـي مدين ��ة �سترا�سبورغ الفرن�سي ��ة برئا�سة م�صرية
م�شترك ��ة ،والرئا�س ��ة البولوني ��ة لمجل� ��س االتح ��اد
والمفو�ضي ��ة الأوروبي ��ة ،وخ�ص� ��ص ه ��ذا االجتم ��اع
للتنمية الح�ضرية الم�ستدامة.

و�ض ��م الوف ��د ك ًال م ��ن المهند�س م ��ازن غنيم وكيل
وزارة الحكم المحلي وممثلي الإدارة العامة للتنظيم
والتخطي ��ط العمران ��ي في ال ��وزارة وممثلي �صندوق
تطوي ��ر و�إقرا� ��ض البلدي ��ات وممثلي ��ن ع ��ن التعاون
الألمان ��ي( ،)GIZحي ��ث ح�ضر االجتم ��اع الدوري
ال ��ذي عق ��د بي ��ن المحافظ ��ة وجمي ��ع البلديات من
�أج ��ل مناق�شة المالحظات والتو�صيات على الخطط
اال�ستراتيجي ��ة في الهيئ ��ات المحلي ��ة (البلديات)،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى تدقيق محت ��وى الخط ��ط وتناغمها وت�ش ��ارك ف ��ي رئا�س ��ة االجتم ��اع ال ��وزاري ناتال ��ي
م ��ع الخط ��ط القطاعي ��ة عل ��ى م�ست ��وى المحافظة كو�سي�سك ��و موريزي ��ه ،وزي ��رة البيئ ��ة والتنمي ��ة
الم�ستدام ��ة والنقل واال�سكان ،وفيليب ري�شير الوزير
والم�ستوى الوطني.
المكلف بالجماعات المحلية ،عن الجانب الفرن�سي،
كم ��ا التق ��ى الوف ��د رئي� ��س بلدي ��ة ديرب ��ان عا�صمة ومحم ��د فتح ��ي البرادعي وزي ��ر اال�س ��كان والتنمية
مقاطع ��ة كوزول ��و – نات ��ال والمدي ��ر التنفي ��ذي الح�ضرية ومحمد �أحمد عطية وزير التنمية المحلية
للبلدية وع�ض ��و المجل�س البلدي ل�ش� ��ؤون الموازنات ع ��ن الجانب الم�صري وم�شارك ��ة ع�شرين وزير ًا من
والم�شتري ��ات للإط�ل�اع عل ��ى �أعم ��ال البلدي ��ة ف ��ي مختلف الدول وع ��دد من المخت�صي ��ن والم�سو�ؤلين
�إطار تنفيذ الم�شاري ��ع اال�ستراتيجية .والتقى الوفد في هذا المجال.
الطواق ��م الفني ��ة والعلمي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة ومعها
ممثل ��و دائرة التخطيط المكان ��ي المركزية ،ودائرة وناق�ش الم�شارك ��ون �سبل تحقيق التنمية الم�ستدامة
التخطي ��ط التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي ودائ ��رة ونظ ��م ل ��دول حو� ��ض البحر المتو�س ��ط واالهتم ��ام بالقرى
المعلومات الجغرافي ��ة والدائرة القانونية ،حيث تم وال�صناع ��ات الحرفية والتعاون متعدد الأطراف في
تقدي ��م عرو�ض حول عم ��ل الخط ��ط اال�ستراتيجية هذا المجال ،بالإ�ضافة �إلى المبادرات التي اتخذتها
والتن�سي ��ق فيما بينها ،و�آليات الت�شبيك بين الخطط الم�ؤ�س�س ��ات المالية ف ��ي هذه البل ��دان لدعم تنفيذ
على جميع الم�ستويات المحلية والإقليمية والوطنية ،م�شروعات التنمية الح�ضرية.
كما ت ��م الإطالع عل ��ى الأدوات القانوني ��ة والأحكام
وق ��ال د .القوا�سم ��ي �إن م�شارك ��ة فل�سطي ��ن في هذا
الخا�صة بذلك.
الح ��دث الهام له ��ا �أهمية كبيرة ،و�أن ��ه تم اللقاء مع
كذل ��ك التقى الوف ��د بعدد م ��ن ممثل ��ي الم�ؤ�س�سات عدد من الوزراء والعاملين في قطاع الحكم المحلي
الأهلي ��ة والمنظم ��ات غي ��ر الحكومي ��ة الفاعل ��ة في والتنمي ��ة الم�ستدامة و�سيتم التوا�ص ��ل معهم خالل
المجتم ��ع المحل ��ي وت ��م الإط�ل�اع عل ��ى دوره ��ا من الفت ��رة القادمة لمتابعة ما تم االتفاق عليه بما يعود
حي ��ث الم�شارك ��ة في اتخ ��اذ الق ��رارات والم�شاركة بالفائدة على قطاع الحكم المحلي في فل�سطين.
المجتمعية بتحديد ال�سيا�سات المحلية .وقام الوفد
ودعـ ��ا الـ ��وزراء ف ��ي ختـ ��ام م�ؤتمرهـم �إل ��ى خريطة
بح�ض ��ور عر�ض مقدم م ��ن الطواق ��م الهند�سية في
طري ��ق للتعاون بين دول االتحاد ف ��ي مجـال التنميـة
مدين ��ة ديربان ح ��ول م�شاريع �إعادة تفعي ��ل و�إعمار
الح�ضريـ ��ة وبما ي�شمـل الم�شاريـ ��ع المندمجـة لبنـاء
الأحي ��اء القديم ��ة ف ��ي المدين ��ة ،ومنه ��ا م�ش ��روع
المدين ��ة الم�ستدام ��ة ،والتما�س ��ك االجتماع ��ي،
البل ��دة القديمة وتغيير اال�ستعم ��االت بما يتوافق مع
وتح ��دي المدينة الم�ستدامـة� ،إ�ضاف ��ة �إلى المدينــة
االحتياجات المحلي ��ة واالجتماعية وتال ذلك زيارة
الم�ستدامــة والتنميــة المحليـة.
ميداني ��ة �إل ��ى هذه الأحي ��اء للإطالع عل ��ى الأعمال
القائمة.

اتفاقيــات:
الممثلية الدنماركية تدعم البلديات
الفل�سطينية ب( )9ماليين دوالر

وقع د .خالد القوا�سم ��ي وزير الحكم المحلي وممثل
الدنم ��ارك الر�س �آدم ريهوف ل ��دى ال�سلطة الوطنية
الفل�سطيني ��ة اتفاقية لدع ��م البلدي ��ات الفل�سطينية
بقيم ��ة ت�سع ��ة ماليي ��ن دوالر �أمريك ��ي ،حي ��ث �سيتم
تنفي ��ذ ه ��ذه االتفاقي ��ة من خ�ل�ال �صن ��دوق تطوير
و�إقرا� ��ض البلديات في عدد من التجمعات ال�سكانية
والهيئات المحلية في عدد من مناطق ال�ضفة الغربية
وه ��ي دورا في محافظة الخليل وت�ضم كافة تجمعات
دورا وع ��دد �سكانها (� )65ألف ن�سم ��ة ،وفي مجل�س
خدم ��ات جن ��وب محافظة نابل� ��س وت�ض ��م تجمعات
(ق�ص ��رة ،وجوري� ��ش ،وقريوت ،وجال ��ود ،وتلفيت).
وف ��ي مجل� ��س خدم ��ات �سلفي ��ت وت�ض ��م (فرخ ��ة،
ويا�س ��وف ،وا�سكاكا ،و�سلفي ��ت) .وذلك بهدف دعم
برنام ��ج التطويرالمحلي في ال�ضف ��ة الغربية ،وهذه
المرحل ��ة ه ��ي الثالث ��ة من ه ��ذا البرنامج م ��ن �أجل
تطوي ��ر الخدم ��ات البلدي ��ة الت ��ي تق ��دم للمواطنين
وتح�سين م�ستواها من بني ��ة تحتية وم�شاريع للتنمية
المجتمعية ،وترجمة ل�سيا�س ��ة وزارة الحكم المحلي
ف ��ي دمج الهيئات المحلية ف ��ي المناطق الم�ستهدفة
من خالل تنفيذ الم�شاريع والبرامج التي ت�ساعد في
عملية الدمج المذكورة.
و�أ�شار القوا�سمي �إلى �أن هذه االتفاقية جاءت لتعزيز
ق ��درات الهيئ ��ات المحلي ��ة م ��ن �أجل دمجه ��ا ،وهي
المرحلة الثالثة من ه ��ذا البرنامج ،و�شكر الحكومة
الدنماركية على الدعم الذي تقدمه لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ووزارة الحكم المحلي.
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إنجازات

إنجازات
دقيق حتى يكونوا عل ��ى علم ودراية بما يدور حولهم
ويتمكن ��وا من الت�ص ��رف ب�ش ��كل �أف�ض ��ل و�سليم في
مجتمعه ��م ،حي ��ث �إن كل مواطن و�أينم ��ا كان موقعه
معني بالمحافظة على مكا�سبه.

توقيع مذكرة تعاون مع وزارة بلديات
جمهورية جنوب �إفريقيا
وقع الوف ��د الفل�سطيني برئا�سة وزير الحكم المحلي
وم�شاركة وكيله ��ا بنود مذكرة التفاهم والتعاون بين
وزارة الحك ��م المحلي ووزارة البلديات في جمهورية
جنوب �إفريقيا.

كم ��ا �أكد عل ��ى �ضرورة ت�شجي ��ع المب ��ادرات الذاتية
والعم ��ل التطوع ��ي كون ��ه ي�ساهم في تعزي ��ز ال�شعور
واالنتماء من قبل المواطن لبلده .م�شير ًا �إلى �ضرورة
ت�شجيع ال�شباب على االهتمام بطاقاتهم ون�شاطاتهم
لنقل تجاربه ��م وخبراتهم في المجال� ��س ال�شبابية،
و�أن يهتم ��وا بتحدي ��د الأولويات خ�ل�ال عملهم حتى
ي�ستطيع ��وا تحقي ��ق �أكبر ق ��در من الإنج ��ازات .و�أن
يعملوا على دعم العالقات مع المواطنين والمجتمع.

ج ��اء ذلك خ�ل�ال اجتم ��اع ر�سم ��ي مع وف ��د ر�سمي
برئا�سة وكيل وزارة البلديات نون�س كريم ،وت�ضمنت
المذك ��رة �أربعة مج ��االت للتعاون الم�شت ��رك ت�شمل
الأنظم ��ة والقواني ��ن الخا�ص ��ة بالحك ��م المحل ��ي،
وا�ستراتيجي ��ات دم ��ج و�إع ��ادة هيكل ��ة البلدي ��ات،
والتخطيط التنم ��وي والعمران ��ي ،و�أنظمة الإ�صالح
المالي للهيئات المحلية.

لقاءات محلية وورش
عمل
القوا�سمي  :ال�شراكة تمثل مرتكزات
�أ�سا�سية للخطة اال�ستراتيجية للحكم
المحلي
خ�ل�ال افتتاح ��ه ور�شة عمل ح ��ول ورق ��ة ال�سيا�سات
الخا�ص ��ة ب�إ�ش ��راك القط ��اع الخا� ��ص ف ��ي تقدي ��م
الخدم ��ات م ��ن خ�ل�ال وح ��دات الحك ��م المحل ��ي
ومجال� ��س الخدم ��ات الم�شترك ��ة� .أكد وزي ��ر الحكم
المحل ��ي د .خال ��د القوا�سمي عل ��ى �أن ال�شراكة بين
القطاعين العام والخا� ��ص ووحدات الحكم المحلي
تمث ��ل المرتك ��زات الأ�سا�سية للخط ��ة اال�ستراتيجية
للحكم المحل ��ي ،بالإ�ضافة �إلى �إحداث تنمية محلية
حقيقي ��ة ت�شارك فيه ��ا م�ؤ�س�سات المجتم ��ع المحلي
والقطاعان العام والخا�ص.

ور�ش ��ة عمل لمناق�شة �أطروحة ماج�ستير في التحليل
اال�ستراتيج ��ي وتطوي ��ر ا�ستراتيجي ��ات الحكوم ��ة
الإلكترونية في البلديات الفل�سطينية،
وعر�ض ��ت نيبال عودة �أبو جاب ��ر ،التي منحت درجة
الماج�ستي ��ر م ��ن قب ��ل الإدارة الهند�سي ��ة م ��ن كلية
الدرا�سات العليا في جامعة النجاح الوطنية ،وبدعم
وتمويل من م�ؤ�س�سة التعاون الألماني ( )GIZوتمت
طباعة الدرا�سة وتوزيعها على كافة الهيئات المحلية
والمعنيين ،وتم تنظيم ه ��ذه الور�شة ،التي ح�ضرها
وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي الدكت ��ور خال ��د القوا�سم ��ي
وم�ست�ش ��ار الرئي� ��س ل�ش�ؤون االت�ص ��االت وتكنولوجيا
المعلوم ��ات الدكت ��ور �صب ��ري �صيدم ،وم ��ن جامعة
النج ��اح الم�ش ��رف عل ��ى الدرا�س ��ة الدكت ��ور �سمير
�أب ��و عي�شة وع ��دد كبير من ر�ؤ�س ��اء الهيئات المحلية
ومدراء تكنولوجيا المعلومات فيها� ،إ�ضافة �إلى عدد
من مدراء وموظفي الوزارة والمهتمين.

وبح ��ث القوا�سم ��ي خ�ل�ال الور�ش ��ة مو�ض ��وع عق ��د
ال�شراك ��ة والت�أكيد على الأف ��كار الرئ�سية لل�سيا�سات
الداعية �إلى ال�شراك ��ة مع القطاعين العام والخا�ص وف ��ي كلمت ��ه �أك ��د القوا�سم ��ي عل ��ى غاي ��ة ال ��وزارة
والو�صول �إلى تفاه ��م م�شترك بين الوزارة والهيئات ف ��ي تمكين الهيئ ��ات المحلي ��ة من امت�ل�اك قدرات
المخت�صة في هذا المجال.
م�ؤ�س�ساتي ��ة فاعل ��ة ،وتوجي ��ه ال ��وزارة للبلدي ��ات
ال�ستخ ��دام التقني ��ات الحديث ��ة في �أنظم ��ة الإدارة
والخدم ��ات والتح ��ول �إلى بلدي ��ات �إلكتروني ��ة ،و�أن
ور�شة حول تطوير ا�ستراتيجيات
ً
ه ��ذا التوجه ي�أتي ان�سجاما مع التوجه العام لل�سلطة
الحكومة الإلكترونية
الوطني ��ة الفل�سطيني ��ة ف ��ي التح ��ول نح ��و الحكومة
بدع ��وة من وح ��دة الأنظمة والمعلوم ��ات والعالقات الإلكترونية.
العام ��ة والإعالم ف ��ي وزارة الحك ��م المحلي عقدت
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و�أ�ش ��ار القوا�سم ��ي �إل ��ى �أن بع�ض الهيئ ��ات المحلية
ب ��د�أت مواكب ��ة التط ��ورات والعم ��ل عل ��ى ا�ستخدام
التقني ��ات الحديث ��ة ،ومنها �إط�ل�اق مراكز خدمات
الجمه ��ور في عدد من البلدي ��ات ،الأمر الذي يعتبر
خطوة مهم ��ة في االتج ��اه التكنولوج ��ي ،حيث تقوم
بتزوي ��د المواطني ��ن بالخدم ��ات ال�سريع ��ة وبالدقة
المطلوبة.
و�أ�شاد القوا�سمي بالأطروحة على �أنها �إ�سهام جديد
في هذا المجال� ،شاك ��ر ًا كل الذين �أ�سهموا ومازلوا
في الدفع به ��ذا االتجاه ،معتبر ًا �إياه ��ا مرجع ًا ق ّيما
للبلدي ��ات الفل�سطيني ��ة وللعاملي ��ن ف ��ي التخطي ��ط
اال�ستراتيج ��ي للبلدي ��ات وللمهتمي ��ن والجهات ذات
العالق ��ة ،ولذلك قامت الوزارة بطباعتها وتعميمها،
كم ��ا �شك ��ر م�ؤ�س�س ��ة ( )GIZعل ��ى دعمه ��ا لقطاع
الحكم المحلي.

القوا�سمي يلقتي وفداً من المجل�س
ال�شبابي المحلي في حلحلول
ا�ستقب ��ل وزير الحكم المحلي د .خالد القوا�سمي في
مقر الوزارة وف ��د ًا من المجل�س المحل ��ي ال�شبابي/
حلح ��ول بهدف الإطالع عل ��ى تجربتهم في المجل�س
باعتب ��اره جه ��ة م�سان ��دة لبلدي ��ة حلحل ��ول .و�أك ��د
القوا�سم ��ي خ�ل�ال اللق ��اء عل ��ى �أهمي ��ة �أن يتع ��رف
ال�شب ��اب عل ��ى الواق ��ع والظ ��روف المحيط ��ة ب�شكل

تل ��ك الهيئات ،م�شير ًا �إلى �أن العديد من الم�ؤ�س�سات الممثلية البولندية بوجو�ستا ا�شوديك ونائب محافظ
الدولي ��ة �أ�شادت بما تم �إنجازه من قبل تلك الهيئات رام اهلل والبي ��رة حمدان البرغوث ��ي و�أحمد �صفران
وتحديد ًا فيم ��ا يتعلق بالأنظم ��ة والقوانين الداخلية رئي�س اللجنة ال�شعبية لمخيم قدورة.
التي تم و�ضعها من �أجل النهو�ض بواقع تلك الهيئات
حتى يتم تقديم �أف�ضل الخدمات و�أح�سنها للمواطن وقام ��ت رئي�سة و�أع�ضاء المجل�س البلدي ومدير عام
البلدي ��ة ومديرة العالقات العامة باطالع الوفد على
الفل�سطيني.
مراف ��ق الحديق ��ة مع �شرح له ��ا من قب ��ل المهند�س
كم ��ا �أ�ش ��ار �إل ��ى �أن وزارة الحكم المحل ��ي �أ�صدرت �سام ��ي عوي�ض ��ة رئي� ��س ق�س ��م تجمي ��ل المدينة في
العدي ��د م ��ن الأنظمة الت ��ي ت�ضبط العم ��ل وت�ساعد البلدية.
ف ��ي �إنجاح جهود تلك الهيئ ��ات وتحديد ًا فيما يتعلق
بنظام الأبني ��ة وموظفي الهيئ ��ات المحلية والتعرفة من جهته عبر د .القوا�سمي عن �سعادته لإقامة هذه
الكهربائي ��ة وغيره ��ا م�شدد ًا على �ض ��رورة �أن تكون الحديقة واهتمام بلدي ��ة رام اهلل بالمجتمع المحلي
هناك رقاب ��ة من داخل البلديات ذاتها .وفيما يتعلق و�إقام ��ة الحدائ ��ق العام ��ة للمواطني ��ن ،كم ��ا �أ�شاد
باالتحاد الفل�سطيني �أ�شار القوا�سمي �إلى �أن الوزارة با�ستخ ��دام �ألع ��اب ريا�ضية وترفيهي ��ة للأطفال من
لي�س ��ت ند ًا لالتحاد و�إنما �شريك في تطبيق الأنظمة �صناعة وطنية وهن� ��أ البلدية على هذا الإنجاز الذي
والقوانين فالوزارة تكون قوية �إذا كان االتحاد قوي ًا .هو �إنجاز لكل مواطن في المحافظة.

و�شك ��ر �أع�ض ��اء الوفد الوزير على ح�س ��ن اال�ستقبال
وو�صف ��وا اللقاء بالإيجاب ��ي وان ا�ستقبال الوزير لهم
�أدى �إل ��ى ك�س ��ر الحاج ��ز الر�سمي ومنحه ��م الثقة،
و�أ�شار الوفد �إل ��ى �أن الهدف من اللقاء كان التعرف
عل ��ى وزارة الحك ��م المحل ��ي ووزيره ��ا ع ��ن ق ��رب اجتماع بين وزير الحكم المحلي
واالطالع على �آلية عمل الهيئات المحلية والح�صول ورئي�س ديوان الموظفين العام لبحث
عل ��ى معلومات تخ�ص قطاع الحكم المحلي .وكذلك ق�ضايا الوزارة
�إل ��ى �أهمي ��ة تفعي ��ل دور ال�شب ��اب من قب ��ل �أ�صحاب
القرار و�ض ��رورة م�ساندتهم والوق ��وف �إلى جانبهم ا�ستقبل د.خالد فهد القوا�سمي بمقر الوزارة رئي�س
ديوان الموظفين مو�سى �أبو زيد والوفد المرافق له.
والعمل على دعم تجاربهم.
وعق ��د الجانبان اجتماع ًا ت ��م خالله طرح ومناق�شة
ع ��دد من الق�ضاي ��ا العالقة وعل ��ى ر�أ�سه ��ا الهيكلية
القوا�سمي :الوزارة ت�ستمد قوتها
العام ��ة لل ��وزارة وموا�ضي ��ع �أخ ��رى تتعل ��ق بموظفي
من قوة االتحاد الفل�سطيني للهيئات
ال ��وزارة .و�أبدى �أبو زي ��د تفهمه لما تم طرحه ووعد
بالنظر في هذه الق�ضايا و�صو ًال �إلى حلول لها.
المحلية

�أك ��د ع ��دد م ��ن ر�ؤ�س ��اء البلدي ��ات الفل�سطينية على من جهته ثمن القوا�سمي جه ��ود الديوان في خدمة
�ض ��رورة �أن يك ��ون االتح ��اد الفل�سطين ��ي للهيئ ��ات الموظفين معرب ًا ع ��ن �أمله في حل ما تم طرحه من م ��ن جانبه قال رئي� ��س الممثلية البولندي ��ة �أنه يعتز
المحلي ��ة قوي� � ًا وممث ًال له ��م ،و�أن تتم �إع ��ادة ترتيبه ق�ضايا بما يخدم موظفي الوزارة.
بال�شراك ��ة التي تربط ب�ل�اده بفل�سطين وبمدينة رام
ليك ��ون مظلة للبلديات الفل�سطينية .جاء ذلك خالل
اهلل ،م�شي ��ر ًا �إلى الم�شاريع الم�شتركة بين الجانبين
لق ��اء مو�سع بح�ضور وزي ��ر الحكم المحل ��ي د.خالد
ومن �أبرزها حديقة يو�سف قدورة ،التي تعتبر الأولى
وافتتاح
ميدانية
جوالت
القوا�سمي ونائب رئي�س االتحاد الفل�سطيني للهيئات
ف ��ي تقديم طاب ��ع �صح ��ي للع ��ب الأطف ��ال والكبار،
المحلي ��ة المحامي ح�سن �صال ��ح� ،إ�ضافة �إلى ( )60مشاريع
متمني ًا المزيد من التقدم والنجاح لبلدية رام اهلل.
رئي�س هيئة محلية .وذلك في مقر جامعة اال�ستقالل
يذك ��ر �أن تكلف ��ة الحديق ��ة بلغ ��ت حوال ��ي مليوني ��ن
بمدينة �أريحا.
افتتاح حديقة «يو�سف قدورة»
ون�ص ��ف مليون �شيقل وكانت الم�ساهمة الكبرى فيها
وا�ستعر�ض القوا�سمي خالل اللقاء م�سيرة اال�صالح النموذجية في رام اهلل
للبلدي ��ة ،كم ��ا و�ساهم ��ت الممثلية البولندي ��ة بمبلغ
وتعزي ��ز مكان ��ة الهيئ ��ات المحلي ��ة خ�ل�ال ال�سنوات افتت ��ح وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي د .خال ��د القوا�سمي (� )160أل ��ف �شيق ��ل ل�شراء الألع ��اب الريا�ضية ،في
ال�سابق ��ة من خ�ل�ال العديد من البرام ��ج والأنظمة حديق ��ة «يو�سف ق ��دورة» النموذجي ��ة التابعة لبلدية حين �إن ريع ماراثون �أطفال عام ( )2009قد �ساهم
و�إتاحة الفر�صة لمزيد من العطاء واالبداع.
رام اهلل بح�ض ��ور رئي�س ��ة بلدي ��ة رام اهلل جاني ��ت بـ (� )50ألف دوالر �أمريكي.
و�أ�شاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء ميخائي ��ل و د� .صب ��ري �صي ��دم وبم�شارك ��ة رئي� ��س
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إنجازات

إنجازات
القوا�سمي يتفقد عدداً من الهيئات
المحلية في محافظة القد�س

�إل ��ى �إعادة ت�أهي ��ل المخططات الهيكلي ��ة الموجودة
والعمل على تو�سعتها.

�إطار قانوني ناظم للمجال�س المحلية
ال�شبابية

تفق ��د د .خال ��د القوا�سمي وزير الحك ��م المحلي في
جولة له طالت بع�ض الهيئات والمناطق الفل�سطينية
في محافظة القد�س ،وذل ��ك �ضمن �سيا�سة ال�سلطة
الوطني ��ة الفل�سطينية والحكوم ��ة باقامة بنية تحتية
ف ��ي محافظ ��ات الوط ��ن وهيئاتها المحلي ��ة وتقديم
الم�شاري ��ع الخدمي ��ة والبن ��ى التحتي ��ة للهيئ ��ات
المحلي ��ة وتوفير �سب ��ل الدعم والخدم ��ات للمواطن
الفل�سطين ��ي ،وخا�صة في منطقة القد�س التي تعاني
الجدار وم�صادرة الأرا�ضي.

ي�ش ��ار �إل ��ى �أن القوا�سم ��ي والوف ��د المراف ��ق قام ��وا
بجوالت ميدانية في ه ��ذه القرى للإطالع على �سير
العم ��ل في الم�شاري ��ع التي يتم العم ��ل بها واالطالع
على الم�شاريع المنجزة خالل الفترة الما�ضية.

خ�ل�ال حفل �إط�ل�اق المب ��ادرات ال�شبابي ��ة لبلديات
(حبل ��ة ،وجيو� ��س ،وقب�ل�ان ،وكفر اللب ��د ) في بلدة
جيو�س بح�ضور فعالي ��ات البلدة ووليد ع�ساف ع�ضو
المجل�س الت�شريعي ور�ؤ�ساء البلديات المعنية ومدير
ع ��ام حكم محلي قلقيلي ��ة المهند�س �أ�سع ��د �سوالمة
ونائ ��ب الممث ��ل الألمان ��ي ف ��ي فل�سطي ��ن كري�ستيان
بيرغ ��ر واولري� ��ش نت�شك ��ي مدي ��ر برنام ��ج الحك ��م
المحل ��ي وممثلي ��ن عن �أجه ��زة الأم ��ن والفعاليات،
�أك ��د وزير الحك ��م المحلي د .خال ��د القوا�سمي على
�أن الوزارة ت�سع ��ى �إلى حوار جاد ومعمق مع الهيئات
المحلي ��ة لو�ض ��ع �إط ��ار قانون ��ي ناظ ��م للمجال� ��س
المحلية ال�شبابية و�صو ًال �إلى �إن�شاء اتحاد المجال�س
المحلي ��ة ال�شبابي ��ة ،و�أثنى القوا�سمي عل ��ى التعاون
الألماني( )GIZلما تقدمه من دعم لهذه البلديات
ب�ش ��كل خا�ص ولقط ��اع الحكم المحل ��ي ب�شكل عام،
كم ��ا �أك ��د �أن قط ��اع ال�شباب ه ��و مح ��ور التغيير في
�أي مجتم ��ع وه ��م مبعث الأمل ،وقد �أق ��رت الحكومة
اال�ستراتيجي ��ة عبر القطاعية لقط ��اع ال�شباب والتي
ت�ضمنت محاور ع ��دة �أهمها محور الم�شاركة والذي
ي�شم ��ل تعزيز الوع ��ي ال�شبابي وخلق هيئ ��ات قيادية
منهم والعمل على �إقرار وتعزيز م�شاركة الفتيات في
الأن�شطة والبرامج ال�شبابية.

حيث قام د .القوا�سمي بزيارة �شملت (مجل�س قروي
الزعيم ،ومجل�س محلي العيزرية ،ومجل�س محلي �أبو
دي� ��س ،ومجل�س ق ��روي ال�شيخ �سع ��د ،ومجل�س محلي
ال�سواح ��رة ال�شرقي ��ة) ،رافق ��ه خالله ��ا المهند� ��س
ماهر جابر مدير عام حكم محلي القد�س و�أبو العبد
عريقات مندوب ًا عن محافظة القد�س.
و�أك ��د القوا�سمي عل ��ى �أن القد�س له ��ا مكانة خا�صة
في قلب كل فل�سطيني خا�ص ��ة �أنها العا�صمة الأبدية
لدولة فل�سطين ،و�أن الحكومة ت�سعى لتوفير مقومات
ال�صمود لأبناء هذه المنطق ��ة ،و�ست�ستمر في العمل
والبناء �ضم ��ن الإمكانات المتاح ��ة خا�صة و�أن هذه
الق ��رى والمناطق هي بوابة القد�س ال�شريف وحدود
المدينة المقد�سة.
وتحدث عن الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها الهيئات
المحلي ��ة ف ��ي المحافظ ��ة بدع ��م وم�ساع ��دة وزارة
الحكم المحلي ب�ش ��كل خا�ص والحكومة الفل�سطينية
ب�ش ��كل عام وهم معني ��ون ب�شكل �أ�سا�س ��ي في تقديم
الدع ��م له ��ذه المناطق لتعزي ��ز ال�صم ��ود للمواطن
الفل�سطين ��ي .وذل ��ك �أثناء لقاء مع ر�ؤ�س ��اء و�أع�ضاء
ه ��ذه المجال�س ووجه ��اء القرى ،حيث ت ��م الإطالع
عل ��ى الم�شاكل الت ��ي تعاني منها تل ��ك القرى ،والتي
م ��ن �أهمها وجود الج ��دار الذي �صادر ج ��زء ًا كبير ًا
م ��ن الأر�ض ودمر جزء ًا �آخر ،ووج ��ود الم�ستوطنات
الت ��ي تتو�سع على ح�ساب �أرا�ض ��ي المواطنين .وعلى
�صعي ��د البنية التحتية فهذه القرى بحاجة �إلى تعبيد
�شوارع وفتح �ش ��وارع �أخرى وتو�سعته ��ا والإعتداءات
على ح ��رم ال�ش ��ارع م ��ن المواطنين �أو عل ��ى �صعيد
الزراعة ،ونق�ص المياه ف ��ي ف�صل ال�صيف و�إ�ضاءة
ال�ش ��وارع وم�شكل ��ة ال�صرف ال�صح ��ي والحاجة �إلى
بناء مدار�س وتو�سعة المدار�س الموجودة ،بالإ�ضافة
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وزي ��ر الحك ��م المحلي يلتق ��ي رئي�س و�أع�ض ��اء بلدية
قلقيلية
في �سياق متابعة وزير الحكم المحلي لأداء البلديات
التي ت ��دار مجال�سها م ��ن قبل موظفي ال ��وزارة ،تم
عق ��د اجتماع مع �إدارة بلدية قلقيلية تر�أ�سه د .خالد
القوا�سم ��ي ،حيث اطلع عل ��ى عمل البلدية من خالل
تقرير ت ��م تقديمه من البلدية يتعلق بالخدمات التي
تقدمه ��ا والإي ��رادات �سواء م ��ن الكهرب ��اء �أو المياه
والتراخي� ��ص والمديوني ��ة وم ��دى الت ��زام البلدي ��ة
بترتيب ما عليها من م�ستحقات.

و�أكد القوا�سمي على �أهمية ا�ستمرار ال�سعي للو�صول
�إلى الحال ��ة المثالية في �إدارة البلدي ��ات فهي �أمانة
ف ��ي �أعناقنا و�أعناق الموظفي ��ن المكلفين ب�إدارتها،
كم ��ا �أن �أي �سيا�س ��ة يت ��م اتباعه ��ا ف ��ي فت ��رة �إدارة
البلدي ��ات تعتبر مرجعي ��ة لقيا�س النج ��اح م�ستقب ًال
وثغرة للباحثين عن الذرائع للف�شل .وتناول االجتماع
عدد ًا م ��ن الموا�ضي ��ع التي ته ��م البلدي ��ة ومواطني
وت�أت ��ي فك ��رة اط�ل�اق المب ��ادرات ال�شبابي ��ة بهدف
قلقيلية ب�شكل عام.
تعزي ��ز التوا�ص ��ل بين ال�شب ��اب والهيئ ��ات المحلية،
والت ��ي يتم العمل عليها حالي ًا �ضم ��ن برنامج تطوير
وزير الحكم المحلي  :ن�سعى �إلى حوار
الحك ��م المحل ��ي والمجتم ��ع المدني التاب ��ع للتعاون
جاد ومعمق مع الهيئات المحلية لو�ضع الألماني ( )GIZمع البلديات �سابقة الذكر لدرا�سة

مدى قدرة ال�شباب عل ��ى العمل مع �أع�ضاء وموظفي
البلديات في �إطار تخطيط وتنفيذ مبادرات �شبابية
باالعتم ��اد عل ��ى ت�شخي� ��ص واق ��ع كل م ��ن البل ��دة،
وال�شباب ،والبلدية.
وراف ��ق الوزير في االحتفال وفد ت�شيلي زار فل�سطين
�ض ��م ك ًال م ��ن مر�سي�ل�ا دقم ��اق و�أتال ��و مارتين� ��س
و�ألن ��اردو تولي ��دو ،رورالل ��دو مت ��ري ،عمر�صاب ��ات،
ونادية كع ��ك ،ومارلي ��ن وال�سفير د .منج ��د �صالح،
والذي ��ن كان ق ��د التقاهم ف ��ي رام اهلل وبحث معهم
مو�ض ��وع تو�أمة هيئات محلي ��ة فل�سطينية مع بلديات
ت�شيلي ��ة ،كما �أطلعه ��م على الو�ض ��ع ال�سيا�سي العام
ف ��ي فل�سطي ��ن والتح�ضي ��رات الفل�سطيني ��ة الجارية
بخ�صو�ص ا�ستحقاق �أيلول.

اطالق الخطة التنموية اال�ستراتيجية وزير الحكم المحلي يزور مدر�سة
قرطبة ويفتتح نادي الكرمل
لبلدية دير الغ�صون

د .خالد القوا�سمي  :االلتزام بالقانون ف ��ي مهرج ��ان جماهي ��ري حا�ش ��د ف ��ي بل ��دة دي ��ر
الغ�ص ��ون ،تم االنتهاء م ��ن �إعداد الخط ��ة التنموية
لي�س اختيارياً وانما على الجميع
اال�ستراتيجي ��ة لبلدي ��ة دي ��ر الغ�صون ف ��ي مراحلها
االلتزام به
الثالث والتي ت�ضمنت الت�شخي�ص والتحليل وتحديد
خ�ل�ال جولة له ف ��ي محافظ ��ة �سلفي ��ت زار خاللها الأهداف وتحديد الم�شاريع واالحتياجات.
بل ��دة م�سح ��ة ولق ��اء مجل� ��س الخدم ��ات الم�شترك
للنفاي ��ات ال�صلبة ،وق ��رى يا�سوف وا�س ��كاكا ،ولقاء حي ��ث ت ��م �إط�ل�اق الخط ��ة اال�ستراتيجي ��ة بالتعاون
محاف ��ظ �سلفي ��ت ع�ص ��ام �أبو بك ��ر وعقد لق ��اء مع م ��ع م�ؤ�س�س ��ة التع ��اون االنمائ ��ي الألمان ��ي ()GIZ
ر�ؤ�س ��اء و�أع�ض ��اء الهيئ ��ات المحلية ف ��ي المحافظة م ��ن خ�ل�ال عر�ضه ��ا عل ��ى الأهال ��ي وعل ��ى وزارة
لمناق�شة ان�ضم ��ام محافظة �سلفي ��ت بكافة هيئاتها الحك ��م المحلي بعد اعتمادها م ��ن البلدية من �أجل
�إلى �شركة كهرب ��اء ال�شمال� ،أكد د .خالد القوا�سمي الم�صادقة عليها.
وزي ��ر الحكم المحلي على �أن االلتزام بالقانون لي�س و�أكد الدكتور خال ��د القوا�سمي وزير الحكم المحلي
ً
اختياري� �ا و�إنما يج ��ب على الجميع االلت ��زام به من مندوب ًا ع ��ن رئي�س مجل�س ال ��وزراء د� .سالم فيا�ض
م�س�ؤولين ومواطنين.
خ�ل�ال افتتاح ��ه المهرج ��ان ب�أن ��ه ال بد م ��ن تحديد
واطل ��ع القوا�سم ��ي والوفد المرافق عل ��ى احتياجات
ه ��ذه المجال� ��س وعلى �آلي ��ة عمل مجل� ��س الخدمات
الم�شترك للنفاي ��ات ال�صلبة في قرى غرب �سلفيت،
و�ش ��دد على طبيعة عمل ه ��ذا المجل�س في �أن تحقق
فعالي ��ة له ��ذه الخدمة وبكلف ��ة متدنية والب ��د �أن يتم
ذل ��ك بالتن�سي ��ق بين هذه الهيئات وال ��وزارة لتقديم
الم�ساعدة والن�ص ��ح واالر�شاد بهذا الخ�صو�ص ،من
جه ��ة �أخ ��رى �أجرى القوا�سم ��ي نقا�ش� � ًا مو�سع ًا حول
مو�ض ��وع دمج يا�س ��وف وا�سكاكا في بلدي ��ة كبيرة �أو
دم ��ج ه ��ذه الهيئات م ��ع �سلفي ��ت وفرخة ف ��ي بلدية
كبرى وترك المجال لهذه الهيئات لدرا�سة المو�ضوع
بالت�ش ��اور فيم ��ا بينها وم ��ع الأهالي ،و�أ�ش ��ار �إلى �أن
دور الوزارة ي�أت ��ي لم�ساعدة هذه الهيئات في تقديم
الم�شاريع التنموية والبنى التحتية لها.

ق ��ام وزير الحكم المحلي د .خالد القوا�سمي بزيارة
مدر�س ��ة قرطب ��ة الأ�سا�سي ��ة الت ��ي تتعر� ��ض لهجمة
ا�ستيطاني ��ة والواقع ��ة ف ��ي �ش ��ارع ال�شه ��داء بمدينة
الخلي ��ل ،حي ��ث من ��ع جن ��ود االحت�ل�ال الإ�سرائيلي
والم�ستوطن ��ون طالبها من الو�ص ��ول �إليها ،و�أجبروا
طلبته ��ا على الم ��رور من بواب ��ات �إلكترونية وتفتي�ش
حقائب الطالبات والمعلمات.

وكان ف ��ي ا�ستقب ��ال الوزير القوا�سم ��ي مديرة تربية
و�س ��ط الخلي ��ل ن�سرين عم ��رو وبعد االجتم ��اع توجه
الوزي ��ر والوف ��د المراف ��ق �إل ��ى البواب ��ة الإلكترونية
المقام ��ة من قبل ق ��وات الإحتالل ،حي ��ث التقى مع
محاف ��ظ محافظة الخلي ��ل كامل حمي ��د واطلع على
معان ��ات الطلب ��ة والمعلم ��ات وعقد اجتماع� � ًا معهن
على الحاجز وعر�ضت المديرة احتياجات المدر�سة
الأولوي ��ات ب�إتج ��اه التنمي ��ة  ,وعل ��ى ا�ستم ��رار دعم ووعد القوا�سم ��ي بمتابعة هذه االحتياجات ومحاولة
ال�سلطة للهيئ ��ات المحلية ،رغم الظ ��روف ال�صعبة ت�أمينها.
الت ��ي تم ��ر به ��ا بع ��دم قدرته ��ا عل ��ى دف ��ع الرواتب
للموظفي ��ن ،وا�صرارها على دع ��م الهيئات المحلية عل ��ى �صعيد �آخر افتتح القوا�سم ��ي نادي الكرمل في
من �أج ��ل رفع الم�ست ��وى المعي�ش ��ي للمواطنين .و�أن بلدة يط ��ا بمحافظة الخليل الذي ت ��م �إن�شا�ؤه بدعم
الحكوم ��ة والوزارة تباركان ه ��ذا الجهد والذي ينير من جمعية ال�صداقة الفل�سطينية ال�سويدية وجمعية
الطريق �أمام لجن ��ة البلدية والأهالي للقيام بعملهم عموا�س الخيرية.
بطريقة �صحيحة.
ج ��اء ذلك خ�ل�ال جول ��ة ق ��ام به ��ا القوا�سم ��ي �إلى
ورد ًا عل ��ى مطال ��ب بلدية دير الغ�ص ��ون ب�ضم بلدتي محافظ ��ة الخليل رافقه فيها محاف ��ظ الخليل كامل
الم�سقوف ��ة والجارو�شي ��ة �إل ��ى البلدي ��ة واللتين هما حميد ،و�أبو ح�سن جباري ��ن الوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون
حو�ضان من �أحوا�ض البلدة وهناك توا�صل اجتماعي المديريات ،والمهند�س ر�شيد عو�ض مدير عام حكم
بينه ��م ،وعده ��م بدرا�سة هذا الطل ��ب  ,م�ؤكد ًا على محلي الخليل ،كما زار القوا�سمي والوفد المرافق له
اهتمام ال ��وزارة والحكومة بعملية الدم ��ج بنا ًء على الأ�سرى المحررين في البلدة.
�أ�س�س وا�ضحة ومتينة.
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إنجازات
وح�ض ��ر القوا�سمي مباراة منتخب فل�سطين واليابان
الن�س ��وي ،والتق ��ى قائ ��د منطق ��ة الخلي ��ل خ�ل�ال
زي ��ارة مقر القي ��ادة ،حيث تم بح ��ث الو�ضع الأمني
واالحتياجات الأمنية ،وقدم ال�شكر لقيادة المنطقة
على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن.
كم ��ا تفق ��د القوا�سم ��ي البل ��دة القديمة ف ��ي الخليل
واطل ��ع عل ��ى الأو�ضاع فيها وعق ��د اجتماع ًا مع لجنة
�إعمار الخليل تناول الأو�ض ��اع و�سير العمل ،و�شارك
ف ��ي حفل التعارف ال ��ذي �أقامته نقاب ��ة المهند�سين
فرع الخليل لمهند�سيها.

وكيل وزارة احلكم احمللي املهندس مازن غنيم

و�ضع حجر الأ�سا�س لم�شروع المركز
ال�صحي في الجفتلك
تح ��ت رعاي ��ة دولة رئي� ��س مجل�س ال ��وزراء د� .سالم
فيـــا� ��ض وبح�ضـــــــور كل من وزي ��ر الحكـــــم المحلي
د .خالد القوا�سمي ووزير ال�صحة د .فتحي �أبو مغلي
وممثل جمهوري ��ة �ألمانيا لدى ال�سلط ��ة الفل�سطينية
جيوت ��ز لنجنث ��ال ومحاف ��ظ �أريحا والإغ ��وار ماجد
الفتيان ��ي ومدير عام مديري ��ة الحكم المحلي �أريحا
حات ��م م�سلم ورئي� ��س مجل�س الجفتل ��ك عبد ك�ساب
وح�ضور م ��دراء الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية والمواطنين
تم و�ضع حجر الأ�سا�س لم�شروع المركز ال�صحي في
الجفتل ��ك والذي �سيتم �إن�ش ��ا�ؤه بتمويل من الحكومة
الألماني ��ة .وعبر رئي�س ال ��وزراء في كلمته عن �شكره
للحكوم ��ة الألماني ��ة عل ��ى دعمه ��ا الدائ ��م لل�سلطة
الفل�سطينية وقال �أن ال�صم ��ود والثبات على الأر�ض
لطالما �شكال عن ��وان الن�ضال الفل�سطيني على درب
الحرية واال�ستقالل و�أو�ضح �أن م�شروع المركز ي�أتي
�ضمن �سل�سل ��ة مت�صلة من الم�شاري ��ع الريادية التي
نفذت في مختلف المناطق...
ورح ��ب جيوتز لنجنث ��ال ممثل جمهوري ��ة �ألمانيا في
كلمت ��ه بالح�ضور وقال ب�أنه �سعيد ج ��د ًا لو�ضع حجر
الأ�سا� ��س مع رئي�س ال ��وزراة د� .سالم فيا�ض ،وتقدم
بال�شكر لل�صح ��ة والهالل الأحمر على ما قدموه من
م�ساعدة لمجل�س الجفتل ��ك .وقال انه في الم�ستقبل
�سيتوفر مبنى ثاب ��ت و�آمن للعالج وعمل الفحو�صات
الطبية في الجفتلك .و�ستقوم وزارة ال�صحة ب�إدارته
وت�شغيل ��ه والحكوم ��ة الألماني ��ة م�ستع ��دة لتوفير ما
يلزم المركز ال�صحي وقال �إنهم فخورون جد ًا بهذه
الم�ساهمة.
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القوا�سمي  :البلدية الناجحة هي التي
تكون ثقة المواطن فيها عالية
�ضم ��ن �سل�سلة اللق ��اءات التي يعقده ��ا وزير الحكم
المحلي د.خال ��د القوا�سمي والجوالت التفقدية التي
يق ��وم بها �إل ��ى مختل ��ف محافظات ال�ضف ��ة الغربية
ف ��ي �إط ��ار تعزي ��ز الخط ��ط التنموي ��ة الم�ستدام ��ة
واالرتق ��اء بم�ست ��وى الخدم ��ات للمواطني ��ن واطالع
الهيئ ��ات المحلية على �سيا�سات ال ��وزارة والإ�ستماع
�إلى وجهة نظ ��ر المحافظات في مختل ��ف الق�ضايا.
�أك ��د القوا�سمي على الفائ ��دة الكبيرة لهذه الجوالت
واللق ��اءات م ��ن �أج ��ل تطوي ��ر خدماته ��ا وقدراته ��ا
و�إمكاناته ��ا و�أ�ش ��ار �إل ��ى المناط ��ق الت ��ي تعي�ش في
كانتون ��ات مقطع ��ة ومنف�صلة وتعان ��ي م�شاكل كبيرة
وتقييد لحرية تح ��ركات المواطني ��ن ب�سبب الجدار
الفا�صل والم�ضايقات الإ�سرائيلية.
وخ�ل�ال زيارت ��ه لمديريات الحك ��م المحل ��ي� ،أ�شار
القوا�سم ��ي �إل ��ى �أن العمل يتركز عل ��ى �أربعة محاور
وه ��ي تحدي ��د ال�صالحي ��ات والمه ��ام والأدوار
و�إعداد خطة �سنوية ل ��كل مديرية تتعلق بالموازنات
والتخطي ��ط العمران ��ي والم�شاري ��ع التي ه ��ي تكون
�أ�سا� ��س العمل� ،إ�ضافة �إلى التركي ��ز على �أدلة العمل
من القواني ��ن والأنظم ��ة التي بدوره ��ا تنظم العمل
والإج ��راءات وتوفير االحتياجات واللوازم والتدريب
والت ��ي �سوف تك ��ون في الموق ��ع ولي�س فق ��ط نظري ًا
وا�ستمع �إل ��ى وجهات نظر الموظفي ��ن و�آرائهم حول
ذلك.

حر�ص ال ��وزارة على وجود مجال� ��س قوية تقوم على
�أ�س� ��س �صحيحة وتواكب متطلب ��ات الع�صر ،وعر�ض
�سيا�س ��ة ال ��وزارة في عم ��ل الم�شاري ��ع والمخططات
الهيكلي ��ة والموازنات وكافة الخدم ��ات التي تقدمها
ال ��وزارة والهيئات والأنظمة والقوانين وركز على �أنه
ت ��م �إعداد دليل للموازنات ودلي ��ل للم�صادقة عليها،
وت ��م �إعداد نظ ��ام موظفي الهيئ ��ات المحلية و�إقرار
نظ ��ام للأبني ��ة ونظ ��ام تعرف ��ة الكهرب ��اء الموحد،
وتتط ��رق �إل ��ى �إنج ��از ورق ��ة �سيا�س ��ات الم�شارك ��ة
المجتمعية وورق ��ة �سيا�سات التوجي ��ه والرقابة على
الهيئات.
و�أو�ض ��ح �أن العمل ج ��ار على �إعداد ورق ��ة �سيا�سات
ال�شراك ��ة بي ��ن القطاعي ��ن العام والخا� ��ص وهيئات
الحك ��م المحل ��ي و�أ�ش ��ار �إلى �أن ��ه تم �إنج ��از العديد
م ��ن مراكز خدم ��ات الجمه ��ور وركز عل ��ى �ضرورة
تنظي ��م الم�شاريع وتوزيعها عل ��ى مختلف القطاعات
وع ��دم اقت�صارها على قطاع واحد من �أجل الو�صول
�إل ��ى مجال� ��س وهيئ ��ات محلي ��ة ناجح ��ة تح ��وز ثقة
المواطني ��ن ،قائ�ل ً�ا ان البلدي ��ة الناجح ��ة هي التي
تكون فيها ثقة المواطنين عالية.
و�أعل ��ن د .القوا�سم ��ي �أن توج ��ه ال ��وزارة ه ��و نق ��ل
�صالحي ��ات الترخي� ��ص �إل ��ى المجال� ��س القروي ��ة،
بالإ�ضاف ��ة �إلى محاولة تغيير قان ��ون �صندوق تطوير
و�إقرا� ��ض البلديات لي�شم ��ل المجال� ��س القروية من
�أجل دعمها وم�ساندتها.

وا�ستمع م ��ن ر�ؤ�ساء الهيئات المحلي ��ة �إلى الم�شاكل
وخ�ل�ال لقائ ��ه ر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلي ��ة �أكد على وال�صعوب ��ات التي تواجههم في العمل ووعد بدرا�سة
هذه الم�شاكل والم�ساهمه مع الهيئات في حلها.

�إعداد� :صايل حنون
�سكرتير التحرير
�إنطالقاً من ا�ستراتيجية الوزارة في تمكين الهيئات المحلية من امتالك وف ��ي نف� ��س ال�سي ��اق افتت ��ح م�ش ��روع مرك ��ز خدمة
الجمه ��ور التاب ��ع لبلدي ��ة يطا في محافظ ��ة الخليل،
ق ��درات فاعل ��ة ،وم�شارك ��ة للمواطني ��ن ف ��ي االحتف ��ال ب�إنج ��از العديد من
والذي تم �أي�ض ًا تنفيذه م ��ن خالل برنامج الإ�صالح
الم�شاري ��ع ،ق ��ام وكيل وزارة الحكم المحل ��ي المهند�س مازن غنيم بافتتاح الديمقراط ��ي المحلي ،حي ��ث �أ�شاد بفك ��رة تد�شين
العدي ��د م ��ن الم�شاري ��ع الت ��ي ت ��م تنفيذه ��ا با�ش ��راف ال ��وزارة ،كم ��ا التقى مراك ��ز خدم ��ات الجمهور ف ��ي عدد م ��ن البلديات،
غني ��م العدي ��د م ��ن الوف ��ود والبعث ��ات الذي ��ن زاروا ال ��وزارة واطلعهم على مبين ًا �أهمية ه ��ذه المراكز في توفير الوقت والجهد
ورف ��ع م�ست ��وى الخدم ��ات المقدم ��ة للمواطنين من
ا�ستراتيجي ��ات ال ��وزارة وخططها في تنمية قط ��اع الحكم المحلي ،وبحث
خالل �آليات عمل المركز ال�سل�سة وال�سريعة� ،إ�ضاف ًة
معهم مجموعة من الم�شاريع ل�صالح الهيئات المحلية.
�إل ��ى كونه ينمي ق ��درات العاملين ف ��ي البلدية ويتيح
له ��م فر�صة العمل ف ��ي بيئة مريح ��ة ومالئمة و�أكثر
وف ��ي كلمت ��ه �أك ��د المهند� ��س غني ��م عل ��ى �أن ه ��ذه �إنتاجية.
افتتاح مشاريع
الم�شاريع تمث ��ل نقلة نوعية ف ��ي الخدمات المقدمة
وفي بلدة دار �صالح بمحافظة بيت لحم افتتح غنيم
فف ��ي جني ��ن افتت ��ح غني ��م ومحافظ جني ��ن قدورة لأبن ��اء �شعبن ��ا ،م�ضيف� � ًا ب�أنه ��ا ت�أتي �ضم ��ن الخطة
مرك ��ز ًا مجتمعي� � ًا متعدد الأغرا�ض ومق ��ر ًا للمجل�س
مو�س ��ى وممثل الوكال ��ة الأمريكية للتنمي ��ة الدولية ،اال�ستراتيجي ��ة لل ��وزارة ،والت ��ي ت�سع ��ى للو�صول �إلى
القروي في البلدة ،بعد االنتهاء من �إن�شائه با�شراف
ن ��ادي الطف ��ل في بل ��دة عراب ��ة ،ومجم ��ع الخدمات حكم محل ��ي ر�شيد ونموذجي وتحقيق تنمية حقيقية
وزارة الحك ��م المحل ��ي وتموي ��ل م ��ن بن ��ك التنمي ��ة
الجدي ��د في بل ��دة اليامون بمحافظة جني ��ن ،وت�أتي بم�شاركة مجتمعية فاعلة.
الألماني من خالل برنامج الأمم المتحدة االنمائي.
هذه الم�شاريع با�شراف وزارة الحكم المحلي وتمويل
و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذه الم�شاري ��ع ه ��ي �إح ��دى اللبن ��ات وذل ��ك بح�ضور ممثل بنك التنمية الألماني د .ه�شام
الوكال ��ة الأمريكي ��ة للتنمي ��ة الدولي ��ة ()USAID
المهم ��ة لبن ��اء الدول ��ة الفل�سطيني ��ة ،وت�أت ��ي �ضمن ال�شربات ��ي وممثل ��ة ( )UNDPيا�سمي ��ن �شري ��ف
وتنفي ��ذ م�ؤ�س�س ��ة ( )CHFالدولي ��ة م ��ن خ�ل�ال
خط ��ة الحكوم ��ة في بن ��اء الدولة و�إنه ��اء االحتالل .والوكي ��ل البطريرك ��ي للروم الأرثوذوك� ��س المطران
برنامج الإ�ص�ل�اح الديمقراطي المحلي بالتعاون مع
و�أكد غنيم �أن اهتمامنا بالأطفال وتوجيههم و�صقل ثيوفليكتو�س ،وممثل ��ي الأجهزة الأمنية والم�ؤ�س�سات
البلديتي ��ن ووزارة ال�شباب والريا�ضة بهدف تح�سين
مواهبهم وقدراته ��م وتوفير الحياة الكريمة لهم هو الر�سمية والمجتمع المدني ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء هيئات
الخدمات االجتماعية المقدمة للمواطنين.
محلية وح�شد من الأهالي.
بناء لم�ستقبل م�شرق في ظل �سالم حقيقي.
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وف ��ي كلمته �أكد غنيم عل ��ى �أهمية هذا الم�شروع وما
احت ��واه من مرافق تخ�ص ال�شب ��اب والمر�أة� ،إ�ضافة
�إلى مق ��ر لخدمات المجل� ��س القروي ،وهن� ��أ �أهالي
دار �صالح ومجل�سها به ��ذا الإنجاز ،و�شكر الحكومة
الألمانية عل ��ى دعمها وكل من �ساهم في �إنجاز هذا
الم�شروع.
وفي اتجاه �آخر �سلم المهند�س غنيم ،وممثل اليابان
ل ��دى ال�سلطة الوطني ��ة نا�ؤفوم ��ي ها�شيموتو ،رئي�س
بلدي ��ة �أريحا ح�س ��ن �صالح معدات و�آلي ��ات ل�صيانة
ال�شوارع والمحافظة عليها.
وف ��ي كلمته عبر غنيم عن �سعادته الكتمال الم�شروع
كم ��ا كان مخطط ًا ل ��ه ،و�إن الجزء الأخي ��ر منه كان
بقيمة ثمانية ماليين دوالر �أمريكي ،تم خالله تعبيد
وت�أهيل مجموعة من الط ��رق الداخلية في محافظة
�أريح ��ا ،وكذلك توفي ��ر معدات و�آلي ��ات �صيانة لهذه
الطرق والمحافظة عليه ��ا بقيمة (� )750ألف دوالر
�أمريكي.
و�أك ��د غنيم على �أهمية الم�ش ��روع في تنمية وتطوير
المحافظ ��ة ،وتمن ��ى �أن يت ��م نق ��ل التجرب ��ة �إل ��ى
محافظ ��ات �أخرى .وقال �إن هذه الم�شاريع هي جزء
م ��ن عملي ��ة بن ��اء م�ؤ�س�س ��ات الدولة وتطوي ��ر البنى
التحتية ان�سجام ًا مع خطة الحكومة في عملية البناء
و�إنهاء االحتالل.

لقاءات
والتق ��ى المهند� ��س غني ��م وف ��د ًا بلجيكي� � ًا برئا�س ��ة
نائب رئي� ��س مقاطع ��ة (هينو) البلجيكي ��ة �سيرجي
هو�ستا� ��ش ،في اجتماع عقد ب ��وزارة الحكم المحلي
في البي ��رة ،و�ضم الوف ��د م�س�ؤولين كب ��ار ًا و�أع�ضاء
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إنجازات
واالجتماع ��ي را�ضي ��ة اودجان ��ي ومن�س ��ق التع ��اون
الالمركزي دامين فاكييه ،و�شكر الحكومة الفرن�سية
عل ��ى دعمها المتوا�صل ل�شعبنا الفل�سطيني ،وقال �إن
ه ��ذا اللقاء ي�أتي في �إطار التع ��اون الم�شترك ،الذي
يهدف �إلى مناق�شة �آليات توفير دعم فرن�سي �إ�ضافي
للهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطينية ،وكم ��ا تمت مناق�شة
الم�ؤتم ��ر الذي �سيعقد ف ��ي مطلع الع ��ام المقبل في
فل�سطين و�سيح�ضره عدد كبير من الهيئات المحلية
الفرن�سية �إلى جانب الهيئ ��ات الفل�سطينية ،ويهدف
هذا الم�ؤتم ��ر �إلى �إقامة عالقات طيب ��ة واال�ستفادة
م ��ن الخبرات بين الجهتين� ،إ�ضافة �إلى توفير مزيد
من الدعم لتنفي ��ذ م�شاريع من خالل البلديات التي
برلم ��ان وممثلين ع ��ن مختلف الفعالي ��ات وحركات
تربطها عالقات تو�أمة مع نظيراتها الفرن�سية.
الت�ضام ��ن البلجيكي ��ة م ��ع ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي،
حي ��ث رح ��ب غني ��م بالوفد ،معرب� � ًا عن �شك ��ره لهم والتق ��ى غني ��م م�س�ؤول ��ة العالقات م ��ع فل�سطين في
وللحكوم ��ة البلجيكية على دعمهم المتوا�صل ل�شعبنا بلدي ��ة مونتري ��ه الفرن�سية ميت ��ي غير�شويتز ،وبحث
الفل�سطيني وت�ضامنهم معه ،منوه ًا للعالقة الوطيدة معه ��ا تمويل م�شاريع �شبكات المياه في مجموعة من
التي تربط ال�شعبين.
الهيئات المحلية ف ��ي محافظة رام اهلل� ،إ�ضافة �إلى
�سبل التعاون والتن�سيق الم�شترك .وقال غنيم انه تم
و�أطل ��ع غني ��م الوف ��د عل ��ى واق ��ع قط ��اع الحكم في
بح ��ث م�شروع عمل �شبكات مي ��اه في قرى بيت �سيرا
فل�سطي ��ن وا�ستراتيجيات ال ��وزارة وخططها لتنمية
وبي ��ت لقيا وخربث ��ا الم�صباح وبيت نوب ��ا وبيت عور
وتطوي ��ر ه ��ذا القطاع ف ��ي كافة المج ��االت ،وما تم
التحتا ،و�إج ��راءات تنفيذها و�آلي ��ات عمل الم�شروع
�إنج ��ازه حت ��ى الآن على ه ��ذا ال�صعيد ،م�شي ��ر ًا �إلى
ب�ش ��كل م�شت ��رك لتل ��ك المنطق ��ة ،حي ��ث �ستق ��وم
الدع ��م البلجيك ��ي وتمويله ��م للعديد م ��ن الم�شاريع
بلدي ��ة مونتري ��ه الفرن�سية بدعم وتموي ��ل الم�شروع،
ل�صالح الهيئات المحلية الفل�سطينية.
و�شك ��ر البلدي ��ة الفرن�سية على هذا الدع ��م ،م�شيد ًا
كم ��ا التقى غنيم وف ��د ًا فرن�سي ًا� ،ض ��م م�س�ؤولين من بالعالقات الفرن�سية الفل�سطينية.
القن�صلي ��ة الفرن�سي ��ة ،م�ست�ش ��ار التع ��اون وال�ش�ؤون
كم ��ا التقى غنيم ر�ؤ�ساء الهيئات المحلية في منطقة
الثقافي ��ة بن ��وا تادي ��ه وملح ��ق التع ��اون الإن�سان ��ي
دورا ف ��ي محافظ الخلي ��ل لمناق�ش ��ة عملية دمجهم

وت�شكي ��ل بلدية موحدة متمكنة وق ��ادرة على �إحداث
التنمي ��ة وتقديم خدمات �أف�ضل للمواطنين .وتحدث
ع ��ن �أهمية عملية الدمج و�أثره ��ا في تحقيق التنمية
الم�ستدام ��ة ،وامتالك القدرة والإمكانات للتخطيط
ال�سلي ��م لم�ستقب ��ل تجمعاتنا ال�سكاني ��ة ومواطنينا.
وق ��ال �إننا من ��ذ عامين و�ضعن ��ا عملي ��ة الدمج على
�سل ��م �أولوي ��ات ال ��وزارة ،وت�ضمنته ��ا خط ��ة الوزارة
�أي�ض� � ًا ،وتم �إنجازها في �أربع مناطق ب�إن�شاء بلديات
جديدة مدمجة ،ون�سع ��ى لتحقيق المزيد في الفترة
القادم ��ة ،وطال ��ب الهيئ ��ات المحلي ��ة بالتعام ��ل مع
العملي ��ة ب�ش ��كل �إيجابي وبنظ ��رة م�ستقبلي ��ة واعدة
لم�صلح ��ة المواطنين وبناء م�ؤ�س�سات الوطن ،بعيد ًا
عن النظرة الفئوية ال�ضيق ��ة والم�صالح ال�شخ�صية
المحدودة.

اجتماعات مهمة
عقدت اللجنة التوجيهي ��ة للم�شروع البلجيكي لدعم
قط ��اع الحك ��م المحل ��ي ،برئا�س ��ة المهند� ��س مازن
غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي ،وح�ضور الممثلين
الأع�ض ��اء م ��ن كل م ��ن �صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا� ��ض
البلدي ��ات ووزارة التخطي ��ط وم�ؤ�س�س ��ة التع ��اون
البلجيك ��ي ووزارة الحك ��م المحلي ،وت ��م بحث �أهم
الق�ضاي ��ا و�إج ��راءات تنفي ��ذ الم�شروع ال ��ذي بلغت
قيمته ( )15مليون يورو.

الق ��رارات و�إنه ��اء الإج ��راءات ،و�أ�ض ��اف �أن ��ه ت ��م
�إقرار مناط ��ق تنفيذ الم�شروع وه ��ي في محافظات
بيت لح ��م والخليل ونابل� ��س ورام اهلل ،وقال �إن هذا
الم�ش ��روع ي�ستهدف عمليات دم ��ج الهيئات المحلية
لت�شجي ��ع �إنجازها ودعمها وتطوي ��ر قدراتها والأخذ
بعين االعتب ��ار االحتياجات لما بع ��د الدمج ل�ضمان
ا�ستمراره ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إلى بناء ق ��درات العاملين في
قطاع الحكم المحل ��ي ،وتنفيذ م�شاريع ل�صالح عدد
م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة من خ�ل�ال �صن ��دوق تطوير
و�إقرا�ض البلديات.
وف ��ي اجتم ��اع للفري ��ق الوطن ��ي الدارة النفاي ��ات
ال�صلب ��ة ف ��ي فل�سطي ��ن ،ال ��ذي تر�أ�س ��ة المهند� ��س
م ��ازن غنيم وح�ضره الدكت ��ور تي�سير عمرو �سكرتير
الفري ��ق و�أع�ض ��اء الفريق ممثلين ع ��ن �سلطة جودة
البيئ ��ة و�سلطة المي ��اه ووزارات التخطيط والزراعة
واالقت�ص ��اد الوطن ��ي وال�صح ��ة وم�ؤ�س�س ��ة التع ��اون
الفن ��ي الألماني ( ،)GIZوناق�ش الح�ضور مجموعة
من الق�ضايا المهمة ،منها �إعداد نظام جديد �شامل
ومتكام ��ل وع�ص ��ري لإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة ف ��ي
فل�سطي ��ن ،و�إعداد ون�شر الئح ��ة بقائمة وت�صنيفات
النفاي ��ات الخط ��رة ،وو�ض ��ع خط ��ة للتعام ��ل معها،
كم ��ا تم نقا�ش �إع ��داد المعايي ��ر والتوجيهات العامة
والإج ��راءات لإغالق �أو �إعادة ت�أهيل مواقع المكبات
الع�شوائية.

�إلى �ضرورة تو�سيع وتعزيز م�شاركة المر�أة في الأطر
الفاعلة في الحياة الفل�سطينية ومراكز �صنع القرار،
و�أكد على �ضرورة م�شاركتها في االنتخابات المحلية
ووجوده ��ا الفاع ��ل في عمل ه ��ذه الهيئ ��ات .وطالب
الم�شاركون ب�ضرورة و�ضع �آليات تعزيز التن�سيق بين
م�ؤ�س�سات المجتمع المدن ��ي والم�ؤ�س�سات الحكومية
العامل ��ة ف ��ي مج ��ال الن ��وع االجتماع ��ي ،ل�ضم ��ان
م�ساهم ��ة تحق ��ق التكاملي ��ة ف ��ي العم ��ل ،و�أكد على
�أهمية الم�ساهمة في فرز قيادة ن�سوية فاعلة للحكم
المحل ��ي لت�سهي ��ل و�صولها �إلى مراك ��ز �صنع القرار.
وق ��ال غنيم� ،إن ‹المطلوب ه ��و �ضمان تعزيز المر�أة
وم�شاركته ��ا ف ��ي داخ ��ل الأط ��ر الفاعلة ف ��ي الحياة
الفل�سطيني ��ة .وعل ��ى �صعي ��د م�شاركته ��ا ف ��ي داخل
المجال� ��س المحلي ��ة ،قام ��ت الوزارة بع ��دة خطوات
من خالل خطته ��ا اال�ستراتيجية ،عب ��ر وحدة النوع
االجتماع ��ي والت ��ي عملت وما زالت ل�ضم ��ان �إعطاء
المر�أة كافة حقوقها ومطالبها›.

ورش عمل

اختتمت الوزارة ور�شة عمل ناق�شت تمكين �سيا�سات
ال ��وزارة وتنمي ��ة ق ��درات العاملي ��ن فيه ��ا .وجاءت
ه ��ذه الور�شة �ضم ��ن برنامج �إ�ص�ل�اح وتنمية الحكم
المحل ��ي الممول م ��ن الحكوم ��ة البلجيكي ��ة ،والذي
يج ��ري تنفيذه بالتع ��اون مع وزارة الحك ��م المحلي،
وف ��ي اجتم ��اع ملتق ��ى الن ��وع االجتماع ��ي والحك ��م و�شملت مدراء الدوائر المركزية في الوزارة ومدراء
وتح ��دث غنيم ع ��ن اهتم ��ام اللجنة ب�سرع ��ة عملية المحلي لتعزيز م�شارك ��ة المر�أة في االنتخابات دعا مديرياتها وعدد ًا من طواقمها في المحافظات.
التنفي ��ذ ودفعه ��ا للأم ��ام ،من خالل �سرع ��ة اتخاذ وكي ��ل وزارة الحك ��م المحلي المهند� ��س مازن غنيم
وافتت ��ح غني ��م الور�شة بكلم ��ة �أكد فيها عل ��ى �أهمية
تنمي ��ة ق ��درات الموظفين ف ��ي ال ��وزارة ،من خالل
و�ض ��ع خطة لتعزي ��ز العمل الم�ؤ�س�س ��ي ،و�إعداد �أدلة
لمج ��االت العمل المختلف ��ة ،تو�ضح خط ��وات تنفيذ
الأعمال وتطبيق الإج ��راءات بالطريقة ال�صحيحة،
والأم ��ر ال ��ذي يحقق �إنج ��از الأعمال بدق ��ة و�سرعة
و�شفافية ،و�أ�ضاف �أن ��ه يجب توفير البيئة ال�صالحة
للعمل لأهميتها في الإنجاز ب�شكل �أف�ضل ،وعليه البد
ومن خ�ل�ال الخط ��ة تحديد االحتياج ��ات الحقيقية
ليت ��م توفيره ��ا .وكذل ��ك �ض ��رورة �إع ��داد برام ��ج
تدريبية ت�ستجيب للحاجات الحقيقية لكل حالة ويتم
تطبيقه ��ا على الأعم ��ال الحقيقية ف ��ي موقع العمل،
لمعالج ��ة �أي �ضعف موجود وتنمية لقدرات العاملين
في الوزارة.

جملة احلكم املحلي  -العدد  - 11كانون �أول 15 | 2011

مشاريع تنموية

مشاريع تنموية
منهجية الم�شروع
يعتم��د م�ش��روع (بل��دي) عل��ى نه��ج التنمية
المق��ادة م��ن المجتمع ،وال��ذي يدعم اتخاذ
الق��رارات ب�ش��كل ت�ش��اركي ,وبن��اء القدرات
المحلي��ة ,وتحك��م المجتم��ع بالم��وارد.
ويعتمد هذا النهج على خم�س ركائز �أ�سا�سية
هي:
•تمكين المجتمع.
•تعزيز ودعم العمل الم�شترك.
•تعزيز الالمركزية.
•الم�ساءلة وال�شفافية.
•اال�ستدامة والتعلم عبر الممار�سة.

تتطلب الأو�ضاع ال�سائدة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تنفيذ م�شاريع تعمل على
بناء قدرات المجتمعات المحلية ،وتمكنها من التخطيط و�إدارة موارد التنمية على
نح ��و يح�سن التما�سك المجتمعي والم�شاركة المجتمعية ،مما يعزز الدور الرقابي
والتن�سيقي لل�سلطة الوطنية في عملية التنمية المجتمعية ،وهذا هو هدف م�شروع
تطوير القرى والأحياء (بلدي).

مكونات المشروع

ولتحقيق ذلك� ،أطلقت وزارة الحكم المحلي م�شروع
«تطوير القرى والأحياء (بلدي)»وهو م�شروع ريادي
ي�ستمر لأربع �سنوات ,ويهدف �إلى تعزيز نهج « تنمية الم�شروع مكون من ثالثة مكونات هي:
مجتمعية» متنا�سق ومن�سجم مع الواقع الفل�سطيني،
•تنفي ��ذ م�شاري ��ع فرعي ��ة ف ��ي الق ��رى والأحياء،
كما ت�سعى ال ��وزارة من خالل تطبي ��ق هذا النموذج
باال�ستن ��اد �إل ��ى نه ��ج التنمي ��ة المق ��ادة م ��ن
�إلى تطوي ��ر �سيا�سة تنمية مجتمعي ��ة باالعتماد على
المجتمع.
الدرو�س الم�ستفادة من م�شروع (بلدي).
•بن ��اء ق ��درات المجتمع ��ات المحلي ��ة ومجال�س
الخدم ��ات الم�شترك ��ة للتخطي ��ط والتطويرفي
�إنطلق م�شروع (بلدي) ف ��ي ت�شرين الثاني ()2008
مج ��االت (التنمي ��ة المجتمعي ��ة  ,والتخطي ��ط
الت�شارك ��ي  ,والتوري ��دات ,والإدارة المالي ��ة،
بتموي ��ل مبدئي ق ��دره ع�شرة ماليي ��ن دوالر �أمريكي
والمتابعة والتقييم).
كمنحة مقدمة من البنك الدولي (.)IDA
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املهند�س م�ؤيد �شحادة
مدير امل�شروع

•الدع ��م الم�ؤ�س�ساتي لوزارة الحكم المحلي ،بما
في ذلك بن ��اء قدرات الوزارة عل ��ى الم�ستويين
المرك ��زي والمحل ��ي في تول ��ي زم ��ام المبادرة
لتحدي ��د معايي ��ر وتوجه ��ات ال�سيا�س ��ة العام ��ة
للتنمية المجتمعية.

إنجازات (بلدي) خالل المرحلة
األولى
لق��د تمكن م�ش��روع بلدي من تحقي��ق الكثير
م��ن النتائ��ج خ�لال مرحلت��ه الأول��ى ،والتي
يمكن ايجازها فيما ي�أتي:

الذاتي ��ة ) وذل ��ك باالعتم ��اد عل ��ى خط ��ط التنمية
المجتمعي ��ة والمه ��ارات الجدي ��دة ،الت ��ي اكت�سبتها
ه ��ذه التجمعات م ��ن خ�ل�ال الم�شروع وق ��د نجحت
ه ��ذه التجمعات في جذب تموي ��ل �إ�ضافي يزيد على
( )3.6ماليي ��ن دوالر من مانحي ��ن �آخرين لتمويل
احتياجاتهم التنموية.

فـ ��ي قرية (جب الذيب) ق�ضاء بيت لحم ،تم افتتاح
رو�ض ��ة للأطفال بجه ��ود نا�شطات القري ��ة ،اللواتي
نجح ��ن في تجنيد التمويل الالزم لم�شروعهن خالل
تنفيذ المرحلة الأولى من م�شروع بلدي.

تنفيذ حوالى ( )124م�شروع ًا مجتمعي ًا في مجاالت
البنية التحتية ,والبناء الم�ؤ�س�ساتي ,والزراعة و�صيد
الأ�سماك وتح�سي ��ن العملية التعليمية ،حيث ()%15
التحديات التى واجهت المشروع
من هذه الم�شاريع تخدم فئة الن�ساء و( )%22تخدم ب ��ادر ن�شط ��اء م ��ن التجمع ��ات المحلية �إل ��ى تنفيذ
•القي ��ود الإ�سرائيلي ��ة عل ��ى الحرك ��ة و�صعوب ��ة
فئة ال�شباب ،ف ��ي حين ( )%69منها تخدم �أكثر من عدد م ��ن الأن�شط ��ة المجتمعية م ��ن �ضمنها تنظيم
التوا�صل الم�ستمر م ��ع التجمعات الواقعة خلف
ثالثة تجمعات �سكانية.
مارث ��ون للأطف ��ال م ��ن ( )15قري ��ة فـ ��ي محافظة
جدار الف�صل العن�صري.
الخلي ��ل ,وتقديم درو�س تقوية لطلبة من �أ�سر معوزة
تمكي ��ن ( )109تجمع ��ات �سكاني ��ة م ��ن تطبيق نهج
وذوي تح�صي ��ل علمي متدن ف ��ي فترة ما بعد الدوام
•العوائ ��ق االجتماعي ��ة المتمثل ��ة في ع ��دم تقبل
التنمية المقادة م ��ن المجتمع ،حيث تم ت�شكيل نواة
م�شاركة الن�ساء وال�شب ��اب فـي العملية التنموية
المدر�س ��ي ,وتدريب طلبة المدار� ��س على ا�ستخدام
م ��ن النا�شطي ��ن الم�ؤهلي ��ن فـي كل مجتم ��ع؛ لقيادة
والخالف ��ات العائلي ��ة وال�سيا�سي ��ة داخل بع�ض
الحا�س ��وب ,والق ��اء محا�ضرات ح ��ول ال�صحة لعدد
التنمي ��ة المجتمعي ��ة وليطلعوا بمه ��ام ح�شد التمويل
التجمعات.
م ��ن الفتي ��ات و�أمهاته ��ن ,وتنظيم مهرج ��ان تراثي
الالزم الحتياجات مجتمعاتهم التنموية.
في ري ��ف الخلي ��ل ،حيث �أظه ��ر الأطف ��ال مواهبهم
•نمطي ��ة الم�شاري ��ع المرغ ��وب فيه ��ا وتف�ضي ��ل
تفعي ��ل دور الفئات المهم�شة مجتمعي� � ًا مثل الن�ساء ,في الغناء ,والرق� ��ص ,والريا�ضة ،والحرف اليدوية
الم�شاريع ذات طابع البنى التحتية على غيرها.
وال�شباب ,والأ�سر المعوزة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وغيرها.
•�صعوب ��ة التفاو�ض عل ��ى الم�شاري ��ع الم�شتركة،
الذي ��ن باتوا ن�شطاء فاعلين ف ��ي مجتمعاتهم ,فمث ًَال
وع ��دم تقب ��ل فك ��رة العم ��ل الم�شت ��رك ب�سهولة
ت ��م عقد �أكثر من ( )1000ور�شة تدريبية في القرى
م�شارك ��ة المر�أة الريفية فـ ��ي �أن�شطة الم�شروع بلغت
ورغبة التجمعات بتحوي ��ل جميع المخ�ص�صات
والتجمع ��ات الم�ستهدف ��ة ح ��ول تقيي ��م احتياج ��ات
ن�سبته ��ا ( , )%45حي ��ث تم ت�شكي ��ل ( )84مجموعة
�إلى م�شاريع فردية.
المجتمع ,والتخطيط المجتمع ��ي ,وتحديد �أولويات
ن�سوية مجتمعية با�ش ��رت خم�س مجموعات منها في
الم�شاري ��ع ,وت�صميم الم�شاريع و�إعداد المقترحات,
•�صغ ��ر قيمة المنحة مقارنة م ��ع عدد التجمعات
�إجراءات ت�سجيل منظم ��ات غير ربحية �أو منظمات
و�إدارة الم�شاريع ,ومراقبة وتقييم الم�شاريع ,و�إدارة
الم�ستفيدة.
مجتمعية.
الم�شتريات ,والإدارة المالية للم�شاريع ،حيث �شارك
با�شرت التجمعات الم�ستهدفة بتطبيق نهج (التنمية في هذه الور�ش �أكثر من ( )1200نا�شط محلي.
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مشاريع تنموية
ملخ�ص للم�شاريع التطويرية ح�سب المحافظات (( )2011قيد الإعداد ،قيد التنفيذ ،والمنتهية)

عن الفترة الواقعة ما بين (� 19أيار � 19 – 2010أيار )2011

الم�شاريع المنفذة والمقرة والجاري تنفيذها
للفترة ()2011/11/20 – 2011/1/1
�إن تقري ��ر الإدارة العامة للم�شاري ��ع يو�ضح �سير تطوير الم�شاريع من حيث مراح ��ل و�أوقات التنفيذ وكذلك
جهات التمويل وحجمه في الفترة الواقعة بين ( )2011/1/1حتى �صدوره ،وي�سهب هذا التقرير في تحديد
الم�ستفيدي ��ن كهيئات محلي ��ة ومحافظات .وتم التعبير ع ��ن حجم توزيع المبالغ المالي ��ة على الم�ستفيدين
بن�سب مئوية ور�سومات تو�ضيحية.
وقد بلغ �إجمالي المبالغ التي �أُنفقت وخ�ص�صت للم�شاريع حتى تاريخ �إعداد هذا التقرير( )111,152,596
دوالر ًا �أمريكي� � ًا ،وي�ش ��ار �إلى �أن ه ��ذه الم�شاريع التي تم اعتمادها والم�صادقة عليه ��ا من قبل لجان�ُ ،شكلت
لو�ض ��ع المعايير واختيار الم�شاريع بنا ًء عليها ،ويعتبر هذا التقرير �أحد مرجعيات الحكومة الفل�سطينية في
تقييمها للتطوير والتنمية الحا�صلة في �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .

�إعداد :حميي الدين �شلبي
الإدارة العامة للم�شاريع

المحافظة

عدد الم�شاريع

الإجمالي بالدوالر الأمريكي

الن�سبة

الخليل

73

13,303,400

%12

القد�س

35

6,989,932

%6

�أريحا

30

5,736,173

%5

بيت لحم

67

10,092,172

%9

جنين

59

10,161,025

%9

رام اهلل والبيرة

86

35,189,986

%32

�سلفيت

8

2,220,400

%2

طوبا�س

15

2,743,722

%2

طولكرم

42

9,711,530

%9

قلقيلية

22

2,116,020

%2

نابل�س

76

12,888,236

%12

الإجمالي

513

111,152,596

%100

ملخ�ص للم�شاريع التطويرية ح�سب حالة الم�شروع للعام ()2011
حالة الم�شروع

عدد الم�شاريع الإجمالي بالدوالر الأمريكي

الن�سبة

الم�شاريع المنفذة

230

38,853,830

%35.0

م�شاريع قيد التنفيذ

103

35,491,086

%31.9

م�شاريع لم يبد�أ العمل فيها

180

36,807,680

%33.1

الإجمالي

513

111,152,596

%100

ملخ�ص للم�شاريع التطويرية ح�سب القطاعات
عدد الم�شاريع

الإجمالي بالدوالر الأمريكي

الن�سبة

القطاع
الإن�شاءات والمباني

133

29,773,537

%26.8

الخدمات العامة

66

19,301,371

%17.4

الطرق

230

48,515,066

%43.6

الكهرباء

20

2,181,000

%2.0

المياه

42

7,784,822

%7.0

ال�صرف ال�صحي

22

3,596,800

%3.2

الإجمالي

513

111,152,596

%100
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م�شروع ت�أهيل مدخل البيرة ال�شمالي تمويل �صندوق �أبو ظبي للتنمية التكلفة الإجمالية
للم�شروع )800,000( :دوالر �أمريكي.

الم�ساهم ��ة في م�شروع تع�شيب ملعب البي ��رة الجديدة ,تمويل �صندوق �أبو ظبي للتنمية
وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ,التكلفة الإجمالية للم�شروع )500,000( :دوالر �أمريكي

م�ش ��روع بناء غ ��رف �صفي ��ة لمدر�س ��ة بن ��ات بيرزي ��ت الأ�سا�سيةتمويل
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التكلفة الإجمالية للم�شروع)300,000( :
دوالر �أمريكي
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المدخل الرئي�سي لبيت كاحل ,تمويل الم�صرف العربي للتنمية االقت�صادية في �إفريقيا ,بقيمة ( )1855550دوالر ًا �أمريكي ًا

ال�صالة الريا�ضية المغلقة – الخليل
تمويل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – المالية
بقيمة ( )3650000دوالر �أمريكي
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ع ��ادة ،يختل ��ف الأ�شخا�ص مع بع�ضه ��م بع�ضاً �أو الحزب م ��ع الأخر ،لكنني
ه ��ذه المرة اختلفت مع نف�س ��ي ،هل �أنا مع توجهي ال�سيا�سي �أم �ضده؟ هل
�أن ��ا م ��ع توجهات ��ي ال�شخ�صية �أم �ضدها ؟ ه ��ل �أنا مع الإط ��ار التنظيمي �أم
�ض ��ده؟ ولك ��ي ال �أُبعد القارئ كثي ًرا ،ف�إنني �أق�ص ��د ممار�سة الديمقراطية،
�أع ��رف �أن الح ��زب يج ��ب �أن يك ��ون حديدي� �اً و�أن يمار� ��س عمل ��ه ف ��ي �إط ��ار
ديمقراطي ��ة الق ��رار وديكتاتورية التنفيذ ،وهنا �أق ��ول و�أعجب ؟ مع �أيهما
نح ��ن �...أو �أيهم ��ا نمار� ��س؟ ،وه ��ل ينطب ��ق هذا عل ��ى م�ؤ�س�س ��ات ال�شعب �أم
فق ��ط ف ��ي �إطار التنظيمات الثوري ��ة ؟� ،شدتني �أفكاري �إل ��ى �أبعد من ذلك
وقل ��ت �إن كل �ش ��يء مهم مثل الكر�سي ،والمن�ص ��ب ،وال�صالحيات ،والجاه،
والوجاهة،و�أخذ القرار ،والحا�شية ،والبطانة ...الخ.
فقلت في نف�سي ،ل ��و و�ضعنا هذه الم�صطلحات في كفة وممار�سة الديمقراطية
في كف ��ة ف�أيهما نختار ؟ فخط ��ر ببالي ممار�سة ال�شع ��ب ل�صالحياته والثورات
العربية وانطالقاتها المجيدة �ضد كل ما ذكر.

حممد ح�سن جبارين
الوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون المديريات

الو�سائ ��ل لتوحيد �شعبنا ،فهلموا لنمار�سها ف ��ي المناطق التي ن�ستطيع تطبيقها
والمناطق الأخرى �ستلحق بهذا الركب حيثما يتوافر المناخ المنا�سب .وليتحمل
الم�س�ؤولي ��ة من يحاول م�صادرة ق ��رار ال�شعب الذي لن ي�سكت عنه كثير ًا.فثورة
الجي ��اع والم�ضطهدين والمقتولين والمجروحين وم�صادرة حقوقهم لن تتوانى
طوي�ل ً�ا ،فال�شعب الذي ث ��ار �ضد االحتالل لن ي�سكت على ظل ��م �أو على قهر وال
عل ��ى م�صادرة حقوق ��ه .ولتزهو لكم الدنيا ببريقها �أيام� � ًا معدودات وتحلو لكم
ملذاتها ،لكن �أ ّال تتعظوا؟ كم مرة نا�شد الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س ب�أن
االنتخابات لي�ست عود ثقاب و�إنما ممار�سة ونهج.

والوا�ض ��ح� ،أن ��ه �إذا طبق ��ت الديمقراطي ��ة على نف�س ��ك ،و�أ�صبح ��ت ممار�ستها
قناع ��ة .فاعتق ��د انك لن ت�ص ��ل �إلى �أن تقوم �ض ��دك ث ��ورات �أو انقالبات ،و�إن
عدم ممار�ستها ورفعه ��ا فقط ك�شعارات ،في ظل �سيا�سة الجبر والظلم والتربع
عل ��ى �ص ��دور الآخري ��ن بالت�أكيد �سيتفج ��ر ثورات وث ��ورات� .أت�س ��اءل هنا نحن
كفل�سطينيي ��ن نرف ��ع �شع ��ار الديمقراطية ونتغن ��ى بها ؟ هل طبقناه ��ا حق ًا في
انتخاب ��ات الرئا�سة ؟ ومار�سناه ��ا في انتخابات الت�شريع ��ي؟ بع�ض االتجاهات لم ��اذا نرف ��ع �شعارتن ��ا ف ��ي الهواء الطل ��ق لت�صل �إلى م ��ا ت�صل �إليه
ترف� ��ض ممار�سته ��ا مرة �أخرى ،هل ه ��ي تحافظ على نف�سه ��ا �أم تريد �أن تبقى وف ��ي الغ ��رف المظلم ��ة نعاديه ��ا �...صدقون ��ي لو اطلعتم عل ��ى �سير عمل
متربع ��ة على م�صائ ��ر النا�س ؟ �أم تح ��اول �إيجاد الأعذار والحج ��ج لتبرر عدم الهيئات المحلية الخترتم االنتخابات �ألف مرة على ت�أجيلها مرة واحدة.
االن�صياع لهذه الديمقراطية؟.
�أعجبتن ��ي ق�ص ��ة الملك ال ��ذي �أمر رعيت ��ه �أن يح�صدوا في �سه ��ل وا�سع و�أر�ض
مل�س ��اء ال نبات فيها ،ف�أخ ��ذوا يح�صدون بمناجلهم الهواء وب ��دى �أحدهم ك�أن
وم ��ا يهمني �أكثر ه ��و االنتخابات المحلي ��ة وهل انتخابات هيئ ��ة محلية �ستقلب
ي�ض ��ع في كف ��ه حب ًا ف�أخذ يفركه بي ��ده الأخرى وي�أكل منه فق ��ال له الملك ماذا
موازي ��ن ال�ش ��رق �ضد الغ ��رب �أو العك� ��س ؟ وهل هرمن ��ا �أو مللن ��ا �أو ق�صرنا �أو
ت�أكل؟ قال �آكل ما �أح�صد منه .فال تكن ديمقراطيتكم �شعارات كحا�صد الهواء
نجحن ��ا؟ ،فالقانون وا�ضح في ذل ��ك ،حيث ين�ص عل ��ى �أن االنتخابات كل �أربع
وال تجعلوا من هذا ال�شعب ينحدر كثير ًا نحو الع�شائرية وظالم الجهل ،نريد �أن
�سن ��وات م ��رة ،فلماذا ي ��ا م�شرعي القانون وي ��ا مدافعين عنه ل ��م تطبقوه؟ هل
نكون �أقرب لفهم الح�ضارة والتطور والعلم والخلق الرفيع.
انتخاب ��ات هيئة محلية ف ��ي بقعة جغرافية تزي ��د من ت�شرذمك ��م �أم �أن ال�شعب
الم�ش ��رذم ال ت�صل ��ح ل ��ه الديمقراطي ��ة؟ .وهن ��ا نق ��ول ل�صانعي الق ��رار وبكل و�أخي ��ر ًا ج ��اء ا�ستحقاق �أيل ��ول الذي انتظ ��ره ال�شعب الفل�سطين ��ي ليحقق حلم
�ص ��دق �أن ممار�س ��ة الديمقراطية للهيئ ��ات المحلية (تقرب �أكث ��ر مما تبعد)� ،سن ��وات العذاب والتهجي ��ر والأ�سر وم�ص ��ادرة الأر�ض والحري ��ة ...وبناء دولة
رم وكل ما يتب ��ع ذلك �أو الإهمال الم�ؤ�س�س ��ات ،فمرحب ًا ب�أيلول الذي طالما ذكرنا بمج ��ازر وعذابات وقتل وهدم
لأن بدي ��ل االنتخابات �إما تكري� ��س القديم ال َه ْ
وع ��دم المعرفة والخبرة �أو الق�ص ��ور والخلل ب�شتى �أنواع ��ه �أو �أن يكون التعيين وت�شري ��د ،حيث ي�شكل الي ��وم بداية انطالق ��ة جديدة وم�ش ��وار ًا طوي ًال لتحقيق
وه ��ذا ال ير�ض ��ي كل النا�س �سواء الأط ��ر ال�سيا�سية والحزبي ��ة وال حتى القبلية ،الحل ��م ف ��ي الدولة الم�ستقلة ذات �سي ��ادة ،التي حتم ًا �سن�ستطي ��ع فيها ممار�سة
فلم ��اذا اله ��روب من االنتخاب ��ات وا�ستحقاقاته ��ا �إذا كنا مقتنعي ��ن �أنها �إحدى حقنا الديمقراطي بكل حرية و�أمان.
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تعتب ��ر االنتخاب ��ات المحلية �إح ��دى الركائ ��ز الأ�سا�سية االنتخابات ف ��ي موعدها ،وين�سف ق ��رار محكمة العدل
لبناء الدول ��ة الديمقراطية ،حيث ت�ساع ��د على اي�صال العليا الذي خط�أ قرار مجل�س الوزراء ب�ش�أن الت�أجيل.
قي ��ادات محلي ��ة عب ��ر �صنادي ��ق االقت ��راع لإدارة �ش�ؤون
المجتم ��ع المحل ��ي ،وخل ��ق قي ��ادات �سيا�سي ��ة عامة لها و�أي� � ًا كان ��ت الأ�سباب وراء ه ��ذا الت�أجيل ،ف� ��إن نتائجها
بعدها الجماهيري ،كما ت�ساعد في العملية التنموية من �أث ��رت ب�ش ��كل عميق عل ��ى عم ��ل العديد م ��ن المجال�س
خالل تنفيذ الم�شاري ��ع الخدماتية والتطويرية في كافة المحلي ��ة؛ فالكثير منها دخل ف ��ي �صراعات حزبية �أدت
القطاع ��ات ال�صحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها �إلى تغليب م�صالح حزبي ��ة �ضيقة على البعد الخدماتي
بما يلبي احتياجات المواطنين ،بالإ�ضافة �إلى ما تعززه الذي يجب �أن تمثله ،كم ��ا �أدت �إلى ت�سيب مالي و�إداري
ف ��ي بع�ض منه ��ا ،فيما طغ ��ت �صراع ��ات ع�شائرية على
من مظاهر الالمركزية والحكم الر�شيد.
بلدي ��ات ومجال� ��س قروي ��ة �أخ ��رى .وكث ��رت العديد من
وف ��ي فل�سطين ،وبعد �صدور قان ��ون االنتخابات المحلية اال�ستق ��االت واالن�سحاب ��ات نتيجة ه ��ذه الخالفات؛ ما
ع ��ام ( )1996وتعديالت ��ه ف ��ي �سن ��ة ( ،)2004ج ��رت ا�ضط ��ر وزير الحكم المحلي �إلى �إقال ��ة رئي�س المجل�س
االنتخاب ��ات المحلي ��ة عل ��ى �أرب ��ع مراحل حقق ��ت فيها �أو المجل�س برمته وا�ستبدال عدد من المجال�س المحلية
العملي ��ة الديمقراطي ��ة االنتخابي ��ة نجاح ��ات باه ��رة ،بلج ��ان معين ��ة م ��ن ال ��وزارة .وعل ��ى الرغم م ��ن مهنية
ح�سبم ��ا افادت الهيئ ��ات الرقابية الت ��ي �أ�شرفت عليها .وكفاءة ال�شخو� ��ص المكلفين بهذه المهم ��ة� ،إ ّال �أن هذه
وكان م ��ن المفتر� ��ض �أن ينته ��ي عمل مجال� ��س الهيئات اللج ��ان ا�صطدم ��ت ببني ��ة تقليدي ��ة ع�شائري ��ة ،عززت
المحلي ��ة ف ��ي فت ��رة �أق�صاه ��ا �سن ��ة ( ،)2010لتجري الفجوات بينها وبين المجتمع؛ الفتقارها لل�شرعية لأنها
االنتخاب ��ات مبا�ش ��رة بع ��د ذل ��ك ،ولكنه ��ا �أجل ��ت عدة لم ت�أت عبر �صناديق االقتراع.
م ��رات خالل عامين؛ فقد كان ��ت مقررة في (حزيران)
( ،)2010ث ��م ف ��ي (تموز) من هذا الع ��ام ،ومن ثم في �إن ا�ستم ��رار عم ��ل المجال� ��س البلدي ��ة والقروي ��ة على
ت�شري ��ن �أول الما�ضي قبل �أن ت�ؤج ��ل بمر�سوم �صادرعن الرغ ��م من انتهاء فترتها القانوني ��ة� ،أ�سهم وف ًق ًا للكثير
الرئي� ��س محم ��ود عبا� ��س بتاري ��خ ( )2011 – 8 – 22م ��ن المراك ��ز الرقابي ��ة والحقوقية في انت�ش ��ار الف�ساد
�إل ��ى �إ�شع ��ار �آخ ��ر .وبررالت�أجي ��ل بع ��دة �أ�سب ��اب منها :ج� � ّراء فقدان الرقابة ال�شعبية .كم ��ا �أ�سهم في فقدانها
غي ��اب الجاهزية اللوج�ستية لإجرائه ��ا ،وعدم جاهزية الق ��درة على التخطي ��ط والإنجاز والرقاب ��ة على الأداء
الأح ��زاب والف�صائ ��ل فيما يتعلق ب�أو�ضاعه ��ا الداخلية ،فيم ��ا يخ� ��ص خدمة المواطني ��ن؛ وهو ما انعك� ��س �سلب ًا
وع ��دم القدرة على �إجرائها في قط ��اع غزة؛ ب�سبب منع عل ��ى م�ستوى الخدم ��ات المقدم ��ة وانخفا� ��ض م�ستوى
حركة حما�س اللجنة المركزية لالنتخابات من ممار�سة االيرادات مقابل زي ��ادة الم�صاريف .ودخلت المجال�س
مهامه ��ا ،بالإ�ضافة �إلى حر�ص القيادة الفل�سطينية على المحلية في �صراعات عل ��ى التعيينات ،و�سوء ا�ستخدام
ع ��دم تعميق �شرخ االنق�سام و�إجراء هذه االنتخابات في المن�ص ��ب ،وم�ش ��اكل ع ��دة بين رئي� ��س مجل� ��س الهيئة
المحلية و�أع�ضائه و�أق�سام البلديات على ح�ساب تطوير
�شطري الوطن بعد تحقيق الم�صالحة الفل�سطينية.
اال�ستثمار والم�شاريع التنموية والخدماتية؛ الأمر الذي
وقد اختلف موقف الف�صائ ��ل الفل�سطينية من المر�سوم �أدى �إلى �إ�ضعاف قرارات المجل�س البلدي و�أدخل الكادر
الرئا�سي القا�ضي بت�أجيل االنتخابات؛ ففي حين و�صفته الوظيفي ف ��ي حالة ارتباك وترهل .وف ��ي هذه المعادلة
حركة حما�س ب�أنه خطوة في االتجاه ال�صحيح ،و�شددت كان المواط ��ن الفل�سطيني ه ��و المت�ض ��رر الأكبر الذي
على �ضرورة ربط االنتخابات بتوافر المناخات الالزمة يبحث عن خدمة متميزة و�شخو�ص ي�شهد لهم بالكفاءة
لإنجاحه ��ا ،هاجمت قوى (الي�سار) ه ��ذا الت�أجيل ور�أت والنزاهة بعيد ًا عن االنتماءات ال�سيا�سية �أو الحزبية.
�أن ��ه �أم ��ر خاطئ ،كم ��ا اعتبرته ق ��رار ًا متناق�ض� � ًا مع ما
ج ��اء في قان ��ون انتخاب مجال�س الهيئ ��ات المحلية رقم ومع �أن وزارة الحكم المحل ��ي �أعلنت في ا�ستراتيجيتها
( )10ل�سن ��ة ( )2005والذي ين�ص على �ضرورة �إجراء تحقي ��ق الالمركزي ��ة في عم ��ل الهيئ ��ات المحلي ��ة� ،إ ّال
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مفهوم الحكومة الإلكترونية:
م ��ن الممك ��ن تعري ��ف الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة ب�أنه ��ا
«ا�ستخ ��دام تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات واالت�ص ��االت ف ��ي
تقدي ��م الخدمات الحكومي ��ة للم�ستفيدين ب�سرعة ودقة
وب�أقل كلفة ممكن ��ة ،بطريقة تفاعلية �آمنة ،وعادة تكون
من خالل بوابة �إلكترونية رئي�سة على �شبكة الإنترنت».

�شريين الفار

التعاون الدويل الأملاين () GIZ

�أن وزي ��ر الحك ��م المحلي ا�ضط ��ر لإ�ص ��دار العديد من
القرارت التي تعزز المركزية في عمل الهيئات المحلية،
خا�ص ��ة بعد انته ��اء الفت ��رة القانونية لتل ��ك المجال�س،
وت�سميتها بلجان ت�سيير �أعمال؛ فقد �صدر �أكثر من قرار
لوزير الحكم المحلي موجه� � ًا لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الهيئات
المحلي ��ة بعدم اتخ ��اذ �إجراءات لل�ص ��رف �أو التعيينات
وغيرها من الق�ضايا �إ ّال بعد م�صادقة الوزيرعليها.
وعلى الرغم من التداعي ��ات ال�سلبية �آنفة الذكر ،والتي
ج ��اءت ب�سب ��ب االنق�س ��ام الفل�سطيني ب�ش ��كل �أ�سا�سي،
ف�إنن ��ا نتفهم الأ�سباب الجوهرية الت ��ي �أجلت من �أجلها
االنتخابات المحلية ،ولكننا نتوجه لقيادتنا الفل�سطينية
للإ�س ��راع ف ��ي �إجرائها ف ��ي �أ�س ��رع وقت ممك ��ن ،تلبية
لل�شع ��ار الذي رفعت ��ه في �أكثر م ��ن منا�سب ��ة والتي كان
�آخره ��ا خط ��اب الرئي� ��س محم ��ود عبا�س ف ��ي الذكرى
الثالثة والع�شري ��ن العالن اال�ستقالل والذكرى ال�سابعة
ال�ست�شه ��اد الرئي� ��س الراح ��ل يا�سرعرفات ،ال ��ذي �أكد
في ��ه حر�صه على تحقيق الم�صالح ��ة الوطنية ،وت�شكيل
حكومة كف ��اءات وطنية فل�سطينية للإعداد لالنتخابات
الرئا�سي ��ة والت�شريعي ��ة والبلدي ��ة ف ��ي كاف ��ة الأرا�ض ��ي
الفل�سطيني ��ة؛ لأن �أي ��ة انتخاب ��ات ال تك ��ون �شامل ��ة ف ��ي
القد� ��س وال�ضف ��ة وغزة تفقد �شرعيته ��ا الوطنية وتعزز
ال�صراعات على ال�ساحة الفل�سطينية.
وفي الخت ��ام ،نود الت�أكي ��د على �أن الم�صلح ��ة الوطنية
العليا تقت�ضي التو�صل التف ��اق م�صالحة في �أ�سرع وقت
ممك ��ن و�إنهاء كافة الخالف ��ات الداخلية لينطلق الربيع
الفل�سطين ��ي متوج ًا بمظاه ��ر الديمقراطي ��ة الحقيقية
التي تج�سدها االنتخابات بكافة �أ�شكالها.

عبد الكرمي �سدر

الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الهيئات املحلية

انطالق ًا م ��ن المهمة الأولى لوزارة الحك ��م المحلي ح�سب
ما حددتها خطة الحكومة لإقامة الدولة و�إنهاء االحتالل.
ق ��ررت وزارة الحك ��م المحل ��ي تخ�صي� ��ص ( )%10م ��ن
عائ ��دات ال�سي ��ر عل ��ى الط ��رق للع ��ام ( )2010والبالغ ��ة
حوال ��ي( )13ملي ��ون �شيقل عل ��ى �أن تقدم عل ��ى �شكل منح
لع ��دد م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة المتعث ��رة م ��ن �أج ��ل تنفيذ
�إجراءات �إ�صالحية في الجوانب الإدارية ،بمعنى �أن ت�ؤدي
ه ��ذه الإ�صالحات �إل ��ى تخفي�ض الم�صروف ��ات و�/أو زيادة
الإي ��رادات ،وقد ا�شترط ��ت الوزارة على م ��ن يح�صل على
ه ��ذه المنحة �أن يعالج فيها م�شكل ��ة م�ستع�صية تعاني منها
الهيئة عالج ًا نهائي ًا بحيث ال تعد موجودة.
ويتوق ��ع �أن ي�ستفيد من هذه المنح نحو ( )15هيئة محلية،
وق ��د �أعط ��ت ال ��وزارة الأولوي ��ة لم�شاريع تركي ��ب عدادات
الدفع الم�سبق للمياه ،و�ستقوم المديريات في المحافظات
بمتابع ��ة التغي ��ر الذي �سيطر�أ عل ��ى الو�ضع المال ��ي للهيئة
بحي ��ث تتم درا�س ��ة التجرب ��ة من جمي ��ع جوانبه ��ا درا�سة
م�ستفي�ضة بهدف تعميم الفائدة على بقية الهيئات.
وتقوم لجنة داخل ال ��وزارة م�شكلة بقرار من معالي الوزير
بدرا�سة الطلبات التي تقدمت بها الهيئات المحلية على �أن
ت�ص ��در قرارها ب�أ�سماء الهيئات الت ��ي �ست�ستفيد من المنح
خالل الفترة القادمة.

ولتو�ضي ��ح مفهوم الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة ،يمكننا ر�سم
�ص ��ورة تو�ضيحي ��ة للمقارن ��ة بي ��ن الحكوم ��ة التقليدية
والحكوم ��ة الإلكتروني ��ة .ففي حين نرى �أن ��ه يتم تقديم
الخدمات في الحكوم ��ة التقليدية خالل �أوقات محددة
ف ��ي �أيام و�ساعات ال ��دوام الر�سمي ،نج ��د �أن الحكومة
الإلكتروني ��ة تقدم خدمات متوا�صل ��ة على مدار ال�ساعة
(� 7أيام �أ�سبوعي ًا � 24 Xساعة يومي ًا) .كما �أننا نرى في
الحكومة التقليدية انتظار ًا لمتلقي الخدمة في طوابير،
بينم ��ا ال نرى ه ��ذه الظاهرة في الحكوم ��ة الإلكترونية،
الت ��ي يتم تقديم الخدم ��ات فيها ب�سرعة� .أم ��ا بالن�سبة
للمكان ،فمتلقي الخدمة ف ��ي الحكومة التقليدية يحتاج
لذل ��ك �أو مرك ��ز تقدي ��م الخدم ��ة ،بينما ف ��ي الحكومة
الإلكترونية هناك �إمكاني ��ة الح�صول على الخدمة دون
الحاجة لذل ��ك .والكتمال ال�ص ��ورة نتذكر مدى �صعوبة
الح�ص ��ول على المعلومات ف ��ي الحكومة التقليدية حتى
ف ��ي حال توافره ��ا ،بينما تعتب ��ر الحكوم ��ة الإلكترونية
م�ص ��در معلوم ��ات ي�سه ��ل الو�صول �إلي ��ه وتت�س ��م ب�أنها
حكومة غير ورقية.

منجد بليبلة

مدير وحدة �أنظمة املعلومات

كم ��ا �أن الو�ص ��ول �إلى حكوم ��ة �إلكتروني ��ة ًيتطلب جهد ًا
متكام�ل ً�ا م ��ن جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ولي� ��س جهد ًا
منفرد ًا تقوم به م�ؤ�س�سة واحدة بمعزل عن الآخرين.

يوج ��د العديد من الت�صنيفات العالمية للدول في مجال
تطبيقه ��ا للحكومة الإلكترونية ،مث ��ل (التقرير ال�سنوي
لجاهزية الحكوم ��ة الإلكترونية الذي ت�ص ��دره م�ؤ�س�سة
 Economist Intelligence Unitبالتعاون
م ��ع ،IBM institute for Business value
وتقارير الأمم المتحدة)،ويتفاوت ترتيب الدول بح�سب
الجه ��ة الت ��ي �أج ��رت الم�س ��ح ،والمعايي ��ر الم�ستخدمة
ف ��ي التقيي ��م ،وال ��وزن المخ�ص� ��ص ل ��كل معي ��ار ،ومن
المعايي ��ر الم�ستخدمة ف ��ي التقييم ع ��ادة (االت�صاالت
والبني ��ة التحتي ��ة لتكنولوجي ��ا المعلوم ��ات ،و�سيا�س ��ات
ور�ؤي ��ة الحكوم ��ة ،والبيئ ��ة القانوني ��ة ،وبيئ ��ة الأعمال،
والبيئ ��ة الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة ،ون�سبة تبن ��ي الجهات
يمك ��ن ت�صني ��ف الخدم ��ات الحكومي ��ة �إلى ثالث ��ة �أنوع الم�ستفيدة) ،ف ��ي حين نجد الأردن متقدم� � ًا ن�سبي ًا في
رئي�س ��ة بح�س ��ب الجه ��ة المتلقي ��ة للخدم ��ة الحكومية :ال�سيا�س ��ات ور�ؤية الحكومة ،ن ��رى �أن �إ�سرائيل متقدمة
حكومة – مواط ��ن  ،G2Cحكومة – حكومة  ،G2Gفي مجال البيئة القانونية للحكومة الإلكترونية.
حكومة – �أعمال  ،G2Bمم ��ا ي�سهل تطبيق الخدمات
الحكومي ��ة الإلكتروني ��ة لجمي ��ع الفئ ��ات الم�ستفي ��دة ،الحكومة الإلكترونية على الم�ستوى
وقيا�س م�ستوى التقدم فيها ،والتعامل معها.
الوطني الفل�سطيني:
يعتب ��ر مفهوم الحكومة الإلكتروني ��ة �أو�سع و�أ�شمل كثير ًا ت ��م البدء بم�ش ��روع الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة الفل�سطينية
م ��ن مفهوم �أتمت ��ة العمليات داخ ��ل الم�ؤ�س�سة الواحدة ،في الع ��ام ( ،)2005ا�ستناد ًا �إلى ق ��رار مجل�س الوزراء
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رق ��م (/09/12/17م.و�/أ.ق) ل�سن ��ة ()2005
بتاري ��خ ( ،)2005/05/03كذل ��ك تم ��ت �صياغ ��ة
خطة ا�ستراتيجية للحكومة الإلكترونية الفل�سطينية
ف ��ي الع ��ام نف�سه ،لكن لم يت ��م التطبي ��ق الفعلي لها
�ضمن الإطار الزمن ��ي المحدد ،نتيجة عدة �أ�سباب،
�أهمه ��ا :التغيرات ال�سيا�سية التي حدثت في ال�ساحة
الفل�سطيني ��ة ف ��ي حين ��ه .وت ��م تفعي ��ل التوج ��ه نحو
الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة ب ��دء ًا م ��ن الع ��ام ()2009
من خ�ل�ال ع ��دد م ��ن الم�شاري ��ع والمب ��ادرات التي
ت ��م ا�ستكمال مجموع ��ة منها� ،إ�ضاف ��ة �إلى عدد من
الم�شاري ��ع والأن�شط ��ة الأخ ��رى قيد التنفي ��ذ حالي ًا،
وم ��ن المنتظر التق ��دم بم�شاريع جدي ��دة �أخرى في
الفت ��رات القادم ��ة .كما تج ��در الإ�شارة �إل ��ى �أنه تم
�إع ��داد ا�ستراتيجي ��ة وطنية لتكنولوجي ��ا المعلومات
واالت�صاالت في فل�سطين للأعوام (،)2013/2011
تعزز الطريق نحو الحكومة الإلكترونية.
وفيم ��ا ي�أت ��ي عر�ض لع ��دد م ��ن الم�شاري ��ع الوطنية
المتعلقة بالحكومة الإلكترونية:
•ت ��م تنفي ��ذ الم�ش ��روع الأ�ستون ��ي وال ��ذي هدف
�إلى و�ض ��ع بناء مقترح للحكوم ��ة الإلكترونية �أو
م ��ا ي�سمى بالناق ��ل الحكوم ��ي �أو (،)X-road
ال ��ذي هدف كذلك �إلى نق ��ل الخبرات للطواقم
الفل�سطينية.
•ت ��م تنفي ��ذ م�ش ��روع ال�شبك ��ة الحكومي ��ة
(.)Governmental Network
•م�ش ��روع ال�شبك ��ة الأكاديمي ��ة (Academic
.)Network
•م�شروع �شبكة المدار�س (.)CSDN
•برنامج تطوير البريد.
•م�شروع ( ،)OECD/ UNDPالذي يهدف �إلى
الم�ساعدة في و�ضع ال�سيا�سات.
•برنامج تطبيقات الإنترن ��ت المركزية بالتعاون
مع ( ،)USTDAوالوكال ��ة الأمريكية للتنمية،
الأم ��ر ال ��ذي يه ��دف �إل ��ى تقدي ��م مقترح ��ات
حول بن ��اء تطبيقات مركزي ��ة لت�سهيل التوا�صل
الحكومي.
•م�شروع �أكاديمية الحكومة الإلكترونية (م�شروع
 ،)Tempusوال ��ذي يه ��دف �إل ��ى تطوير مواد
تدريبي ��ة ومق ��ررات �أكاديمي ��ة ف ��ي المج ��االت
التالي ��ة للحكومة الإلكتروني ��ة (التبادل البيني،
والأم ��ان ،وقانوني ��ة المعلوم ��ات) ،علم� � ًا ب� ��أن
وزارة الحك ��م المحلي هي �شريك في الم�شروع،
وع�ض ��و في اللجنة التوجيهية له ،والم�شروع قيد
التنفيذ.
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•يوج ��د العديد من اللج ��ان الت ��ي ترعاها وزارة
االت�صاالت وتكنولوجي ��ا المعلومات ،التي تعمل
في الجوان ��ب المتع ��ددة للحكوم ��ة الإلكترونية
مثل التبادل البيني ،والنواح ��ي القانونية والتي
تن ��درج جميعه ��ا ف ��ي �إط ��ار م�ش ��روع الحكومة
الإلكترونية.
وتعتب ��ر فك ��رة مراك ��ز خدم ��ات الجمه ��ور (One
 )Stop-Shopوالتي تم تطبيقها م�ؤخر ًا في العديد
•م�شروع قانون المعامالت الإلكترونية.
•�إطار التب ��ادل البيني (زن ��ار) ،من خالل عمل من البلدي ��ات الفل�سطينية خطوة هام ��ة ت�ساعد في
التحول نحو البلدي ��ات الإلكترونية ،باعتبارها حلقة
اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني.
و�صل بين المواطن والدوائ ��ر المختلفة في البلدية،
مم ��ا ي�سهل الح�صول على الخدمات البلدية بطريقة
�آفاق التطبيق للبلديات الإلكترونية
فاعل ��ة و�سريع ��ة و�شفافة ،كذلك بم ��ا تتطلبه مراكز
الفل�سطينية:
خدم ��ات الجمهور الفاعلة من وج ��ود ترابط ما بين
ا�ستناد ًا �إلى القانون رقم ( )1ل�سنة ( )1997ب�ش�أن الأنظمة المتعددة داخل البلدية ،ومن �إعادة هند�سة
الهيئ ��ات المحلية الفل�سطيني ��ة ،ووفق ًا للمادة ( )15للعمليات و�إجراءات العمل وتوثيقها.
من ��ه ،والمتعلق ��ة بوظائ ��ف و�صالحي ��ات و�سلط ��ات
المجل� ��س ،يمكنن ��ا ق ��راءة حج ��م الخدم ��ات الت ��ي يمكنن ��ا الج ��زم وب�ص ��ورة مو�ضوعي ��ة ب� ��أن التحول
تقدمه ��ا الهيئات المحلية والأع ��داد الكبيرة لمتلقي والتطبي ��ق للبلدي ��ات الإلكترونية قد ب ��د�أ فع ًال ،وهو
خدماتها ،وبالعودة لمفاهي ��م الحكومة الإلكترونية ،لي� ��س درب� � ًا م ��ن دروب الخي ��ال ،وفر� ��ص ا�ستكمال
ف�إن التح ��ول �إلى الحكوم ��ة الإلكترونية على م�ستوى ه ��ذا العمل والو�ص ��ول �إل ��ى م�ستوي ��ات متقدمة من
الهيئ ��ات المحلي ��ة (بلديات �إلكتروني ��ة) ،هو حاجة البلدي ��ات الإلكتروني ��ة عالي ��ة ،وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال
و�ضرورة تكاملية للتحول نح ��و الحكومة الإلكترونية ا�ستعرا� ��ض العدي ��د من م�ؤ�ش ��رات النج ��اح ومنها:
التوج ��ه الع ��ام لل�سلط ��ة الوطني ��ة الفل�سطينية نحو
على الم�ستوى الوطني الفل�سطيني.
الحكوم ��ة الإلكتروني ��ة ،وتبني ودع ��م وزارة الحكم
يمكن تعريف البلدي ��ة الإلكترونية ب�أنها البلدية التي المحل ��ي ومعظ ��م الجه ��ات المانح ��ة للتح ��ول نح ��و
تق ��دم خدماته ��ا للم�ستفيدي ��ن ب�ص ��ورة �إلكترونية ،البلدي ��ات الإلكتروني ��ة .كذلك ،التق ��دم ال�سريع في
م�ستخدم ��ة �أف�ض ��ل و�سائ ��ل تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات عال ��م تكنولوجيا المعلوم ��ات واالت�ص ��االت وازدياد
والإت�ص ��االت المتاح ��ة ،بطريق ��ة تفاعلي ��ة �آمن ��ة ،الوع ��ي على مختل ��ف الم�ستويات ب�أهميت ��ه و�ضرورة
وب�سرع ��ة ودق ��ة و�شفافي ��ة وم ��ن �أي م ��كان وف ��ي �أي اال�ستف ��ادة منه ف ��ي مجال الخدم ��ات البلدية .علم ًا
زم ��ان وب�أقل كلفة ممكنة .ول�ضب ��ط تعريف وم�ستوى ب�أن ه ��ذه النظرة التفا�ؤلية ال تنفي وجود العديد من
البلدي ��ة الإلكتروني ��ة فل�سطيني ًا ،ربم ��ا نكون بحاجة التحدي ��ات التي يجب العمل على تجاوزها من خالل
لو�ضع معايير لقيا�س ذلك ،قد ت�شمل البنية التحتية ت�ضافر جهود جميع الجهات المعنية.
التكنولوجي ��ة للبلدية ،و�أنظمة المعلوم ��ات الم�ؤتمتة
الم�ستخدم ��ة ،و�إج ��راءات العم ��ل وتوثيقه ��ا ،ون�سبة
الخدمات المقدمة �إلكتروني ًا ،وال�سيا�سات والقانون
والأنظمة ،والخطط اال�ستراتيجية للبلدية.

تميزت مدين ��ة �أريحا ب�أهميتها التاريخية والعالمية ،ال�صادرة ع ��ن عدة جهات معنية بهذا الخ�صو�ص،
ك�أق ��دم م�ستوطنة ب�شري ��ة في العالم وم ��ا لعبته من يمكن ر�صد �أهم الم�شكالت وال�شكاوى الآتية :
دور متمي ��ز ف ��ي م�سار الحي ��اة الفل�سطيني ��ة ،بحكم 1 .1ع ��دم وج ��ود قاع ��ات مالئم ��ة للمغادري ��ن
موقعه ��ا المتمي ��ز عل ��ى الح ��دود ال�شرقي ��ة للوط ��ن
والقادمي ��ن مم ��ا كان ي�سب ��ب الأزم ��ات
وكونه ��ا المعب ��ر والمم ��ر لكل م ��ن يغ ��ادر الأرا�ضي
واالكتظاظ ،وق ��د �صدرت تو�صي ��ات بتحديث
الفل�سطيني ��ة .وعلي ��ه ،لعب ��ت ا�ستراحة �أريح ��ا دور ًا
كافة مرافق اال�ستراحة.
مهم� � ًا ك�أح ��د الم�شاري ��ع الحيوية لبلدي ��ة �أريحا قبل 2 .2تع ��دد المرجعي ��ات فيم ��ا يتعل ��ق بمعالج ��ة
دخول ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .وذلك لتخفيف
المفق ��ودات ،حي ��ث كان هن ��اك �أكث ��ر م ��ن
مرجعي ��ة تتعامل مع المو�ضوع من حيث حفظها
المعاناة ع ��ن الم�سافرين خا�ص ��ة ال�شيوخ والأطفال
وت�سليمها ،وهذا كان ي�ؤدي �إلى �إرباك المواطن
والن�س ��اء ،والذي ��ن كان ��وا يفتر�ش ��ون الأر� ��ض لأيام
من عدة جوانب :
وليال تحت وط� ��أة الحر ال�شديد والزواحف الخطرة
ٍ
•ي�ساهم في ت�شتيت المواطنين في عملية البحث
وهم ينتظرون دوره ��م لل�سفر نحو الجانب الأردني،
عن حقائبهم.
فكان ��ت فك ��رة اال�ستراح ��ة لط ��ي ه ��ذه ال�صفح ��ة
•ع ��دم وج ��ود �آلي ��ة وا�ضح ��ة ومعروف ��ة بالن�سبة
ال�س ��وداء من ذاك ��رة �شعبنا ،حيث ت ��م تحويلها �إلى
لم�صي ��ر الحقائ ��ب الت ��ي لم يت ��م العث ��ور على
محط ��ة مجهزة ببع�ض و�سائ ��ل الراحة والتي طورت
�أ�صحابها.
�أخي ��ر ًا لت�شم ��ل كافة الخدمات ،ومن ��ذ تولي ال�سلطة
•ع ��دم ن�شر موا�صفات المفق ��ودات في ال�صحف
الوطنية الفل�سطيني ��ة لإدارة المعابر وتنظيم خروج
�أو �أية و�سائل �إعالم عامة.
ودخ ��ول الم�سافرين فقد بقيت الكثي ��ر من الق�ضايا
•تخزين المفقودات بطريقة غير الئقة تعر�ضها
والم�ش ��اكل والإج ��راءات التي تفاوت ��ت حولها الآراء
للح�شرات والقوار�ض.
واالقتراحات بين االنتقاد والهجوم على الم�س�ؤولين.
وم ��ن هن ��ا ب ��رزت االقتراح ��ات م ��ن كاف ��ة الجهات وبه ��ذا الخ�صو� ��ص ،فق ��د �ص ��درت تو�صية ب� ��أن يتم
المعني ��ة ب�ضرورة و�ضع حل و�آليات تعمل على ت�سهيل تحدي ��د مرجعي ��ة واح ��دة وم ��كان واح ��د لحف ��ظ
عملي ��ات العبور ،وقد �شكلت العدي ��د من اللجان من المفق ��ودات ف ��ي اال�ستراح ��ة والإعالن عنه ��ا ب�شكل
قب ��ل جميع الحكومات الفل�سطيني ��ة المتعاقبة والتي دوري لم ��دة زمنية معينة ،ومن ث ��م يتم بيعها بمزاد
و�ضع ��ت العديد من الر�ؤى والت�ص ��ورات لإيجاد هذه علن ��ي وي ��ودع ثمنه ��ا ف ��ي خزين ��ة ال�سلط ��ة الوطنية
الآليات ولكن دون تطبي ��ق على �أر�ض الواقع� ،إلى �أن الفل�سطينية.
ً
تم �أخي ��را �إنجاز تط ��ورات وتغيي ��رات ملمو�سة تلبي 3 .3زيادة �أج ��رة النقل والر�سوم بي ��ن فترة و�أخرى
الحاج ��ة الحقيقي ��ة للمواطن وتخفف م ��ن معاناته،
�س ��واء من قب ��ل �أ�صحاب النق ��ل العمومي �أو من
عل ��ى �أثر ت�شكيل اللجنة الرئا�سي ��ة لتطوير ا�ستراحة
قبل الحافالت من اال�ستراحة �إلى الج�سر.
�أريحا والم�شكلة بموجب مر�سوم من الرئي�س محمود �4 .4ضريب ��ة المغ ��ادرة والن�سب الت ��ي كانت ت�ضاف
عبا� ��س والت ��ي �أخ ��ذت بتو�صيات واقتراح ��ات جميع
�إليها.
اللجان ال�سابقة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.
5 .5م�شكل ��ة نق�ص نماذج الت�صاريح ،مما ي�ؤدي �إلى
تعطي ��ل �سف ��ر المواطني ��ن �أو ا�ضط ��رار الكثير
م��ا ه��ي الم�ش��اكل الت��ي كان��ت قائم��ة
منه ��م ل�ش ��راء النم ��وذج ب�أ�سع ��ار باهظ ��ة وقد
ف��ي اال�ستراح��ة والتو�صي��ات ال�ص��ادرة
�ص ��درت التو�صية بت�شدي ��د الرقابة على مكاتب
بخ�صو�صها؟ ؟
الت�صاري ��ح من قب ��ل وزارة الداخلي ��ة و�ضرورة
توفير العدد الالزم من النماذج للجميع.
بع ��د مراجع ��ة محا�ضر اللج ��ان ال�سابق ��ة والتقارير

حامت م�سلم

مدير عام احلكم املحلي يف حمافظة �أريحا والأغوار

6 .6م�شكل ��ة تحديد ع ��دد الم�سافرين �أي ��ام الجمعة
وال�سبت.
7 .7م�شكل ��ة تكدي� ��س الحقائ ��ب عن ��د الجان ��ب
الإ�سرائيلي و�أمتع ��ة الم�سافرين و�آلية نقلها من
اال�ستراح ��ة �إل ��ى الط ��رف الآخر وذل ��ك ب�سبب
عدم توافر �شاحنات مخ�ص�صة لنقل الحقائب،
مما ي�ؤدي �إلى تلف �أمتعة الم�سافرين ف�ض ًال عن
�أن المكان المخ�ص�ص عند الجانب الإ�سرائيلي
ال�ستفب ��ال حقائ ��ب الم�سافرين ه ��ي عبارة عن
�ساح ��ات كبيرة مك�شوف ��ة وال يت ��م االعتناء بها
م ��ن حيث النظافة وطريق ��ة التنزيل والتكدي�س
للحقائب ،الأمر الذي ي� ��ؤدي �إلى �إلحاق ال�ضرر
به ��ا وبمحتوياته ��ا .وق ��د �ص ��درت التو�صية ب�أن
تق ��وم وزارة الموا�صالت ب�إل ��زام �شركة �شاهين
بتوفي ��ر �شاحن ��ات خا�ص ��ة ومغلق ��ة وبعدد كاف
لنقل �أمتعة الم�سافرين بطريقة الئقة.
8 .8تعدد �أماكن دفع الر�س ��وم والتذاكر ،حيث تمت
التو�صية بتوحيد مكان الدفع.

الحلول واإلجراءات المتخذة :
نتيج ��ة ا�ستم ��رار االنتق ��ادات وال�ش ��كاوى
وكث ��رة االقتراح ��ات م ��ن كاف ��ة الجه ��ات
المعني ��ة حول �ضرورة و�ض ��ع �آليات لت�سهيل
عب ��ور المواطني ��ن وا�ستجاب ��ة للتو�صي ��ات
ال�سابق ��ة الت ��ي و�ضعته ��ا اللج ��ان الخا�ص ��ة
بالمو�ضوع ،فقد تمكنت اللجنة التي ُ�شكلت
بمر�س ��وم رئا�س ��ي م ��ن و�ض ��ع الج ��زء الأكبر
م ��ن هذه التو�صيات مو�ضع التنفيذ وقامت
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توجهات وعالقات
بالعدي ��د من الإجراءات والخطوات الهامة
ومنها :

.6

•نظ ��ام لنقل حقائ ��ب الم�سافري ��ن وف�صلها عن
المواد ال�سائلة وف ��ق �أحدث الطرق وبا�ستخدام
نظام (الليبل).
•ال�شرط ��ة هي الجهة الوحي ��دة المخولة للتعامل
مع المواطنين.
•�إلغ ��اء ر�س ��وم ال (� )10شواق ��ل ب ��دل الدخ ��ول
لال�ستراحة.
•و�ض ��ع �ش ��روط لتح�سي ��ن خدم ��ات �ش ��ركات
البا�صات الناقلة من تكييف و�ستائر وغيره.
•التطوير ال�شام ��ل لكل مرافق اال�ستراحة العامة
مثل �إن�شاء القاعات المكيفة للمغادرين وكذلك
للقادمين وتطوير الكافتيريا.
•�إلغ ��اء كاف ��ة الر�سوم الأخ ��رى با�ستثناء �ضريبة
المغادرة.
•تخ�صي�ص م�ستودعات بمرجعية موحدة لحفظ
المفق ��ودات وت�سهيل �آلي ��ة و�إج ��راءات ا�ستالم
المفقودات.
•مراقب ��ة �أج ��ور ال�سفر �إل ��ى كاف ��ة المحافظات
م ��ن خالل االلت ��زام بتعرفه �أج ��ور وزارة النقل
والموا�صالت.
•تطوي ��ر �آلي ��ات دخ ��ول وخ ��روج الم�سافرين من
اال�ستراح ��ة دون توق ��ف عل ��ى المعاب ��ر ،حي ��ث
يت ��م �إنه ��اء جميع الإج ��راءات ف ��ي اال�ستراحة،
وم ��ع اقتراب ف�ص ��ل ال�صيف وه ��ي الفترة التي
تح ��دث فيها الأزم ��ات نتيجة لأ�سب ��اب متعددة
تم ��ت معالج ��ة معظمه ��ا ،ف� ��إن العم ��ل ج ��ار
لإنه ��اء المرحل ��ة الأخي ��رة «الرابع ��ة» من خطة
تطوي ��ر اال�ستراحة ،حيث تم الب ��دء با�ستخدام
قاع ��ة القادمي ��ن ب�ش ��كل تجريبي لحي ��ن �إنجاز
كاف ��ة الإج ��راءات الالزم ��ة لالنتهاء م ��ن كافة
التجهيزات النهائية.
وف��ي ه��ذا المج��ال ف�إن��ه ال يفوتن��ا �أن ننوه
�إل��ى ال��دور ال��ذي لعبت��ه وزارتن��ا ف��ي ه��ذا
المج��ال وتوجيه��ات �إدارته��ا العلي��ا ،حي��ث
تم��ت الم�شارك��ة في اللجن��ة ال�سابق��ة التي
و�ضعت كل الت�ص��ورات والتي �أخذتها اللجنة
الرئا�سية على محمل الجد وقامت بتطبيقها
بحذافيرها ،مما ولد نتائج ملمو�سة للمواطن
ليعبر عن �شكره للقائمين على هذا الإنجاز .
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هدف الم�شروع:
يهدف الم�شروع �إلى تعزيز قدرات موظفي وموظفات
وزارة الحك ��م المحلي والهيئ ��ات التابعة لها وتطوير
العالق ��ة المهني ��ة بينه ��م وبي ��ن المواطني ��ن ون�ش ��ر
الوع ��ي بمهام الهيئات المحلية والوزارة وم�س�ؤوليات
المواطن تجاه هذه الهيئ ��ات وتجاه الوطن والنف�س،
وذلك م ��ن خالل مجموعة التدريب ��ات وور�ش العمل
واللق ��اءات الجماهيرية التي رك ��زت على العالقات
العامة واالت�ص ��ال والتوا�صل والإع�ل�ام و�إنتاج مواد
�إعالمية مكتوب ��ة ومرئية وم�سموع ��ة بهدف التوعية
العام ��ة .وقد نف ��ذت م�ؤ�س�سة تنمية و�إع�ل�ام المر�أة
(ت ��ام) ه ��ذا الم�ش ��روع بال�شراكة م ��ع وزارة الحكم
المحل ��ي وبتموي ��ل م ��ن الوكال ��ة الأمريكي ��ة للتنمية
الدولي ��ة ( )USAIDم ��ن خالل �شرك ��ة كومنك�س
�ضم ��ن م�ش ��روع تعزي ��ز ق ��درات ال�سلط ��ة الوطني ��ة
الفل�سطينية.

.8
سهير فراج

مديرة م�ؤ�س�سة تنمية و�إعالم املر�أة الفل�سطينية (تام)

الغربي ��ة وا�ستهدفت �أع�ضاء وع�ضوات وموظفي
وموظف ��ات الهيئات المحلية حي ��ث ناق�شت دور
وم�س�ؤوليات هذه الهيئ ��ات والعالقة فيما بينهم
وعالقته ��م م ��ع ال ��وزارة .وح�ضر ور� ��ش العمل
( )367م�ش ��ارك ًا وم�شاركة وكانت ن�سبة الن�ساء
بينهم  % 40ون�سبة الرجال .%60
المخرجات�( :أي ما تم تنفيذه خالل
3 .3لقاءات جماهيري ��ة :تم تنفيذ �أربعة لقاءات
الم�شروع)
جماهيري ��ة ف ��ي كل م ��ن �أريح ��ا وبي ��ت لح ��م
1 .1تدريب :تم تنفيذ ( )35يوم ًا تدريبي ًا باجمالي
والخليل ودورا وناق�شت العالقة بين المواطنين
(� )200ساع ��ة تدريبي ��ة مق�سم ��ة عل ��ى خم� ��س
والهيئات المحلية وم�س�ؤوليات وحقوق وواجبات
مجموعات حيث تلق ��ت كل مجموعة �سبعة �أيام
كل م ��ن الهيئة المحلي ��ة والمواطني ��ن .وح�ضر
تدريبي ��ة (� 40ساعة) مق�سم ��ة كالتالي  :يومان
هذه اللقاءات ( )194م�شارك ًا وم�شاركة ون�سبة
للعالق ��ات العامة ،ويومان لالت�صال والتوا�صل،
الن�ساء بينهم  %51والرجال .%49
وثالثة �أيام لالعالم.
4 .4االحتف ��ال النهائ ��ي بح�ض ��ور وزي ��ر الحكم
المحل ��ي و( )105م ��ن موظف ��ي وموظف ��ات
ع ��دد الم�شاركي ��ن والم�ش ��اركات ( )60ون�سبة
و�أع�ض ��اء وع�ض ��وات الهيئات المحلي ��ة والحكم
الن�س ��اء بينه ��م  %53والرج ��ال  .%47و�ضم ��ت
المحلي .وتم خالله توزيع ال�شهادات.
التدريب ��ات م�شاركي ��ن وم�ش ��اركات من مختلف
محافظ ��ات ال�ضفة الغربية �أي ( )11محافظة5 .5 .حلق ��ات تلفزيوني ��ة :ت ��م انتاج وب ��ث ثماني
حلقات تلفزيونية في ثماني ��ة تلفزيونات محلية
وكان ي�سته ��دف الموظفي ��ن والموظف ��ات ف ��ي
موزع ��ة عل ��ى ثمان ��ي محافظات ،حي ��ث قامت
الحكم المحلي والهيئات المحلية.
كل محط ��ة بانتاج حلق ��ة وبث الحلق ��ات ال�سبع
2 .2ور� ��ش عم ��ل :ت ��م تنفي ��ذ ( )10ور� ��ش عم ��ل
الأخ ��رى( .كان اختي ��ار المو�ض ��وع وال�ضي ��وف
عق ��دت ف ��ي ( )10محافظ ��ات ف ��ي ال�ضف ��ة
بالتعاون ما بين الوزارة والمحطات وتام).
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6حلق ��ات �إذاعية :ت ��م انتاج وب ��ث ت�سع حلقات
�إذاعية في ت�سع محطات راديو موزعة على ت�سع
محافظات ،حيث قامت كل محطة بانتاج حلقة
وب ��ث الحلق ��ات الثماني الأخ ��رى( .كان اختيار
المو�ض ��وع وال�ضي ��وف بالتعاون ما بي ��ن الوزارة
والمحطات وتام).
�7سبوت ��ات تلفزيوني ��ة :ت ��م انت ��اج وبث ()2
�سب ��وت تلفزيون ��ي بتقني ��ة الر�س ��وم المتحركة
وبثه ��ا عل ��ى ثماني محط ��ات تلفزيوني ��ة بمعدل
( )30ن�ش ��رة ل ��كل �سب ��وت .وق ��د ناق� ��ش الأول
تعام ��ل المواطنين م ��ع �أع�ضاء الهيئ ��ة المحلية
بناء على الم�صالح وال�شفافية والنزاهة والثاني
ناق� ��ش النظاف ��ة وم�س�ؤولي ��ة ودور كل من الهيئة
المحلي ��ة والمواطني ��ن في ذل ��ك( .كان اختيار
الموا�ضي ��ع بالتن�سي ��ق مع ال ��وزارة والم�شاركين
والم�شاركات).
�8سبوت ��ات �إذاعي ��ة :تم انتاج وب ��ث (� )2سبوت
�إذاع ��ي وبثها عل ��ى ت�سع محط ��ات راديو بمعدل
( )30ن�ش ��رة ل ��كل �سب ��وت .وق ��د ناق� ��ش الأول
التع ��دي عل ��ى الأم�ل�اك العام ��ة والفو�ضى في
التخطي ��ط والبناء والثاني ناق� ��ش الم�ستحقات
المترتب ��ة عل ��ى المواطني ��ن و�أهمي ��ة ت�سديدها
وفوائ ��د ه ��ذا الت�سدي ��د عل ��ى المواط ��ن نف�سه.
(كان اختي ��ار الموا�ضيع بالتن�سي ��ق مع الوزارة
والم�شاركين والم�شاركات).
9برو�ش ��ورات �أ – تم ت�صميم وطباعة ()2000
ن�سخ ��ة م ��ن البرو�ش ��ور ال ��ذي يناق� ��ش مه ��ام
وم�سو�ؤلي ��ات الهيئ ��ات المحلي ��ة وعالقته ��ا مع
المواطني ��ن ،وت ��م توزيعه ��ا خالل ور� ��ش العمل
والباقي تم ت�سليمه للوزارة وتوزيعه من خاللها.
كم ��ا �إن محتويات البرو�شور كان ��ت بالتعاون ما
بين تام والوزارة.
ب – ت ��م ت�صمي ��م وطباع ��ة ( )2000ن�سخ ��ة
م ��ن البرو�شور ال ��ذي يخ�ص الهيئ ��ات المحلية
والأهال ��ي بين الح ��ق والواج ��ب ،وت ��م توزيعها
خالل اللقاءات الجماهيرية والباقي تم ت�سليمه
لل ��وزارة وبدورها وزعته عل ��ى الهيئات المحلية
وكذلك عل ��ى الم�ؤ�س�س ��ات والمواطنين .كما �إن
محتويات البرو�شور كان ��ت بالتعاون ما بين تام
والوزارة.

1010الم ��ادة التدريبي ��ة :ت ��م تح�ضي ��ر وطباع ��ة
( )75دو�سي ��ة تحتوي مواد مرجعي ��ة لموا�ضيع
التدريب ووزع ��ت على المتدربي ��ن والمتدربات
والطاقم الم�شارك في الم�شروع.
1111ال�شن ��ط :ت ��م ت�صمي ��م و�إنج ��از (� )80شنطة

من خبراتهم في تح�سين مجتمعاتهم المحلية.
•ينبغي تخ�صي� ��ص المزيد من الم ��وارد المالية
والب�شرية للهيئات المحلي ��ة وهذا الجانب مهم
ج ��د ًا لتحفيزهم على العم ��ل وتقوية دورهم في
المجتمع المحلي.

وتوزيعها عل ��ى المتدربي ��ن والمتدربات وطاقم
الم�شروع.
1212الأخبار الخا�صة بالمتدربين :تمت كتابة
ون�ش ��ر ( )23خب ��ر ًا وتقري ��ر ًا �صحفي� � ًا من قبل
المتدربي ��ن والمتدربات حول ن�شاطات هيئاتهم
المحلي ��ة وال ��وزارة والتي ن�شرت ف ��ي ال�صحف
وعبر االنترنت.
تو�صيات الم�شاركين والم�شاركات في
1313الأخب ��ار الخا�ص ��ة بالم�ش ��روع :تمت كتابة
أن�شطة ور�ش العمل واللقاءات الجماهيرية
ون�ش ��ر ( )15خبر ًا وتقرير ًا �صحفي ًا عن �
الم�شروع من قبل �صحفيين محليين ون�شرت في تر�سيخ مبد�أ الالمركزية.
ال�صحف المحلية واالنترنت.
التوزيع العادل للم�شاريع.
1414الكامي ��رات� :ش ��راء وتوزي ��ع ( )12كامي ��را
•تخ�صي�ص رواتب لر�ؤ�ساء المجال�س المحلية.
(�ست ��ل) عل ��ى مكات ��ب الحك ��م المحل ��ي ف ��ي
المحافظات والمكتب الرئي�سي في الوزارة.
•الزام وزارة الأوقاف بت�سديد فواتير الم�ساجد.
•العمل عل ��ى ا�صدار ق ��رار بمرجعي ��ة ا�ستخدام
الأرا�ض ��ي الوقفية والحكومي ��ة ل�صالح الهيئات
تو�صيات م�ؤ�س�سة تام
المحلية.
•تنفيذ ه ��ذا الم�شروع �أعطى ل»تام» القدرة على
•تخ�صي�ص موازنات �سنوية للهيئات المحلية.
التخطيط وتحديد الجوان ��ب المطلوب التدخل
فيها في المرحلة القادمة.
•تعزي ��ز نظ ��ام الرقاب ��ة المالي ��ة والإدارية على
الهيئات المحلية.
•توعي ��ة الجمه ��ور ح ��ول الالمركزي ��ة و�أهميتها
و�أدوات تحقيقه ��ا ،كونه ��ا �أداة رئي�سية للتغيير.
•االلت ��زام ب�إج ��راء االنتخاب ��ات ب�ش ��كل دوري
وين�صح ب�شدة تعزي ��ز هذا المفهوم بين الفئات
وااللتزام بنتائجها.
المختلفة في المجتمعات المحلية.
•ا�ش ��راك المواطني ��ن ف ��ي التخطي ��ط والتنفيذ
•يقت ��رح دع ��م التدخ�ل�ات ال�صغي ��رة الت ��ي
لم�شاريع الهيئات المحلية.
تع ��زز المب ��ادرات العملي ��ة .من خ�ل�ال ت�شجيع
•ت�شكيل لجان �شعبية داعمة للهيئات المحلية.
المب ��ادرات التي ت�سم ��ح بالمزيد م ��ن التفاعل
•�إنج ��از خط ��ط ا�ستراتيجي ��ة للهيئ ��ات المحلية
بين الجمهور والحكوم ��ة المحلية .وعر�ض هذه
لتحقي ��ق التنمية ال�شاملة وتك ��ون م�ستنبطة من
النماذج على نطاق وا�سع عبر و�سائل الإعالم.
خطط وطنية.
•اال�ستثم ��ار في و�سائ ��ل الإع�ل�ام ك�أداة للر�صد،
•التركي ��ز عل ��ى تنمي ��ة المواق ��ع المهم�شة وعدم
لجعل ال�سلط ��ات التنفيذية �أمام الم�ساءلة حول
التركي ��ز على المناط ��ق الرئي�سة مث ��ل رام اهلل
القوانين والت�شريعات وتنفيذها ب�صورة �شفافة
وحوله ��ا واي�صال الخدم ��ات المختلفة لكل تلك
و�صحيح ��ة .ويمك ��ن القي ��ام بذل ��ك م ��ن خالل
المناطق.
المزي ��د م ��ن اللق ��اءات بي ��ن الجمه ��ور و�صناع
•�إن�ش ��اء الم�شاريع وتوفير م�ص ��ادر دخل جديدة
القرار عبر و�سائل الإعالم.
للمواطنين في المحافظات البعيدة عن المركز
•المر�أة قوية جد ًا لكنها بحاجة �إلى نقطة لدخول
لإع ��ادة الكف ��اءات �إليه ��ا والنهو� ��ض بو�ضعه ��ا
الحياة العملية والعمل على الإ�صالحات ،خا�صة
االقت�صادي واالجتماعي.
و�أنه ��ا ترتب ��ط مبا�ش ��رة بالمجتمع ��ات وع ��ادة
•ت�أهي ��ل الهيئ ��ات المنتخب ��ة والموظفي ��ن ف ��ي
يقوم ��ون بتعوي�ض �أي نق�ص ف ��ي الخدمات التي
الهيئات المحلية حول مهامهم وكيفية �إنجازها
تقدمه ��ا الحكومات المحلية .وينبغ ��ي �أن يكون
وقراراتها والتعامل مع الموارد.
هناك تركيز لإعطاء دور �أكبر للمر�أة ،والتركيز
على الأ�ص ��وات وتغيير وجهات النظر من خالل لقد تم �إنجاز الم�شروع ب�شكل كامل ب�شراكة حقيقية
هذه التدخالت.
ما بي ��ن م�ؤ�س�سة تنمية و�إعالم المر�أة ووزارة الحكم
•يجب البحث عن نماذج جدي ��دة من الم�شاركة المحل ��ي ابت ��داء م ��ن التخطي ��ط وم ��رور ًا بالتنفيذ
المجتمعية في القيادة و�أخذ ذلك بعين االعتبار وحتى التقيي ��م والمتابعة .وقد �أب ��دى طاقم الوزارة
في الهيئ ��ات المحلية ،ليتمكنوا م ��ن اال�ستفادة والمكاتب الفرعية �أداء عالي ًا من م�ستوى العمل.
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توجهات وعالقات

من ��ذ ت�أ�سي� ��س وزارة الحك ��م المحل ��ي ف ��ي الع ��ام
( ،)1994د�أب ��ت للعم ��ل عل ��ى تطوير قط ��اع الحكم
المحل ��ي والنظ ��م ال�ضابطة لعمل الهيئ ��ات المحلية
في فل�سطين ولتعزي ��ز التنمية المحلية �ضمن خطط
التنمية اال�ستراتيجية ،الت ��ي تقوم الوزارة بتنفيذها
بم ��ا ين�سج ��م مع الخط ��ة العام ��ة لل�سلط ��ة الوطنية
وبما يخ ��دم قطاع البني ��ة التحتية لتمكي ��ن الهيئات
المحلية م ��ن ال�صمود في وجه المتغيرات ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة في المنطق ��ة العربي ��ة� ،آخذين بعين
االعتب ��ار البع ��د الدول ��ي بخ�صو� ��ص الم�ساع ��دات
المالية لكافة قطاعات البني ��ة التحتية ورفع قدرات
وزارات ال�سلطة الوطنية وكادر الهيئات المحلية.
وعلى اعتب ��ار �أن وزارة الحكم المحلي من الوزارات
الت ��ي لها تما� ��س مبا�شر م ��ع المواطني ��ن من خالل
دوائ ��ر التنظيم والهند�س ��ة والتخطيط ،فقد عمدت
عل ��ى �إن�ش ��اء مديري ��ات له ��ا ف ��ي كاف ��ة محافظات
الوطن من ��ذ ع ��ام ( )1995ومنها مديري ��ة نابل�س،
الت ��ي كان على عاتقها مكتب نابل�س في حينه ت�شكيل
الهيئ ��ات المحلي ��ة ف ��ي المحافظة ومنطق ��ة �سلفيت
قب ��ل الموافق ��ة عل ��ى ا�ستح ��داث محافظ ��ة ترع ��ى
م�صالح ( ) 17هيئة محلية �ضمن الوالية الجغرافية
لمحافظ ��ة �سلفيت ،وبالتالي فان المهمة الأولى التي
تولته ��ا مديري ��ة نابل�س ه ��ي �إعادة ت�شكي ��ل الهيئات
المحلية ف ��ي المحافظة التي لم يك ��ن فيها �إ ّال بلدية
نابل� ��س ،وتم ترفيع بع�ض المجال� ��س لت�صبح بلديات
من الفئة (ج) ا�ستناد ًا �إلى عدد ال�سكان وخ�صو�صية
كل منطقة ،كما ه ��و الحال في �سب�سطية التي رفعت
�إلى بلدية ،ب�سبب الطبيع ��ة ال�سياحة للمنطقة والتي
ه ��ي معبر لحجيج الم�سيحيين ،كم ��ا عمدت الوزارة
�إل ��ى من ��ح ال�صالحي ��ات التنظيمية له ��ذه البلديات
بحي ��ث �أ�صب ��ح لديه ��ا �صالحي ��ة التنظي ��م و�إ�صدار
تراخي�ص الأبنية والمن�ش�آت ح�سب القوانين ال�سارية
المفع ��ول ف ��ي ال�ضف ��ة الغربي ��ة �إل ��ى �أن �أ�صبح عدد
البلدي ��ات في المحافظ ��ة ت�سع بلدي ��ات ت�شرف على
�إدارة الخدم ��ات لكاف ��ة المواطني ��ن ،والتي حرمتها
فت ��رات االحتالل م ��ن �أدنى االحتياج ��ات الأ�سا�سية
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توجهات وعالقات

لل�س ��كان ،حيث قامت ال�سلط ��ة الوطنية الفل�سطينية
بتموي ��ل الم�شاريع الالزمة في هذه التجمعات ح�سب
الإمكان ��ات المالية المتوافرة وتوجيه الدول المانحة
للعمل في المناطق الأكثر فقر ًا والتي يعمل االحتالل
على تهويدها من خ�ل�ال اال�ستيطان وجدار الف�صل
العن�ص ��ري والم�ص ��ادرات ومن ��ع المزارعي ��ن م ��ن
الو�صول �إلى �أرا�ضيهم.
وفي ال�سياق ذاته ،ت ��م توظيف طاقم هند�سي للعمل
على تحديث المخططات الهيكلية في كافة التجمعات
بالتن�سيق مع اق�سام الهند�سة في البلديات وبالت�شاور
مع الهيئات المحلي ��ة ب�شكل عام ،فيما يتعلق ب�إعداد
المخطط ��ات الهيكلية لتنظيم المنظمومة العمرانية
الع�شوائي ��ة الت ��ي كانت �سائدة قبل ا�ست�ل�ام ال�سلطة
ال�صالحي ��ات الإدارية والتنظيمي ��ة بعد توقيع اتفاق
او�سل ��و ،وبع ��د االنته ��اء م ��ن ت�شكي ��ل ه ��ذه الهيئات
عم ��د �إلى توظي ��ف طاقم لتوجيه الهيئ ��ات المحلية،
للعمل بالنظام والقان ��ون بحيث تقوم دائرة التوجيه
والرقابة �إ�ستناد ًا �إلى المادة ( )2من قانون الهيئات
المحلي ��ة بالرقاب ��ة على �أعم ��ال تلك الهيئ ��ات ،بما
يحق ��ق �أهداف الهيئات المحلي ��ة والم�صلحة العامة
و�إدارة المال العام ح�س ��ب الأنظمة المالية المعمول
به ��ا ،وحيث �أن الهيئة المحلية تقوم ب�إعداد الخطط
المالية والتقاري ��ر الدورية ،فقد تم ��ت هيكلة دائرة
الموازنات لت�ش ��رف على الموازنة التي تعدها الهيئة
المحلية وتق ��وم هذه الدائرة بتدقيق �أبواب الموازنة
وت�صادق عليه ��ا كخطة مالية �سنوي ��ة تتحمل الهيئة
المحلي ��ة بموجبه ��ا االلت ��زام ببن ��ود ال�ص ��رف التي
�أقرته ��ا قبل م�صادق ��ة الوزارة عليها .م ��ن هنا ف�إن
ال ��وزارة والمديرية تتابعان الم�ست ��وى التنفيذي في
تنفيذ التعليم ��ات و�إعداد الخط ��ط الالزمة لتطوير
�أعمال الهيئات المحلية ،كما تقوم المديرية برئا�سة
لجن ��ة التنظيم والتخطي ��ط الإقليمية والتي تقع على
عاتقها الموافقة على من ��ح التراخي�ص الالزمة اتي
تق ��ع خ ��ارج المخطط ��ات الهيكلية و�إع ��داد ودرا�سة
المخطط ��ات الهيكلي ��ة والتف�صيلي ��ة والتعديلي ��ة
ح�س ��ب التراتبي ��ة وال�صالحي ��ات المن�صو�ص عليها

خالد ا�شتية

مدير عام املديرية

ف ��ي القان ��ون ال�س ��اري المفع ��ول ،وت�ش ��ارك وزارات
ال�سلطة الوطنية في ع�ضوية هذه اللجنة والتي تعقد
اجتماعته ��ا ب�ش ��كل دوري لمعالجة ق�ضاي ��ا التنظيم
والتخطي ��ط في المحافظة ،كم ��ا �أن المديرية تي�سر
اعم ��ال الهيئ ��ات المحلية من خ�ل�ال الم�ساعدة في
الت�شبي ��ك م ��ع الم�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة ،خا�ص ��ة فيما
يتعل ��ق بتوجيه الدعم الدولي لهذه التجمعات لتمويل
م�شاريع البنية التحتي ��ة والخدماتية .ويذكر هنا �أنه
ت ��م ت�أ�سي�س �شرك ��ة كهرباء ال�شم ��ال الدارة م�شاريع
الكهرب ��اء ،العم ��ل عل ��ى توزي ��ع خدم ��ات الكهرب ��اء
وت�ساه ��م الهيئ ��ات المحلي ��ة في ال�شرك ��ة من خالل
تقيي ��م الأ�ص ��ول الثابت ��ة لم�ش ��روع الكهرب ��اء ،وكان
مجل�س ال ��وزراء قد اعتمد نظام� � ًا للتعرفة الموحدة
للكهرب ��اء بحي ��ث يت ��م تطبي ��ق ه ��ذه التعرف ��ة على
المواطنين جميع ًا وبنف�س الأ�سعار.
تت�شكل مديرية الحكم المحلي من الدوائر والأق�سام
وذلك ح�س ��ب الأعمال التي ت�ش ��رف عليها المديرية
وتنفذه ��ا ا�ستن ��اد ًا �إل ��ى الأنظم ��ة والقوانين فهناك
الدائ ��رة الهند�سي ��ة والت ��ي تق ��وم بالرقاب ��ة عل ��ى
الأبنية ودرا�سة معام�ل�ات التراخي�ص والإن�شاءات،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الإ�ش ��راف عل ��ى �إع ��داد المخطات
الهيكلي ��ة والتف�صيلي ��ة والتعديلي ��ة الهيكلي ��ة ،كم ��ا
تقوم الدائرة بمتابعة �ش ��كاوى المواطنين بما يتعلق
بالتعدي ��ات عل ��ى الح ��دود واالرت ��دادات و�أذون ��ات
الأ�شغال وتراقب على �أعمال لجان التنظيم المحلية
في البلديات ،في حين تقوم دائرة التوجيه والرقابة
التي بتوجيه �أعمال الهيئات المحلية ومراقبة �أدائها
المال ��ي والإداري والخدماتي وتعد التقارير الالزمة

للإ�ستن ��اد عليه ��ا ف ��ي اتخ ��اذ الق ��رارات الالزم ��ة،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى دائ ��رة ال�ش� ��ؤون الإداري ��ة والمالية
والتي تقوم ب�إع ��داد التقارير الإدارية ومتابعة �ش�ؤون
الموظفي ��ن م ��ن حيث ال ��دوام الر�سم ��ي والإجازات
والتقارير الخا�صة بحركة ال�سيارات وكافة الق�ضايا
المتعلق ��ة ب�ش� ��ؤون الموظفي ��ن ،كذل ��ك هن ��اك ق�سم
الموازن ��ات ال ��ذي يق ��وم بتدقيق الموازن ��ات المعدة
من الهيئ ��ات المحلي ��ة و�إب ��داء المالحظ ��ات عليها
والتو�صية لل ��وزارة ال�ستكمال �إج ��راءات الم�صادقة
عليه ��ا ،بالإ�ضافة �إلى متابع ��ة التقارير الدورية �إلتي
ترد الى المديرية ومعالجتها ح�سب الأ�صول و�إعداد
المرا�سالت المتعلقة باعتم ��اد اللجان المالية وفتح
الح�ساب ��ات البنكي ��ة للهيئات المحلي ��ة وذلك ح�سب
التعديالت التي تطر�أ على الهيئات المحلية.
كم ��ا يق ��وم ق�س ��م مجال� ��س الخدم ��ات الم�شترك ��ة
بالتن�سي ��ق م ��ع الإدارة العام ��ة لمجال� ��س الخدمات
الم�شترك ��ة للتخطيط برفع التو�صي ��ات الالزمة عن
اعمال المجال�س ومراقبة �أدائها وتوجيه �أعمالها بما
يخدم التجمعات وعليه تم �إن�شاء ثمانية مجال�س في
المحافظة منها ما ت�أ�س�س لأغرا�ض الدمج ومنها ما
ي�شرف على �إدارة خدمات النفايات ومنها ما �أعطي
�صالحيات التنظيم والتخطي ��ط و�إ�صدار تراخي�ص
الأبنية.
وف ��ي مو�ض ��وع الدم ��ج تعم ��ل المديرية م ��ع الإدارة
العام ��ة للمجال�س الم�شتركة عل ��ى تنفيذ خطة لدمج
قرى (�أودال واو�صرين وبيت ��ا) في بلدية جديدة وتم

عق ��د ور�شات عمل لتوعية المجتمع المحلي بمو�ضوع
الدمج .ويذك ��ر �أن الوزارة قام ��ت بدمج العديد من
التجمعات ف ��ي منطقة جنين وطولك ��رم في بلديات
جديدة ،بالإ�ضافة �إلى منطقة الخليل ويجري العمل
عل ��ى االنتهاء من �إج ��راءات الدمج ف ��ي محافظات
�أخ ��رى ،كما �أن الوزارة قامت ب�ضم تجمعات �صغيرة
لأق ��رب تجمع ��ات ومنها (عموري ��ا ويان ��ون وزعترة
ون�ص ��ف اجبيل واجن�سني ��ا وجالود وع ��راق بورين)
في محافظة نابل�س وي�أتي هذا الم�شروع �ضمن خطة
ال ��وزارة الرامي ��ة �إلى تقلي ��ل عدد الهيئ ��ات المحلية
وتمكينه ��ا من تقدي ��م الخدم ��ات للمواطنين بجودة ولت�سلي��ط ال�ض��وء عل��ى المديري��ة ف�إنه��ا
وتكالي ��ف �أق ��ل وتمكينه ��ا �أي�ض� � ًا من �إح ��داث تنمية تت�شكل من الهيكل الإدارية الآتية :
(1 .1المدير الع ��ام ،نائب المدير ،من�سق العالقات
محلية في هذه التجمعات.
العامة� ،سكرتيرة تنفيذية).
وال يخف ��ى عل ��ى �أح ��د �أن مديري ��ة الحك ��م المحلي 2 .2دائرة الهند�سة والتنظيم :ويتبعها (رئي�س ق�سم
ومن ��ذ ن�ش�أته ��ا عمل ��ت عل ��ى تغيي ��ر واق ��ع الهيئ ��ات
التنظي ��م ،رئي�س ق�سم التخطي ��ط ،رئي�س �شعبة
المعلومات ،ر�سام ،ومراقب �أبنية).
المحلي ��ة وعملت على م�أ�س�سة العمل فيها ،بالإ�ضافة
�إل ��ى ت�سهي ��ل حي ��اة مواطن ��ي المحافظة م ��ن حيث 3 .3دائ ��رة التوجي ��ه والرقاب ��ة :ويتبعه ��ا (ق�س ��م
الموازنات ،محا�سب موازنات ،ق�سم الت�شكيالت
الم�ساعدة في توفي ��ر الم�شاريع الخدماتية وم�شاريع
واالنتخابات).
البني ��ة التحية لكاف ��ة التجمعات ،وكذل ��ك م�ساعدة
الق ��رى التي �صادر االحت�ل�ال �أرا�ضيها �سواء القامة 4 .4ال�ش� ��ؤون االداري ��ة والمالي ��ة :ويتبعه ��ا (مدي ��ر
ال�ش�ؤون الإداري ��ة والمالية ،رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون
الم�ستوطن ��ات �أو لج ��دار الف�ص ��ل العن�ص ��ري م ��ن
الإداري ��ة ،مدخ ��ل بيان ��ات� ،شعب ��ة االر�شي ��ف،
خالل توجيه منح ��ة وزارة المالية للقرى المت�ضررة
�سائقان ،مرا�سل).
م ��ن الإعت ��داءات المذك ��ورة ،كما قام ��ت المديرية
وبالتن�سي ��ق م ��ع الإدارة العامة للتخطي ��ط والتنظيم 5 .5مدير الم�شاريع.
العمراني باالنتهاء م ��ن �إعداد المخططات الهيكلية 6 .6رئي�س ق�سم الدرا�سات في الم�شاريع.
و�صودق عليها من مجل�س التنظيم الأعلى في العديد 7 .7م�س�ؤول المجال�س الم�شتركة.
م ��ن الهيئات المحلي ��ة و�أي�ض ًا �إع ��داد مخططات في 8 .8م�س�ؤول ملف الجدار.
بع� ��ض القرى الواقعة في المناط ��ق الم�صنفة (ج)،
و�ساع ��دت المديري ��ة في توجي ��ه م�شاري ��ع ال�صليب
الأحم ��ر للق ��رى المتاخم ��ة لال�ستيط ��ان وم�شاري ��ع
الوكال ��ة الفرن�سي ��ة الخا�ص ��ة بت�أهي ��ل المدار� ��س
والعي ��ادات ال�صحي ��ة في القرى الأكث ��ر فقر ًا ،حيث
ت ��م تنفيذ �أعم ��ال بما يزيد ع ��ن ( )100،000دوالر
�أمريك ��ي في قرى عوريف وبورين ومادما وتم ت�شغيل
م ��ا يزي ��د ع ��ن ( )100عام ��ل ا�ستف ��ادوا م ��ن هذا
الم�شروع.
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التخطيط والتنظيم العمراني

التخطيط والتنظيم العمراني

�أ) مخيم بالطة في مدينة نابل�س ،بعد عام ( )1948م.

الحلقة االثانية
بع ��د المدخل العام عن المناطق الع�شوائية ف ��ي الأرا�ضي الفل�سطينية و�أثرها
وتحلي ��ل �أنماطه ��ا ،وال ��ذي تناولن ��اه في الحلق ��ة الأول ��ى� ،سن�ستعر�ض في هذه
الحلق ��ة النم ��ط الرئي�سي الأول من الأنماط الثالث ��ة للمناطق الع�شوائية في
فل�سطين� ،أال وهو المخيمات.
المخيمات الفل�سطينية:
تعتب ��ر المخيمات الفل�سطيني ��ة �أول �أنماط المناطق
الع�شوائية ف ��ي الأرا�ضي الفل�سطيني ��ة ،والتي ن�ش�أت
ب�ش ��كل ق�س ��ري من ��ذ ب ��دء االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي
لفل�سطي ��ن .وتناول ��ت العديد م ��ن الدرا�سات ق�ضايا
ن�ش� ��أة المخيم ��ات الفل�سطينية و�أه ��م �سمات الحياة
فيه ��ا ،والم�ش ��اكل التي يعاني منه ��ا �سكانها ،وتردي
م�ست ��وى الخدمات م ��ن تعليم و�صح ��ة وبنية تحتية،
وه ��ي به ��ذا ت�شاب ��ه المفه ��وم العالم ��ي للمناط ��ق
الع�شوائي ��ة الهام�شية ( )Slumم ��ن حيث �أ�سباب
الن�ش� ��أة .فه ��ي ا�ستق ��رار مجموع ��ة م ��ن ال�س ��كان
المت�شابهي ��ن في �صف ��ات عامة تربطه ��م ،كم�ستوى
الدخ ��ل �أو دوافع الهج ��رة �إلى تل ��ك المنطقة ،حيث
ا�ستق ��روا في �أر� ��ض ال يملكونها �س ��واء �أكانت �أر�ض ًا
حكومي ��ة �أم مل ��ك ًا خا�ص� � ًا .وبما �أن الفئ ��ة التي تحيا
ف ��ي هذه التجمع ��ات هم الفقراء الذي ��ن يعانون من
تردي الو�ضع المادي لهم ب�شكل كبير ،فهم يفتقرون
لمتطلب ��ات الحي ��اة الأ�سا�سي ��ة وال�ش ��روط المالئمة
لل�سكن (.)2003 ,UN-Habitat

ظ ��روف اقت�صادية واجتماعية خا�صة بها ،تكون هي
مرجعي ��ة �إدارتها وال�سب ��ب الرئي�سي لنم ��ط الحياة
فيه ��ا ،لذا �أطل ��ق عليها مناط ��ق ع�شوائي ��ة (�شبانة،
 .)2009وق ��د تمثلت فيها ظاه ��رة ال�سكن الع�شوائي
التي تت�ص ��ف بعدم انتمائها �إلى المظاهر الح�ضرية
والمعي�ش ��ة ال�سكني ��ة الكريم ��ة لل�س ��كان ب� ��أي �صفة،
وذلك لتدني م�ستويات التخطيط العمراني وظروف
�ساكنيه ��ا االقت�صادي ��ة البائ�س ��ة الت ��ي ارتبطت بها
المخيمات الفل�سطينية (�أبو حلو.)2006 ،

ن�ش� ��أت المخيم ��ات الفل�سطيني ��ة بفع ��ل الهج ��رة
الق�سري ��ة ،وتلبية لحاجة ال�سك ��ن ب�شكل م�ؤقت وغير
دائ ��م في تجمع ��ات �سكنية على م�ساح ��ات محدودة
من الأر�ض ،وتواجدت ب�صورة رئي�سية حول المراكز
ال�سكني ��ة الت ��ي بقيت تح ��ت ال�سيط ��رة العربية بعد
أرا�ض ال يملكها
حرب عام ( )1948م ،ون�ش� ��أت في � ٍ
المهجرون والتي قد تك ��ون �أرا�ضي حكومية� ،أو ذات
ملكية خا�صة تتب ��ع لطائفة دينية �أو م�ؤ�س�سة خا�صة،
حيث تم ا�ستئجار الأر�ض منها لمدة ( )99عام ًا دون
تمليكها ل�ساكني المخيم .وقد ا�ستقر فيها �ساكنوها
وبد�أوا ببناء منازلهم كل في موقع خيمته ،م�ستخدم ًا
وعرف ��ت المخيم ��ات الفل�سطينية ب�صفته ��ا مناطق
ال�صفيح �أو الطوب ،وكانت على �شكل وحدات �سكنية
و�أحي ��اء نمت في ظل ظ ��روف ا�ستثنائي ��ة بعيد ًا عن
�أحادي ��ة الفراغ وتتم فيها المنامة والمعي�شة في حيز
�أي �ضواب ��ط قانوني ��ة �أو تخطيطية ،وتطورت في ظل
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ب) مخيم بالطة في مدينة نابل�س ،عام ()2005م.

�شكل رقم ( : )1-4النمو العمراني للمخيمات الفل�سطينية.

املهند�سة ربا �صبح
مديرية رام اهلل

واح ��د ،بينم ��ا ي�شت ��رك كل تجم ��ع �سكن ��ي بخدمات
واح ��دة كا�شتراكهم في الوحدات ال�صحية وم�صادر
المي ��اه .وف ��ي مطل ��ع �سبعيني ��ات الق ��رن الما�ض ��ي
تح�سنت الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة ل�ساكني المخيمات
ب�سبب توجههم للعمل في �إ�سرائيل (ذوابة،)2009 ،
فتزاي ��دت حركة البناء فيه ��ا ،وتراكبت الكتل نتيجة
�إ�ضاف ��ة الغ ��رف الجديدة ،تلبية لزي ��ادة عدد �أفراد
الأ�س ��رة وحاجته ��ا للتو�سع ،فبد�أ التو�س ��ع الأفقي في
ذل ��ك الحين ،مم ��ا �أدى �إل ��ى التعدي عل ��ى ال�شوارع
الرئي�سة والق�ض ��اء على االرت ��دادات الجانبية .ومع
تح�س ��ن الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي ل�ساكن ��ي المخيم ��ات
وزيادة قدرتهم على البناء العمودي ،وفي ظل غياب
التخطي ��ط والتنظيم في المنطق ��ة تعاظمت م�شكلة
ع�شوائي ��ة البن ��اء فيها �إلى م ��ا �آلت �إلي ��ه المخيمات
الفل�سطينية في وقتنا الحا�ضر �شكل (.)1-4
وب�سب ��ب كون ق�ضية المخيم ��ات مرتبطة بالقرارات
ال�سيا�سي ��ة ،ف�إن تنظيم البناء فيه ��ا وتح�سين البنية
التحتي ��ة وقطاع الخدمات من تعلي ��م و�صحة ارتبط
بوكالة غوث وت�شغيل الالجئين (الأونروا) ،ولم يكن
لل�سلط ��ة الفل�سطينية �أي قدرة عل ��ى تح�سين الو�ضع
القائ ��م فيه ��ا وذل ��ك ب�سب ��ب اعتبارها �سكن� � ًا م�ؤقت ًا
لحين عودة الالجئين �إلى ديارهم (نجم.)2009 ،

وب�سبب تزايد ال�سكان في رقعة محدودة من الأر�ض،
تفاقم ��ت الأو�ض ��اع المعي�شية �سوء ًا ،م ��ن حيث عدم
الق ��درة على التو�سع في البن ��اء .فقد و�صف الدكتور
م�سل ��م �أب ��و حل ��و ( )2006المخيم ��ات الفل�سطينية
«ب�أنه ��ا كتلة �إ�سمنتية غير منتظم ��ة ال�شكل والأبعاد،
ت ��م فيها �إلغاء ما خ�ص� ��ص لال�ستعماالت العامة من
�أرا� ٍ��ض �إ ّال م ��ا كان �ضروري ًا جد ًا ،وق ��د امتدت �أفقي ًا
لتال�صق ما جاورها من مدن وبلدات لتكوين �إطارها
الخارج ��ي ،م�ستهلكة الأرا�ضي التي تحيط بها �سواء
�أكان ��ت �أرا�ض ��ي ج ��رداء �أم �أرا�ضي تملكه ��ا الدولة،
�أم �أم�ل�اك ًا وقفي ��ة �أم �أرا�ض ��ي م�شاع� � ًا» ،وق ��د �أدت
كثافة ال�سكن ال�شدي ��دة �إلى تراكب المباني وت�شكيل
ازدحام �شديد داخل البيوت ،مما جعل كثافة ال�سكن

فيه ��ا تق ��ارب ( )3800ن�سمة ل ��كل كيلومت ��ر مربع،
حي ��ث �أن ( ) % 25من �س ��كان الأرا�ضي الفل�سطينية
ي�سكن ��ون في مخيم ��ات ،و�أن (  ) % 66م ��ن ال�سكان
فيه ��ا يق ��ل ن�صي ��ب الواحد منه ��م ع ��ن (  )20متر ًا
مربع� � ًا ،وكثافة الحجرة الواح ��دة في بع�ض الأحيان
ت�ستوع ��ب لأكثر من خم�سة �أو �ست ��ة �أ�شخا�ص ،وفيها
تتم جمي ��ع �أن�شطة الحياة (�شكل  .)2-4وقد �شيدت
المبان ��ي غالب� � ًا ب�شكل �أفقي وعمودي ،مم ��ا �أدى �إلى
ظهور الأزق ��ة ال�ضيقة وفقدان العديد من الفراغات
العام ��ة ،كال�ساح ��ات الخ�ضراء وال�ساح ��ات العامة،
ومالعب الأطفال (�شكل  .)3-4كما �أدى الإكتظاظ
وقل ��ة �صيان ��ة المباني �إل ��ى و�ضع �سكني �أ�س ��و�أ ،و�إلى
ظروف بيئية غي ��ر مر�ضية من حيث التهوية ،و�ضوء

�شكل رقم ( :)2-4ظهور المخيمات الفل�سطينية ككتلة �إ�سمنتية ،مخيم بالطة  -نابل�س

ال�شم� ��س ،والرطوب ��ة ،ودرجة الح ��رارة ،والتخزين،
والخ�صو�صي ��ة (�ش ��كل  ،)4-4واقترن ��ت المخاط ��ر
ال�صحي ��ة الناجمة عن ذلك بنظ ��ام �إدارة النفايات
ال�صلبة وال�صرف ال�صحي الذي يعتبر غير كاف في
معظم �أجزائها (ت�صلق.)2006 ،
واعتبرت عملي ��ة البناء في المخيم ��ات الفل�سطينية
غي ��ر قانونية ،وق ��د �شكلت عبئ ًا عل ��ى المدن والقرى
المج ��اورة له ��ا ف ��ي اعتماده ��ا عل ��ى الخدم ��ات
الأ�سا�سية ،وات�سمت بعدم وجود ن�سق عمراني ينتمي
�إلى المدينة والتح�ضر� ،إ�ضاف ًة �إلى عدد من ال�سمات
االجتماعي ��ة ال�سلبي ��ة ،كانت�ش ��ار الفق ��ر والجريم ��ة
والعنف (�شبانة.)2009 ،
�إن العدي ��د م ��ن المخيمات الفل�سطيني ��ة لم تعترف
به ��ا وكالة غ ��وث وت�شغيل الالجئي ��ن� ،إ ّال �أنها تعاني
ظروف ًا معي�شي ��ة مماثلة ،حيث ا�ستقر �ساكنوها على
�أرا� ��ض حكومي ��ة �أو �أرا� ��ض خا�صة ت ��م ا�ستئجارها
ب�أ�سعار رمزي ��ة� ،إ ّال �أنها ت�شابه المخيمات المعترف
به ��ا في جميع �سماتها ،خا�صة و�أن الهيئات المحلية
ال تعتبره ��ا م ��ن �صالحياته ��ا التنظيمي ��ة .فن�ش�أت
فيه ��ا المبان ��ي بطريق ��ة ع�شوائي ��ة وغي ��ر منظمة،
وم ��ن الأمثلة عليها مخي ��م بيرزي ��ت ومخيم قدورة
ف ��ي رام اهلل (�ش ��كل  .)5-4وال زال التخطي ��ط
الر�سم ��ي على جمي ��ع الم�ستويات �س ��واء المحلي �أم
الإقليم ��ي �أم الوطني بعيد ًا عن التعامل مع تخطيط
المخيم ��ات الفل�سطينية ،كم ��ا �أن القانون يعاني من
فجوات كبيرة ف ��ي التعامل معها �أي�ض ًا وذلك ب�سبب
اعتمادها عل ��ى القرارات ال�سيا�سي ��ة ب�شكل رئي�سي
(نجم.)2009 ،
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التخطيط والتنظيم العمراني

املهند�س �إياد اجلالد
رئي�س البلدية

�أ) ا�ستخدام �أحد الأزقه للعب الأطفال في مخيم �شعفاط في مدينة القد�س.

ب)التكد�س البنائي في مخيم �شعفاط في مدينة القد�س.

�شكل رقم ( :)3-4ال�سمات العمرانية للمخيمات الفل�سطينية

�أ) �أحد الأزقه في مخيم بالطة في مدينة نابل�س

ب) �سوء البنية التحتية ،والظروف المعي�شية في مخيم بالطة في مدينة نابل�س

�شكل رقم ( :)4-4ال�سمات البيئية للمخيمات الفل�سطينية

تقع مدين ��ة طولكرم في الو�سط الغربي من فل�سطين
الطبيعية وفي �شمال ال�ضفة الغربية ،وتتميز بموقعها
على الح ��د الفا�صل بين الطبيع ��ة ال�سهلية ال�ساحلية
الخ�صبة الواقعة غرب المدين ��ة ،والأرا�ضي الجبلية
التي تمتد لل�شرق من المدينة .وتبعد ( )15كيلومتر ًا
م ��ن �شاطئ البح ��ر الأبي�ض المتو�س ��ط وعلى ارتفاع
يت ��راوح بي ��ن ( )125-65مت ��ر ًا م ��ن �سط ��ح البحر.
وهي تم ّثل �إح ��دى مدن المثلث (طولك ��رم ،ونابل�س،
وجني ��ن) ،تربتها خ�صبة ومياهه ��ا وافرة �سواء �أكان
مطري ًا �أم جوفي ًا ،الأمر الذي �ساعد على نمو المدينة
وتطورها.
يح ��د المدينة من الغ ��رب �أرا�ضيه ��ا ال�سهلية و�صو ًال
�إل ��ى البحر ،ويقع غربها الخط الأخ�ضر الفا�صل بين
المدين ��ة و�أرا�ضيها المغت�صبة غرب� � ًا ،ومن الجنوب
ق ��رى الكفريات ومن الجنوب الغربي الخط الأخ�ضر
ومدين ��ة الطيب ��ة ،وم ��ن ال�ش ��رق مرتفع ��ات جبلي ��ة
تترب ��ع عليها ق ��رى وادي ال�شعير وم ��ن ال�شمال قرى
ال�شعراوية وال�شمال الغربي الخط الأخ�ضر.

�سكني ��ة  ،و ُيق� �دّر ع ��دد �س ��كان المدين ��ة حالي� � ًا ب� �ـ
( ) 55,068ن�سم ��ة ،وتعم ��ل البلدي ��ة عل ��ى تو�سع ��ة
حدوده ��ا نح ��و المناط ��ق غي ��ر الم�أهول ��ة �أو قليل ��ة
الكثاف ��ة ،وذل ��ك ل�ضمان تنظي ��م �أف�ض ��ل وتوا�صلها
الجغراف ��ي العمي ��ق م ��ع محيطها من ق ��رى وبلدات
وتعتب ��ر المدين ��ة نقط ��ة العب ��ور الرئي�س ��ة لجمي ��ع
مجاورة ،ولتر�سيخ ال�سوق الم�ستقل.
الب�ضائ ��ع ل�شمال ال�ضفة الغربي ��ة والتي �سين�ش�أ فيها
قريب� � ًا م�ستودع للنفط والغاز لعموم ال�شمال ،والحق ًا
�أن�شطة تقوم البلدية بتعزيزها:
منطقة حرفية �صناعية ومعبر رئي�سي لعموم �أهالينا
لق ��د د�أبت بلدي ��ة طولكرم من ��ذ ن�ش�أته ��ا الأولى في في مناطق عام ( )48بحكم قرب الم�سافة والكثافة
الع ��ام ( )1886م وحت ��ى ال�ساع ��ة على ب ��ذل جهود ال�سكانية العربية في الجهة المقابلة  ،وكما تحت�ضن
حثيثة متوا�صلة من �أجل تح�س�س االحتياجات و�إن�شاء كبريات المراف ��ق ال�سياحية في فل�سطين وتتوج فوق
الم�شاريع التنموية والتي �أ�سهمت ومازالت في تنمية �أكبر حو�ض مائي.
وتطوير وا�ستمرارية ه ��ذه المدينة وتطورها ،وتمثل ولتحقي ��ق �أف�ض ��ل النتائج التنموي ��ة والتطويرية كان
ذل ��ك بع ��دة �أمثل ��ة منها حف ��ر الآب ��ار و�ض ��خ المياه ال ب ��د من التخطيط ال�سليم م ��ن �أجل م�ستقبل واعد
وتو�صيله ��ا لبيوت المدينة النا�شئة في عام ( )1908معتم ��د ًا لي�س فقط عل ��ى ر�ؤية البلدية ب ��ل بم�شاركة
 ،و�شراء الأرا�ضي ل�صالح �إن�شاء �أول مدر�سة زراعية
في فل�سطين ،وتوليد وتوزيع الكهرباء في ثالثينيات
الق ��رن ال�ساب ��ق ،و�إن�ش ��اء م�سل ��خ بل ��دي مركزي في
الأربعينيات والذي ما زال م�ستخدم ًا حتى الآن.

و ُتع ��د طولكرم واحدة من �أ�س ��رع المدن الفل�سطينية
تط ��ور ًا و�سعي� � ًا وراء توفي ��ر بيئة �سياحي ��ة وترفيهية
وتجاري ��ة ذات طاب ��ع �أُ�س ��ري ( عائل ��ي ) وبطريق ��ة
�إبداعية خالقة.
�إن بلدي ��ة طولكرم تعمل بكل جد واجتهاد على توفير
كل �سبل الراحة للزوار والمقيمين من خالل تحديث
�شب ��كات الط ��رق والخدمات العام ��ة والم�شهد العام
للمدين ��ة  ،وكذل ��ك توفي ��ر �ألعاب وحدائ ��ق و�صاالت
ومالعب ريا�ضية ومتنزهات خا�صة وعامة ومطاعم
متعددة تقدم الكثير م ��ن �أ�صناف الطعام ولمختلف
طبقات الزائرين والمقيمين.
�أ) تردي حالة المباني  -مخيم قدورة  -رام اهلل

ب) ع�شوائية البناء وعدم االلتزام بالقوانين التنظيمية  -مخيم قدورة  -رام اهلل

�شكل رقم ( :)5-4المخيمات الفل�سطينية غير المعترف بها من قبل وكالة غوث وت�شغيل الالجئين
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تبل ��غ م�ساح ��ة المدين ��ة ح�س ��ب المخط ��ط الهيكلي
أرا�ض
( )13,790دونم� � ًا ،منه ��ا ( )9,743دونم� � ًا � ٍ
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تجارب ونجاحات
�أهل القدرة والخبرة م ��ن �أبناء المدينة والمحافظة ال�صعبة جد ًا .
وم�ؤ�س�ساته ��ا والمجتمع المحل ��ي ،متحلين من خالل
لقاءاتهم بالم�س�ؤولي ��ة والنظرة الم�ستقبلية من �أجل غياب التخطيط والتنظي ��م التي تحد من الع�شوائية
تحقيقه ��ا ،حي ��ث اعت ��ادت البلدية عل ��ى العمل وفق و�سوء اال�ستخدام.
خط ��ط تنفيذي ��ة �سنوي ��ة تر�سمها وفق� � ًا الحتياجات الو�ضع التج ��اري للمدينة والذي تط ��ور عبر �سنوات
ومتطلب ��ات المواطني ��ن الأ�سا�سي ��ة � ،آخ ��ذة بعي ��ن ع ��دة وفي ظل ظ ��روف متابينة تخللته ��ا الع�شوائية،
االعتب ��ار الحاجات ّ
الملحة والطارئ ��ة التي تواجهها مم ��ا �أف ��رزت العدي ��د من الم�ش ��اكل والت ��ي كان من
وخ�صو�ص� � ًا خ�ل�ال �سن ��وات االنتفا�ضتي ��ن الأول ��ى �أبرزه ��ا اال�ستخدام التج ��اري وا�ستخدامات �أخرى،
والثانية ،ولهذا كانت نتائج العمل تعاني من الت�شتت والتناق� ��ض بين �أن ��واع المحال التجاري ��ة في ال�شارع
ودون و�ض ��وح للر�ؤي ��ة الم�ستقبلي ��ة وبحج ��م �أقل من الواح ��د ووج ��ود ن�سب ��ة ال ب�أ�س بها م ��ن المحال غير
الرغبة التي تلبي احتياجات المواطنين كافة.
المرخ�صة والمحال المغلقة .
ومن هنا ،ارت� ��أت بلدية طولكرم �أن العمل الم�شترك
ومن خالل المجتمع المحلي وم�شاركة �أبناء المدينة
ومختل ��ف م�ؤ�س�ساته ��ا الوطنية والحكومي ��ة والأهلية
�سي�سهم في الو�صول �إلى خطة عمل و�أهدف وا�ضحة
و�آلي ��ة تنفي ��ذ يعم ��ل الجميع نح ��و تحقيقها ي ��د ًا بيد
وبعمل م�شترك ،حيث �أتيحت الفر�صة لدعم توا�صل
وت�ضاف ��ر الجه ��ود �ضمن مجتمع محل ��ي واحد لخلق
فر� ��ص التعاون والت�شارك فيم ��ا بين �أهالي المدينة،
لتحقي ��ق ور�سم �آلية النهو�ض بواق ��ع المدينة ،ور�سم
�آلية تعاون قابلة للعي�ش واال�ستمرار  ،م�شكلة الأ�س�س
لم�ستقب ��ل المدين ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا  ،والت ��ي تحقق ��ت
بالتع ��اون والم�شارك ��ة المجتمعي ��ة ،را�سم ��ة �سيا�سة
العم ��ل لأعوام قادم ��ة نحو التطوي ��ر ،وخ�صو�ص ًا في
ظ ��ل االحتياج ��ات المختلف ��ة والمتع ��ددة لمختل ��ف
القطاعات الأهلية والم�ؤ�س�ساتية في المدينة.
و�أدى التطور العمران ��ي ال�سريع وتقدم تقنية و�سائل
الموا�ص�ل�ات �إل ��ى التو�سع ف ��ي الأعم ��ال التجارية ،
وانت�ش ��ار المح�ل�ات والأ�س ��واق والمراك ��ز التجارية
في كاف ��ة مناطق االنت�شار ال�سكان ��ي داخل المدينة،
و�إل ��ى ظهور بع� ��ض الم�ش ��اكل وال�صعوب ��ات الناتجة
عن تداخل الخدم ��ات التجارية الأخرى واختالطها
م ��ع حركة الموا�صالت والم�ش ��اة ،مما تطلب البحث
عن حلول تخطيطية تنظ ��م عملية التو�سع للخدمات
وتح�سن عالقتها مع الخدمات الأخرى.
وطولك ��رم كغيره ��ا من الم ��دن الفل�سطيني ��ة ت�أثرت
بالأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة الناجم ��ة ع ��ن
ظ ��روف االحت�ل�ال خ�ل�ال ال�سن ��وات الما�ضي ��ة،
وانعك�س ��ت عل ��ى ع�شوائي ��ة التو�سع العمران ��ي و�سوء
اال�ستخدامات للأر�ض لأ�سباب عدة �أهمها:
القواني ��ن الموجودة غي ��ر المتطورة و�آلي ��ة تنفيذها
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غياب التوزي ��ع والتوازن الخدم ��ي وعنا�صر الجذب
التج ��اري  ،وموق ��ع المدين ��ة ت�ش ��كل ف ��ي مجموعها
خط ��ورة عل ��ى اقلي ��م المدين ��ة التج ��اري ف ��ي حال
اغ�ل�اق المعاب ��ر ،وبالتال ��ي تب ��رز الحاج ��ة لدرا�سة
ه ��ذه الم�ش ��اكل وتحليله ��ا وتقييمه ��ا وو�ض ��ع بع� ��ض
االقتراحات والحلول للتغلب عليها.
فقام ��ت بلدي ��ة طولك ��رم ع ��ام ( )2005ب�إع ��داد
مخططه ��ا الهيكل ��ي لوق ��ف الع�شوائي ��ة الم�ستقبلية
وي�ضم ��ن النمو االقت�ص ��ادي للمدينة و�ص ��ودق عليه
م ��ن قب ��ل وزارة الحكم المحل ��ي ومجل� ��س التنظيم
الأعل ��ى ،ل�ضم ��ان تطوير وتق�سيم المدين ��ة والأحياء
بما يخدم ال�صالح العام والنمو ال�سكاني والح�ضاري
الم�ستقبلي ،حيث تم :
•تخ�صي�ص ما م�ساحته ( )120دونم ًا من الجهة
أرا�ض مخ�ص�صة للبلدية،
الجنوبية للمدينة من � ٍ

لإقام ��ة مناط ��ق حرفي ��ة بحيث ت�ض ��م الحرف
وال�صناع ��ات المنت�ش ��رة والموزع ��ة بع�شوائي ��ة
داخ ��ل المناطق ال�سكنية مث ��ل ور�شات الحدادة
والميكاني ��ك وال�صناعات الخفيف ��ة والم�شاغل
ومواد البناء ...الخ.
•تخ�صي� ��ص ( )200دون ��م �إلى جان ��ب المنطقة
الحرفي ��ة ال�صناعي ��ة م ��ن �أرا�ض ��ي القط ��اع
الخا� ��ص ،كمنطق ��ة �صناعي ��ة وت�ض ��م كاف ��ة
الم�صانع المنت�شرة على الخط ال�شرقي لمدخل
المدين ��ة والم�صانع المنت�ش ��رة داخل المناطق
ال�سكنية.
•تخ�صي� ��ص الجه ��ة ال�شرقية لمدخ ��ل المدينة،
كمنطق ��ة معار� ��ض ومفرو�ش ��ات و�سي ��ارات
وغيرها...
•تحدي ��د جزء م ��ن المنطقة الجنوبي ��ة كمنطقة
�سياحي ��ة ،حيث �سيقام مرك ��ز طولكرم الثقافي
وتقوم به كبريات القاعات االحتفالية والحدائق
ال�سياحية المملوكة للقطاع الخا�ص.
•تخفي ��ف ال�ضغط ع ��ن و�سط المدين ��ة التجاري
عن طريق تو�سعة وامتداد و�إن�شاء مواقع جديدة
ف ��ي منطق ��ة دوار �شويك ��ة ونقل �س ��وق الخ�ضار
بالجملة والم�سلخ البلدي �إلى المنطقه ال�شمالية
الغربية من المدينة بعيد ًا عن الأحياء ال�سكنية،
و�إعادة توزيع وتجهيز �أ�سواق الخ�ضار بالتجزئة
والب�سطات.
•تطوير المناطق ذات الطابع التاريخي ،لت�صبح
م ��زار ًا لل�سي ��اح والرح�ل�ات المدر�سي ��ة مث ��ل
بن ��ات يعقوب ف ��ي خربة ارتاح ومرك ��ز المدينة
التاريخي.

•تحدي ��د مناط ��ق ال�سكن �إل ��ى (ا ،ب ،ج ،د) من ال�شمال ��ي الغرب ��ي منها كموق ��ع بعيد ع ��ن المناطق
حيث ترخي�ص الأبنية.
ال�سكني ��ة لتنفي ��ذ الم�شاري ��ع الحيوي ��ة مث ��ل �س ��وق
•العم ��ل على تحدي ��ث و�سط المدين ��ة وتطويرها الخ�ض ��ار بالجمل ��ة والم�سل ��خ البل ��دي ال ��ذي �سيتم
ب�صورة ح�ضارية الئقة.
االعالن عن تنفيذه قريب ًا.
•العمل على ازال ��ة مكبات النفاي ��ات المتواجدة
في مداخل المدينة واغالقها بالكامل ،وتجميع المنطق��ة الجنوبية :والتي تنق�سم �إلى جز�أين،
النفايات في نقطة ترحيل واحدة وترحيلها �إلى حي ��ث المنطق ��ة الجنوبي ��ة الغربي ��ة خ�ص�ص ��ت
كمنطق ��ة حرفي ��ة و�صناعي ��ة الخ ��راج عم ��وم تل ��ك
مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين.
•توفي ��ر �شبك ��ة ط ��رق جدي ��دة لخدم ��ة الحركة الور� ��ش والم�صانع من المواقع الواقع ��ة فيها �ضمن
التجاري ��ة دون الحاج ��ة �إل ��ى الدخ ��ول لو�س ��ط المناط ��ق ال�سكنية والتجارية �إليه ��ا ،وفق مخططها
المدين ��ة مثل �شارع ال�سك ��ة ،حيث يجري العمل التنظيم ��ي وللم�ساهمة في تنمي ��ة االقت�صاد المحلي
تدريجي� � ًا التمام الخط الدائري ح ��ول المدينة وتنظيم ��ه ،وبا�شرت فع ًال بتنفي ��ذ البنية التحتية من
وعموم �أحيائها ومرافقها وبعيد ًا عن و�سطها .م�شروعها لتر�سيخ فكرته ��ا الرئي�سة ،خ�صو�ص ًا كون
•م�ش ��روع وادي الزوم ��ر الذي تج ��ري فيه المياه المدين ��ة تجاور منطقة المعب ��ر الرئي�سي الغربي مع
العادمة ،وذلك تحقيق ًا لنظرة بيئية و�صحية .الجان ��ب الإ�سرائيل ��ي والجدار الفا�ص ��ل� ،أما الجزء
ومنذ بدايات عام ( )2010ولتحقيق تلك المعطيات الجنوبي م ��ن المدينة ولما يتمتع به من طابع ثقافي
الت ��ي �سب ��ق الحدي ��ث عنها ،قام ��ت بلدي ��ة طولكرم واجتماعي ب�سبب تواف ��ر القاعات العامة والخا�صة،
بتنفيذ خطتها ور�سم �سبل تحقيق �أهدافها والتعاون ف�أول ��ت اهتمامه ��ا بتطوي ��ر ه ��ذا الطاب ��ع من خالل
الم�شترك مع الم�ؤ�س�سات المعنية والمجتمع المحلي تحدي ��د المنطق ��ه كموقع لمرك ��ز المدين ��ة الثقافي
للخ ��روج بالمدينة م ��ن حيز الع�شوائي ��ة �إلى المجال والذي �سي�ضم �أو�سع تجمع للخدمات الثقافية.
المتط ��ور القابل للنم ��و الح�ض ��ري  ،فر�سمت �صورة المنطق��ة الش��رقية للمدين��ة :حي ��ث تتميز
المدينة و�أعلنت عنه ��ا للجمهور من خالل المحافل بطابعه ��ا ال�سكن ��ي وه ��ي جه ��ة التو�س ��ع المركزي ��ة
المختلف ��ة وكان ��ت تتمح ��ور باخت�ص ��ار ح ��ول مركز للمدين ��ة ،وله ��ذا حافظ ��ت عليها كمرك ��ز لالمتداد
المدينة و�إعادة توزيع مناطق خدماتها �إلى ما يحقق التنظيم ��ي القابل للنمو العمراني وتحقيق الخدمات
الهدف العام من خالل �أربعة مواقع رئي�سية للمدينة الأف�ضل لمواطنيها ،بينم ��ا حددت المدخل ال�شرقي
و�ضواحيها وهي:
وال�شرق ��ي ال�شمال ��ي كموق ��ع للمعار� ��ض التجاري ��ة
منطق ��ة و�س ��ط المدينة :تمث ��ل ال�سوق المفتوح المختلفة.
للمح ��ال التجاري ��ة المختلف ��ة ب�ش ��كل منظ ��م والئق وللتقليل من الأعباء المرورية و�سط المدينة والمواقع
ولتك ��ون خالي ��ة من الح ��رف وال�صناع ��ات بمختلف الحيوية فيها ،اخت ��ارت البلدية م�سار ًا دائري ًا يحقق
ً
�أ�شكالها ،ليتم نقلها للمواقع المحددة وفقا لما �سبق المرور بحري ��ة �أكثر من المدخ ��ل ال�شرقي ،محيط ًا
ذكره م ��ن التق�سيمات التنظيمي ��ة للمدينة ،وبادرت بالمدين ��ة ب�أكمله ��ا ومت�ص ًال بمخارجه ��ا و�صو ًال �إلى
بو�ضع ال�صورة الرئي�سية للمدينة ومبا�شرة تنفيذها نقط ��ة االلتق ��اء الرئي�سي ��ة �شرق ��ي المدين ��ة ،فكان
بع ��د االع�ل�ان عنها ،بم ��ا يحق ��ق اله ��دف التنموي �ش ��ارع ال�سكة الرئي�س ��ي هو المفتاح للح ��ل الدائري
للتج ��ارة والمجتمع في �آن واح ��د دون �أي تعار�ض مع بحيث يت�صل بال�شارع الغربي للمدينة بمنطقة خلف
الم�صلحة العامة.
خ�ض ��وري ،والذي تم فتحه م�ؤخ ��ر ًا بعد عدة �سنوات
المنطقة ال�شمالية من المدينة :نظر ًا لكون المنطقة من االغالق ب�سب ��ب االحتالل ،م ��رور ًا ب�شارع ارتاح
مفتوح ��ة تنظيمي� � ًا ا�ستغل ��ت البلدية تل ��ك المنطقة الغرب ��ي وال ��ذي ي� ��ؤدي �إلى منطق ��ة المعب ��ر الغربي
للتنظي ��م بعيد ًا ع ��ن الع�شوائي ��ة وتنميتها من خالل و�ص ��و ًال �إلى موق ��ع المنطق ��ة الحرفي ��ة ال�صناعية،
الطاب ��ع ال�سياحي العائل ��ي ليتالءم م ��ع ا�ستثمارات مرور ًا ب�ش ��ارع وادي التين الرئي�س ��ي والذي با�شرت
القط ��اع الخا�ص بتل ��ك المنطقة ،كم ��ا �أنها تركزت ب�شقه وتعبيده بالتع ��اون مع الجهات المعنية ليت�صل
لخدم ��ة الم�ؤ�س�س ��ات العام ��ة وخا�ص ��ة الحكومي ��ة بمفترق رئي�سي مع �شارع قلقيلية من الجهة ال�شرقية
و�أخ ��ذت الطاب ��ع الم�ستقل به ��ا ،وا�ستخدمت الجزء لي� ��ؤدي �إل ��ى م�ساري ��ن الأول باتجاه �ش ��ارع المخرج
ال�شرق ��ي والم�سمى �شارع محمد ب ��ن القا�سم و�صو ًال

�إل ��ى �شارع نابل� ��س � ،أو من خالل ا�ستخ ��دام الم�سار
الثاني الذي ت�سعى �إلى �شقه ومرور ًا من �ضاحية كفا
�إلى منطقة �شرق ذناب ��ة مرور ًا من عزبة �أبو خمي�ش
وحتى مفترق قري ��ة بلعا ،وقامت البلدي ��ة وبالتعاون
م ��ع وزارة الأ�شغ ��ال العام ��ة بتعبي ��د ج ��زء من هذا
الم�س ��ار .مما �سب ��ق يت�ضح �أن البلدي ��ة ت�سعى لر�سم
موقع �سكني وتجاري و�صناعي و�سياحي في �آن واحد
وبحرك ��ه مرورية ،وفق �سل�سلة لخدمة عموم المدينة
ومحيطها كمركز للمحافظة والمدينة.
فقام ��ت البلدي ��ة طوال الع ��ام الما�ض ��ي بالعمل نحو
تطوير الواق ��ع الحالي للمدينة ومحيطها ،بما يخدم
الهدف العام المن�شود لعموم المواطنين ،وبالتوازي
مع تطوير الواق ��ع الداخلي للبلدي ��ة �ساعية للو�صول
�إلى الخدم ��ة الأف�ضل لعموم �أهله ��ا وزائريها ،وكان
�أ�سا�سه ��ا العم ��ل الم�شت ��رك والتخطي ��ط ال�سلي ��م
ال ��ذي اتبعته لر�س ��م ر�ؤيتها و�أهدافه ��ا وتحقق ذلك
م ��ن خ�ل�ال م�شارك ��ة المجتم ��ع المحل ��ي بمختل ��ف
م�ؤ�س�ساته وممثلين عنه ل�صياغ ��ة الر�ؤية والأهداف
و�سب ��ل تحقيقه ��ا �سوي ًا من خالل الح ��وار واللقاءات
المتوا�صلة والم�شارك ��ة الفاعلة لعموم الم�ساهمين ،
ف ��كان نتاج ه ��ذا العمل الخروج بخط ��ة ا�ستراتيجية
تنموية خا�صة بالمدينة ،لتت�ضح �سبل التقدم والنمو
االجتماعي واالقت�صادي والخدماتي لعموم المدينة،
ليتم من خ�ل�ال هذه الخطة تحدي ��د �أهداف رئي�سة
يمكن تحقيقه ��ا بالتكاتف والعمل الم�شترك من قبل
المواطن والم�ؤ�س�سات �سوي ًا بداخل المدينة ،وكان ال
ب ��د من هذه الخطوة للعم ��ل والتنفيذ وفق ًا لتخطيط
�سلي ��م وبم�شارك ��ة المجتمع المحلي� ،أم ��ا المجاالت
التي عملت م ��ن خاللها البلدية فهي متعددة وكثيرة
وبالإمكان الحديث عنها من خالل الآتي:

�أو ًال :تنمية االقت�صاد المحلي وت�شجيع
اال�ستثمار:
قام ��ت البلدي ��ة بتنفيذ عدد م ��ن الم�شاري ��ع الهامة
للم�ساهم ��ة بدفع عجلة النم ��و االقت�صادي والتجارة
داخل المدينة وكان منها:
تقلي ��ل الأعب ��اء المروري ��ة و�سط المدين ��ة من خالل
�ش ��ق طرق جدي ��دة وت�أهيل �أخ ��رى ،وتحديد مواقف
لل�سيارات وخ�صو�ص ًا �سيارات زوار المدينة .
�إزال ��ة التعدي ��ات ع ��ن الأر�صفة وال�ساح ��ات العامة،
وخ�صو�ص� � ًا �سوق الب�سطات القديم وتنظيم مواقعها
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تجارب ونجاحات

تجارب ونجاحات
بما يخدمهم وعموم الحركة التجارية في المدينة .وادي ال�شعي ��ر) و�صو ًال �إل ��ى وادي الزومر من الجهة
ال�شمالية للمدين ��ة دون االبتعاد عن المركز وتطوير
ً
�إن�شاء موقع مخ�ص�ص ل�سوق الخ�ضار بالجملة بعيدا نط ��اق العمل في النظافة العام ��ة وزيادة الم�ساحات
عن المواق ��ع التجارية وو�سط المدين ��ة ونقل ال�سوق الخ�ضراء فيها.
القدي ��م �إليه بعد ا�ستكمال �أعمال التنفيذ ،مما �سهل
الو�ص ��ول �إلى الموقع الجدي ��د وقلل العبء عن مركز وله ��ذا �سيك ��ون العام الق ��ادم ،هو التراب ��ط ما بين
المدينة.
تقدي ��م الخدم ��ة وجودتها لعموم مواطن ��ي المدينة،
وتزام ��ن الخدم ��ات م ��ع الم�شه ��د الع ��ام المرتب ��ط
تنظي ��م مواق ��ف ال�سي ��ارات العمومي ��ة ونق ��ل ق�س ��م بالأذه ��ان والمعلن عن ��ه للعموم �سابق� � ًا ،وعليه كان
كبي ��ر منها �إلى موقع الكراج ��ات الجديدة في الحي لذل ��ك ن�صيب كبير من �ضمن �أعم ��ال البلدية طوال
ال�شمالي للمدينة ،لتقليل ال�ضغط عن و�سط المدينة الع ��ام المن�صرم وا�ستمراريته حتى يومنا هذا ،ومن
ولفتح �آفاق تجارية جديدة فيها.
الم�شاري ��ع الرئي�سي ��ة التي تم تنفيذه ��ا خالل العام
�إع ��ادة ت�أهي ��ل و�سط المدين ��ة ،خ�صو�ص� � ًا مركزها المن�صرم�(:إع ��ادة ت�أهي ��ل مك ��ب النفايات(مك ��ب
(دوار جم ��ال عب ��د النا�ص ��ر) ليت�ل�اءم م ��ع ت�سهيل نفاي ��ات فرع ��ون) ف ��ي المدخ ��ل الجنوب ��ي ،و�إعادة
ت�أهي ��ل و�إغ�ل�اق مك ��ب نفاي ��ات وادي ال�شعي ��ر ف ��ي
الحركة المرورية والم�شاة.
المنطق ��ه ال�شرقية م ��ن المدينة من خ�ل�ال التعاون
توفي ��ر التموي ��ل الالزم لإع ��ادة ت�أهيل مق ��ر البلدية م ��ع مجل� ��س خدم ��ات وادي ال�شعير ،وزي ��ادة كفاءة
القدي ��م وتحوي ��ل المبن ��ى �إلى �س ��وق تج ��اري وبيت جم ��ع النفاي ��ات وترحيله ��ا ،وتوفير �سي ��ارة مكن�سة
لل�ضياف ��ة ،والذي �سيتم المبا�ش ��رة في تنفيذه خالل لجم ��ع النفايات من الطرقات ،و�إن�ش ��اء م�سلخ بلدي
فترة وجيزة.
للح ��وم الموا�ش ��ي ،و�إع ��ادة �إحي ��اء العم ��ل بم�شروع
توفي ��ر التمويل الالزم لإع ��ادة ت�أهيل وترميم ال�سوق وادي الزوم ��ر ،و�إن�ش ��اء �شبكة ت�صري ��ف مياه �أمطار
القدي ��م بال�ش ��كل الالئ ��ق ،لخدمة عم ��وم المنطقة �ش ��ارع نابل�س و�أجزاء من �شبك ��ة ال�صرف ال�صحي،
التجاري ��ة ولت�سهي ��ل الحرك ��ة المروري ��ة والتب�ض ��ع ،و�إن�ش ��اء �أج ��زاء م ��ن �شبك ��ة �ص ��رف �صح ��ي �شمال
وال ��ذي تم ��ت المبا�شرة فيه في الن�ص ��ف الثاني من المدين ��ة ،و�إع ��ادة ت�أهي ��ل محطة �ضخ مي ��اه �صرف
�صحي ارتاح ،و�إعداد خطة ا�ستراتيجية ومخططات
عام (.)2011
رئي�سي ��ة ل�شب ��كات ال�صرف ال�صح ��ي والمياه لعموم
تغيير الم�شهد الع ��ام للمدينة و�إعادتها �إلى طبيعتها المحافظ ��ة ،للتراب ��ط بالخدمات ،وم�ش ��روع تنفيذ
الخ�ض ��راء من خ�ل�ال زراع ��ة العديد م ��ن الأ�شجار خطوط �صرف �صحي ببع�ض �أحياء المدينة ،و�إعداد
الحرجي ��ة والمثم ��رة وال ��ورود في معظ ��م طرقاتها مخط ��ط هيكل ��ي ا�ستراتيج ��ي ل�شب ��كات ال�ص ��رف
و�شوارعها.
ال�صح ��ي وت�صريف مي ��اه الأمطار ،وم�ش ��روع تنفيذ
�شب ��كات �صرف �صح ��ي بمحيط منطقة بئ ��ري مياه
التع ��اون المتوا�ص ��ل مع عم ��وم الم�ؤ�س�س ��ات المعنية
المدينة وبمنطقة العزب).
لتفعيل التجارة وال�سياح ��ة الداخلية ولجلب الحركة
التجارية للمدينة والت�سهيل على المواطنين.

ثالثاً :الجانب الريا�ضي والثقافي:

ثانياً :الجانب ال�صحي والبيئي:
�أما ف ��ي مجالها ال�صحي والبيئي ،فهي لم تغفل عنه
ولم تترك مجا ًال �إ ّال و�سعت من خالله لتطوير الواقع
ال�صح ��ي والبيئي لعم ��وم مواطني المدين ��ة ولر�سم
الطابع الح�ضاري للمدينة خ�صو�ص ًا مداخلها ،التي
كانت م�ص ��در ًا للأوبئة والأمرا� ��ض  ،بدء ًا من مكب
نفاي ��ات البلدية (مك ��ب نفايات فرع ��ون) بالمدخل
الجنوب ��ي م ��رور ًا بالمدخل ال�شرقي (مك ��ب نفايات
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وللحفاظ على هويتها الثقافية والعلمية والريا�ضية،
�أب ��دت البلدي ��ة اهتمامه ��ا ومتابعته ��ا لتطوي ��ر هذا
الجانب المهم لدى عموم المجتمع و�أبنائه ،فتعددت
مجاالته ��ا و�سب ��ل تعاونه ��ا م ��ع مختل ��ف الم�ؤ�س�سات
لتر�سي ��خ المفه ��وم الأ�صي ��ل ل ��دى �أبن ��اء البل ��د،
وخ�ص�ص ��ت �ضم ��ن عمليته ��ا التنموية باب� � ًا مفتوح ًا
دوم� � ًا لمثل ه ��ذا العم ��ل ،ف�شاركت عم ��وم المجتمع
والأندية الريا�ضية والثقافية والجمعيات والجامعات
بر�س ��م خطته ��ا اال�ستراتيجي ��ة ف ��ي ه ��ذا المج ��ال
لتحديد الأولوي ��ات واالحتياجات وللتفاعل مع عموم
المهتمي ��ن بالتنمي ��ة في ه ��ذا القطاع ،وب ��د�أت فع ًال
بر�سم جزئها الجنوب ��ي كموقع لأهم مركز ح�ضاري
وثقاف ��ي خا�ص بالمدينة و�أبنائه ��ا ،فهي الجهة التي
تتمت ��ع بخ�صو�صية القاعات العامة المملوكة للقطاع
الخا� ��ص ،حيث الط ��رق الوا�سع ��ة والموق ��ع الم�ؤهل
لتطوير القط ��اع ال�سياحي ف ��ي المدينة ،ومن �ضمن
ما �سعت �إلي ��ه للتنمية في ه ��ذا المجال(تخ�صي�ص
قطع ��ة �أر�ض بم�ساحة ( ) 6دونم ��ات لإن�شاء الق�صر
الثقافي ،و�إن�شاء المرك ��ز الثقافي لمدينة طولكرم،
و�إن�ش ��اء �صال ��ة ريا�ضية متع ��ددة الأغرا� ��ض ،و�إنارة
ملعب ال�شهيد جم ��ال غانم (ملعب بلدية طولكرم)،
و�إعادة ت�أهيل ملعب �شويكة الريا�ضي ،و�إعادة ت�أهيل
ملعب �شويك ��ة الريا�ضي و�إن�شاء �صالة عامة ،و�إن�شاء
مقر لن ��ادي ذناب ��ة الريا�ضي ،و�إع ��ادة ت�أهيل ملعب
ال�شهيد جمال غانم (ملعب بلدية طولكرم) ،وت�أهيل
عدد من مدار�س المدينة).

رابعاً :مـيــاه ال�شـــرب
تنع ��م مدين ��ة طولك ��رم و�ضواحيه ��ا بم�صادره ��ا
الخا�ص ��ة للمي ��اه والم�ستخدمة في مج ��االت ال�شرب
والري على حد �سواء ،فوجودها في منطقة الحو�ض
ّ
الغربي للمياه الجوفية ،منحها م�صدر ًا للقوة وطاقة
كامنة م�ستغلة ق ��در الإمكان من قبل البلدية لتقديم
الخدم ��ه الأف�ضل للمواطن ،ورغم �أن م�صادر المياه
وا�ستخداماتها ملزمة ب�أن تكون من خالل اتفاقيات
�أو�سلو� ،إ ّال �أن بلدية طولكرم عملت على تطويع العمل
وبالتع ��اون مع العديد من ال�ش ��ركاء على تطوير تلك
الم�ص ��ادر والمحافظ ��ة عليها وتنميته ��ا بما يتالءم
م ��ع احتياجات المدينة و�ضواحيها من مياه ال�شرب،
فتعتب ��ر مدين ��ة طولكرم م ��ن الم ��دن الرئي�سية التي
توفر المياه على مدار ال�ساعة لمواطنيها وب�أ�سعارفي
متناول الجميع وبم�ستوى عال من الجودة والرقابة.

كغيره ��ا م ��ن الخدم ��ات الرئي�سي ��ة ف ��ي المدين ��ة،
�إ ّال �أنه ��ا حظي ��ت باهتمام �أكب ��ر لدى البلدي ��ة نظر ًا
للطاب ��ع العلمي والثقاف ��ي الذي تتمتع ب ��ه طولكرم،
فقد تمي ��زت بتفوقها العلمي والثقاف ��ي على م�ستوى
فل�سطي ��ن وقد تكون عل ��ى الم�ستوى العرب ��ي ب�أكمله
مما جعل الرئي�س الراحل يا�سر عرفات (�أبو عمار)
يطل ��ق عليه ��ا محافظة التف ��وق ،فه ��ي تحت�ضن �أهم
و�أق ��دم الجامعات ف ��ي فل�سطين (جامع ��ة فل�سطين
التقني ��ة  /خ�ضوري) وكذل ��ك المدار� ��س الرئي�سية
الت ��ي تخرج �أوائل الطلبة وبتفوق على مدار ال�سنوات ورغ ��م الم�صادر ال�ست ��ة التي تمتلكه ��ا البلدية لمياه
والعقود الما�ضية.
ال�ش ��رب ،وبمعدل �إنت ��اج يومي يق ��ارب ( )16,000
متر مكعب ومعدل ا�ستهالك الفرد اليومي ي�صل �إلى

( )110لترات� ،إ ّال �أنها ووفق ًا للإح�صائيات والحالة
الحالية ل�شبكة المياه تقدر احتياجها لم�صادر �إنتاج
مي ��اه �شرب �أخرى خالل ال�سن ��وات الخم�سة القادمة
نظر ًا للزي ��ادة الم�ضطردة لتعداد ال�سكان وحاجتهم
للمياه.
وله ��ذا ف� ��إن البلدي ��ة ت�سعى وم ��ن خ�ل�ال تعاونها مع
الجه ��ات المعني ��ة �إل ��ى توفي ��ر الم�ص ��ادر الإ�ضافية
للمياه منذ الآن تجنب ًا للو�صول �إلى مرحلة �شح المياه
في المدينة ،م ��ن خالل عدة �سبل مبينة في الجدول
�أدناه.
ول ��م تقت�صر خدمة المياه ل ��دى البلدية على �إي�صال
مياه ال�شرب للمواطنين م ��ن خالل ال�شبكات  ،و�إنما
عملت ب�شكل متوا�صل على مراقبة جودتها من خالل
مختب ��ر مياهها الخا�ص وفي مواق ��ع مختلفة لتالفي
�أي ��ة �أ�ضرار �صحية ق ��د تلحق بالمواطني ��ن ،وحماية
تل ��ك الم�ص ��ادر من �أخط ��ار التلوث ب�سب ��ب العوامل
المنت�ش ��رة بمحي ��ط م�ص ��ادر مياهه ��ا ،وتعاونت مع
المواطني ��ن والم�ؤ�س�س ��ات للتوعي ��ة المجتمعية لزرع
�أف ��كار المحافظة على المي ��اه وحمايتها من مخاطر
التلوث �أو الفقدان من خالل التر�شيد.
ولهذا ف ��ان بلدية طولك ��رم وخالل الع ��ام الما�ضي،
�أول ��ت اهتمام� � ًا مميز ًا به ��ذا الجان ��ب وبالتعاون مع
عم ��وم الم�ؤ�س�س ��ات المعني ��ة ومنه ��ا (�سلط ��ة المياه
الفل�سطينية ،وزارة المالي ��ة ،ورئا�سة الوزراء ،وبنك
التنمية الألماني ،ووزارة الحكم المحلي وغيرها من
الم�ؤ�س�س ��ات  )...لتطوير الواق ��ع الإداري من داخل
الم�ؤ�س�س ��ة �أو ًال وتنظيم الهيكل الإداري لدائرة المياه
وال�صرف ال�صح ��ي وتنظيم العمل واهرمته ليتالءم
مع �سبل الإدارة الحديثة ولخدمة المواطن والت�سهيل
عليه وبن ��ا ًء علي ��ه قامت البلدي ��ة بتنفي ��ذ الم�شاريع
الآتية (ا�ستكمال تنفيذ �أعم ��ال م�شروع ت�أهيل �شبكة
المي ��اه ف ��ي المدينة وال�ضواح ��ي ،وا�ستم ��كال تنفيذ
م�شروع �إن�شاء خزان ��ات ومحطات �ضخ مياه ،وتوريد
م�ضخ ��ات ومحركات م�ضخات لآب ��ار المياه ،و�إعادة
ت�أهيل بئر مياه البلدي ��ة رقم ( ،)2وا�ستكمال �أعمال
تركي ��ب وت�شغيل نظ ��ام �سيطرة عن بع ��د للم�ضخات
والآب ��ار ،وتفعيل مختبر جودة المي ��اه التابع للبلدية،
وزيادة م�صادر المياه بالتعاون مع القطاع الخا�ص).

والأوردة الدموي ��ة للمدين ��ة و�ضواحيه ��ا ،فه ��ي التي
تزي ��د من التراب ��ط الع�ضوي واالجتماع ��ي والن�سيج
االقت�صادي للمجتمع وت�سهل عملية التنقل والترابط
بي ��ن مناحي الحي ��اة اليومية للمواطني ��ن وزائريها،
فه ��ي لي�س ��ت �أولوية فق ��ط للمدين ��ة و�إنما م ��ن �أهم
�أولوياته ��ا ،حي ��ث منحته ��ا البلدي ��ة خ�ل�ال الع ��ام
المن�ص ��رم كثير ًا من االهتم ��ام لربط جميع مناطق
المدين ��ة بمركزه ��ا ولت�سهيل التوا�ص ��ل بين مختلف
مواق ��ع الخدم ��ات القائم ��ة والم�ستقبلي ��ة .فعمل ��ت
على �ش ��ق الطرق الجدي ��دة ا�ستناد ًا �إل ��ى مخططها
الهيكل ��ي ،لت�سهي ��ل التنق ��ل والإعم ��ار ف ��ي المناطق
المختلفة من المدينة و�ضواحيها ،و�أكثرت من تعبيد
الط ��رق الرابط ��ة والمحيط ��ة بالمدين ��ة دون اغفال
مركزه ��ا ،حي ��ث �سع ��ت لتحقي ��ق الع ��دد الأكبر من
الأهداف ومنها:
•ت�سهيل حرية حرك ��ة وتنقل المواطنين وربطهم
بمختلف �أجزاء المدينة و�ضواحيها.
•ت�شجي ��ع المواطنين عل ��ى اال�ستثم ��ار واالعمار
ف ��ي المناطق المخ�ص�صة لذلك وفق ًا للمخطط
الهيكلي.
•توفي ��ر الخدمة الأكبر للمواطني ��ن دون تكدي�س
وتح ّيز.
•مرك ��زة الأحي ��اء ال�سكني ��ة وزي ��ادة م�ساحته ��ا
وت�سهي ��ل الو�ص ��ول �إل ��ى و�سط المدين ��ة (مركز
الت�سوق).
•تعزي ��ز النظرة الم�ستقبلية ف ��ي المدينة ومواقع
خدماته ��ا وربطه ��ا ب�أق ��ل وق ��ت ممك ��ن و�أ�سهل
حركة وو�صول.
وغي ��ر ذلك الكثير م ��ن الأهداف الت ��ي ت�سعى بلدية
طولك ��رم �إل ��ى تحقيقه ��ا م ��ن خ�ل�ال �ش ��ق الط ��رق
وتعبي ��د ط ��رق �أخ ��رى و�إع ��ادة ت�أهيل ط ��رق قائمة،
وا�ستندت بالأ�سا� ��س �إلى مخططها الهيكلي المعتمد
للمدين ��ة ور�ؤيتها الم�ستقبلية للمدينة ،وكان من �أهم
الم�شاريع التي نفذتها خالل العام المن�صرم(�إعادة
ت�أهي ��ل ط ��رق داخلية رابط ��ة ،و�إعادة ت�أهي ��ل �شارع
محمد بن القا�سم

(المرحل ��ة الأول ��ى) ،و�إعادة ت�أهيل ط ��رق داخلية،
و�إع ��ادة ت�أهي ��ل طريق رئي�س ��ي رابط (�ش ��ارع وادي
ال�ش ��ام) ،و�إع ��ادة ت�أهي ��ل ط ��رق داخلي ��ة متع ��ددة،
و�أعم ��ال �صيانة وترقيع ��ات للطرق ،و�أعم ��ال توريد
وفر� ��ش بي�س كور� ��س للطرق ،و�أعم ��ال �إن�شاء �أكتاف
خام�ساً :الطرق الموا�صالت:
�ش ��وارع ،و�إعادة ت�أهيل ط ��رق داخلية (حي المهادوة
تعتب ��ر الطرق بمختل ��ف ت�سمياتها بمثاب ��ة ال�شرايين � +ش ��ارع  ،)16و�ش ��ارع وادي التي ��ن ،و�إع ��ادة ت�أهيل
طرق داخلي ��ة (المدينة وال�ضواحي) ،و�إعادة ت�أهيل
وتو�سع ��ة �ش ��ارع راب ��ط بين عزب ��ة ال�صوان ��ة وعزبة
نا�صر).

�ساد�ساً :تطوير الواقع الإداري
والخدماتي في البلدية:
تكتف بلدية طولكرم بالعمل التطويري لخدماتها
لم ِ
الخارجي ��ة الت ��ي تالم� ��س حي ��اة المواطني ��ن ب�شكل
مبا�ش ��ر ،بل اعتب ��رت �أن تنظيم العمل م ��ن الداخل
ه ��و �أ�سا�س النج ��اح و�أ�سا�س توفي ��ر الخدمة الأف�ضل
التي ينتظره ��ا المواطن ،وارت�أت م ��ن خالل تطوير
الواقع الإداري والخدمات العام ��ة الداخلية والفنية
�أن من �ش�أنها ت�سهيل الح�صول على الخدمة وو�صول
المعلومة ب�ش ��كل �أ�سرع و�أ�سهل للمواطنين ،فالخدمة
�أ�سا�س� � ًا تعتم ��د عل ��ى الموظفي ��ن الذين ه ��م الثروة
الأول ��ى الت ��ي تمتلكها ه ��ذه الم�ؤ�س�س ��ة ومن خاللهم
و�سبل العمل المختلف ��ة التي يقومون بها ،يتم تطوير
و�إي�صال الخدمة للمواطنين.
فم ��ن غي ��ر كادر م�ؤه ��ل� ،أو نظ ��ام �إداري فاع ��ل �أو
رقابة وتوجي ��ه متوا�صلين لن يك ��ون هناك تقدم في
الخدمات التي يرغب المواطن في الح�صول عليها،
رغ ��م �أن الو�ضع م ��ا زال في مرحل ��ة الإن�شاء والبناء
لتل ��ك الق ��درات والبرام ��ج الت�أهيلي ��ة والخدماتي ��ة
لت�سهيل الح�صول عل ��ى الخدمة من قبل المواطنين
و�سب ��ل العم ��ل الأ�س ��رع والمتقدم لموظف ��ي البلدية،
�إ ّال �أنه ��ا ف ��ي طور التق ��دم ،خا�ص ��ة و�أن العمل متابع
ب�ش ��كل متوا�ص ��ل ،وم ��ن الأمثلة عل ��ى العم ��ل الجاد
الذي تبذله البلدية وب�ش ��كل متوا�صل لتطوير وتنمية
الواقع الإداري والفني بهذه الم�ؤ�س�سة�( :إيجاد خطة
ا�ستراتيجية خا�صة بالبلدي ��ة و�سبل تطويرها �إداري ًا
وخدماتي ًا ،و�إن�شاء مرك ��ز خدمات الجمهور ،وتوفير
برنامج �أر�شي ��ف الكتروني ،و�إعادة درا�سة المخطط
الهيكل ��ي وتطوي ��ره ،وزيادة ع ��دد �سي ��ارات الحركة
العاملة في الم�ؤ�س�سة ،وتوفير هيكل تنظيمي للدوائر
والأق�س ��ام المختلفة داخل الم�ؤ�س�سة ،وتفعيل الموقع
الإلكتروني الخا�ص بالبلدية ،وتفعيل نظام الجباية،
وتوفي ��ر نظ ��ام �إدارة الم ��وارد الب�شري ��ة للم�ؤ�س�سة،
و�إعادة تنظيم الهيئ ��ة العامة للبلدية وتو�سيع مرافق
خدماته ��ا ،وتحدي ��د �سب ��ل تقديم الخدم ��ات ب�شكل
يتوخ ��ى العدال ��ة بي ��ن المواطني ��ن ،وزي ��ادة ن�سب ��ة
الر�ض ��ى الوظيفي لدى عم ��وم الموظفين للم�ساهمة
في تح�سي ��ن الأداء ،وم�شاركة البلدي ��ات والمجال�س
القروية المحيطة بالمدينة في فعالياتهم وخدماتهم
وتقديم ي ��د العون ،وتطوير �سب ��ل الت�شارك والتعاون
االجتماع ��ي م ��ع م�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ف ��ي
المدينة ،وتبن ��ت البلدية بع� ��ض الم�ؤ�س�سات الفاعلة
في المجتمع المحلي).
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�صعوب ��ة تفهم المواطني ��ن لحجم الأعم ��ال الكبيرة
الت ��ي يتطلبها �إع ��ادة ت�أهيل مركز مدين ��ة رام اهلل،
خا�ص ��ة اغالقات ال�شوارع التي ا�ضطرت البلدية �إلى
�إغالقها ،كي يتم �إنجاز �سير الأعمال ب�شكل �أ�سرع.
ع ��دم الت ��زام ال�شركات كاف ��ة بالمواعي ��د المحددة
لتنفيذ الأعمال الخا�صة بها �ضمن الم�شروع.
الم�ش ��روع ال�ضخ ��م ال ��ذي �شهدته مدين ��ة رام اهلل
يقط ��ف ثم ��اره الآن كل من ي�سك ��ن رام اهلل ويزورها
وي�سي ��ر في �ش ��وارع مركز المدينة ،ال ��ذي �شهد نقلة
نوعية في �شت ��ى النواحي (البيئية والجمالية والبنية
التحتي ��ة والإن ��ارة وغيره ��ا) ،هذا الم�ش ��روع حظي
باهتم ��ام كبير ل ��دى بلدي ��ة رام اهلل والق ��ى ترحيب ًا
كبي ��ر ًا من مختلف الجهات والقطاعات ،وبات يعتبر
�إنج ��از ًا هام� � ًا لمدين ��ة رام اهلل و�سكانه ��ا وي�ساع ��د
ف ��ي ازده ��ار المدينة اقت�صادي� � ًا وتجاري� � ًا و�سياحي ًا
وخدماتي ًا.
مرك ��ز المدينة ال ��ذي لم ي�شه ��د �إع ��ادة ت�أهيل منذ
�أكثر من خم�س ��ة وثالثين عام ًا؛ �أ�صب ��ح الآن مركز ًا
ي�ضم �شبكة جدي ��دة لالت�صاالت والكهرباء والمياه،
و�أعمدة �إنارة جديدة زينت ال�شوارع التي تم تعبيدها
�إلى جانب �إن�شاء �أر�صفة جدي ��دة وتبليطها ودهانها
وتعلي ��م الإ�شارات المرورية على ال�ش ��وارع ،واللم�سة
الجمالي ��ة البيئي ��ة تم ّثل ��ت ف ��ي زراع ��ة الأ�شجار في
مناطق مخ�ص�صة لها على الأر�صفة.

تد�شين الم�شروع :

د�شن ��ت بلدي ��ة رام اهلل �سل�سل ��ة م ��ن م�شاريعه ��ا في
المدينة في التا�سع من �أيلول الما�ضي ،وكان �أبرزها
م�ش ��روع ت�أهي ��ل مرك ��ز مدين ��ة رام اهلل ،حي ��ث قام
رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض بم�شاركة رئي�سة بلدية
رام اهلل جاني ��ت ميخائي ��ل ووزي ��ر الحك ��م المحل ��ي
د .خال ��د القوا�سم ��ي ووزي ��ر التخطي ��ط د .عل ��ي
الجرب ��اوي ووزي ��رة ال�سياح ��ة د .خل ��ود دعيب� ��س
و�أمي ��ن مجل�س رئا�سة ال ��وزراء د .نعيم �أبو الحم�ص
والقن�ص ��ل الفرن�س ��ي ونائ ��ب رئي� ��س بلدي ��ة ب ��وردو
الفرن�سي ��ة �صونيا الفيروف ونائ ��ب محافظ رام اهلل
حم ��دان البرغوثي ور�ؤ�ساء بلدي ��ات و�أع�ضاء مجل�س
بلدي ��ة رام اهلل و�إدارته ��ا والعامل ��ون فيه ��ا بتد�شين
الم�ش ��روع .وعب ��ر د .فيا� ��ض خ�ل�ال التد�شي ��ن عن
�سعادته بم�شاركة بلدي ��ة رام اهلل والمدينة احتفالها
بتد�شين م�شروع ت�أهيل مركز المدينة م�شير ًا �إلى �أنه
ي�ضي ��ف ن�ضارة �إلى ن�ض ��ارة وجما ًال �إل ��ى جمال رام
اهلل العريقة ،مما ي�سهم في ت�سهيل حياة المواطنين
ويع ��زز م ��ن مكانته ��ا كمدين ��ة للعي�ش فيه ��ا ب�سهولة
وترح ��اب وانفتاح �أم ��ام ال�ضيوف وال ��زوار ،معتبر ًا
هذا الإنجاز هو نتاج وطني فل�سطيني.
هنا �:صورة مقطع من ال�شارع الرئي�سي – رام اهلل

تكلفة الم�شروع :
ت�صل تكلف ��ة الم�شروع الإجمالية �إلى()2,500,000
دوالر �أمريكي بم�ساهمة من وزارة المالية عبر وزارة
الحك ��م المحلي ومن �صن ��دوق بلدية رام اهلل بمليون
وخم�سمائة �ألف دوالر .بالإ�ضافة �إلى تكلفة الأعمال
التي قامت بها الم�ؤ�س�سات الخدماتية.

مرام طوطح

م�س�ؤولة الإعالم يف بلدية رام اهلل

توحيد موا�صفات اليافطات والتندات :
وا�ستكم ��ا ًال ل�ص ��ورة مرك ��ز المدين ��ة الجمالية بعد
عملية الت�أهيل ال�شاملة ،قامت بلدية رام اهلل بحملة
لتوحي ��د موا�صف ��ات اليافط ��ات والتن ��دات للمح ��ال
التجارية والمكاتب المختلفة لتظهر ب�صورة منظمة
تري ��ح الناظ ��ر �إليها ،حي ��ث عقدت البلدي ��ة لقاءين
م ��ع تجار مرك ��ز المدين ��ة لمناق�شة �سي ��ر العمل في
الم�ش ��روع ولال�ستماع �إل ��ى مقترحاتهم ،كما ناق�شت
معه ��م موا�صفات اليافط ��ات والتن ��دات ،وبنا ًء على
ذلك توجهت البلدية عبر ه ��ذه اللقاءات والن�شرات
�إلى التجار لإزالة المخالف من اليافطات والتندات،
وت�صويب �أو�ضاعها ،وقد ا�ستجاب العديد من التجار
لهذه الحملة وقاموا بتعديل اليافطات المخالفة.

مراحل �سير الم�شروع :
ت�أهي ��ل مرك ��ز المدينة يه ��دف �إلى �أن يك ��ون مركز
مدين ��ة رام اهلل �صديق� � ًا للبيئ ��ة وللمواطني ��نُ ،نف ��ذ
الم�شروع على �أربع مراحل �أنجزت بالكامل :
تم �إنج ��از المرحلتين الأولى والثاني ��ة من الم�شروع
والت ��ي �شمل ��ت ال�ش ��ارع الرئي�س م ��ن المن ��ارة حتى
مطعم النا�صرة ،و�شارع بنت جبيل و�شارع المعر�ض
و�ش ��ارع �سعد �صاي ��ل و�شملت �أعم ��ال الت�أهيل البنية
التحتي ��ة واالت�ص ��االت والكهرب ��اء والمي ��اه وخطوط
ال�صرف ال�صحي وت�صريف مياه الأمطار والأر�صفة
والتعبي ��د ،وبلغ ��ت تكاليف ه ��ذه المرحل ��ة �أكثر من
مليون دوالر �أمريكي.

ت ��م �إنج ��از المرحلتي ��ن الثالث ��ة والرابع ��ة اللتين تم تنفيذ م�شروع ت�أهيل مركز المدينة منها:
تنفيذهما في �ش ��ارع الوحدة ومحيط ميدان الراحل
يا�س ��ر عرف ��ات(دوار ال�ساع ��ة �سابق� � ًا) ومقطع من الحالة المتردية لل�شبكات الخدماتية ،التي لم ت�ؤهل
�ش ��ارع يافا ،حي ��ث تم تبليط ��ه ،بعد �أن ت ��م االنتهاء من ��ذ �أكثر من خم�س ��ة وثالثين عام ًا ،مم ��ا ا�ستغرق
من �أعمال البني ��ة التحتية لكافة الخدم ��ات و�إن�شاء وقت ًا �أط ��ول في تنفيذ عملية ت�أهيله ��ا وتركيب �شبكة
جديدة مع �ضرورة الحف ��اظ على جزء منها والعمل
�أر�صفة جديدة وتعبيد و�إنارة.
دون الإ�ضرار بها.
ويتم العمل الآن على تنفيذ الأعمال المدنية والفنية
داخ ��ل مي ��دان الرئي� ��س ال�شهي ��د يا�س ��ر عرف ��ات� ،صعوب ��ة ت�أهيل عدة مقاطع من ال�شوارع في �آن واحد
والتي ت�شتم ��ل على عمل البرك ��ة الو�سطية وال�سارية لتف ��ادي �إعاقة حركة المواطني ��ن و�شل حركة مركز
الحجري ��ة وم ��ا تحتويه من عنا�ص ��ر جمالية و�أعمال المدينة بالكامل.
فنية.

وعلي��ه تتوج��ه بلدي��ة رام اهلل �إل��ى
المواطني��ن والداعمي��ن له��ذا الم�شروع،
بال�شكر على �سعة �صبرهم وتعاونهم معها
ف��ي �إبراز مركز المدين��ة بهذه الجمالية
وتقدي��م الت�سهيالت والخدم��ات الأن�سب
لل�س��كان والزائرين ،وته��دي هذا الإنجاز
لجميع �سكان المدينة وزوارها .

ت�شكيل غرفة عمليات م�شتركة:
وحر�ص� � ًا منها عل ��ى متابعة �سير الأعم ��ال في مركز
المدينة�ُ ،شكل ��ت غرفة عملي ��ات م�شتركة من بلدية
رام اهلل ومحافظة رام اهلل والبيرة و�شرطة رام اهلل
وال�شركات الخدماتي ��ة العاملة في الم�شروع ،بهدف
التن�سيق وح ��ل الإ�شكاليات والرد ال�سريع على �أ�سئلة
المواطنين و�أية م�شاكل قد تنجم عن تنفيذ الأعمال
في و�سط المدينة ومنها حركة المواطنين والب�ضائع
والنظاف ��ة وغيره ��ا وق ��د تلق ��ت الغرف ��ة العديد من
ال�شكاوى وقامت بمتابعتها.

معيقات الم�شروع :
واجه ��ت بلدي ��ة رام اهلل ع ��دد ًا من المعيق ��ات �أثناء

 | 38جملة احلكم املحلي  -العدد  - 11كانون �أول 2011

أول 2011
كانون�� -آب
العدد 10
احلكم -املحلي
جملة جملة
39 || 2011
39
العدد- 11-
احلكم املحلي

تجارب ونجاحات

لأن البلدي ��ات تعتب ��ر بمثاب ��ة الرافع ��ة الأ�سا�سي ��ة
لعملي ��ة التنمية والنهو�ض ،وبع ��د الكثير من الإهمال
والحرم ��ان على م ��دى عقود م ��ن الزم ��ن تحت نير
االحت�ل�ال ،ف ��ان الع ��بء الأكبر ف ��ي تنمي ��ة ونهو�ض
المجتم ��ع في جمي ��ع المجاالت �سواء عل ��ى ال�صعيد
المحلي �أو العام يقع على كاهل البلديات والمجال�س
المحلية ،بحي ��ث �أن �أي م�سعى لإقام ��ة خطة تنموية
ا�ستراتيجي ��ة عل ��ى ال�صعيد الوطني ينبغ ��ي �أن يولي
اهتمام� � ًا بواق ��ع البلدي ��ات وتعزي ��ز دوره ��ا ودعمها
عل ��ى نحو ي�ؤهلها للقيام بدورها التنموي على �صعيد
المجتمع المحل ��ي ،ومن دون ذلك ال يمكن لأي جهد
تنموي �أن ينجح.
وم ��ن جهة �أخ ��رى يتوجب على الهيئ ��ات المحلية �أن
تكون مدركة تمام ًا لهذا الدور ،و�أن تعمل بموجب ما
تقت�ضيه م�س�ؤولياتها على هذا ال�صعيد ،بحيث تكون
جهوده ��ا من�سق ��ة ومن�صبة على التطوي ��ر القطاعي
ف ��ي مجتمعاتها ،مما يجعلها تح ��دث الأثر التراكمي
المطلوب لتحريك عجلة النمو االقت�صاد المحلي.
وبطبيع ��ة الحال ،ف�إن حج ��ر الأ�سا�س في �أي م�شروع
تنموي هو �إنج ��از التطوير الالزم في م�شاريع البنية
التحتي ��ة ف ��ي كافة المج ��االت ،وعلى �ض ��وء �إدراكها
لم�س�ؤولياته ��ا ف ��ي ه ��ذا ال�سي ��اق ف� ��إن بلدي ��ة عنبتا
وبالتع ��اون م ��ع كاف ��ة الأط ��راف المعنية ق ��د �سعت
جاهدة لإقام ��ة وتطوير م�شاريع البني ��ة التحتية في
عنبت ��ا ،خا�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بالخدم ��ات الأ�سا�سية
مثل قط ��اع المياه والكهرباء و�ش ��ق الطرق وتعبيدها
و�إقام ��ة المرافق والمبان ��ي المدر�سي ��ة� ،إ�ضافة �إلى
المب ��ادرة ف ��ي �إقامة العديد م ��ن الم�شاري ��ع العامة
كالحدائ ��ق وغيرها من الم�شاريع التي افتقرت �إليها
البل ��دة ،وهك ��ذا ف�إن بلدي ��ة عنبتا ورغ ��م التحديات
والم�صاع ��ب الكبيرة التي تواجهها تعمل على القيام
بدوره ��ا على كافة ال�صعد وذلك بالتعاون الوثيق مع
كافة هيئ ��ات وم�ؤ�س�سات ال�سلطة� ،إ�ضافة �إلى �سعيها
الحثي ��ث لإ�ش ��راك �أبناء عنبتا ف ��ي الداخل والخارج
ودفعهم لالنخ ��راط والم�ساهم ��ة الفاعلة في عملية
بناء وتطوير بلدهم.
ولأج ��ل تبي ��ان ما ت ��م �إنج ��ازه في عنبتا ف ��ي غ�ضون
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يا�سر بركات
رئي�س البلدي

الأعوام القليلة الما�ضية ،ال بد من ا�ستعرا�ض جانب
من الم�شاريع التي تم تحقيقها بالتعاون مع الأق�سام
المختلف ��ة ف ��ي بلدية عنبت ��ا ،والتي يعم ��ل القائمون
عليه ��ا ويكدون في جه ��د مو�صول وعط ��اء ال ينقطع
م ��ن �أج ��ل �إنجاز الأه ��داف وتحقي ��ق الر�سالة ،ومن
�أه ��م الأق�سام في بلدية عنبت ��ا و�أكثرها ن�شاط ًا ق�سم
الهند�س ��ة الذي ي�ش ��رف بحكم وظيفته عل ��ى �إعداد
الدرا�س ��ات والم�شاريع وي�سهر عل ��ى تنفيذها وذلك
بالتع ��اون مع كافة الأق�سام الأخ ��رى في البلدية مثل
المياه والكهرباء وال�صحة والأ�شغال ومكتبة البلدية
العامة ،و�سن�ستعر�ض �آتي ًا �أبرز �إنجازات البلدية من
خالل �أق�سامها المتنوعة :

أوالً  :مشاريع قسم الهندسة:
في مجاالت البنية التحية
والحدائق والمباني العامة
والمدارس والشوارع والصرف
الصحي والجدران االستنادية،
والتي تمثلت في المشاريع
اآلتية:
�1 .1إن�ش ��اء حديقة علمي ��ة في عنبتا ،عل ��ى م�ساحة
( )5500مت ��ر مرب ��ع ،ف ��ي منطق ��ة الحر�ش /

�ش ��ارع بلعا الرئي�س ،ويتكون الم�شروع من غرفة
حار� ��س ومبنى كافتيريا ووح ��دة �صحية للذكور
و�أخرى للإن ��اث ،والمعاقين ،ومناطق للتجارب
العلمي ��ة ،وب ��رك علمي ��ة وترفيهي ��ة .فالم�شروع
عب ��ارة ع ��ن الج ��زء الأول (الج ��زء الإن�شائي )
لم�ش ��روع حديقة علمية تعتب ��ر الأولى من نوعها
ف ��ي فل�سطي ��ن؛ تحتوي على تطبيق ��ات وتجارب
علمي ��ة تخ�ص فئة ط�ل�اب المدار� ��س للمراحل
الدرا�سية المختلفة وطالب الجامعات وبالتالي
يك ��ون هذا الجزء تعليمي ًا ,كم ��ا ت�شمل الحديقة
على ب ��رك و�ش�ل�االت وجل�س ��ات ومناط ��ق لعب
�أطفال؛ بغر�ض التن ��زه والترفيه ,وت�شمل مباني
خدم ��ات مثل الكفتيريا والوح ��دة ال�صحية ,مع
العل ��م �أنه تمت مراع ��اة توفي ��ر م�سالك خا�صة
بذوي االحتياجات الخا�صة لتمكينهم من زيارة
الم�ش ��روع واال�ستفادة م ��ن عنا�ص ��ره التعليمية
والترفيهي ��ة المختلف ��ة ,وكان ت�صميم الم�شروع
مراعي� � ًا لال�ستف ��ادة ق ��در الإمكان م ��ن طبيعة
الموقع و�أ�شج ��اره الحرجية الممي ��زة وموارده.
و�سيق ��دم الم�ش ��روع بجان ��ب التجرب ��ة المميزة
والفري ��دة باحتوائ ��ه عل ��ى الجان ��ب العلم ��ي،
الجان ��ب الترفيه ��ي والمتعة لكل زائ ��ر له .وهو
ممول من م�ؤ�س�سة ( )CHFالدولية.
2 .2مدر�س ��ة الح ��اج �سام ��ي القب ��ج ،وت ��م �إن�شا�ؤها
عل ��ى قطع ��ة �أر�ض رق ��م ( )74حو�ض ()8532
بم�ساح ��ة( )2050مت ��ر ًا مربع� � ًا مق�سم ��ة �إل ��ى
( )588مت ��ر ًا مربع� � ًا مبان ��ي و( )975مت ��ر ًا
مربع ًا �ساح ��ات لعب ،والباق ��ي �ساحات خلفية،
ممول ��ة من الح ��اج �سامي القب ��ج وبلدية عنبتا،
وتتك ��ون المدر�س ��ة من طابق �أر�ض ��ي يت�ألف من
خم� ��س غ ��رف �صفي ��ة وغرف ��ة معلمي ��ن وغرفة
مدي ��ر و�سكرتاري ��ا ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ث�ل�اث
وح ��دات �صحية ,علم� � ًا ب�أنه تم ��ت مراعاة ذوي

وتوفير خدمة �أرقى للمواطنين والرقي بالمظهر
الح�ض ��اري للبل ��دة ،وت ��م �إنجاز ه ��ذا الم�شروع
كجزء م ��ن �سل�سلة متكاملة م ��ن م�شاريع البنية
التحتية ,وف ��ي هذا الم�شروع تم ف�صل ت�صريف
مي ��اه المطر عن المياه العادم ��ة وخ�صو�ص ًا في
البلدة القديمة.
7 .7بناء ج ��دران ا�ستنادي ��ة وتعبيد ط ��رق داخلية،
بتموي ��ل م ��ن وزارة المالية ،بقيم ��ة مالية بلغت
(� )312,225شيق ًال ،حيث تم في هذا الم�شروع
بناء ج ��دران ا�ستنادية م�سلح ��ة بحجم ()150
متر ًا مكعب ًا وبن ��اء جدران من الدب�ش والباطون
بحج ��م( )398مت ��ر ًا مكعب ًا وبناء ج ��دران من
الحجر النا�شف بم�ساحة ( )4,167متر ًا مربع ًا
وكذل ��ك ف ��رد بي�سكور� ��س بم�ساح ��ة ()1,520
مت ��ر ًا مربع� � ًا .ونظ ��ر ًا لطوبغرافية بل ��دة عنبتا
وتو�سعة �شبكة ال�صرف ال�صحي.
االحتياجات الخا�صة ف ��ي النواحي الت�صميمية
الجبلية ووقوع ال�شوارع فيها بين خطوط كونتور
في المدر�س ��ة .كما يعتبر الم�ش ��روع في الموقع 5 .5تعبي ��د ط ��رق داخلي ��ة ،ممول ��ة م ��ن ال�صندوق
متباين ��ة ،كان ال ب ��د م ��ن �إنجاز ه ��ذا الم�شروع
المذك ��ور بالتحدي ��د ح�ل ً�ا لم�شكل ��ة البع ��د
العرب ��ي ،بقيم ��ة ( )286,900دوالر �أمريك ��ي،
لحماية جوان ��ب الطرق من الناحي ��ة الإن�شائية
الجغرافي للمدار�س االبتدائية عن و�سط البلد،
ً
حيث ت ��م �ش ��ق ط ��رق بم�ساح ��ة ( )1600مترا
ومنع م�شاكل االنزالق والته ��دم وتوفيرالحماية
الأم ��ر الذي �سه ��ل على الط�ل�اب والأهالي �آلية
مربع� � ًا ,وف ��رد بي�سكور�س بم�ساح ��ة ()20925
لم�ستخدم ��ي الط ��رق م ��ن المواطني ��ن �أو
الو�صول.
المركبات.
�3 .3إ�ضاف ��ة غ ��رف �صفي ��ة لمدر�س ��ة كف ��ر رم ��ان
�8 .8إن�ش ��اء وح ��دة �صحية ف ��ي ملعب بلدي ��ة عنبتا،
االبتدائي ��ة المختلط ��ة ،وتق ��ع ف ��ي �ضاحية كفر
بم�ساح ��ة ( )39,2مت ��ر ًا مربع� � ًا ،ممول ��ة م ��ن
رمان /عنبتا ،على قطعة �أر�ض م�ساحتها()500
بلدي ��ة بوجيني ��ة الفرن�سية ،بقيم ��ة مالية بلغت
متر مربع ،ممول من م�ؤ�س�سة ( )CHFالدولية
(� )88,731شيق�ل ً�ا ،وتتك ��ون الوح ��دة م ��ن
بقيم ��ة مالية بلغ ��ت (� )599,970شيق ًال ،وهذا
حمامين وغرف ��ة �شاور وغرف ��ة تبديل مالب�س،
الم�ش ��روع عب ��ارة عن ثالث ��ة طواب ��ق تتمثل في
حي ��ث يعتبر ملع ��ب البلدي ��ة من �أب ��رز الأماكن
الطابق الأر�ض ��ي ويتكون من وحدتين �صحيتين
الترفيهية في البل ��دة التي يرتادها �أبناء البلدة
ومكتب ��ة والطاب ��ق الأول والثاني المك ��رر فيهما
من مختلف الفئات العمرية ,وتتمثل �أهميته في
�أرب ��ع غ ��رف �صفي ��ة وغرف ��ة حا�س ��وب وغرف ��ة
الدوري المنفذ في المنطقة ،حيث هناك حاجة
معلمي ��ن ،حيث �ساهمت هذه الإ�ضافة للمدر�سة
ملح ��ة لإن�شاء وح ��دة �صحية لتوفي ��ر الخدمات
مت ��ر ًا مربع ًا وتعبيد ط ��رق بم�ساحة ()16,535
في زيادة قدرة المدر�سة على ا�ستيعاب مراحل
الأ�سا�سية التي يتطلبها الملعب في خطوة �أولية
متر ًا مربع ًا ،وتتمثل الفائدة من تنفيذ الم�شروع
�صفية �إ�ضافي ��ة وتوفير غ ��رف حا�سوب ومكتبة
لتطوير هذا المكان الترفيهي والرقي به.
في توفير طرق معبدة لمناطق التو�سع العمراني
ومختبرعلوم مما طور من كفاءة المدر�سة ,كما
الجدي ��دة ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى �إع ��ادة ت�أهيل طرق
حل ه ��ذا الم�شروع م�شكلة الط�ل�اب في التوجه
قديم ��ة ,الأم ��ر ال ��ذي �ساهم في تطوي ��ر البنية
�إلى مدار�س بعيدة.
التحتي ��ة للبل ��دة وارتق ��ى بم�ست ��وى الخدم ��ات
�4 .4إع ��ادة ت�أهي ��ل �شبك ��ة ال�ص ��رف ال�صح ��ي ف ��ي
الت ��ي تقدمها البلدي ��ة للمواطنين مواكبة بذلك
بل ��دة عنبتا ،بم�ساح ��ة ( )1400مت ��ر طول من
متطلباتهم.
موا�سي ��ر التمديدات ال�صحي ��ة بقطر ( )8وتم
توري ��د وتركيب( )48منه ًالُ ،ممو ًال من �صندوق �6 .6صيان ��ة ط ��رق وت�صريف مي ��اه مج ��ار و�أمطار،
بتموي ��ل م ��ن وزارة المالية ،بقيم ��ة مالية بلغت
تطوير و�إقرا� ��ض البلديات ،بقيم ��ة مالية بلغت
( )73,510دوالرات ،حي ��ث ت ��م تمديد خطوط
( )82,120يورو ،والم�ش ��روع عبارة عن تو�سعة
�ص ��رف �صح ��ي وخط ��وط ت�صريف مي ��اه مطر
�شبكة ال�صرف ال�صحي في مناطق متفرقة من
بط ��ول( )600مت ��ر ,كم ��ا وت ��م تركي ��ب ()30
البلدة ،ا�ستفاد منها ما يقارب ( )5000ن�سمة،
منه�ل ً�ا ,و�صب مناهل يدوي ًا في البلدة القديمة,
حي ��ث كان توج ��ه الم�ش ��روع للمناط ��ق ح�س ��ب
كم ��ا و�شمل الم�ش ��روع �أعمال ترقي ��ع للزفتة في
الحاج ��ة ومناطق التو�سع العمراني ،الأمر الذي
�أماك ��ن مختلف ��ة .وكان ذل ��ك ف ��ي �إط ��ار �سعي
انعك� ��س �إيجابي ًا عل ��ى النواحي البيئي ��ة ويتمثل
البلدي ��ة للحف ��اظ عل ��ى بيئ ��ة �صحي ��ة منا�سبة
ذل ��ك ف ��ي حماي ��ة المي ��اه الجوفية م ��ن ت�سرب
مي ��اه ال�صرف ال�صحي �إليه ��ا وحماية الجو من
الح�ش ��رات والملوثات الناتجة عنه ��ا ،مع العلم
�أن البلدة ما زالت بحاجة ملحة لتطوير وت�أهيل
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تجارب ونجاحات

تجارب ونجاحات
ه ��ذه الخدم ��ة الحيوية لمواطنيه ��ا �سوا ًء م ��ا يتعلق
باال�ستخدام ��ات المنزلية �أو ال�صناعية ،ولذلك فهي
تعم ��ل وبالم�شارك ��ة مع �سلط ��ة الطاق ��ة الفل�سطينية
الت ��ي كان لتعاونه ��ا وجهدها الكبير ال ��دور الحا�سم
ف ��ي تحقيق ه ��ذا الهدف ،حي ��ث �أثمر ه ��ذا التعاون
عن �إنج ��از العديد من الم�شاري ��ع الحيوية في جميع
المناطق في عنبتا ،ويمكن القول �أن م�شروع الكهرباء
حقق نه�ضة كبي ��رة جد ًا في غ�ضون ال�سنوات القليلة
الما�ضية ،فق ��د تم تو�سيع �شبكة الكهرباء وتطويرها
وتحديثه ��ا في مختل ��ف االتجاهات ف ��ي عنبتا ،وعن
طريق تنفي ��ذ عدد م ��ن الم�شاريع يمك ��ن تلخي�صها
على النحو الآتي :

ثاني ًا  :قسم المياه (في مجال المياه):

الجزء الأول :الم�شاريع المنفذة في الفترة (: )2011 – 2006
الرقم

ا�سم الم�شروع

كلفة الم�شروع

الممول

�سنة التنفيذ

1

خط مياه رئي�سي لمنطقة الخاليل
طول كيلومتر

( )28000دوالر

وزارة الحكم المحلي

()2006

2

موا�سير مياه ديكتايل ()3+2

دائرة مياه ال�ضفة
الغربية

()2006

3

حفر بئر المياه رقم () 3

ال�صليب الأحمر

()2008

4

تو�سعة في �شبكة المياه

( )64000دوالر

م�ؤ�س�سة �أنيرا

()2008

5

تجهيز المرحلة الأولى من بئر
المياه رقم ()3

()1,800,000
�شيقل

ال�صليب الأحمر

()2010 – 2009

6

تو�سعة جديدة ل�شبكة المياه
في عنبتا

( )100,000دوالر

م�ؤ�س�سة �أنيرا

()2010

الجزء الثاني  :الم�شاريع الجاري تنفيذها :
الرقم

ا�سم الم�شروع

كلفة الم�شروع

الممول

مالحظات

1

تجهيز المرحلة الثانية من
بئر المياه رقم () 3

(� )37500شيقل

ال�صليب الأحمر

( �شباط  – 2011 /ت�شرين ثان )2011 /

الجزء الثالث :الم�شاريع التي تم االلتزام بتمويلها ولم يبد�أ تنفيذها :
كلفة الم�شروع

الرقم

ا�سم الم�شروع

1

تجهيز المرحلة الثالثة والأخيرة
من بئر المياه رقم ()3

2

�إعادة ت�أهيل بئر المياه رقم ()5
النجيب مو�سى

()$US
()1,060,000
دوالر

الممول

مالحظات

ال�صليب الأحمر

حتى و�صول المرحلة التي قبلها لمدة
�شهرين على الأقل

ال�صليب الأحمر

في حال نجاح تجربة ال�ضخ التي �سوف
نقوم بها في المرحلة الثانية ح�سب
معايير ال�صليب الحمر يتم ح�ساب
كلفة الم�شروع

الجزء الرابع  :م�شاريع ت�صنف ك�أولوية في بلدية عنبتا في مجال المياه ولم يتم
الح�صول على التمويل الالزم لها حتى الآن :
كلفة الم�شروع

الرقم

ا�سم الم�شروع

1

تخفي�ض الفاقد

( )150,000دوالر

2

بناء خزان مياه مع خط
ناقل

( )500,000دوالر

3

�إعادة تزفيت ال�شوارع
بعد انتهاء م�شروع البند
ال�سابق

ح�سب الحجم

()$US

توفر قطعة
�أر�ض للم�شروع

متوافرة

توفر مخططات

م�ساهمة الهيئة
المحلية (نوع ًا
وكم ًا )

في مرحلة التنفيذ

الطواقم الفنية
والمعدات

متوافرة

الم�ساهمة
المجتمعية

�أثناء العمل في
الم�شروع رقم
() 2

تكلفة الت�صميم
والمخططات

وتوربين �شفط كهربائي ،ومجموعة مفاتيح
موا�سير ومفاتيح �شك  /رينج ،و�أي�ض ًا مولد كهرباء
لحام( )5كيلو ممول من �سلطة المياه الفل�سطينية
بمبلغ وقدره (� )50000شيقل وذلك عام (.)2009

من �إنجازات البلدية في مجال
العالقات الخارجية الخا�صة بقطاع
المياه
 – 1تعتب ��ر بلدي ��ة عنبتا ع�ض ��و ًا م�ؤ�س�س� � ًا في اتحاد
مقدمي خدمات المياه في فل�سطين.
 – 2بلدي ��ة عنبت ��ا ع�ض ��و ف ��ي المجموع ��ة العربي ��ة
لمرافق المياه (اكوا) ،وبموجب هذه الع�ضوية ،فقد
قام ��ت البلدية بالم�شاركة في فعالي ��ات م�ؤتمر ق�سم
المياه في الخلي ��ل بتاريخ ( ،)2009/3/1حيث قام
رئي� ��س ق�س ��م المياه بتقدي ��م ورقة عم ��ل خا�صة عن
قط ��اع المياه ف ��ي عنبتا� ،إ�ضاف ��ة �إلى قي ��ام البلدية
بالم�شارك ��ة ف ��ي فعالي ��ات �أ�سبوع المي ��اه العربي في
عم ��ان بتاري ��خ ( ،)2011/12وكذلك �ش ��ارك ق�سم
المياه في البلدية بفعاليات م�ؤتمر المياه العالمي في
جنوب �أفريقيا بتاريخ (.)2011 /3

ثالثاً  :ق�سم الكهرباء (الم�شاريع
الخا�صة بقطاع الكهرباء) :
بم ��ا �أن قط ��اع الكهرب ��اء م ��ن �أهم القطاع ��ات التي
تق ��وم البلدية برعايته ��ا و�إدارته ��ا وتطويرها ،تلبية
للطل ��ب المتعاظم على هذه الخدم ��ة الحيوية نتيجة
التو�سع ال�سكاني واالقت�صادي الكبيرين الذي تعي�شه
عنبت ��ا ،ف�إن البلدي ��ة ال ت�ألو جهد ًا ف ��ي �سبيل تطوير

•�إن�ش ��اء خط ��وط �ضغ ��ط متو�س ��ط بط ��ول ()2
كيلومت ��ر غرب� � ًا حت ��ى مق ��ر مجل� ��س الخدمات
الم�شت ��رك وذل ��ك لتزوي ��د المجل� ��س والقاع ��ة
الريا�ضية المغلقة والم�سبح المغلق عبر محطة
تحوي ��ل بق ��درة ( KVA )630وذل ��ك بكلف ��ة
ممولة من �سلطة الطاقة.
( )50000دين ��ار �أردن ��ي ممول ��ة م ��ن م�ؤ�س�سة
•م ��د خط ��وط �ضغ ��ط منخف� ��ض للعدي ��د م ��ن
التعاون الإيطالي.
المناط ��ق والأحي ��اء البعي ��دة الجدي ��دة لتزويد
•تم تزوي ��د م�سلخ الدجاج التاب ��ع ل�شركة باديكو
المواطنين بالتيار الكهربائي بكلفة ()10,000
غرب ��ي عنبتا بمحط ��ة تحويل بق ��درة ()1250
دينار ممولة من �سلطة الطاقة.
 ،KVAبكلف ��ة حوال ��ي ( )70000دينار ممولة
•تم تبدي ��ل ال�شبكات الكهربائي ��ة ذات الأ�سالك
من �صندوق البلدية.
العاري ��ة بكوابل معزول ��ة ( )A.B.Cوبالتالي
•ت ��م تزويد ب ��رج ال�شرك ��ة الوطني ��ة لالت�صاالت
�أ�صبح ��ت ن�سبة ال�شب ��كات المعزولة ف ��ي عنبتا
وذلك ع ��ن طريق تركيب محط ��ة تحويل بقدرة
تمثل �أكثر من (.) %90
( ،KVA )250وكذل ��ك تو�صي ��ل �شبكة �ضغط
•ت ��م ا�ستب ��دال ع ��دادات الدف ��ع الم�سب ��ق ب ��دل
منخف� ��ض بطول ( )700متر حت ��ى موقع البرج
الع ��دادات القديم ��ة وذلك بن�سب ��ة ( )%85من
ف ��ي حر� ��ش المنط ��ار بكلف ��ة ( )30000دين ��ار
مجم ��وع الم�شتركي ��ن بكلف ��ة ( )80000دوالر
ممولة من البلدية.
�أمريكي ممولة من قبل �سلطة الطاقة.
•تم �إن�شاء خط �ضغ ��ط عال بطول ( )1200متر
وتزوي ��د بئر مي ��اه قديمة ت ��م ت�أهيله ��ا من قبل وبه ��ذا ارتفع ع ��دد محطات التحوي ��ل التي تعمل في
�سلط ��ة المي ��اه بمحط ��ة تحويل بق ��درة ( )250عنبت ��ا �إلى خم� ��س ع�شرة محطة موزع ��ة على جميع
 KVAبكلف ��ة ( )5000دينار ممولة من �سلطة المناطق.
الطاقة الفل�سطينية.
•تم تزويد بئ ��ر العورتاني ال ��ذي ت�ستعمله �شركة
باديكو لأغرا�ض الم�سلخ الخا�ص بها عن طريق
تركيب محطة تحويل بقدرة (.KVA )250
•تم �إن�شاء خط �ضغط عال في المنطقة ال�شرقية
لتزوي ��د منطقة البواط ��ن بط ��ول ( )650متر ًا
وتركي ��ب محطة تحويل بق ��درة (KVA )630
بكلف ��ة ( )20,000دين ��ار ممول ��ة م ��ن �سلط ��ة
الطاقة.
•تركي ��ب محط ��ة تحويل بق ��درة (KVA )250
لتزوي ��د اله�ل�ال الأحم ��ر وم�ست�شف ��ى العي ��ون
والمنطق ��ة المج ��اورة بكلف ��ة ( )10,000دينار

رابعاً :مكتبة البلدية العامة ومكتبة
الطفل:

� – 1إنج ��از المرحلة الأولى م ��ن م�شروع تطوير
المكتب ��ة بدعم م ��ن بلدي ��ة بوجيني ��ة الفرن�سية
بقيم ��ة ( )17000يورو وت�ضمنت تغيير الرفوف
الخ�شبية القديم ��ة ب�أخرى معدني ��ة �إ�ضافة �إلى
�شراء كتب وتجهيزات و�أجهزة كمبيوتر.
� – 2إنج ��از المرحلة الثاني ��ة من م�شروع تطوير
المكتب ��ة بدعم م ��ن بلدي ��ة بوجيني ��ة الفرن�سية
بقيم ��ة ( )17000يورو وت�ضمنت تزويد المكتبة
بالبرام ��ج الخا�صة وا�ستكمال ا�ستبدال الرفوف
و�شراء مجموعات جديدة من الكتب �إ�ضافة �إلى
تزويد المكتبة لجميع الأثاث الالزم.
� – 3ش ��راء كتب بقيم ��ة ( )4500دينار بتمويل
من م�ؤ�س�سة عبدالحميد �شومان.
 – 4تزويد المكتبة بكميات من الكتب من وزارة
الثقافة وم�ؤ�س�سة تامر للتعليم المجتمعي.

المعدات التي ح�صل عليها ق�سم المياه :ماكينة ت�سنين يدوية ،وماكينة جلخ ،ومق�ص موا�سير،
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تجارب ونجاحات

تجارب ونجاحات
الم�ؤ�س�سة الألمانية (.)GIZ
خامسا ً  :قطاع الطرق

وتت�أل ��ف م ��ن (� )11صف� � ًا درا�سي� � ًا وقاع ��ة حا�س ��وب
ومختبر ًا وغرف معلمين.
•�صيانة مدار�س.

�شه ��دت مدين ��ة بيتوني ��ا ف ��ي الفت ��رة الواقعة بي ��ن (2007
و )2011تطور ًا هام ًا ومتميز ًا في كافة قطاعات ون�شاطات
التنمي ��ة المحلي ��ة ،وبالرغ ��م م ��ن �أن هذه الفت ��رة الزمنية
ً
كان ��ت قد �شهدت �أو�ضاعا اقت�صادي ��ة �صعبة نتيجة �ضغوط ثانياً :قطاع الخدمات االجتماعية
�سلط ��ات االحتالل الإ�سرائيلي عل ��ى المجتمع الفل�سطيني،
بما في ذلك �إغالق المدخل الجنوبي و�إقامة جدار الف�صل • ا�ستح ��داث مرك ��ز الفعالي ��ات ال�شعبي ��ة لن�شاط ��ات
وفعاليات الأطفال بم�ساحة ( ) 2000متر مربع وي�شمل
العن�صري.
قاع ��ات وغرف اجتماعات وتعلي ��م ،بدعم من م�ؤ�س�سة
(.)UNDP
وقد كان للجه ��ود الخا�صة والمتميزة الت ��ي بذلها المجل�س
البل ��دي للمدين ��ة ف ��ي �إدارة البلدي ��ة والتع ��اون م ��ع االخوة • دع ��م بناء �إ�ضاف ��ي لجمعية �سي ��دات بيتوني ��ا ،بتكلفة
( )45,000دوالر �أمريك ��ي بدعم م ��ن ميزانية البلدية
المواطني ��ن م ��ن �أبن ��اء المدين ��ة ف ��ي التخطي ��ط وعم ��ل
وتبرعات من �أهالي المدينة.
ال�سيا�س ��ات واال�ستراتيجي ��ات التنموي ��ة لتقدي ��م �أف�ض ��ل
الخدم ��ات للمواطني ��ن ،ثمرات ونتائ ��ج ملمو�سة ،كتح�سين •دعم نادي بيتونيا االجتماعي وتطويره.
الجباي ��ة ،وتح�صي ��ل الر�س ��وم .و�شهدنا تقدم� � ًا مميز ًا في •�إدارة اجتماع ��ات وم�شارك ��ة المجتم ��ع المحل ��ي ف ��ي
ندوات ونقا�شات تخ� ��ص تطوير المدينة وبحث طلبات
مج ��ال م�ش ��روع ال�ص ��رف ال�صح ��ي والتعلي ��م والخدمات
واحتياجات المواطنين.
االجتماعي ��ة وت�شجيع اال�ستثمار من قب ��ل القطاع الخا�ص،
الأم ��ر الذي �أعطى �أف�ضل الو�سائ ��ل والطرق لتحقيق هدف ثالث� �اً :و�ض ��ع الخط ��ة اال�ستراتيجي ��ة لتنمي ��ة
التنمي ��ة المحلي ��ة الم�ستدام ��ة ،والتي تالقت م ��ع �سيا�سات وتطوي ��ر المدين ��ة ،بما في ذل ��ك الخط ��ة اال�ستثمارية
وخط ��ط ال�سلطة الوطنية في مجال التنمية ،وكان لمو�ضوع التنموي ��ة ( )2011 – 2007وو�ض ��ع ا�ستراتيجي ��ة لتطوي ��ر
التنمي ��ة الب�شري ��ة واالجتماعي ��ة الأولوي ��ة ف ��ي الم�شاري ��ع قدرات البلدية وم�ؤ�س�ستها ،بم�ساهمة (.)GIZ
المنف ��ذة ،وللتع ��اون المبا�ش ��ر م ��ع وزارة الحك ��م المحلي،
رابع� �اً :قط ��اع ال�صح ��ة المجتمعي ��ة وال�ص ��رف
�أف�ضل النتائج في توجيه و�إر�شاد ن�شاطات البلدية.
ون�ستعر� ��ض فيم ��ا ي�أتي مجموع ��ة من الن�شاط ��ات الرئي�سة
وكذل ��ك الم�شاريع التطويرية التي �أنجزته ��ا البلدية �ضمن
بنود الخطة الخم�سية (:)2011 – 2007

�أو ًال :قطاع التعليم
•بن ��اء وت�شطيب مدر�سة ذكور �أ�سا�سية بم�ساحة (1650
) مت ��ر ًا مربع� � ًا ،بتكلف ��ة �أجمالي ��ة ( )750,000دوالر
�أمريكي منها ( )250,000دوالر م�ساعدة من م�ؤ�س�سة
ال�صلي ��ب الأحم ��ر الدول ��ي ،و( )50,0000دوالر م ��ن
ميزانية البلدية.
•بن ��اء وت�شطي ��ب ثماني غ ��رف �صفية لمدر�س ��ة البنات
الثانوي ��ة ،م ��ن ميزاني ��ة البلدي ��ة (المع ��ارف) بتكلفة
( )400,000دوالر �أمريكي.
•بن ��اء عظم لمدر�س ��ة ذكور جدي ��دة بم�ساحة ()1450
مت ��ر ًا مربع� � ًا ،بتكلف ��ة ( )460,000دوالر �أمريكي من
ميزاني ��ة البلدية (المع ��ارف) في موق ��ع وادي الدير.
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ال�صحي و�شبكة المياه.

عرفات حممود خلف
رئي�س البلدية

•�إن�شاء (ت�شطيب وتهيئة مركز �صحي ) لأهالي المدينة
بم�ساحة ( ) 170متر ًا مربع ًا ،بتكلفة ( )40,000دوالر
�أمريكي من ميزانية البلدية.
•�ش ��راء �سيارتي نفاي ��ات حديثة ،بتكلف ��ة ()140,000
دوالر �أمريكي من ميزانية البلدية.
•�ش ��راء حاوي ��ات نفايات جدي ��دة ،مختلف ��ة االحجام،
بتكلفة ( )55,000دوالر �أمريكي من ميزانية البلدية.
•�ش ��راء مكن�س ��ة �آلية (ب ��وب كات) بتكلف ��ة ()50,000
دوالر �أمريكي من ميزانة البلدية.

•�ش ��ق وتعبيد �شوارع داخلية تغط ��ي كافة �أحياء المدينة
بتكلف ��ة ( )800,000دوالر �أمريك ��ي م ��ن ميزاني ��ة
البلدية.
•�إع ��ادة ت�أهي ��ل المدخل الغرب ��ي للمدين ��ة (�شارع عين
عري ��ك) بط ��ول ( )1.5كيلومتر م�ساح ��ة (� )30ألف
مترمرب ��ع بتكلف ��ة ( )1,600,000دوالر �أمريك ��ي من
ح�س ��اب البلدي ��ة وباال�شت ��راك مع م�ؤ�س�ست ��ي CHF)،
.)USAID
•ت�أهيل مدخل بيتونيا الجنوبي بتكلفة ( )50,000دوالر
�أمريكي من ميزانية البلدية.
�ساد�س� � ًا� :إن�ش ��اء حديق ��ة عام ��ة وتجمي ��ل �أحي ��اء المدينة
بم�ساح ��ة �ستة دونمات وبم�ساعدة ودعم من رئا�سة الوزراء
وم�ساهمة البلدية بتكلفة ( )750,000دوالر �أمريكي.
�سابع� � ًا :تجهيز قاعة وغرف للبلدية بم�ساحة ( )275متر ًا
مربع� � ًا ،بتكلف ��ة ( )60,000دوالر �أمريك ��ي م ��ن ميزاني ��ة
البلدية.
ثامن ًا� :شراء معدات و�آليات للبلدية (من ميزانية البلدية):
•باجر ،بتكلفة ( )80,000دوالر �أمريكي.
•�سيارت ��ا نق ��ل ومرا�س�ل�ات بتكلف ��ة ( )100,000دوالر
�أمريكي.

الب ��دء بالمرحل ��ة الأولى لتنفي ��ذ �شبكة ال�ص ��رف ال�صحي
في �ش ��وارع المدين ��ة بدعم من �صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا�ض
البلدي ��ات ،حيث تم تنفيذ خ ��ط رئي�س في �شارع المغتربين
بتكلفة ( )205,171يورو وبطول خطوط ( )1.7كيلومتر.

تا�سع ًا :دع ��م �إنجاز الق�سم الأكبر م ��ن �أعمال الت�سوية في
المدينة بم�ساعدة �سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية.

�إع ��داد درا�سة لخطوط ال�صرف ال�صح ��ي الرئي�سة وموقع
محط ��ة التنقي ��ة (لمدينت ��ي رام اهلل وبيتوني ��ا) بم�ساعدة

عا�ش ��ر ًا :تطوي ��ر وتو�سي ��ع �أعم ��ال �شبكة الكهرب ��اء بتكلفة
( )60,000دوالر �أمريكي من ميزانية البلدية.
حادي ع�شر :تطوير وتو�سيع �شبكة المياه بتكلفة ()50,000
دوالر �أمريكي من ميزانية البلدية.
ثاني ع�شر :الم�شاريع الم�ستقبلية ومنها:
•ت�شطيب المدر�سة الجديدة في موقع وادي الدير.
•بناء مكتبة عامة.
•بناء �إ�ضافي فوق البلدية.
•المرحلة الثانية لم�شروع ال�صرف ال�صحي.
•�ش ��ق وتعبي ��د �شوارع ،حي ��ث اتخذ قرار بتعبي ��د �شوارع
داخلي ��ة بقيم ��ة ( )300,000دوالر �أمريك ��ي و�سيت ��م
العمل به عاج ًال.

في العام ( )1187م كان �صالح الدين الأيوبي وجنده
يحطون الرحال على م�شارف القد�س وقبالة �أ�سوارها
وم�سجدها ،ا�ستعداد ًا لتحريرها من الغزاة الأغراب،
وف ��ي المبنى القديم الذي يقع في قلب البلدة القديمة
لأبودي� ��س ،وال ��ذي �أ�صب ��ح من يومه ��ا م�سج ��د ًا� ،أقام
�ص�ل�اح الدين وقيادته ط ��وال فترة ح�ص ��ارة للمدينة
الت ��ي ط ��ال انتظاره ��ا لأهله ��ا ومحرره ��ا� .أبودي� ��س
ا�ست�ضاف ��ت �ص�ل�اح الدين الأيوبي وم ��ن قبله عمر بن
الخط ��اب القادم من ال�شرق لفتح المدينة ،ولأنها تقع
�شرق القد�س فقد مثلت دائم ًا عمق المدينة المقد�سة،
الذي يربطها بعمقها ف ��ي ال�شرق العربي واال�سالمي،
في حين كاف ��ة الغزوات الخارجية على القد�س جاءت
من الغرب.
وي�ؤك ��د الم�ؤرخ ��ون �أن �أبو دي�س قائمة قب ��ل الفتوحات
اال�سالمية ويع ��ود تاريخ بنائها �إل ��ى العهد الروماني،
وهي عبارة عن تجمع لع�شرة خرب مزدهرة ومتقاربة
اندمجت لت�سمى ب�أبو دي�س ،وب�سبب الت�صاقها بمدينة
القد�س ت�أثرت بالأو�ض ��اع ال�سيا�سية التي تعر�ضت لها
القد� ��س من ��ذ فج ��ر التاريخ ،حي ��ث ال تبع ��د �أكثر من
ثالثة كيلو مت ��رات عن قلب القد�س وح ��دود �أرا�ضيها
من ال�شرق مع حي �سلوان يبعد �أقل من كيلو متر واحد
عن �أ�سوارها.

رائد الربغوثي
رئي�س بلدية �أبو دي�س

الموقع والم�ساحة :

تق ��ع البل ��دة عل ��ى ع ��دة قم ��م تقاب ��ل مدين ��ة القد� ��س من
الجه ��ة ال�شرقي ��ة وقلي�ل ً�ا �إلى الجن ��وب ،وتق ��در م�ساحتها
ب ( )30,000ثالثي ��ن �أل ��ف دونم تمتد �إل ��ى البحر الميت
�شرق� � ًا ،و�سل ��وان ورا�س العام ��ود غرب ًا ،والعيزري ��ة �شما ًال،
وال�سواح ��رة ال�شرقي ��ة جنوب ًا ،وفي �إط ��ار �سيا�سة االحتالل
اال�ستيطاني ��ة؛ ولأن القد�س �شكلت هدف ًا ا�ستيطاني ًا رئي�سي ًا
في ه ��ذه ال�سيا�سة؛ فق ��د دفعت �أبو دي�س ثمن� � ًا باهظ ًا نتاج
مال�صقته ��ا للقد�س ،فثلث �أرا�ض ��ي �أبودي�س تمت ال�سيطرة
وعلي ��ه ،بقي ��ت �أب ��و دي�س تراب ��ط على الثغ ��ر ال�شرقي عليه ��ا لأغرا�ض اال�ستيطان ،ومن المع ��روف ب�أن �أحد �أكبر
للقد�س ،توا�سيها وتحمل معها محنها ،وتحر�س حلمها التجمع ��ات اال�ستيطانية الثالثة ف ��ي الأرا�ضي المحتلة عام
الأبدي في االنعتاق والتحرر .وفرحتها في �أن يرفرف ( )1967هو تجمع ما ي�سمى
عل ��م الدولة الفل�سطينية المحمول م ��ن طفل �أو زهرة
(معاليه ادوميم ) والذي يقع بكامله على �أرا�ضي �أبودي�س،
فل�سطيني ��ة عل ��ى �أ�سوارها وم�آذنها و�أب ��راج كنائ�سها.
ب�إال�ضاف ��ة �إلى �أكثر من ( )600دونم ابتلعها جدار الف�صل
ف�أبودي� ��س هي �سياج القد� ��س ال�شرقي كانت و�ستبقى،
العن�ص ��ري ،وه ��ي تخ�ض ��ع الآن ل�سيطرة ما ي�سم ��ى ببلدية
ل ��ن ترح ��ل �أو تب ��رح �أب ��و دي� ��س موقعها طالم ��ا بقيت القد�س.
القد� ��س ،والقد�س باقية �إلى يوم الدي ��ن يرعاها ربها
�أو ًال و�شعبنا ومن خلفه كل �أُمتنا وكل ال�شعوب الم�ؤمنة لقد الح ��ق جدار الف�ص ��ل العن�صري �أ�ض ��رار ًا بالغة بكافة
مناحي حي ��اة مواطن ��ي �أبودي�س ،فه ��و �أو ًال ت�شوي ��ه لمعالم
بالحرية والعدالة.
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تجارب ونجاحات

تجارب ونجاحات
الطبيعة التي خلقها اهلل ،فهو كائن قبيح يتلوى في �أودية
ورواب ��ي المنطق ��ة ،له تداعي ��ات بيئية ومعنوي ��ة �ضارة،
ب�إال�ضاف ��ة �إل ��ى التداعيات المادية الت ��ي طالت ال�صحة
والتعلي ��م واالقت�ص ��اد ف ��ي المنطق ��ة ،ف�أبودي� ��س وعب ��ر
تاريخ طوي ��ل يمتد لمئات �إن لم يكن �آالف ال�سنين كانت
�ضاحية من �ضواحي القد� ��س ،ارتبطت حياة �أهلها بكل
تفا�صيلها بمدينتها المقد�سة ،وجدار الف�صل العن�صري
حرم �أهلها من الخدم ��ات ال�صحية التي اعتادوا تلقيها
من الم�ؤ�س�س ��ات الطبية المقد�سية كم�ست�شفى المقا�صد
والمطل ��ع والفرن�ساوي وغيرها م ��ن المراكز والعيادات
الطبي ��ة ،وفي مجال التربي ��ة والتعلي ��م كان المئات من
طلب ��ة �أب ��و دي�س يتلق ��ون تعليمه ��م في مدار� ��س القد�س
ال�شهي ��رة والعريق ��ة والتي حرم ��وا من الو�ص ��ول �إليها،
و�أخط ��ر الأ�ضرار التي �سببها الجدار هو حرمان المئات
م ��ن المواطنين من م�صدر رزقه ��م ،فالغالبية العظمى
من النا�س ارتبط دخله ��م بالقد�س من عمال وموظفين
وتج ��ار وغيرهم ،وق ��د ت�سبب جدار الف�ص ��ل العن�صري
ف ��ي ارتفاع معدالت البطالة �إلى م�ستوى خطير و�صل في
بع�ض المراحل �إلى (.) %40

المجل�س المحلي والخدمات :

ت�شكل ��ت �أول هيئة محلي ��ة في �أبو دي�س ع ��ام (،)1997
�أي بعد ث�ل�اث �سنوات من �إن�ش ��اء وزارة الحكم المحلي
وا�ستح ��داث المئ ��ات من الهيئ ��ات المحلي ��ة ،ومن غير
الوا�ض ��ح �أ�سب ��اب ه ��ذا الت�أخي ��ر لتجم ��ع �سكان ��ي بهذا
الحج ��م وهذه الأهمية ،علم ًا �أن ��ه كانت محاوالت حثيثة
لما ي�سم ��ى «الإدارة المدنية « بت�شكيل مجل�س قروي في
�أب ��و دي�س ،والتي رف�ضت من قبل ف�صائل العمل الوطني
حينها على قاعدة رف� ��ض الت�شكيل الم�شروط بمقايي�س
االحت�ل�ال ،وه ��ذا بطبيع ��ة الح ��ال ،انعك�س عل ��ى �شكل
وم�ست ��وى الخدمات المقدمة للمواطنين ،والذي يت�شابه
�إل ��ى حد كبير بم�ست ��وى الخدمات المتدن ��ي لكافة مدن
وقرى الوط ��ن خالل �سن ��وات االحت�ل�ال ،وبالرغم مما
�أنج ��ز حت ��ى اللحظة من تح�س ��ن على ه ��ذه الخدمات،
�إ ّال �أن حاج ��ات �أبودي� ��س م ��ا زال ��ت كبي ��رة .ونعتقد ب�أن
�أبودي� ��س ،ولأ�سباب وطني ��ة ،لها عالق ��ة بتعزيز �صمود
النا� ��س ف ��ي محيط القد� ��س �أو ًال ،ولأ�سب ��اب تتعلق بحق
المواطني ��ن في خدمات م�شابهة للخدمات المقدمة في
تجمع ��ات الوطن ثاني ًا ،ولذلك نعتق ��د ب�أنه كان وما زال
يتوجب ان�صافها في التخ�صي�صات المالية المقدمة لها
ال�سكان:
وعلى كافة البرامج التي ت�ستهدف القطاعات المختلفة
يو�ض ��ح الج ��دول الآتي �أع ��داد �سكان �أبودي� ��س منذ عام م ��ن الم�شاري ��ع �س ��واء �أكانت تعليم� � ًا �أم �صح ��ة �أم بنية
( )1922وحت ��ى ع ��ام ( )2010وف ��ق م�ص ��ادر تاريخية تحتية.
مختلف ��ة ،ووفق نتائ ��ج تعداد ال�سكان للجه ��از المركزي �أبودي� ��س الآن تنم ��و بعزيمة �أهله ��ا و�ضيوفهم من طلبة
لالح�صاء الفل�سطيني :
وموظف ��ي جامع ��ة القد� ��س ،ه ��ذه الجامعة الت ��ي ت�شكل
مح ��ور تط ��ور �أبودي� ��س ،ومدخ�ل ً�ا هام� � ًا وحا�سم� � ًا من
عدد ال�سكان
ال�سنة
مدخ�ل�ات �أية خط ��ط للتنمية الم�ستقبلية ف ��ي �أبودي�س،
1029
1922
1297
1931
وه ��ي �ست�ساهم في ايجاد وظيفة محددة لأبودي�س تقدم
1940
1945
م ��ن خاللها خدم ��ة لمحيطه ��ا ولمدينة القد� ��س ،فهي
3631
1961
11884
1995
لي�س ��ت بل ��دة زراعي ��ة ،وال �صناعية وال تجاري ��ة وتفتقد
8937
1997
ً
للمقدرات والموارد ،والجامعة حتما هي �أهم مقدراتها
12000
2004
وم�صدر مواردها ،وللجامعة ف�ضل كبير في نمو واعمار
12724
2005
13092
2006
البلدة.
2007
2008
2009
2010

13651
14215
14784
15356

ويلتحق بجامعة القد�س �أكثر من ( )12000طالب ونحو
( )1200موظ ��ف ،المئ ��ات منهم ي�سكنون ف ��ي �أبو دي�س
ب�صورة م�ؤقتة وب�أعداد غير ثابتة ،ويقدر مواطنو البلدة
ب� ��أن �أكثر من ( )7000مواطن م ��ن �أهل البلدة يعي�شون
في المهجر ،بق ��ي �أن نقول �أن تعداد الم�ساكن فيها وفق
تقديرات مجل�س محلي �أبو دي�س تقارب ( )3500منزل»
وحدة �سكن «.
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المجل� ��س المحل ��ي العادي ��ة وجل�س ��ات اللجن ��ة المحلية
للبناء والتنظيم والقرارات المتخذة في هذه الجل�سات.
وف ��ي �إط ��ار تعزي ��ز العالق ��ات م ��ع المجتم ��ع المحلي،
ف� ��إن المجل�س دائم الت�ش ��اور مع فعالي ��ات البلدة ب�ش�أن
الق�ضاي ��ا العام ��ة ،وت ��م عق ��د مجموع ��ة م ��ن اللقاءات
للت�ش ��اور ف ��ي احتياج ��ات و�أولويات المواطني ��ن ونتطلع
�إلى ت�شكيل لجان �أحياء ثابتة ودائمة مع برنامج لقاءات
منتطم مع هذه اللجان.
ولتوثيق عالقة المجل�س المحلي مع مجتمعه ،تم ت�أ�سي�س
مجل�س �أُمن ��اء بم�شاركة كافة م�ؤ�س�سات �أبو دي�س لمركز
دمع ��ة القد�س الثقافي ،الذي افتتح ��ه المجل�س المحلي
من ��ذ �ستة �أ�شهر ،وجرى التوقي ��ع على وثيقة �شراكة بين
المجل�س المحلي وم�ؤ�س�سات البلدة ومنظمات مجتمعها
المدني ،ويبذل المجل� ��س المحلي جهود ًا كبيرة لتطوير
هذا المركز و�إقامة بناء خا�ص به ،ي�شمل كافة المن�ش�آت
والمرافق الالزمة لأن�شطته م ��ن مو�سيقى وفنون ودبكة
�شعبي ��ة وم�س ��رح و�أن�شطة �أخ ��رى ،ت�ستفي ��د منها فئات
وقطاع ��ات عمرية واجتماعية مختلف ��ة ،كما تم ت�أ�سي�س
مجل�س �شبابي محلي يتعزز دوره ومكانته يوم ًا بعد يوم،
و�سيج ��ري العمل على ت�أ�سي� ��س مجل�س طالئع محلي في
القريب العاجل.
ويدرك المجل� ��س المحل ��ى �أهمية التخطي ��ط ،ك�أ�سا�س
للتنمية الم�ستدامة ،وب�أنه حجر الأ�سا�س للبناء وخريطة
طريق تح ��دد بموجبها االحتياج ��ات والأولويات ،ولهذا
يتوا�ص ��ل المجل� ��س المحلي م ��ع وزارة الحك ��م المحلي
لإنج ��از ذل ��ك ف ��ي �إط ��ار المخط ��ط الهيكل ��ي الجديد
الجاري العم ��ل على �إنجازه الآن ،ه ��ذا المخطط الذي
�سي�ص ��وب كل الأو�ض ��اع الخاطئ ��ة الت ��ي ترتب ��ت عل ��ى
المخطط القديم ،لل�شوارع وا�ستخدامات الأرا�ضي.

ويمك��ن تلخي���ص طموح��ات مجل���س �أبودي���س
بالآتية :
•�إنجاز خطة ا�ستراتيجية ،ومخطط هيكلي جديد.
•م�شروع �صرف �صحي.
•المنطقة ال�صناعية.
الطموحات :
•ا�ستكم ��ال ت�أهي ��ل ال�ش ��وارع الداخلي ��ة والأر�صف ��ة
ف ��ي �إطار احت ��رام ما جاء ف ��ي ميثاق ال�ش ��رف لر�ؤ�ساء
وجدران ا�ستنادية.
و�أع�ض ��اء الهيئ ��ات المحلي ��ة ،ف� ��إن مجل� ��س �أب ��و دي� ��س
•تطوي ��ر المرك ��ز الثقافي والحديق ��ة العامة وتوفير
�شارف عل ��ى االنتهاء م ��ن �إنجاز �صفحت ��ه الإلكترونية؛
مرافق جديدة.
ل�ضم ��ان توا�صل دائ ��م م ��ع المواطنين ،وتوفي ��ر و�سيلة
تعزي ��ز الق ��درات المالي ��ة للمجل� ��س ،بم ��ا ي�ضم ��ن في
للمواطني ��ن من االطالع على موازنة المجل�س والتقارير
المرحل ��ة الأولى تغطية الم�صاريف الت�شغيلية للمجل�س،
المالي ��ة ال�شهرية وال�سنوية ،وكذل ��ك الحال مع جل�سات
عبر تح�سي ��ن م�ستوى الجباي ��ة وتنويع م�ص ��ادر الدخل

وتعزيز الموازنة التطويرية.
بن ��اء عالق ��ات تع ��اون وتو�أم ��ة مفي ��دة مجتمعي ��ة ومحلي ��ة
وخارجية.

المعيقات :
�سب ��ق و�أن تم ��ت الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن �أب ��و دي� ��س تدف ��ع فاتورة
كبي ��رة ثمن� � ًا لموقعها القريب م ��ن القد�س ،فه ��ي من �أكثر
المناط ��ق ا�ستهداف ًا من �سيا�سات االحت�ل�ال لي�س فقط في
م�ص ��ادرة الأرا�ضي لأغرا�ض اال�ستيط ��ان ،و�إنما بمجموعة
م ��ن التدخالت الهادفة �إل ��ى الم�س ب�أمن النا� ��س و�إبقائهم
ف ��ي حالة قل ��ق وع ��دم ا�ستق ��رار ،فالمنطقة تعي� ��ش فراغ ًا
�أمني� � ًا خطير ًا ،وتن�شط �أجهزة االحت�ل�ال المختلفة المدنية
منه ��ا والأمني ��ة لتعزيز المظاه ��ر الالوطنية بم ��ا في ذلك
التروي ��ج للمخ ��درات والت�سلح لأغرا�ض جنائي ��ة ،وقد يكون
ذل ��ك �أهم و�أخطر التحديات التي يواجهها مواطنو �أبودي�س
والتجمعات المحيطة بها ،الأمر الذي يدعو �إلى بذل المزيد
من الجهد على �صعيد فر�ض القانون.
�إن تدن ��ي م�ست ��وى الخدمات ،ي�شي ��ر �إل ��ى �أن التمويل الذي
حظيت به �أبو دي�س لم يكن كافي ًا ،و�أن ح�صتها منه ال تعك�س
اهتمام ًا من م�ؤ�س�س ��ات ال�سلطة الوطنية يتنا�سب مع �أهمية
المنطق ��ة ،و�إن �أحد �أه ��م المعيقات لتطوي ��ر �أداء المجل�س
المحل ��ي هو نق� ��ص التمويل الذي ي�صل �إل ��ى حد التهمي�ش،
وه ��ذا ينعك�س �أي�ض ًا عل ��ى الخدمات المقدم ��ة للمواطنين،
فقد ظه ��رت خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية �أحياء جديدة
في المنطقة ال�شرقية للبلدة ولم تفرح حتى الآن بالخدمات
الأ�سا�سي ��ة ،وتحدي ��د ًا تعبي ��د �شوارعها والذي ب ��دوره يعيق
تقديم الخدمات الأخرى كالنفايات ال�صلبة و�شبكة المياه.
كم ��ا �أن ارتف ��اع مع ��دالت البطال ��ة وتدن ��ي م�ست ��وى الدخل
ي�ساه ��م في انت�شار ظواهر اجتماعي ��ة مر�ضية ،والعنف هو
مظهر م ��ن هذه الظواهر� ،إ�ضافة �إل ��ى �أن ذلك ي�ساهم في
تدن ��ي م�ستوى الجباي ��ة لعدم قدرة المواطني ��ن على الوفاء
بالتزاماته ��م المختلفة ،وكذلك غياب �سلطة القانون وعدم
القدرة على مالحقة المتخلفين عن الدفع.
�أبودي�س ،وجهه ��ا في الجدار وظهرها مطعون باال�ستيطان،
ومع ذلك تزخ ��ر بالحياة ب�أهلها وبجامعتها و�ضيوفها ،فهي
ح ّية تنب�ض بالتحدي والن�شاط ،وتت�أهب لمعانقة القد�س من
جدي ��د ،ف�أبودي� ��س و�أهلها ومنا�ضلوه ��ا ،الحافظون لذكرى
�شهدائه ��ا ،والأمناء على وعدهم لأ�سراها وجرحاها يثبتون
كل يوم �أنهم ي�سقطون رهانات االحتالل و�أذنابه على النيل
من عزيمتهم وبقائهم و�صمودهم .

املهند�س راجي زيدان
رئي�س البلدية

ب�ساط العنب و�أر�ض املراعي

تق ��ع مدينة بيت جاال �إلى الجنوب الغربي من مدينة
القد�س على بعد خم�سة كيلومترات .وترتفع المدينة
ع ��ن �سط ��ح البح ��ر ( )923مت ��ر ًا وتبل ��غ م�ساحتها
( )14307دونم ��ات ،اقتط ��ع منه ��ا م�ساح ��ة وا�سعة
وتتمي ��ز المدين ��ة بمناخه ��ا المعت ��دل حي ��ث تهط ��ل
عليه ��ا في ف�صل ال�شتاء كمي ��ات من االمطار ت�ساعد
في زراع ��ة الأ�شج ��ار المثمرة كالزيت ��ون والم�شم�ش
والعن ��ب .ويرجع �أ�صل ت�سمية بي ��ت جاال بهذا اال�سم
�إل ��ى اللغ ��ة الآرامي ��ة (ج ��اال) بمعنى ب�س ��اط العنب
(�أر� ��ض المراع ��ي ) ويبلغ ع ��دد �سكانه ��ا (15000
) ن�سم ��ة ويوج ��د فيها ثالث مدار� ��س حكومية و�ست
مدار� ��س خا�ص ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى مدر�س ��ة تتول ��ى
الإ�ش ��راف عليه ��ا و�إدارته ��ا وكال ��ة ت�شغي ��ل وغ ��وث
الالجئي ��ن (الأونروا) ،كما يوجد في المدينة المقر
الرئي�س ��ي لجامعة القد�س المفتوح ��ة وكذلك كليتان

جامعيت ��ان وهما كلي ��ة مجتمع طاليت ��ا قومي للتعليم
الفندق ��ي ،وكلية بيت لحم للكت ��اب المقد�س ويوجد
معه ��د الهوت ��ي (المعه ��د الإكليريك ��ي ) ال�سيمنير،
ومرك ��ز للتدري ��ب المهن ��ي ،و�أكاديمي ��ة بي ��ت لح ��م
للمو�سيقى ،بالإ�ضافة �إلى �ست ريا�ض �أطفال .ويوجد
في المدينة م�ست�شفى حكوم ��ي وم�ست�شفى الجراحة
التخ�ص�ص ��ي التاب ��ع للجمعي ��ة العربي ��ة ،وم�ست�شفى
الدب� ��س لل ��والدة وم�ستو�ص ��ف للأموم ��ة والطفول ��ة،
وع ��دد م ��ن الجمعي ��ات والم�ؤ�س�سات الأخ ��رى :وهي
م�ؤ�س�سة يميما للمعاقين عقلي ًا ،وم�ؤ�س�سة اليف جيت
للت�أهي ��ل ،وجمعي ��ة بيت الرج ��اء وجمعي ��ة �أ�صدقاء
المري� ��ض ،ومدر�س ��ة ال�شروق للمكفوفي ��ن ،وجمعية
دار ال�شي ��وخ ،وجمعي ��ة ال�سي ��دات لرعاي ��ة الطف ��ل،
وجمعية الإح�سان الأرثوذك�سية العربية ،وجمعية مار
نيقوالو�س للم�سنين ،وجمعية مار من�صور.
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تجارب ونجاحات

تجارب ونجاحات

تم عم ��ل بع� ��ض الأر�صفة لبع� ��ض ال�شوارع ف ��ي البلدة،
خا�ص ��ة و�سط البلدة ومنطق ��ة المدار�س ومدخل البلدة
لقد تم تجهي ��ز هذا الم�شروع نتيجة الم�شاكل واكتظاظ
وهي بطول ثالثة كيلومترات.
ال�سي ��ارات في و�سط البلدة ،حيث تم �شراء قطعة �أر�ض
محاذي ��ة و�إقامة الم�شروع عليها ،والذي لقي ا�ستح�سان ًا
 -2قطاع المياه:
وارتياح ًا من قبل الأهالي.
تم تمديد �أنابي ��ب للمياه وب�أقط ��ار مختلفة بلغت ()12
كيلومت ��ر ًا� ،شمل ��ت خطوط ًا �إ�ضافية لبع� ��ض الأحياء في تطوير متنزه البلدية و�إن�شاء حديقة
البلدة وكذلك خطوط ناقلة لأطراف البلدة.

بلدية بيت جاال :

مجمع �سيارات البلدية :

ت�أ�س�س ��ت بلدية بيت جاال ع ��ام ( )1912ويت�ألف المجل�س البلدي حالي ًا من ( )13ع�ضو ًا برئا�سة المهند�س
راجي زيدان .وتعتبر البلدية م�س�ؤولة عن تقديم الخدمات واالحتياجات اليومية للمواطنين ويعقد المجل�س
البلدي جل�ساته �أ�سبوعي ًا وتناط بالمجل�س ال�صالحيات المحددة بموجب قانون الهيئات المحلية رقم ()1
ل�سنة ( )1997با�ستثناء خدمة المياه وال�صرف ال�صحي وخدمة الكهرباء وخدمة جمع النفايات و�إدارتها.
وم ��ن الجدي ��ر ذكره �أن بلدية بيت ج ��اال تربطها عالقات �صداقة وتو�أمة مع عدد م ��ن المدن ال�صديقة في
�أوروبا و�أمريكا الالتينية نذكر منها -:
(محافظ ��ة ترنت ��و  Trentoالإيطالي ��ة ،ومدين ��ة �أوبرفيلي ��ه Aubervilliersالفرن�سي ��ة ،ومدينة
الكالي ��را La Caleraف ��ي الت�شيلي ،والن ��ادي العربي في الكاليرا برئا�س ��ة كر�ستيان �شهوان ،وبلدية
فرات ��زي Varazzeفي مقاطعة �سافون ��ا الإيطالية ،و�إعالن مبادئ مع بلدي ��ة ريجيو �إيمليا Reggio
 Emiliaالإيطالي ��ة ،ومدين ��ة �سانت ��ا ماريا دي ��ل م ��ار  – Santa Maria Del Marالبيرو،
وعالقات �صداقة بين بلدية بيت جاال وبلدية جرنوبل  Grenobleالفرن�سية ،ومدينة بيرج�ش جالدباخ
 Bergiseh Gladbachالألمانية ،ومدينة يينا  Jenaفي �ألمانيا).

بناء ثالثة خزانات مياه ب�سعة ( ) 2000متر مكعب.

تمت زراع ��ة �أ�شج ��ار جدي ��دة و�إقامة �سال�س ��ل و�أ�سوار
تم عم ��ل �شبكة ت�صريف لمياه الأمطار في بع�ض �شوارع داخلية ،بالإ�ضافة لإقامة مدرج في متنزه البلدية وبناء
البلدة وخا�صة و�سط البلدة.
وحدة �صحية في المتنزه البالغة م�ساحته ( )33دونم ًا،
كم ��ا تمت �إقامة حديقة �أطف ��ال البلدية وت�ضمنت �ألعاب ًا
و�ساحات للأطفال.
 -3قطاع الكهرباء:

�إنجازات المجل�س البلدي :
منذ عام ( )1998تم تنفيذ العديد من الم�شاريع الحيوية في مدينة بيت جاال ،ومنها� :شق وتو�سيع وتعبيد
ع ��دد من ال�شوارع وبناء �أر�صفة وجدران ا�ستنادية ،ترميم البل ��دة القديمة ،و�إ�ضافة طابق لمبنى البلدية،
و�إقامة حديقة ال�سالم العامة والتي ت�شمل حديقة �أطفال ،وبركة للطيور ،وحديقة للعائالت ،و�إن�شاء ن�صب
�شهداء الحرية واال�ستقالل.
وف ��ي عام ( )2009ت ��م افتتاح م�شروعين هامي ��ن وهما :المكتبة العام ��ة ومكتبة للأطف ��ال بالإ�ضافة �إلى
م�ش ��روع المركز المجتمعي متعدد الن�شاطات الفنية والثقافي ��ة واالجتماعية وم�شروع �إعادة ت�أهيل الملعب
البلدي و�إعادة ت�أهيل المنطقة ال�صناعية وبناء مدر�سة حديثة (مدر�سة المغتربين).
وفي عامي ( 2010و )2011تم �شق وتعبيد عدد من ال�شوارع في المدينة وكذلك تم ت�شطيب عيادة الأمومة
والطفول ��ة ف ��ي مبنى المجمع الطب ��ي العائد للبلدية .وت ��م ربط المنازل في حي كريم ��زان بخط المجاري
العام ��ة ال ��ذي تم �إنج ��ازه م�ؤخر ًا وهو الحي الوحيد ال ��ذي لم يكن فيه خط للمجاري ف ��ي المدينة ،وقامت
البلدية با�ستحداث مركز خدمات للجمهور في مبنى البلدية ،وهي ب�صدد �إنجاز دار للبلدية لتكون مركز ًا
لإدارة الم�ؤ�س�سات التابعة للبلدية من خالل المبنى المذكور.

طموحات وتحديات :
�إن المجل� ��س البلدي ي�سعى وال ي ��زال لإقامة م�شاريع ا�ستثمارية بق�صد الربح وت�شغي ��ل �أيدٍ عاملة من �أبناء
المدين ��ة ،وتنفيذ ذلك عن طريق ت�أ�سي�س �شركة ا�ستثمارية يتمكن من خاللها الم�ستثمرون من تنفيذ هذه
الم�شاري ��ع واال�ستف ��ادة منها وت�شجيع �أبناء المدينة في المهجر م ��ن الم�شاركة والم�ساهمة فيها .ومن هذه
الم�شاريع م�شروع مركز �سياحي وقرية حرفية �سياحية ،وم�شروع محطة با�صات ومركز تجاري.
و�إن �أه ��م العوائق وال�صعوب ��ات التي تواجه المجل�س والتي �أدت �إلى فقدان ج ��زء كبير من �أرا�ضي المدينة
ه ��و �إقام ��ة الجدار العن�صري الفا�صل والذي يبلغ طوله ( ) 8كيلومترات وقد عزل خلفه م�ساحة كبيرة من
أرا�ض زراعية والتي
الأرا�ضي الزراعية ،علم ًا ب�أن معظم الأرا�ضي الواقعة في المنطقة الم�صنفة (ج ) هي � ٍ
ت�شكل م�صدر دخل رئي�س لأبناء المدينة ،بالإ�ضافة �إلى ال�صعوبات المالية التي تواجهها البلدية نتيجة �شح
الموارد المالية ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي نمر بها.

 | 48جملة احلكم املحلي  -العدد  - 11كانون �أول 2011

�أطفال:

م�سرية تطوير وتنمية
ر�ضوان منا�صرة
رئي�س البلدية

تعاقب ��ت �إدارات مختلف ��ة عل ��ى بلدي ��ة بني نعي ��م ،كان
ل ��كل منها ن�صيب واف ��ر من العطاء وب�صم ��ات وا�ضحة
ف ��ي �سبي ��ل تطوي ��ر البلدي ��ة وخدماته ��ا للمواطني ��ن،
و�إدارة البلدي ��ة الحالية ا�ستلم ��ت الإدارة منذ انتخابات
ع ��ام ( )2005ووا�صل ��ت �إكم ��ال الم�سي ��رة ،التي تكللت
بمجموعة م ��ن الم�شاري ��ع والإنجازات ،جعل ��ت البلدية
ف ��ي طليعة البلديات من حيث ع ��دد الم�شاريع وتوزيعها
على القطاع ��ات المختلفة ،والت ��ي ي�ستفيد منها حوالي
( )23,000ن�سم ��ة وه ��م ع ��دد �س ��كان البل ��دة و�س ��كان
منطقة الم�سافر الواقعة خارج المخطط الهيكلي.

ومن �أهم هذه الم�شاريع :
�أوال :م�شاريع تطوير البلدية كم�ؤ�س�سة :
تم �إدخال عدد من �أجهزة الحا�سوب للبلدية على طريق
حو�سبة عم ��ل البلدية بالكامل وتطوير خبرات ومهارات
العاملين فيه ��ا من خالل ال ��دورات التدريبية والمهنية
وهيكل ��ة الموظفي ��ن بع ��د تطبي ��ق نظ ��ام العاملي ��ن في
الهيئات المحلية.
تو�سعة المخطط الهيكلي للبلدية ،حيث تمت الم�صادقة

على المخطط الهيكلي الجديد بم�ساحة ( )9557دونم ًا
وبزيادة( )%100عن المخطط ال�سابق.
تطوير �آلية طلب الخدمة ،وذلك بتجهيز مركز خدمات
الجمه ��ور ،حيث يتم تناق ��ل طلب الخدم ��ة المقدم من
المواطن من خالل الحا�س ��وب ويعمم الطلب على كافة
�أق�س ��ام البلدية لإبداء الر�أي بوا�سط ��ة �شبكة الحا�سوب
الخا�صة بذلك.

�شه ��د هذا القطاع تط ��ور ًا وتعميم ًا للخدم ��ة على نطاق
وا�س ��ع ،حيث ت ��م ا�ستبدال �شبكة الكهرب ��اء من �أ�سالك
�ألمني ��وم لكاب ��ل مع ��زول وب�أقطار تتنا�سب م ��ع الأحياء،
وتبدي ��ل كافة ال�ش ��وارع الرئي�سة وتركي ��ب وحدات �إنارة
جديدة وا�ستبدال جمي ��ع عدادات الم�شتركين بعدادات
الدفع الم�سبق وتركيب �سبل الحماية للعداد بتمويل من
�صندوق البلدية ،وامت ��دت الخدمة لت�شمل كافة منطقة
الم�ساف ��ر بتمدي ��د �شبكة كهرباء طوله ��ا ( )6000متر،
و�إن ��ارة ما يزي ��د على ( )150بيت ًا والت ��ي كانت م�صنفة
من المناطق المهم�شة وخا�صة �سكانها البدو.

 -4قطاع التعليم:

ت ��م ت�أ�سي�س موق ��ع للبلدية عل ��ى االنترن ��ت للتوا�صل مع
المواطني ��ن من خ�ل�ال الموقع وخا�ص ��ة المغتربين من
ه ��ذا القطاع �أخ ��د ن�صيب ًا واف ��ر ًا من الدع ��م والتطور،
�أهال ��ي البل ��دة ،حيث بلغ ع ��دد ال ��زوار ( )15000زائر
حيث تم ��ت �إ�ضاف ��ة ( )100غرفة درا�سي ��ة �ضمن بناء
خالل ال�سنوات الأخيرة.
مدار�س جديدة وغرف لمدار� ��س قائمة لتوفير وحدات
وتكلل التطوير في و�ض ��ع خطة ا�ستراتيجية للبلدة لمدة �صحي ��ة ومختب ��رات ،وكذل ��ك ت ��م تعبي ��د العدي ��د م ��ن
خم�س �سنوات ،مما جعل البلدية �ضمن البلديات القليلة �ساحات المدار�س واالنتهاء من م�شكلة الدوام الم�سائي
في المدار�س والتي كانت ت� ��ؤرق الأهالي و�أبناءهم ونال
التي �أنجزت مثل هذا الم�شروع.
هذا التطوير كافة مدار�س البلدة.
ثاني�� ًا� :إنج��ازات وم�شاري��ع البلدي��ة ف��ي مجال
البنية التحتية :

 -1قطاع الطرق :

 -5المرافق العامة:

افتت ��اح مكتب ��ة عامة (مكتب ��ة بلدية بني نعي ��م العامة)
لق ��د تم تعبي ��د حوال ��ي ( )20كيلومتر ًا ،م ��ن بينها �شق ع ��ام ( ،)2008التي تحتوي على ( )8000كتاب ومركز
ط ��رق جدي ��دة وتعبيدها و�إع ��ادة ت�أهي ��ل وتو�سعة طرق للحا�س ��وب مو�صول ��ة باالنترنت ومختب ��ر للإلكترونيات
وتعبيدها ،و�ش ��ق طرق جديدة وهي معدة للتعبيد خالل لطلبة المدار�س والباحثين وط�ل�اب الجامعات وكذلك
ال�سنوات القادمة بموجب الخطة اال�ستراتيجية.
ت�ضم قاعة مجهزة لالجتماعات والندوات.

�إن�شاء قاعة متعددة الأغرا�ض:
ه ��ذا الم�ش ��روع وال ��ذي �سيت ��م افتتاحه خ�ل�ال الأ�شهر
القليل ��ة القادم ��ة ،حيث بلغ ��ت تكلفت ��ه ()1,400,000
�شيق ��ل وتت�ضمن �ش ��راء الأر� ��ض والمبنى ،وال ��ذي تبلغ
م�ساحت ��ه ( )600مت ��ر مرب ��ع ،وكل ذل ��ك ت ��م بجه ��ود
ال ��وزارات وعل ��ى ر�أ�سه ��ا وزارة الحكم المحل ��ي و�أبناء
البلدة من مواطني ��ن وم�ؤ�س�سات ومغتربين .وعليه ال بد
من توجي ��ه �شكر خا�ص لكافة �أبن ��اء البلدة ،الذين كان
لهم جهد مميز منهم:
•عائل ��ة المرحوم �إبراهيم قا�س ��م الطرايرة – تبرع
( )3,5دونم لإقامة مدر�سة عربية.
•عائل ��ة الح ��اج ح�سي ��ن المنا�صرة – تب ��رع ()4,5
دونم لإقامة مدر�سة حيفا.
•�أبن ��اء المرح ��وم عي�س ��ى العم ��وري – تب ��رع ()3
دونمات لإقامة مدر�سة ال�شهداء.
•عائل ��ة المرح ��وم محم ��ود �صوالحة ،تب ��رع لإقامة
مدر�سة حيفا ( )51,000دينار �أردني.
•خال ��د وليد المنا�ص ��رة – تب ��رع ( )70,000دوالر
لم�شروع مجمع ال�سيارات.
وفي النهاية ،ال ي�سعنا في هذا المقام �إ ّال �أن ن�ؤكد لأهلنا
و�شعبن ��ا ب�أن نبقى جنده الأوفي ��اء ،و�أن نكون لبنة �صلبة
ف ��ي بناء دولتن ��ا العتي ��دة وعا�صمتها القد� ��س ال�شريف
وموا�صل ��ة كل جه ��ود البناء من �أجل ترجم ��ة ذلك على
�أر� ��ض الواقع ،حت ��ى نعي� ��ش با�ستقالل وحري ��ة وكرامة
كباقي �شعوب الأر�ض.
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التحديات التنموية للحكم
المحلي في فل�سطين

�سيدة العذارى وعرو�س �أبوملول
ف ��ي ال�شم ��ال ال�شرقي م ��ن رام اهلل وعلى بعد ()23
كيل ��و متر ًا تقع بل ��دة ترم�سعيا بم�ساح ��ة () 18000
ثماني ��ة ع�ش ��ر الف دون ��م وترتف ��ع ( )720متر ًا عن
�سط ��ح البح ��ر .وت�ستلقي ف ��ي �سهل ف�سي ��ح م�شم�س،
وت�سمى �أق�سامه الغربية والجنوبية مرج عيد �أو مرج
العذراى ،وذكرت في الع�ص ��ور الم�سيحية الأولى ب
( )Thormasiaوفي الع�صور المتو�سطة ذكرها
الأفرن ��ج  )Turbasia(.ت�شتهر ترم�سعيا تاريخي ًا
بالزيت ��ون والعنب والتين والل ��وز ،وتجاورها �أرا�ضي
قرى (المغير ،وجالود ،وقريوت ،و�سنجل ،والمزرعة
ال�شرقية ،و�أبو فالح).

م ��ع المغتربي ��ن حوالي ع�شرة الآف ن�سم ��ة �أكثر من
الن�ص ��ف في المهجر ،يوجد في البلدة مجموعة من
الخرب منها :خربة �أبو ملول ،وخربة ال�شيخ محمد،
وخرب ��ة عموري ��ة ،وخرب ��ة الرفيد .وق ��د ا�ستحدثت
فيه ��ا البلدية بعد قدوم ال�سلط ��ة لأر�ض الوطن عام
( )1997وت�ض ��م �أحد ع�شر ع�ضو ًا مع الرئي�س منهم
ع�ضوت ��ان م ��ن الإناث ،يوج ��د فيها ثالث ��ة مدار�س،
وهي :مدر�سة ذكور ترم�سعيا الثانوية ومدر�سة �إناث
ترم�سعي ��ا الثانوي ��ة والمدر�س ��ة الأ�سا�سي ��ة ،وكذلك
يوج ��د رو�ضت ��ان للأطفال وجمعي ��ة ن�سائي ��ة ونادي
ريا�ض ��ي للذكور ،كما يوجد م�ست�شف ��ى ويعمل ب�إدارة
الخدم ��ات الطبي ��ة الع�سكري ��ة و�صيدليت ��ان وبنكين
هما :بنك فل�سطين وبنك الإ�سكان.

ويوج ��د بها ثالث ��ة م�ساج ��د �أقدمها م�سج ��د ال�شيخ
�صال ��ح ،ث ��م م�سج ��د �أب ��و بكرال�صديق ،ث ��م م�سجد
عمر الفاروق .وكانت ت�ضم قب ��ور ًا و�أ�ضرحة �ضخمة
ف ��ي العهد الروماني ،في حي ��ن ت�أ�س�ست �أول مدر�سة
في القري ��ة �سن ��ة ( )1932والمجل�س الق ��روي �سنة
( )1953و�أول �شعبة بريد �سنة ( )1959عدد �سكانها

ومن خ�ل�ال تبرع �سخي من بع� ��ض �أهالي القرية تم
بن ��اء ثمانية غ ��رف �صفية لمدر�سة البن ��ات الثانوية
وثماني ��ة غرف لمدر�سة الذك ��ور الثانوية ،كما قامت
البلدي ��ة ببن ��اء �أربع غ ��رف �صفية لمدر�س ��ة الذكور
الثانوي ��ة و�أرب ��ع غ ��رف لمدر�س ��ة الإن ��اث الثانوي ��ة،
كذلك تبرع مغترب من �أهالي ترم�سعيا ببناء عمارة

نزح �أهل البلدة من خرب ��ة �أبوملول و�أنهم حجازيون
الأ�ص ��ل من بني م ��رة ،يوجد بها عين مي ��اه ال تكفي
ل�ش ��رب المواطني ��ن ،حي ��ث ا�ضط ��ر الأهال ��ي لحفر
الآب ��ار لجمع مياه الأمطار بال�شت ��اء ،و�أما الآن ف�إنها
ت�شرب من �سلطة مياه محافظة رام اهلل والبيرة.

حممد جميل ابراهيم
رئي�س بلدية ترم�سعيا

البلدية المكونة م ��ن ثالثة طوابق عظم على ح�سابه
الخا� ��ص و�ست ��ون ال ��ف دوالر �أمريكي لتكمل ��ة ت�أهيل
ال�ش ��ارع الرئي�س ��ي بالنخيل و�أعم ��دة الكهرباء ،و�أما
الن�صف الثاني قام الأهالي بت�أهيله بالنخيل و�أعمدة
الكهرب ��اء ،في حين (ت�شطيب) مبنى البلدية وعدت
ب ��ه وزارة الحك ��م المحلي بمبل ��غ (� )120ألف دوالر
�أمريك ��ي ،لكن تم (ت�شطيبها) م ��ن تبرعات البلدية
وبنف�س مق ��دار المبلغ المقدر ،وذل ��ك ب�سبب ت�أخير
قام ��ت البلدي ��ة بتعيي ��ن عم ��ال نظاف ��ة من ��ذ �سن ��ة المنحة ،حيث طلبت البلدية تحويل المبلغ الموعودة
( )2005وف ��ي البل ��دة مك ��ب نفايات �شرق ��ي البلدة به من وزارة الحكم المحلي لتعبيد ال�شوارع.
وعلى بعد ( )2كيلو متر.
وكم ��ا قام ��ت البلدي ��ة بتعبي ��د بع� ��ض ال�ش ��وارع في

البلدة من موازنتها الخا�ص ��ة وبالتعاون مع �صندوق
البلديات ،وبالتع ��اون مع م�صلحة مياه محافظة رام
اهلل والبي ��رة بتغيير ال�شبكة القديم ��ة ،مما �أدى �إلى
حفري ��ات بال�ش ��وارع جميعها وهي بحاج ��ة الآن �إلى
�صيان ��ة كامل ��ة .وقام ��ت �أي�ض� � ًا بت�أهي ��ل �شبكة طرق
للمناط ��ق الزراعية ،خا�صة المج ��اورة للم�سوطنات
المحيط ��ة ب�أرا�ض ��ي القرية ،حي ��ث �أن الم�ستوطنات
اقتطع ��ت �أكث ��ر من �أربع ��ة الآف دونم م ��ن �أرا�ضيها
ومن هذه الم�ستوطنات� :شيلو ،وعيدي عاد ،وراحيل.
وق ��د تم تعبيد ال�شارع ال ��ذي يربط �أرا�ضي ترم�سعيا
و�أب ��و ف�ل�اح والمغير وبط ��ول �أربعة كيل ��و مترات من
وزارة الحكم المحلي.

والبلدية تطمح في تعبيد كافة �شوارع البلدة ،خا�صة
بع ��د الحفري ��ات التي ج ��رت لتجديد �شبك ��ة المياه،
كذل ��ك بن ��اء (مدر�سة ذك ��ور ثانوية ومدر�س ��ة �إناث
ثانوي ��ة ،وقاع ��ة لمدر�س ��ة الإن ��اث الثانوي ��ة ،و�صالة
ريا�ضي ��ة مغلق ��ة ومتنزه للمواطني ��ن ،ومركز للدفاع
المدني يخدم المنطقة المحيطة بالبلدة).
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تحتل ق�ضاي ��ا المر�أة ب�شكل ع ��ام� ،أهمية خا�صة في
الح ��وار والفع ��ل التنم ��وي وف ��ي البح ��ث الأكاديمي
الفل�سطين ��ي ،وبالرغ ��م من هذا االهتم ��ام ف�إنه من
ال�صعب الحدي ��ث عن �إنج ��ازات ملمو�سة في مجال
حق ��وق و�أدوار ومكانة المر�أة الفل�سطينية .وال ي�شكل
قط ��اع الحكم المحلي الفل�سطين ��ي ا�ستثنا ًء في هذا
المجال ،فما زال التميي ��ز ملمو�س ًا لم�صلحة الرجل
ف ��ي مج ��ال الفر� ��ص والأدوار والمكان ��ة االجتماعية
والقدرات االقت�صادية وال�سيا�سية.

لتفعيل الم�شاركة� ،إ ّال �أن التجربة �أثبتت �أن الم�ساواة
بين الجن�سي ��ن في القانون ال تعني بال�ضرورة فر�ص ًا
مت�ساوية لكال الجن�سي ��ن ،فما زالت مجموعة كبيرة
من العوائق تقف حائ ًال دون تفعيل م�شاركة المر�أة.

وبع�ض هذه العوائق يمكن �إدراجها في �إطار الموروث
ال�سيا�س ��ي ،حي ��ث غل ��ب وم ��ا زال الطاب ��ع الأب ��وي
مدير عام وحدة النوع االجتماعي
والع�شائ ��ري عل ��ى الحرك ��ة ال�سيا�سي ��ة الفل�سطينية
بالرغم من ن�ضاالت وم�ساعي الن�ساء الفل�سطينيات
للم�شارك ��ة على ق ��در الم�ساواة ف ��ي الن�ضال الوطني على فر� ��ص للتعلم فهي تحتاج �إل ��ى جهود م�ضاعفة
وال ب ��د من الإ�ش ��ارة �إلى حداث ��ة تجربة الم ��ر�أة في الفل�سطيني ،وب ��رز ا�ستعداد في الحرك ��ة ال�سيا�سية ل�سد فراغ التجربة الحياتية العامة.
قط ��اع الحكم المحلي� ،س ��واء �أكان ذلك في حاكمية الفل�سطيني ��ة لالعت ��راف بحقوق الن�س ��اء �إلى جانب
هذا القط ��اع المتمثلة ف ��ي المجال� ��س �أم في هياكل الموروث ال�سيا�س ��ي ،و�إن �شبكة من العوائق الثقافية الح ّيز والحراك والف�صل بين
وبنى الهيئات المحلية �أم في الطواقم العاملة.
واالجتماعية واالقت�صادية تقف حائ ًال �أمام م�شاركة الجن�سين:
المر�أة في الحكم المحلي الفل�سطيني ولعل �أهمها:
وبالرغم من حيوي ��ة هذا القطاع من حيث الت�صاقه
ما زال ��ت المر�أة تحتاج �إلى مب ��رر مقنع من �أجل �أن
تتحرك خارج نطاق المنزل �إلى الم�ؤ�س�سات العامة.
المبا�شر مع المواطني ��ن ومعي�شتهم اليومية ،كذلك النظم الع�شائرية
ف ��ي تقديم الخدم ��ات والإدارة المجتمعية المحلية،
وه ��ذا م ��ا ي�ضغط على عملي ��ة م�شاركته ��ا في العمل
�ة
�
ي
ال�سيا�س
�ات
�
م
التنظي
�ار
�
ش
انت�
�ن
�
م
�م
�
غ
بالر
�إ ّال �أن البيانات ت�شير �إلى الآتي:
المجتمع ��ي وعلى اعتب ��ار �أن الهيئ ��ات المحلية تمثل
ّ
•و�صل عدد الع�ضوات في هيئات ومجال�س الحكم واالجتماعية المعا�صرة� ،إال �أن العالقات االجتماعية وتخ ��دم المجتمع برمته ،فهي مكون ��ة من الجن�سين
المحلي ع ��ام (� )2000إلى حوالي ( )63امر�أة ما زالت محكومة من القوى والنظم الع�شائرية ذات وتخدمهم ��ا مع� � ًا ،و�إذا بقي ��ت الم ��ر�أة �أ�سي ��رة من ��ع
من �أ�صل ( )3535ع�ضو ًا �أي بن�سبة ( .) %1.7ال�صبغ ��ة الأبوية ،والتي تحرم ح ��راك المر�أة خارج اخت�ل�اط الجن�سين فلي�س من ال�سه ��ل م�شاركتها في
نطاق المن ��زل وتبقيها ف ��ي �سياق ال ��دور الإنجابي ،هذه الأيام.
•االنتخابات المحلية عام (: )2005/2004
حيث �أن هذه النظم التي ال ترى في المر�أة �أبعد من
ً
•ح�صل ��ت المر�أة عل ��ى ( )537مقعد ًا محليا من
الأخت و�أالم والزوجة وربة البيت.
القدرات االقت�صادية:
�أ�صل (.)2732
•ن�سب ��ة الن�س ��اء في المراح ��ل االنتخابي ��ة الأربع الدور الإنجابي والحيز العام والخا�ص :م ��ن المع ��روف محدودي ��ة الم�ص ��ادر والفر� ��ص
ّ
كانت (.)%19
االقت�صادي ��ة والمالي ��ة لدى المر�أة ،علم� � ًا �أن عملية
•ن�سبة المر�شحات لم تتجاوز (.)%30
لي�س م ��ن ال�سهل على الم ��ر�أة �أن تمار� ��س حقها في الم�شاركة في التر�شيح النتخابات المجال�س المحلية
أعباء
ل
�رة
�
ي
أ�س
�
دامت
ما
�ط
�
ش
الن�
االجتماعي
�دور
�
ل
ا
•ن�سبة الم�شاركات في االقتراع تجاوزت (.)%50
تتطل ��ب الم�ساهمة المالي ��ة واالقت�صادي ��ة وهو غير
•ن�سب ��ة تر�شي ��ح وف ��وز الن�س ��اء ف ��ي الهيئ ��ات ال ��دور الإنجابي وال ��ذي يفتر�ض المجتم ��ع ب�أنه من متواف ��ر لدى �أغل ��ب الن�س ��اء وي�شكل عائق� � ًا �أ�سا�سياً
والمجال�س المحلية في المراحل الأربع تراوحت م�س�ؤوليته ��ا وحدها وي�ضع الم ��ر�أة �أمام خيارات �إما �أمام عملية التر�شح.
�أن تكون �أُم ًا ورب ��ة منزل و�إما �أن تكون �سيدة مجتمع
ما بين (.)%21-%17
ه ��ذه المعيق ��ات ،و�ضعت المر�أة �أم ��ام مجموعة من
�أو م�شاركة اجتماعية.
التحديات الواجب مواجهته ��ا والتغلب عليها لتفعيل
الم�شاركة الن�سوية:
م�شاركتها في الحكم المحلي الفل�سطيني ،ومنها :
م ��ن ناحي ��ة ت�ضمي ��ن القواني ��ن المنظم ��ة لعملي ��ة القدرات وفر�ص تكوين الذات:
•الخروج م ��ن الحيز الخا�ص �إل ��ى الحيز العام،
االنتخاب وت�شكي ��ل اللجان كذلك القانون الأ�سا�سي ،نتيج ��ة للتميي ��ز التاريخ ��ي �ض ��د الم ��ر�أة ،حرم ��ت
وما يت�ضمن ذلك من �أعباء وم�س�ؤوليات �إ�ضافية
الم�ساواة في الفر�ص ما بين الرجال والن�ساء ،وهذا الم ��ر�أة من تنمي ��ة مهاراتها في المج ��ال ال�سيا�سي،
وتح ��دٍ للعديد من الم�سلم ��ات المجتمعية والتي
بح ��د ذات ��ه حماية لحق ��وق الم ��ر�أة وفر�ص ��ة متاحة واالجتماع ��ي والإداري حت ��ى و�إن كان ��ت قد ح�صلت
تفتر�ض �أن المنزل هو مكان المر�أة.
حنان ام�سيح
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•ك�سر حاجز ذكورية الح ّيز االجتماعي والع�شائرية
م ��ن خالل البن ��ى والتنظيم ��ات المعا�ص ��رة ،التي
ت�ساع ��د الم ��ر�أة على مواجه ��ة حاج ��ز الع�شائرية
بالتنظيم المدني وبناء الذات وتنمية القدرات.
•الكوت ��ا ،وبالرغم من �أثارها االيجابية �إ ّال �أن تغيير
المعتقدات والم�سلكيات االجتماعية غير المتقبلة
لم�شارك ��ة الم ��ر�أة �أو الفار�ض ��ة عليه ��ا الم�شاركة
الجزئي ��ة من خالل فر�ض نظ ��ام يو�سع الم�شاركة
بم ��ا في ذلك نظ ��ام كوتا ي�ضم ��ن ( )%50لكل من
الجن�سي ��ن م�سن ��ود ًا في برام ��ج وتدخالت مدعمة
لم�شاركة المر�أة وم�ساندة لها في بناء قدراتها.
وبن ��ا ًء على درا�س ��ة هذا الواق ��ع ،قام ��ت وزارة الحكم
المحل ��ي بتطوير خطتها اال�ستراتيجي ��ة ،و�أُعتبر �إدماج
الن ��وع االجتماعي �أح ��د ركائز هذه الخط ��ة ،وانطالق ًا
م ��ن ه ��ذه الخط ��ة وبدع ��م مبا�شر م ��ن وزي ��ر الحكم
المحل ��ي والإدارة العلي ��ا في الوزارة تعم ��ل وحدة النوع
االجتماع ��ي في الوزارة عل ��ى �إدماج وت�ضمي ��ن ق�ضايا
النوع االجتماعي في كافة مجاالت عمل الوزارة بما في
ذلك ال�سيا�سات والخطط والبرامج والم�شاريع� ،إ�ضافة
�إلى التدخ�ل�ات الخا�صة ب�إدماج الن ��وع االجتماعي في
هيئات الحكم المحلي الفل�سطيني.
وبالرغم من هذه الم�ساعي ،ف� ��إن الم�شاركة الحقيقية
للن�س ��اء في الحكم المحل ��ي الفل�سطيني ال زالت تحتاج
�إل ��ى جه ��ود كافة الق ��وى ال�ساعية �إلى �إح ��داث التنمية
وبناء المجتمع الفل�سطين ��ي الديمقراطي ،ونحن نعمل
من �أجل �أن تكون ق�ضايا الم ��ر�أة في جوهرها �سيا�سية
وطنية اجتماعية ،ولي�ست ق�ضية خا�صة بالمر�أة منعزلة
عن الحراك التنموي الفل�سطيني ،لذلك عملت الوحدة
على مجموعة من التدخالت والمبادرات لعل �أهمها:
•تطوير وتعمي ��م ميثاق �شرف للمجال� ��س المحلية،
والذي يت�ضمن مجموعة المبادئ والقيم الم�ساندة
والمعززة لم�شاركة المر�أة.
•انج ��اح ملتقى النوع االجتماع ��ي والحكم المحلي،
وال ��ذي ي�سعى �إلى توحي ��د كافة الجه ��ود الداعمة
لم�شارك ��ة المر�أة و�إدماج الن ��وع االجتماعي ،حيث
يعمل الملتقى بم�شارك ��ة مجموعة من الم�ؤ�س�سات
الحكومية والأهلية والأطر ال�سيا�سية والأكاديميين
وي�سعى �إلى تطوير منظور وطني بق�ضايا المجتمع
م�ستجيب ًا للنوع االجتماعي على اعتبار �أن م�س�ؤولية
التغيير هي م�س�ؤولية م�شتركة للن�ساء والرجال في
العم ��ل التنم ��وي ،وي�سع ��ى �أي�ض ًا �إل ��ى توحيد كافة
الجهود الم�ؤ�س�ساتية؛ لدعم الن�ساء وتمكينهن من
الم�شاركة الحقيقية في قطاع الحكم المحلي.
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النوع االجتماعي

نماذج م�شرفة

رئي�سة بلدية عبوين ()2011-2005

ق�صة ا�صرار و نجاح

مرام الزهريي

وحدة النوع االجتماعي

ل ��م تتوقع المربية فاطمة �سحوي ��ل �أن تكون رئي�سة بلدية ،وعندما الحت فر�ص ��ة �إجراء االنتخابات المحلية
لع�ضوي ��ة المجل� ��س البل ��دي في بني زي ��د ال�شرقية ،لم تت ��ردد في تر�شي ��ح نف�سها انطالق ًا م ��ن قناعتها ب�أن
المجتمع لن يخذلها في خو�ض تجربة االنتخابات.
فاطم ��ة �سحوي ��ل ،رئي�سة بلدية عبوين في الفترة ما بين (� 2005إلى  ،)2011هي من مواليد عام (،)1945
در�ست في مدار�س القرية وتخرجت في مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية ،وعملت مدر�سة في قريتها و�أ�صبحت
مدي ��رة للمدر�س ��ة ،و�أتمت درجة البكالوريو�س ف ��ي �أثناء عملها ،من خالل الدرا�س ��ة بالمرا�سلة لدى جامعة
بي ��روت العربية في فرعيه ��ا “الإ�سكندرية ،وبيروت” ،وتقاع ��دت من م�سيرة التربي ��ة لتتر�شح لالنتخابات
المحلي ��ة وناف�ست ( )37مر�شح ًا ف ��ي منطقة بني زيد ال�شرقية ،وحازت على �أعل ��ى الأ�صوات ،و�أ�س�ست �أول
مجل� ��س بلدي لقريته ��ا التي كانت تتبع �سابق ًا لبلدي ��ة بني زيد ال�شرقية .وتعتبر تجرب ��ة غنية لأ�سرة متعلمة
ووال ��د كان يعد على ال�شيوخ المتدينين المعروفين ف ��ي القرية ،وهي �أ�صغر �أخواتها ال�سبعة ولها ثالثة �أخوة
كلهم �ساندوها في م�سيرتها االنتخابية.
دخل ��ت فاطمة االنتخاب ��ات بقرار �شخ�صي ،وت�شجيع جماعي ،كانت قب ��ل االنتخابات معينة لع�ضوية مجل�س
بل ��دي بني زيد ال�شرقية الذي ي�ضم ثالث ق ��رى ،وكان هناك رغبة جماعية في البلدة لت�أ�سي�س بلدية ،ف�أهل
البل ��د الذين يبل ��غ عددهم قرابة خم�س ��ة �آالف ن�سمة ،والأح ��زاب والعائالت دفعوا باتج ��اه �إن�شاء المجل�س
البل ��دي و�صوتوا لها بجر�أة وكثافة عاليتين وقالوا « :كلن ��ا بدنا ن�صوت لل�ست فاطمة» ،وهم بذلك يق�صدون
الم�سي ��رة التربوي ��ة لل�سيدة كمديرة مدر�سة ،حرك ��ة فتح كانت داعمة لأبعد حد ،حي ��ث خا�ضت االنتخابات
تح ��ت ا�س ��م قائمة الرئي�س الراح ��ل يا�سر عرفات ،ودعايته ��ا االنتخابية كانت من خ�ل�ال جل�سات ولقاءات
ميداني ��ة م ��ع النا�س ،حيث تنقلت من موقع لآخ ��ر بثقة عالية وحظيت ب�إجم ��اع المواطنين لأنها تحدثت مع
النا� ��س كم ��ا يعرفونها وتحمل ��ت م�صاريف حملتها االنتخابية م ��ن جيبها الخا�ص ،و�أظه ��رت التزام ًا كام ًال
ب»الأع ��راف والتقالي ��د» االيجابي ��ة في القرية ،ولم تتحدث ع ��ن نف�سها كـ»ن�سوية» و»جن ��در» ،حيث اعتبرت
�أن النا� ��س ال يحب ��ون هذا ويعتبرون ��ه فكر ًا غربي ًا ،ولم ترف ��ع �شعارات «تحرير الم ��ر�أة» �أو �شعارات �سيا�سية

اختي ��ار الأن�س ��ب والأف�ض ��ل والمالئ ��م لتنميتن ��ا
الفل�سطيني ��ة ،و�إن �إقن ��اع الآخري ��ن بتنمي ��ة ق�ضاي ��ا
الم ��ر�أة ال تت ��م بالتم ��رد ال�شدي ��د ب ��ل بالمحاجج ��ة
والإقناع وتعتقد �أن المر�أة ال تنجح ال بعادات و�أفكار
م�ست ��وردة م ��ن الخارج وال ب ��ر�أي وق ��ول الع�شيرة بل
م ��ن ذاته ��ا و�إنجازاته ��ا ف ��ي الأ�سا�س وم ��ن «العقل
الجماع ��ي» للم ��كان الذي نعي� ��ش فيه ،فه ��ذا العقل
�أحيان ًا ي�ساعدها ويعترف بها و�أحيان ًا ينكرها وينكر
عليه ��ا حقوقها ولكنها هي الأهم في تحريك وتدوير
هذا العقل.

للف�صي ��ل الذي دعمها ،ولم تطالب بحقوقها كامر�أة
�أو كن�سوي ��ة ب ��ل طرح ��ت نف�سه ��ا كام ��ر�أة ملتزم ��ة
�ساهمت ف ��ي تعليم البلد وتطوي ��ر المدر�سة وتنظيم
عالق ��ات الأ�سر والطالب وحماي ��ة العملية التعليمية
في القري ��ة وه ��ذا كان ر�صيدها الأ�سا�س ��ي� ،سمعت
الع�ش ��رات يقول ��ون هذا� ،إنه ��م ينتخبونه ��ا ل�سيرتها
الطويل ��ة كمعلمة ومدي ��رة ومربية ول ��م ي�صوتوا لها
كفتح وحما�س �أو جبهة �شعبية.

م�ش ��روع تدوي ��ر النفاي ��ات ال�صلبة ال ��ذي �أ�صبح في
مراحل ��ه النهائية الآن ،وقاموا بتنفيذ م�شروع ت�أهيل
ملعب لكرة القدم وم�شاريع �أخرى كثيرة .وكل ما تم
تنفيذه كان عبر الم�صاعب الكثيرة� ،إ ّال �أنها تجاوزت
عراقي ��ل الت�أ�سي� ��س وو�صلت �إلى �صناع ��ة القرار مع
وزارات وجه ��ات فل�سطيني ��ة متع ��ددة وجهات تمويل
خارجية ،كانت فترات ع�صيب ��ة لكنها مرت وحملت
�إنجازات كبيرة.

الأي ��ام الأولى بعد الفوز لم تك ��ن �سهلة بل �إنها كانت
مليئ ��ة بالتحديات و�أن واقع ًا �صعب� � ًا بانتظار ال�سيدة
فاطم ��ة ،لأنه لم يكن ف ��ي القرية�أ�ص�ل ً�ا بلدية وبد�ؤا
العم ��ل م ��ن ال�صف ��ر ،حي ��ث ا�ست�أجرت من ��زل �أحد
�أقربائه ��ا المغتربين وقاموا بطالئه و�إعادة ت�شطيبه
و�أو�صلوا له خط هات ��ف وفاك�س وو�ضعوا داخله �أثاث ًا
وم�ستلزمات مكتبية وب ��د�أوا بفتح ملفات و�سجالت،
وكانت هذه المهمات هي الأ�صعب عليهم حتى يكون
لديه ��م مرجعية معلوماتية ...وتطوروا �إلى �أن �أ�صبح
لديه ��م �صفح ��ة الكتروني ��ة خا�ص ��ة بالمجل� ��س على
االنترنت.

ل ��م تواجه فاطم ��ة �أي مقاومة من الرج ��ال ،بل على
العك� ��س الجميع تعامل معها باحترام لأنهم متعودون
عليها كونها مديرة �سابق ��ة للمدر�سة وهم «الرجال» تق ��ول فاطمة لنف�سها بع ��د هذه التجرب ��ة الغنية ...
حق� � ًا تعبت كثي ��ر ًا �إ ّال �أنني �سعيدة ج ��د ًا� ،سعيدة لما
�أولياء �أمور في مجل�س المدر�سة.
حققته� ،سعيدة بما عاي�شت� ..سعيدة �أن اطلعت على
�أع�ض ��اء المجل� ��س الرج ��ال احتج ��وا عل ��ى تحدي ��د تجارب و�شخ�صي ��ات ودوافع ونواي ��ا النا�س� ،سعيدة
ً
اجتماع المجل� ��س يوم الجمعة ع�ص ��را واقترحوا �أن لأنن ��ي جعلت م ��ن دار البلدية مكان ًا مهم� � ًا في حياة
يك ��ون كل ثالثاء بعد �صالة الع�ش ��اء فوافقت فاطمة ن�ساء القرية ،ي�أتين ويخرجن ويطالبن ويراجعن بال
ً
ً
ف ��ورا ولم يكن لديه ��ا م�شكلة باالجتم ��اع ليال ،حيث خوف �أو خجل� ،سعيدة لأنني مع الأخريات والآخرين
ي�ستمر االجتماع ل�ساعات طويلة.
نجحنا في تعزيز ثقافة ح�صول الن�ساء على حقوقهن
تن�ص ��ح فاطم ��ة كل ام ��ر�أة �أن تك ��ون ع�ض ��و ًا فاع ًال وعل ��ى ح�صتهن في الإرث لأنني كنت دائم ًا �أبث بين
ف ��ي مجتمعها المحلي �س ��واء في القري ��ة �أو المخيم الن�س ��اء والأهال ��ي �أن ع ��دم مطالبة الن�س ��اء بالإرث
�أو المدين ��ة ،و�أن تك ��ون فاعليته ��ا غي ��ر خارجة على والحقوق يعني تعطي�ل ً�ا لل�شرع الإلهي� ،سعيدة لأنني
الأ�صول المتعارف عليه ��ا محلي ًا فهي �ضد �أن نكتفي �أعطيت الن�ساء من خ�ل�ال وجودي كرئي�سة الفر�صة
بتحري ��ر الن�س ��اء م ��ن خ�ل�ال تمردهن عل ��ى القيم ليراجعن البلدي ��ة ممثالت عن �أ�سره ��ن و�أزواجهن
والأع ��راف والأ�ص ��ول المحلي ��ة لمعتق ��دات النا�س ،ورج ��ال عائالته ��ن وهو ما كان غير م�أل ��وف محلي ًا،
وتدعو�إل ��ى �أن تك ��ون عملي ��ة تحرير وتفعي ��ل المر�أة حي ��ث ال�شباب والرج ��ال هم الذي ��ن يراجعون دوما
م ��ن خالل االرتقاء بما هو داعم وم�ساند للن�ساء في الدوائر الر�سمية بينما تمكث الن�ساء في المنازل.
الثقافة المحلية واالجتماعية والدينية.
لق ��د علمتن ��ي التجرب ��ة �أن الحري ��ة ال تنف ��ع خ ��ارج

قريبها �أعفاها من دف ��ع الإيجار لمدة ثالث �سنوات
وه ��ذا �ساعده ��م عل ��ى الم�ض ��ي قدم ًا ،حي ��ث كانوا
ت�سع ��ة �أع�ض ��اء (امر�أت ��ان و�سبع ��ة رج ��ال) ،كان ��ت
فاطمة رئي�سة المجل�س ولديها نائب ولكن مع الوقت
تراجعت الأم ��ور وابتعد �أع�ضاء واقت ��رب �آخرون...
حورب ��وا كثي ��ر ًا لكنه ��م ا�ستم ��روا في العم ��ل وتنفيذ
الم�شاري ��ع مث ��ل بن ��اء مدر�س ��ة �أ�سا�سية ف ��ي القرية
وا�ستكمال �إعمار وبناء المدر�سة الثانوية ،كما نفذوا
م�شروع تعبيد واد البالط لتقليل الم�سافة بين البلدة وتق ��ول للطامحات للري ��ادة :لي�س كل م ��ا هو �أجنبي االلت ��زام ...وااللتزام هو البيئ ��ة ال�صحيحة لتحرير
ورام اهلل الت ��ي ت�صل �إلى ( )17كيلومتر ًا ،كما نفذوا ايجاب ��ي بالكامل �أو �سلبي بالكامل و�إن على الريادية الن�ساء وتح�صيل حقوقهن.
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قضايا

النوع االجتماعي

الهيئات المحلية في ظل الأزمة
المالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية

نماذج م�شرفة
احلاج �أحمد ديوان

عنوان ال�صمود والتحدي

رئي�س املجل�س القروي

عندم ��ا ت�أوي الطي ��ور �إل ��ى �أع�شا�شها �أثن ��اء ك�سوف
ال�شم�س ظهر ًا .وتع ��رف بفطرتها �أن هنالك �شذوذ ًا
ق ��د ح�ص ��ل و�أن الغ ��روب ال ي ��زال بعيد ًا.ويك ��ون لها
ال�شعاع ال�ضئيل الباقي هو م�صدر �أمل لعودة �سريعة
لنور الحياة وتظل تنتظر ال تنام .هكذا �أهل فل�سطين
يدرك ��ون بفطرته ��م� ،أن تنحيته ��م ع ��ن �أرا�ضيه ��م
وزرع الم�ستوطن ��ات عليه ��ا كان حدث ًا غريب� � ًا ولكنه
لي� ��س الغ ��روب و�إنما هو ح ��دث �شاذ ،وم ��ا ا�ستمرار
وج ��ود �أهل فل�سطي ��ن مطالبين بحقوقه ��م وديارهم
وم�ضحين ب�أرواحه ��م لأجلها� ،إ ّال م�صدر �أمل للعودة
�صبري غريب يت�أمل في ما �سيكون بعد
�إلى الديار والأر�ض وجميع الوطن.
حقيقة� ،أنه ال عيب �أن يكتب الإن�سان عن نف�سه وعن وبما �أن ل ��كل مواطن فل�سطيني ق�صة مع اال�ستيطان
وطن ��ه وعن بلده وع ��ن ع�شيرته �س ��واء �أكانت كبيرة وم�آ�سي ��ه ،ف�إن ل�صب ��ري ْغ َر ّي ْب ق�ص ��ة بطولة وتحدٍ ،
�أم �صغي ��ره ،بعي ��دة �أم قربي ��ة ،ما�ضيه ��ا وحا�ضرها بد�أت منذ عام ( )1980و�أخذت بعد ًا كبير ًا ومعاناة
تقدمه ��ا وت�أخرها ،ف�إظه ��ار الحقيقة واجب .وعليه� ،أكب ��ر حجم ًا وثقال م ��ن جميع ما ح�ص ��ل على �أر�ض
ل ��ي الفخ ��ر �أن اكتب عن بل ��دي ومعان ��اة �أهلها ،مما الوط ��ن ،بد�أت الحكاي ��ة عندما و�ض ��ع الم�ستوطنون
القت ��ه من ب�شاع ��ة مرور الج ��دار اللعين ال ��ذي بلع� ،أول بي ��ت م ��ن البي ��وت المتنقلة على �أر� ��ض مجاورة
واقتلع ،ودمر ،وزوى خلفه البيوت ونهب ثلث �أرا�ضي لأر� ��ض �صب ��ري ،حيث ب ��د�أت التحر�ش ��ات والزحف
باتجاه �أر�ضه وهنالك بد�أت المعركة الحقيقية.
قرية بيت اجزا.
وعا� ��ش في كنف �أبوين اعتا�ش ��ا على الزراعة وتربية
الموا�ش ��ي كباقي �أه ��ل القرية .وعن ��د النكبة الأولى
ع ��ام ( )1948فقد �صب ��ري حنان الأموم ��ة ،وتربي
يتي ��م الأم �إلى �أن ترعرع في معي ��ة والده وعمته �إلى
�أن ج ��اءت النكبة الثانية لعام ( ،)1967حيث �أ�صبح
رج�ل ً�ا يهت ��م ب�ش�ؤون �أهل ��ة وبيت ��ه و�أر�ض ��ه ،وا�ستمر
الو�ض ��ع �إل ��ى ع ��ام ( )1980عندم ��ا ب ��د�أت الهجمة
اال�ستيطانية الب�شعة في جميع �أنحاء الوطن ،خا�صة
في �ضواحي القد�س.

الأ�س ��رى .وكما تابع �صب ��ري �أي�ض ًا م�س ��ار ًا ثالث ًا من
خالل المحكم ��ة الإ�سرائيلية العلي ��ا وقد �سخر لهذه
الق�ضية العديد من المحامين العرب واليهود ولمدة
ع�شري ��ن عام� � ًا ،الأم ��ر ال ��ذي ا�ستنزف م ��ن الحاج
�صب ��ري كل ما يملك من مال ،رغ ��م الدعم الب�سيط
ال ��ذي كان ي�أت ��ي م ��ن هن ��ا وهن ��اك .وكل محاوالت
االغ ��راءات بال�شيكات المفتوح ��ة التي كانت تعر�ض
علي ��ه لإخراجه من بيته قد باءت بالف�شل ،وتحطمت
على �صخرة �صمود وتحدي الحاج �صبري...

وحت ��ى نكون من�صفين في الكالم ،علينا �أن ال نن�سى
دور ال�سلطة الوطنية في دعم ال�صمود لهذا الموقف
امتداد ًا من المرحوم الرئي�س الراحل يا�سر عرفات
�إلى يومنا هذا ،فوزي ��ر الحكم المحلي د .خالد فهد
القوا�سمي لم يتوان عن زيارة القرية ،حيث كان �أول
لقاءاته زيارة بيت الحاج �صبري والجلو�س والحديث
المط ��ول مع ��ه و�أوفى بم ��ا وعد به من دع ��م للقرية،
بي ��ت المواط ��ن �صب ��ري غري ��ب محاط ��ا والت ��ي تحت ��اج �إل ��ى الم�ساع ��دة واالهتم ��ام والدعم
فهنال ��ك عل ��ى �أر�ض ه ��ذا الوطن الجري ��ح المكلوم
الدائم.
وف ��ي و�سط ��ه بال ��ذات ولي�ست بعي ��د ًا ع ��ن الأق�صى بالأ�سالك العالية.
المب ��ارك وفي الريف المقد�سي وف ��وق �سل�سلة جبال وا�ستمر الزحف اال�ستيطاني على ما م�ساحته ( )60معالي وزير الحكم المحل ��ي وهو يزور مجل�س قروي
بيت �أجزا بعد �أن تفقد بيت الحاج �صبري غريب
القد� ��س .وعل ��ى على قمة �أح ��د جبالها وال ��ذي يبلغ دونم ًا من �أر�ض �صبري
ارتفاع ��ه ع ��ن �سط ��ح البح ��ر ()820مت ��ر ًا والمطل
غري ��ب �إل ��ى �أن ابتلع البيت ف ��ي داخ ��ل الم�ستوطنة وال نن�س ��ى �أي�ض ًا ال ��دور االكبير الذي ق ��ام به ورعاه
على ال�ساح ��ل الفل�سطيني تقبع قرية بيت اجزا ذات
وال ��ذي ن ��راه �أمامن ��ا ف ��ي ال�ص ��ورة ،حي ��ث و�ضعت قديم� � ًا وال ي ��زال دولة رئي�س ال ��وزراء الدكتور �سالم
االمت ��داد التاريخي القديم الذي ل ��م يعرف بزمن.
على مدخل ��ه بوابة حديدي ��ة مزودة بنظ ��ام مراقبة فيا� ��ض من �إعطاء قرية بيت اجز جل اهتماماته في
وف ��ي مركزها القديم وفي �أح ��د بيوتها القديمة ولد
الكترون ��ي ومربوط م ��ع القيادة الع�سكري ��ة في بيت الزيارات المتكررة.
(�صب ��ري محمد �أحم ��د ْغ َر ّي ْب) في ع ��ام ()1939
من
�شر�سة
�ة
�
م
مقاو
هناك
كان
�ل
�
ب
المقا
�ي
�
ف
و
�ل،
�
ي
�
إ
وكان ��ت �أول محطة ينزل بها ه ��و بيت الحاج �صبري
قبل �شباب القرية وعلى ر�أ�سهم �صبري غريب ،حيث غ َر ّي � ْ�ب وقد ا�شتملت هذه الزيارات م�صاحبة الوفود
كانوا يغيرون على الم�ستوطنة التي �أطلق عليها ا�سم الأجنبي ��ة على الم�ست ��وى الرفيع وعق ��د الم�ؤتمرات
(جفع ��ون هحد�شا) �أي الجي ��ب الجديدة وا�ستمرت ال�صحفية في بيت �صبري غريب.
المقاوم ��ة في ظ ��ل اعتقاالت يومية ل�شب ��اب القرية،
ومنها اعتقال الحاج �صبري اعتقا ًال �إداري ًا في �سجن دولة رئي�س الوزراء يتحدث الحاج �صبري غريب في
النق ��ب لمدة �ست ��ة �شهور خرج �ضم ��ن �صفقة لتبادل �إحدى زياراته لبيت اجزا
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يطل ��ق عل ��ى الم ��ال م�سمى ع�ص ��ب الحي ��اة ،وذلك
لأهميتة البالغة في تلبية الحاجات وتحقيق المنافع،
وهو ما �ساهم في تطوير العلوم المالية وذلك لعظم
حج ��م الأم ��وال المملوك ��ة وبالتالي عظ ��م المنافع،
ويعتب ��ر المال عن�ص ��ر ًا رئي�سي ًا م ��ن عنا�صر االنتاج
ح�سب و�صف علماء االقت�صاد له.
وقب ��ل ت�أ�سي�س ال�سلط ��ة الوطني ��ة الفل�سطينية كانت
الحكوم ��ات المتعاقبة على احت�ل�ال فل�سطين ،تقوم
بت�سخي ��ر الم�صادر المالية ل�صال ��ح تلك الحكومات
المركزية ،الت ��ي قامت بجباي ��ة ال�ضرائب والر�سوم
م ��ن المواطني ��ن وتهمي� ��ش دور الهيئ ��ات المحلي ��ة
و�إ�ضعافها وعدم ر�صد المخ�ص�صات لتلك الهيئات.
وبعد ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية في العام
( ،)1994و�إن�ش ��اء وزارة الحك ��م المحل ��ي �أخ ��ذت
على عاتقه ��ا دعم الهيئات المحلي ��ة من خالل منح
ال�صالحيات الوا�سعة وتخ�صي�ص الموازنات المالية
لكل هيئة محلية ح�س ��ب ت�صنيفها ،ومن الوا�ضح �أن
الهيئ ��ات المحلية تعتمد ف ��ي �إدارة �ش�ؤونه ��ا المالية
وتغطي ��ة نفقاته ��ا على م�ص ��ادر متع ��ددة � :ضرائب
ور�س ��وم تتم جبايتها ب�ش ��كل مبا�شر من قبل الهيئات
المحلي ��ة نف�سه ��ا ،و�ضرائ ��ب تت ��م جبايته ��ا من قبل
ال�سلط ��ة المركزي ��ة ممثلة ب ��وزارة المالي ��ة لح�ساب
الهيئات المحلية مث ��ل �ضريبة الأمالك ،مقابل هذه
الجباي ��ة تخ�ص ��م الحكوم ��ة المركزية ن�سب ��ة مئوية
مقاب ��ل نفقاته ��ا ،وبعده ��ا تحوله ��ا وزارة المالي ��ة
للهيئ ��ات المحلي ��ة وم ��ن ث ��م ت�ص ��ادق عليه ��ا وزارة
الحك ��م المحلي عل ��ى �شكل موازنة للهيئ ��ة المحلية،
والم�ساع ��دات الخارجي ��ة والأجنبي ��ة وجمعي ��ات
()NGOSع ��ن طري ��ق تنفي ��ذ بع� ��ض الم�شاريع
الحيوي ��ة مثل �شق الطرق وتعبيده ��ا ،وبناء خزانات
المياه ،و�شب ��كات ال�صرف ال�صح ��ي ،...وقد قامت
بع� ��ض الهيئ ��ات المحلي ��ة ب�إقام ��ة م�شاري ��ع حيوي ��ة
بال�شراكة مع القطاع الخا�ص من �أجل تغطية نفقاتها
والم�ساهمة الحقيقية في خل ��ق التنمية المحلية� ،إ ّال
�أن جباي ��ة الموارد المالية غي ��ر منتظمة وتعاني من
�صعوب ��ات تتمثل في ع ��دم تج ��اوب المواطنين عند
جم ��ع ال�ضرائب والر�س ��وم المبا�شرة وع ��دم تحويل

�أو ت�أخير تحويل ه ��ذه الأموال في �أغلب الأحيان من
قب ��ل وزارة المالية �إل ��ى الهيئات المحلي ��ة في حالة
ال�ضرائب غير المبا�شرة ،ويالحظ �أي�ض ًا �أن الن�سب
المخ�ص�صة للهيئات المحلية من واردات ال�ضرائب
مح ��دودة ،حي ��ث �أن ال�سلط ��ة المركزي ��ة ا�ستقطعت
لنف�سها جزء ًا من الواردات ،وتوزع ح�ص�ص الهيئات
المحلية وفق الن�سب التي تقررها ال�سلطة المركزية.
وح�سب ت�أكيد عدد كبير من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الهيئات
المحلي ��ة ،فق ��د عانت معظ ��م الهيئ ��ات المحلية من
عج ��ز مالي كبي ��ر ب�سبب ع ��دم ت�سدي ��د المواطنين
التزاماته ��م ،وع ��دم تحويل م�ستحق ��ات الهيئات في
مواعيدها م ��ن قبل وزارة المالي ��ة ،وقيام االحتالل
الإ�سرائيل ��ي ب�إت�ل�اف وتخري ��ب المراف ��ق العام ��ة
وال�شوارع �س ��واء بالجرف والق�صف والحرق لمعظم
م�شاري ��ع البنى التحتية ،مم ��ا �أدى �إلى خ�سائر مالية
ي�صعب تجاوزها في فترة ق�صيرة.

باج�س بني �شم�سة

العالقات العامة والإعالم

بالعال ��م في الع ��ام ( ،)2008والتي �ألق ��ت بظاللها
على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية نتيجة عدم التزام
الدول الأجنبي ��ة والعربية بت�سدي ��د ح�صتها ل�صالح
موازن ��ة ال�سلط ��ة الوطنية الفل�سطيني ��ة ،الأمر الذي
�أثر بدوره على ت�سديد التزامات ال�سلطة ككل ،وعلى
موازن ��ات الهيئات المحلية التي كانت تعاني من �شح
الأم ��وال المخ�ص�صة له ��ا ،لكي تقوم تل ��ك الهيئات
بالوفاء بالتزاماتها �إتجاه الوطن والمواطن ،خا�صة
وعلي ��ه ،ف� ��إن قط ��اع الحك ��م المحلي ف ��ي فل�سطين ،و�أننا على �أعتاب �إقامة الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة
يعتم ��د ب�ش ��كل كبي ��ر عل ��ى ال�سلط ��ة المركزي ��ة من فوق ترابنا الوطني.
الناحي ��ة المالية ،ف�ض ًال عن �أن جزء ًا كبير ًا من بقية
نفقات الهيئات المحلي ��ة تتم تغطيته من م�ساهمات وف��ي ظ��ل م��ا تعاني��ه الهيئ��ات المحلي��ة من
وتبرعات الدول المانحة .وب�شكل عام يعتبر االعتماد م�ش��اكل مالي��ة ف�لا بد م��ن القي��ام بخطوات
على العائدات غير ال�ضريبية لتمويل الإنفاق المحلي تقلل من تلك المعاناة وهي كالآتي:
في فل�سطين عالي� � ًا مقارنة مع الدول الأخرى� ،سواء
•اعتم ��اد خط ��ة ا�ستراتيجي ��ة تنموي ��ة لم ��دة ال
المتقدمة منها �أم النامية.
تق ��ل عن خم�س �سن ��وات ،وا�ش ��راك المواطنين
والقطاع الخا�ص فيها.
وكم ��ا ت�شير �أبع ��اد الموازن ��ة العامة لع ��ام ()2010
•العم ��ل على تقليل االعتماد على م�صادر المالية
الحكم
ال�صادرة عن وزارة المالية ،ب�أن ن�سبة وزارة
الخارجية ،للو�صول �إلى االكتفاء الذاتي.
المحل ��ي ق ��د بلغ ��ت (� )106,828,500شيقل بن�سبة
•العم ��ل على زي ��ادة الإيرادات ع ��ن طريق �إقامة
مئوي ��ة ( ،)%0.887ف ��ي حين �أن ه ��ذه الن�سبة عام
م�شاري ��ع تنموي ��ة ،وتقليل النفق ��ات العامة قدر
( )2009بلغ ��ت( � )82, 758 ,000شيق ��ل بن�سب ��ة
الإمكان.
( ،)%0.630وف ��ي ع ��ام ( )2008كانت ن�سبة وزارة
•الرقاب ��ة الإداري ��ة والمالي ��ة ،للتقلي ��ل من هدر
الحك ��م المحل ��ي(� )102,274,000شيق ��ل بن�سب ��ة
الم ��ال العام �سواء بالف�س ��اد الإداري والمالي �أو
الجه ��ل بالأنظمة والقواني ��ن المعمول بها داخل
( ،)%0.787بم ��ا يدل ��ل عل ��ى �أنه لم يح ��دث تطور
م�ؤ�س�ساتنا.
ُيذك ��ر عل ��ى موازن ��ة وزارة الحكم المحل ��ي ،كما لم
•توعية المواطني ��ن ب�أهمية ت�سدي ��د التزاماتهم
تذك ��ر الموازن ��ة ن�سبة الإنف ��اق العام عل ��ى الهيئات
اتج ��اه الهيئ ��ات المحلي ��ة ،لكي تق ��وم الهيئات
المحلية.
المحلي ��ة بدورها في خدم ��ة الوطن والمواطن،
بال�شكل الأف�ضل والالئق بهما.
وبع ��د �أن تفجرت الأزمة المالية العالمية ،التي حلت
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قضايا

قضايا

د� .شريف م�صباح �أبو كر�ش
ع�ضو جمل�س بلدي ال�سموع

ه ��ذه اال�ستراتيجي ��ة لتفعيل عم ��ل المجال�س البلدية بالم�شاري ��ع الت ��ي �س ��وف تنفذ كل �سن ��ة .ومن خالل
في فل�سطين �أكتبها بناء على تجربتي كع�ضو مجل�س الموازنة ي�ضع المجل�س للرئي� ��س �سقف ًا لل�صرف في
بلدي /ال�سموع ،حيث ق�سمت هذه اال�ستراتيجية �إلى كل بند بحيث ال يتجاوزه.
ثمانية محاور �أ�سا�سية وفق الآتي.:
�أما الموازنة في البلديات الحالية فهي وهمية ومبالغ
بها ،مما يعني اعتم ��ادات مفتوحة للرئي�س يت�صرف
�أو ًال� :إدارة الجل�سات
بها كيفما ي�شاء ومن دون خطة عمل �سنوية.
تعد �إدارة جل�سات المجل�س البلدي من �أهم االعمال وعلي ��ه فالأم ��وال التي ت�أت ��ي من ال�صن ��دوق البلدي
الإداري ��ة ف ��ي البلدية ،وم ��ن �أهم واجب ��ات الرئي�س مرتبط ��ة بالإيرادات وبالتالي فال معنى للمبالغة في
والمجل�س ،فهي التي تعك� ��س خطة العمل الأ�سبوعية الموازنة ،والأهم والأ�سا�س هو تفعيل الجباية.
لموظفي البلدية ،لذا البد من تطبيق الآتي:
.1
.2

.3
.4
.5

1االجتماع مرة كل �أ�سبوع على الأقل.
2الدع ��وة �إلى االجتماع من خ�ل�ال جدول �أعمال
مح ��دد وع ��دم مناق�ش ��ة �أي �أمور خ ��ارج جدول
الأعمال ،بخا�ص ��ة القرارات الهامة التي يحتاج
المجل�س للتداول فيها مع المواطنين.
�3إي ��راد ق ��رارات ال�ص ��رف ف ��ي ج ��دول الأعمال
وو�ضع تقرير مالي مف�صل عن و�ضع البلدية في
الدعوة لكل اجتماع.
4الحر�ص عل ��ى كتابة محا�ض ��ر الجل�سات وعدم
خروج الأع�ضاء قبل قراءتها والت�صديق عليها،
وذلك لح�سم �أي خالف في الم�ستقبل.
5تنفي ��ذ م�ضمون الم ��ادة القانوني ��ة ،التي تن�ص
عل ��ى �إقال ��ة ع�ض ��و المجل�س البلدي عن ��د تغيبه
لأرب ��ع م ��رات متتالي ��ة ،وذل ��ك لما يك ��ون لهذا
الغي ��اب من ت�أثير �سيء على دور وعمل المجل�س
البلدي.

ثانياً :موازنة البلدي.

ثالثاً :تنظيم الو�ضع المال.
يع ��د الو�ض ��ع المال ��ي كارثي ًا ف ��ي البلدي ��ات الحالية
وذلك للأ�سباب الآتية.
.1

.2

.3
.4

تع ��د موازن ��ة البلدي ��ة م ��ن �أه ��م واجب ��ات الرئي�س
والمجل� ��س ،فهي الت ��ي تعك�س خطة ال�ص ��رف لل�سنة
.5
المقبل ��ة ،وتحدد �أه ��م الم�شاريع الواج ��ب تنفيذها
وكلفتها فيكون المجل�س والمواطنون على دراية تامة
.6
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1غي ��اب �أي ��ة رقابة حقيقي ��ة من قب ��ل الرئي�س �أو
المجل� ��س عل ��ى ال�صن ��دوق ،مما يبق ��ي فواتير
معلق ��ة لم تدف ��ع ل�سبب �أو لآخ ��ر� ،أو يتم �إدخال
واردات �إلى ال�صندوق ويتم قطعها من الديون،
مما يجعل الو�ضع المالي فو�ضوي ًا.
2ال�ص ��رف الم�سب ��ق قبل �ص ��دور الق ��رارات من
المجل� ��س وف ��ي بع�ض الأحي ��ان قب ��ل تقديم �أي
فواتي ��ر ،مما يجعل �صرف الق ��رارات تح�صي ًال
حا�ص�ل ً�ا ،ويعقد عملي ��ة �إدارة الو�ض ��ع المالي،
وهذه في نظري من �أعظم م�شاكل البلدية.
�3سحب الأم ��وال من الجباة لدف ��ع الفواتير ومن
دون الم ��رور عل ��ى ال�صن ��دوق ،مما ي� ��ؤدي �إلى
فو�ضى مالية عارمة.
4ع ��دم ت�سلي ��م الأم ��وال م ��ن قب ��ل الجب ��اة �إل ��ى
ال�صن ��دوق ب�صفة دوري ��ة واحتفاظهم بها لمدة
طويلة.
5عدم وجود ج ��داول دقيقة للجباي ��ة ،مما ي�ؤدي
�إلى االجتهادات الخا�صة من الجباة والرئي�س..
6ع ��دم الجباي ��ة م ��ن قب ��ل �أ�صح ��اب الدي ��ون

المرتفع ��ة ،وعدم اتخ ��اذ الإج ��راءات الالزمة
لحفظ حق البلدية.
7 .7ع ��دم تفعي ��ل دور الحو�سبة في البلدي ��ة و�إجبار
الموظفي ��ن عل ��ى االلت ��زام بالقانون ف ��ي جميع
المعامالت المالية في البلدية ،و�إدخالها يومي ًا
�إلى المحا�سب.
�8 .8أخذ ق ��رارات ت�ؤدي �إل ��ى �أعباء مالي ��ة من دون
تقدير عواقبها.
9 .9المبالغة في تقدير البدل المادي للرئي�س بما ال
يتنا�سب مع حجم الواردات.

رابعاً :اللجان
تع ��د اللج ��ان ع�ص ��ب المجل� ��س البل ��دي وم ��ن دون
تفعيل عمل اللجان يك ��ون القرار �أحادي ًا والم�س�ؤولية
مركزي ��ة ،وال �شك �أن الف�شل الحالي في عمل اللجان
يتحمل ��ه كل م ��ن المجل�س والرئي� ��س ولأ�سباب كثيرة
�س�أحاول الإ�ضاءة عليها.
• �ضرورة �أن ال يكون الع�ضو في �أكثر من لجنتين.
•�إعط ��اء اللج ��ان الحق في من يري ��دون التعامل
معه من خارج المجل�س.
•و�ض ��ع خطة عمل ل ��كل لجنة م ��ع برنامج وا�ضح
للن�شاطات ال�سنوية مع التكاليف المالية وتنفيذ
الخطة بحذافيرها من الرئي�س بعد �إقرارها في
المجل�س.
•المحا�سب ��ة الفورية للجان الت ��ي ال تقوم بعملها
وعدم �إتباع �سيا�سة «التطني�ش».
•عدم تجاوز اللجان في �أي من الأمور من ناحية،
وعدم ال�سماح للجان بتجاوز المجل�س من ناحية
�أخرى.

خام�ساً :الأ�شغال والهند�س.

•ال يوجد ف ��ي �أغلب الم�شاري ��ع درا�سات وا�ضحة
للكلفة قبل البدء بها.
•�أغلبي ��ة الم�شاري ��ع تج ��ري م ��ن دون ا�ست ��دراج
عرو� ��ض �أو بعرو�ض �صوري ��ة (ال تمكن المجل�س
م ��ن الإحاطة بتفا�صيلها) ،م ��ع العلم �أنه توجد
نماذج ملزمة تلزم الرئي�س با�ست�صدار قرارات
مجل�س للموافق ��ة على �أي ا�ست ��دراج عرو�ض �أو
مناق�صة.
•�ضع ��ف الرقابة عل ��ى الم�شاريع لعدم وجود فني
يراقب هذه الأ�شغال..
•عدم وجود �آلية لتحديد الأولويات في الم�شاريع،
فهن ��اك م�شاري ��ع مواف ��ق عليه ��ا م ��ن المجل�س

ل ��م تنف ��ذ وم�شاريع ت�أت ��ي �إلى المجل� ��س ب�صفة
م�ستعجلة وتج ��د طريقها الفوري للتنفيذ .يعني
بالمخت�صر ال خطة للبلدية بالن�سبة للم�شاريع.
•الإهم ��ال الت ��ام عن ��د تنفيذ بع� ��ض الأعمال في
البلدة ،فقد تبق ��ى بع�ض الحفريات والردميات
لأ�شهر �أو ل�سنوات من دون �إزالتها.

�ساد�ساً :الم�شتريات.

1 .1عر� ��ض عرو� ��ض الأ�سع ��ار عل ��ى المجل� ��س
والم�صادقة عليها بقرار منه.
2 .2عدم ال�سماح لأي كان بال�شراء.
3 .3تنظي ��م الم�ستودع البلدي وو�ضع جرده �سنوية /
ن�صف �سنوية لممتلكات البلدية.

�سابعاً :عمال المياومة.

• تمري ��ر م�صروف ��ات العمال وقد ت ��م تخفيفها،
لكن لم يتم الق�ضاء عليها نهائي ًا.
• وج ��ود فائ�ض في العمال (يج ��ب �إعداد درا�سة
وا�ضحة للحاجات)..
• عدم وجود رقابة فعلية على العمال ودوامهم.

ثامناً :الموظفون.

• البلدي ��ة تق ��وم ب ��كل الأعم ��ال ما ع ��دا مراقبة
العمال ،والجباة ،وال�سائقين.
• البلدية ال تق ��وم بمتابعة المخالفات (االعتداء
عل ��ى ال�ش ��وارع ،رم ��ي الأو�س ��اخ والمي ��اه ف ��ي
ال�شوارع  ،)...وال ت�ضع خطة جيدة لل�سير.
• ح�ص ��ر ا�ستخ ��دام الآليات البلدي ��ة في مهمات
بلدية فقط.
• الموظفون ال يلتزم ��ون بالأعمال الموكلة �إليهم
رغم ب�ساطتها ،وال يهمهم �إال البدل عن الأعمال
الإ�ضافية (التي هي غير موجودة �أ�ص ًال).
• وج ��ود جو من التوتر في البلدية بين الموظفين
�أنف�سه ��م وبينهم وبين الرئي� ��س والأع�ضاء ،مما
ي�ساهم في تعطيل العمل البلدي.

و�أخي ��ر ًا لكي يكون العمل البل ��دي ناجح ًا ال ينبغي �أن
يقي ��م م�شاريع هنا وهناك ،ب ��ل �أن يتم التركيز على
الم�شاري ��ع الت ��ي تبرز الوج ��ه الجمي ��ل للبلدة(بيئية
وتنظيمي ��ة) و�أن يت ��م الحر� ��ص عل ��ى �إن�ش ��اء �إدارة
راقي ��ة تتبع �أحدث الو�سائل العلمية لكي ت�أتي البلدية
الالحقة فال تجد فو�ضى عارمة.

مدين ��ة القم ��ر «�أريح ��ا» حباه ��ا اهلل بنعمة المي ��اه منذ
�أقدم الع�صور ،بينابيعها المترامية على �أطراف وداخل
المدينة �أ�شهرها نبع عين ال�سلطان ونبع العوجا ،عو�ض ًا
عن �ش ��دة الحر التي تغ ��زو �صيفها .فق ��د ُعرفت مدينة
�أريحا ب�أنه ��ا مدينة زراعية من الدرج ��ة الأولى ،بجودة
خ�ضراواتها وحم�ضياتها لت�شهد على غزارة مياهها.

نبذة عن المدينة :
تتمي ��ز مدينة �أريح ��ا بخا�صية مميزة كونه ��ا تقع في ما
ي�سمى وادي الأردن بجان ��ب البحر الميت ،وهي اخف�ض
بقعة على الأر� ��ض ( )400متر تحت �سطح البحر والتي
ُعرفت فيها �أق ��دم الح�ضارات في العالم .وتبلغ م�ساحة
المدين ��ة ( )45كيل ��و مت ��ر ًا مربع ًا .مناخه ��ا �شبه قاحل
،حار جاف �صيف ًا ومعتدل البرودة �شتاء .ومعدل �أق�صى
درجة حرارة هي ( )45درجه مئوية في ف�صل ال�صيف.
ومعدل مياه الأمطار هو ( )150مليمتر ًا في ال�سنة.

م�صادر المياه :
تتمي ��ز مدين ��ة �أريح ��ا بوفرة م�ص ��ادر المي ��اه فيها ومن
�أهمه ��ا نبع عين ال�سلطان ،الذي يعتبر الم�صدر الرئي�س
لمي ��اه ال�ش ��رب والزراعة ،حي ��ث �أن ( )%40من �أرا�ضي
�أريحا المزروعة يتم ر ّيها من مياه هذا النبع .وهو �أي�ض ًا
م�ص ��در مهم للأغرا�ض المنزلي ��ة لكل من مخيمي عين
ال�سلطان وعقبة جبر المحيط ��ة بالمدينة ،والبلدية هي
الجه ��ة الم�س�ؤولة ع ��ن �إدارة هذا النب ��ع .وقوة تدفق نبع
عي ��ن ال�سلط ��ان تقريب ًا ثابتة عل ��ى مدار ال�سن ��ة بتراوح
ب�سي ��ط بي ��ن ال�صيف وال�شت ��اء وبمع ��دل حوالي ()660
مت ��ر ًا مكعب� � ًا ف ��ي ال�ساعة على م ��دار ال�سن ��ة .ومياه نبع
عي ��ن ال�سلطان من �أجود �أن ��واع المياه في فل�سطين وهي
�صالحة لل�شرب ح�س ��ب معايير منظمة ال�صحة العالمية
وح�سب المعايي ��ر الفل�سطينية .وعل ��ى الرغم من جودة
المياه �إ ّال �أن البلدية قام ��ت بعمل مختبر للمياه لمراقبة
ج ��ودة المياه والت�أكد م ��ن �سالمتها م ��ن الم�صدر حتى
و�صوله ��ا �إل ��ى الم�شت ��رك .وهنال ��ك �شبكت ��ان للمياه في
مدين ��ة �أريحا وهما� :شبك ��ة مياه ال�شرب وه ��ذه ال�شبكة
ت ��م ت�أهيلها من ��ذ حوالي ت�س ��ع �سنوات وه ��ي عبارة عن
�شبكة م ��ن موا�سير الحدي ��د المجلفن ب�أقط ��ار مختلفة
وهنالك �أربعة خزانات ب�أحجام مختلفة و�سعة كل خزان
( )4000متر مكعب تعمل على تزويد المياه لكافة �أنحاء
المدينة.

�سهى �سدر
مديرية �أريحا

�شبكة مياه الري :في منت�صف عام ( )2006تم االنتهاء
من عمل �شبكة مياه الري ،حيث كانت ت�ستخدم القنوات
المك�شوف ��ة وتم ت�شغيل النظ ��ام الجديد الذي يعمل على
�ض ��خ المياه ع ��ن طريق م�ضخ ��ات ل�شبكة م ��ن موا�سير
البولوثيلين وتوزيع المياه و�إي�صالها للمزارعين �أ�صحاب
حقوق المياه ب�ضغط اليقل عن اثنين بار.
الري الجدي ��د بالطريقة الجديدة متطور جد ًا
�إن نظام ّ
ويعمل عل ��ى توفير كميات كبيرة م ��ن المياه ،التي كانت
الري المك�شوف ��ة نتيجة التبخر
تذهب هدر ًا ف ��ي قنوات ّ
ال�شدي ��د ونتيجة ال�سيالنات من خالل �أر�ضيات وجوانب
القنوات القديمة .وقد بلغ �إجمالي المياه المنتجة من نبع
عين ال�سلط ��ان للعام ( )5781600 ()2009متر مكعب
وذلك بنا ًء على قيا�سات �سلطة المياه الفل�سطينية والتي
تقول ب�أن نبع عين ال�سلطان ينتج ( )660متر ًا مكعب ًا في
ال�ساع ��ة الواحدة .كما �أن ن�سب ��ة ح�صة مياه ال�شرب من
�إجمالي نبع عي ��ن ال�سلطان هي () %47,6ون�سبة ح�صة
الري (.)%52,4
مياه ّ

�أزمة ال�صيف وا�ستهالك المياه :
ونح ��ن نعي� ��ش �أزم ��ة ال�صي ��ف وم ��ا ه ��و مع ��روف ع ��ن
ح ��رارة �صيف �أريح ��ا وزيادة الطلب عل ��ى المياه ونظر ًا
لخ�صو�صي ��ة �أريح ��ا وحاجتها للماء ب�ش ��كل مختلف عن
باق ��ي الم ��دن والمناط ��ق الفل�سطينية ،حي ��ث �أن معدل
ا�سته�ل�اك الفرد في �أريحا ي�صل في �أ�شهر ال�صيف �إلى
( )350لتر ًا لكل �شخ�ص في اليوم الواحد وهذا المعدل
هو الأعلى بين المدن الفل�سطينية التي ال يتجاوز معدلها
( )80لت ��ر ًا لكل �شخ� ��ص يومي ًا بل �إن مع ��دل ا�ستهالك
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قضايا

قضايا
•انخفا� ��ض ت�ساقط مي ��اه الأمطار في ال�سن ��وات القليلة
الما�ضي ��ة و�أي�ض� � ًا المناطق المحيط ��ة المرتفعة والتي
كان ��ت تزيد م ��ن ارتفاع من�س ��وب المياه ف ��ي نبع عين
ال�سلطان.
•ازدياد ملوحة مياه الآبار الجوفية.
•انخفا� ��ض �سعر الكوب �أدى �إلى ن�شوء عادات �سلبية في
ا�ستخ ��دام المي ��اه والمحافظة عليها ،حي ��ث �أن معدل
�سعر كوب المياه الواحد في منطقة �أريحا �شيقل واحد
لكل مت ��ر مكعب ،مقارنة ب( � )5.8شيقل/متر مكعب
ف ��ي منطق ��ة نابل� ��س و(� )6.4شيقل /مت ��ر مكعب في
منطقة رام اهلل و�أربعة �شواقل /متر مكعب في منطقة
بيت لحم.
•الخط ��وات الت ��ي اتخذتها البلدي ��ة نحو ح ��ل الم�شكلة
خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية:

ال�شخ� ��ص ف ��ي �أريح ��ا يقت ��رب من ثالث ��ة �أ�ضع ��اف معدل
اال�سته�ل�اك ح�س ��ب موا�صف ��ات منظمة ال�صح ��ة العالمية
وال ��ذي حددت ��ه بي ��ن ( )150-120لتر ًا لل�شخ� ��ص الواحد
في الي ��وم .ومع ازدي ��اد عدد ال�س ��كان والتو�س ��ع الح�ضري
للمدينة ازداد التناف�س على المياه بين القطاعين الزراعي
والمنزلي ،مما �أدى �إلى تفاوت في توزيع الح�ص�ص المائية
بين المناطق الجغرافية.
حم�ل�ات �إر�شادي ��ة للمواطني ��ن لزي ��ادة الوعي في
تنفيذ الخطة ال�سنوي ��ة لتر�شيد اال�ستهالك في قطع المياه
عن معظم مناطق المدينة لي ًال من ال�ساعة الحادية ع�شرة
ولغاي ��ة ال�ساع ��ة الخام�س ��ة والن�صف �صباح� � ًا .للتقليل من
ن�سب ��ة الفاق ��د م ��ن المياه عن طري ��ق الت�س ��رب وال�سرقات
والتعديات.

الأزمة الحالية للمياه �...أ�سبابها والخطوات

تر�شيد ا�ستهالك المياه في المدينة.

خ�ل�ال ال�سنوات الخم� ��س الما�ضية ا�ضط ��رت بلدية �أريحا
المتخذة لحل الم�شكلة :
لتغيي ��ر االتفاقية الم�شتركة مع لجن ��ة مخيم عين ال�سلطان
ال�صعوب ��ة الكبرى التي واجهتها بلدي ��ة �أريحا في ال�سنوات بزي ��ادة ن�سب ��ة المي ��اه لال�ستخ ��دام المنزل ��ي وف ��ي الع ��ام
القليلة الما�ضية هي نق�ص المياه خا�صة في �أ�شهر ال�صيف ( )2010و�صلت الزيادة �إلى ( )%58لال�ستهالك المنزلي،
نتيج ��ة اال�ستهالك العالي للمياه وازدياد الطلب والم�صادر مما �أثر على اال�ستهالك الزراعي.
المحدودة للمياه.

وقد تعددت الأ�سباب الأخرى للأزمة وهي :
•ازدي ��اد الطل ��ب عل ��ى المي ��اه نتيج ��ة �آالف الزائري ��ن
وال�سياح الذين يزورون المدينة وي�ستخدمون المرافق
العامة «حوالي مليون �سائح خالل ال�سنة «.
•االزدياد الطبيعي لل�سكان.
•الترتيب ��ات والخط ��وات الجدي ��دة المتعلق ��ة باتفاقية
ال�س�ل�ام بين الفل�سطينيي ��ن والإ�سرائيليي ��ن في العام
( )1994عندم ��ا اختيرت �أريحا وغ ��زة لتكون �أول من
يقيم فيه ��ا العائ ��دون الفل�سطينيون والق ��وات الأمنية
الفل�سطيني ��ة ،وم ��ا ت ��زال �أريح ��ا واحدة م ��ن المراكز
الرئي�سة لل�سلطة الوطني ��ة الفل�سطينية ،حيث ت�أ�س�ست
العديد م ��ن المع�سكرات الأمنية والأكاديمية ُ
ال�شرطية
في ال�سنوات القليلة الما�ضية.
•الأ�شخا� ��ص من خ ��ارج المدين ��ة الذين يملك ��ون بيوتاً
لق�ض ��اء فت ��رات العط ��ل في �أريح ��ا والذي ��ن ي�صنفون
كمقيمين ر�سميين في �أريحا.
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حلول تت�ضمن المتطلبات الفنية :

•زيادة التعرفة الحالية للمياه.
•�إعادة ت�أهيل الآبار الحالية.
•حفر �آبار جديدة وعميقة.
المعالجة.
•�إعادة ا�ستخدام المياه العادمة
َ
•الزراعة باالعتماد على مياه الأمطار.
•ن�شرات �إر�شادية للمواطنين ال�ستهالك المياه.
•تح�سين م�صادر المياه و�شبكات توزيع المياه.
•وقد ت�ضمنت الحلول �أي�ض� � ًا م�شاريع مقترحة لتح�سين
م�صادر المياه و�شبكة توزيع المياه.
•م ��ن هنا نج ��د �أن الواج ��ب الوطني والدين ��ي قد طال
الم�س� ��ؤول والمواطن(الم�ستهل ��ك) عل ��ى ح ��د �سواء،
وال ��ذي يحت ��م عل ��ى كل منهم ��ا ع ��دم ادخ ��ار ال�سب ��ل
الكفيل ��ة للمحافظة على هذه النعم ��ة والتي هي مظهر
من مظاه ��ر الرفاهي ��ة للمواطن والتقليل م ��ن الأزمة
الحالية .

ا�ستن��اد ًا �إلى قانون الطف��ل الفل�سطيني رقم
( )7ل�سن��ة ( ،)2004ف���إن الم��ادة (: )1
من الأح��كام العام��ة تعرف الطف��ل ب�أنه كل
�إن�س��ان ل��م يت��م الثامن��ة ع�ش��رة م��ن عمره.
ويهدف �إل��ى االرتقاء بالطفولة في فل�سطين
بما لها م��ن خ�صو�صيات ،حي��ث �شرح القانون
مف�ص ًال الأحكام العامة ،والحقوق الأ�سا�سية
الحق��وق الأ�سري��ة ،والحق��وق ال�صحي��ة،
والحقوق االجتماعي��ة ،والحقوق الثقافية،
والحق��وق التعليمي��ة ،والح��ق ف��ي الحماية
و�آليات الحماية وتدابير الحماية ،ومعاملة
الأطفال الجانحين.
والم ��ادة ( : )70تقول ين�ش�أ بمقت�ض ��ى هذا القانون
مجل�س ي�سمى (المجل�س الأعلى للأمومة والطفولة)
تك ��ون ل ��ه ال�شخ�صي ��ة االعتباري ��ة وي�ص ��در قانون� � ًا
بت�شكيل ��ه وتنظيمه وتحدي ��د اخت�صا�صات ��ه .المادة
( :)71ويخت� ��ص المجل�س بمتابع ��ة الجهود الالزمة
لرعاي ��ة الأمومة والطفولة وحمايتها ،وجدير بالذكر
�أن هن ��اك تعدي�ل ً�ا لقان ��ون الطف ��ل ،لك ��ن ل ��م يقره
الرئي�س بعد.
ه ��ل �أن ��ت والدة جي ��دة �أو �أن ��ت والد جي ��د؟ هل �أنت
الطبي ��ب و ال�شرط ��ي والمعل ��م وال�صدي ��ق لطفلك؟
ه ��ل تق ��دم لأطفالك الأف�ض ��ل ؟ ه ��ل تعطيهم حرية
االختيار والقرار في �أمور حياتهم ؟ هل؟؟هل؟؟؟.
�إن خ�صو�صي ��ة الطف ��ل الفل�سطين ��ي ،ت�أت ��ي م ��ن
خ�صو�صي ��ة هذا ال�شعب وق�ضيته ،وبما �أننا نحن من
ي�صنع جيل الغد ب�أيدينا ونحدد �شكل م�ستقبل الوطن
والأجي ��ال القادمة – �إنها م�س�ؤوليت ��ي وم�س�ؤولية كل
�إن�سان يعي�ش على تراب هذا الوطن فنحن من ي�شيد
المدار�س لنعلم �أطفالن ��ا المناهج التي نقدمها لهم
ونح ��ن من يحدد ن ��وع الملب�س والم� ��أكل ونوع المناخ
والبيئة التي تحيط به ؟؟ فلماذا ال ن�أخذ م�س�ؤولياتنا
الج�سيم ��ة عل ��ى محمل الج ��د وندع ال�ضمي ��ر يحفز
لك ��ي ن�سرع الإنج ��از الذي ي�سم ��و ب�أطفالنا وب�أطفال
�أطفالنا – �أنتم تزرعون لي�أكل الوطن.
كيف تجعل طف ًال باكي ًا ي�ضحك؟؟

الطفل ،لأن الطف ��ل واحتياجاته ال تنتظر و�أي�ض ًا لأن
�إ�سرائي ��ل كدولة محتلة قد وقع ��ت على ميثاق حقوق
الطف ��ل ،لك ��ن بالن�سب ��ة لأطف ��ال الفل�سطينيين فهي
ورقة بي�ضاء...

�إن الطفولة من العجائب والأ�سرار التي لم يخترقها
عق ��ل الكبار ،فه ��ي عوالم مبدعة وخالق ��ة ونقية لم
تت�ش ��وه بعد ب�أف ��كار و�أنم ��اط وقوال ��ب معظمها تافه
والباق ��ي القليل مم ��ل لدرجة �أنه ي�شغ ��ل ّحيز تفكير
الحيز
الطف ��ل ب�ل�ا معنى ب ��د ًال م ��ن �أن يوظف ه ��ذا ّ
للإب ��داع .ولمكاف�أة ه ��ذا الكائ ��ن والمحاولة لدعمه و�إن العمل على �أجن ��دة حقوق الطفل تكون بالتوازي
و�إ�سناده فقد و�ضع ��ت القوانين الدولية ومنها ميثاق مع ر�صد العنف على الطفل الفل�سطيني واالنتهاكات
الإ�سرائيلية لحقوق الأطفال الفل�سطينيين.
حقوق الطفل.
�أعدت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تقرير ًا التفاقية الأدوات المع��دة لمراقب��ة تطبي��ق ميث��اق
الأم ��م المتح ��دة لحق ��وق الطف ��ل ف ��ي كان ��ون الأول الطفل هي :
( ،)2010تح ��دد وتظهر مالءمة وعدم مالءمة هذه 1 .1التقري ��ر المع ��د م ��ن قب ��ل ال�سلط ��ة الوطني ��ة
الفل�سطينية.
الوثيقة مع خ�صو�صية الطفل الفل�سطيني.
2 .2دلي ��ل تطبيق حق ��وق الطفل ب�ش ��كل مف�صل من
فب ��ادرت وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة بالتع ��اون م ��ع
(.)Unicef
م�ؤ�س�س ��ات �إنق ��اذ الطف ��ل – المملك ��ة المتح ��دة 3 .3واله ��دف اال�ستراتيج ��ي ه ��و وج ��ود م�ؤ�س�س ��ات
و�صن ��دوق الأم ��م المتحدة للأطف ��ال (اليوني�سيف)
دولي ��ة قوي ��ة وفاعلة ومراقب ��ة وداعم ��ة لتنفيذ
�أولوي ��ات ما اتفق عل ��ى العمل علي ��ه من ثغرات
بجمع م�ؤ�س�سات حكومية وغي ��ر حكومية وم�ؤ�س�سات
من قبل الم�ؤ�س�سات الوطنية الحكومية المتمثلة
�إن�ساني ��ة وحقوقي ��ة ذات عالق ��ة ،وذل ��ك لمناق�ش ��ة
ف ��ي ال ��وزارات كل ح�س ��ب مج ��ال تخ�ص�ص ��ه
نتائ ��ج وتو�صي ��ات التقرير الوطن ��ي لل�سلطة الوطنية
والم�ؤ�س�سات الدولية وم�ؤ�س�سات (العمل المدني
الفل�سطيني ��ة ح ��ول تنفي ��ذ اتفاقية الأم ��م المتحدة
والحقوقي والإن�ساني) ،فمث ًال في قطاع ال�صحة
لحقوق الطفل في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة.
تعم ��ل وزارة ال�صحة ووزارة التربي ��ة والتعليم.
وف ��ي قط ��اع الحماي ��ة تعم ��ل م�ؤ�س�س ��ات العمل
وذل ��ك لإلق ��اء ال�ض ��وء عل ��ى الإنج ��ازات الرئي�س ��ة
المدني وحقوق الإن�سان مع ال�شرطة وغيرها.
لل�سلط ��ة الوطني ��ة ف ��ي مج ��ال تطبيق ميث ��اق حقوق
الطف ��ل ،وتحدي ��د الأولويات لبدء العم ��ل على �أر�ض �أم ��ا وزارة الحك ��م المحل ��ي فقد ح ��ددت عملها في
الواقع من �ضمن الثغرات والتو�صيات ومناق�شة هذه مج ��ال الم�شارك ��ة ،كما �أن له ��ا دور ًا مهم� � ًا ورئي�سي ًا
الأولوي ��ات حتى تترجم �إل ��ى �سيا�سات وطنية تهدف في مج ��ال المواءم ��ة البيئية وت�أهي ��ل المباني لذوي
ل�سد الثغ ��رات الموجودة حالي ًا ،حيث من الم�ؤمل �أن الإعاقة من �أطف ��ال وكبار ،حيث �أن مجل�س التنظيم
ت�صبح هذه ال�سيا�سات الخطوط العري�ضة لتدخالت الأعل ��ى �أ�ص ��در العدي ��د م ��ن الق ��رارات والتعامي ��م
م�ستقبلي ��ة للم�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة والأم ��م المتح ��دة ف ��ي ه ��ذا المج ��ال ،كما عمل ��ت ال ��وزارة م ��ع نقابة
المختلف ��ة ف ��ي مجال حق ��وق الطفل وف ��ق الأولويات المهند�سي ��ن على ورق ��ة موا�صفات ت�أهي ��ل المباني
الوطنية.
(مدار� ��س ،وم�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة ،ومب ��انٍ عام ��ة،
ومراف ��ق �صحي ��ة ،ومراف ��ق عامة...وغيره ��ا)� ،إن
االقتراح في تحديد �أولويات الثغرات لبدء العمل بها
هناك تقاطعات في التنفيذ في جميع القطاعات من
كل ح�سب اخت�صا�صه في قطاعات التعليم والحماية
قبل مختلف الم�ؤ�س�سات لذا وجب التعاون والتن�سيق
وال�صحة والم�شاركة والإعاقة.
لعدم هدر الجهود واالزدواجية.
والجدي ��ر بالذك ��ر �أن العمل عل ��ى التو�صيات لميثاق
�أما بالن�سب��ة لقطاع الم�شارك��ة للأطفال في
حقوق الطف ��ل الفل�سطين ��ي ،هي حاج ��ه ملحة لأننا
قطاع الحك��م المحلي فيتمثل ف��ي عدة �أمور
عل ��ى م�شارف �إعالن الدول ��ة و�إن �أهم ما نبد�أ به هو

ر�شا �سليمان

العالقات العامة والإعالم

�أهمها:
 1 .1ت�شكيل مجال�س محلية للأطفال ،ت�ساعدها في
بل ��ورة �شخ�صية الأطف ��ال وم�شاركتهم في �صنع
القرار بما يخ�ص الطفولة في واقعها المحلي.
2 .2تمرك ��ز الأن�شط ��ة والخدم ��ات ف ��ي الم ��دن وال
يوجد في المناطق المه�شمة ب�سبب قلة الموارد
وبالتالي محدودية الأن�شطة الالمنهجية.
 3 .3حري ��ة التعبي ��ر ،حيث ال ي�ؤخ ��ذ ر�أي الطفل في
الأم ��ور الت ��ي ت�سير حياته مثل اختي ��ار مدر�سته
ون�شاطات ��ه ...ال ��خ ،فالق ��رار للبالغي ��ن م ��ع �أن
الم ��ادة ( : )12ف ��ي ميث ��اق الطف ��ل تق ��ر ل ��ه
الم�شاركة وحقه في التعبير.
4 .4الم�صلح ��ة الف�ضل ��ى – هل مجم ��وع الخدمات
المقدمة للطفل كلها ت�صب في م�صلحته �أو ًال �أم
م�صلحة الأ�سرة �أو ًال؟.
5 .5م�شاركة الطفل في و�سائل الإعالم ،حيث يمكن
تحدي ��د عمر الطف ��ل للم�شاركة بي ��ن ()18-6
�سنة.
6 .6التوعية ب�شكل عام بكل حقوقه واالنتهاكات التي
يتعر�ض لها.
�أه��م الثغ��رات الت��ي �سيعمل عليه��ا في مجال
الم�شاركة :
ه ��ي الم�شاركة وحرية التعبي ��ر ومنها يتفرع ال�صحة
والتعلي ��م والإعالم والترفيه والقان ��ون ،بالتعاون مع
الم�ؤ�س�سات المعنية بالم�شاركة.
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قضايا

قضايا
ا�ستخدام �أجهزة ومعدات ومرافق االت�صاالت.

وعلي ��ه هن ��اك �أن�شط ��ة تق ��وم به ��ا الهيئ ��ات
المحلي ��ة للأطف ��ال ف ��ي مج ��ال الم�شارك ��ة
منها:
•نف ��ذت بلدية الزبابدة يوم م ��رح وفرح لمناه�ضة
العن ��ف الأ�سري بم�شاركة �أكث ��ر من ( )300طفل
وطفل ��ة من �أبن ��اء البل ��دة ،ا�شتملت عل ��ى م�سرح
وغن ��اء وت ��م تق�سي ��م الأطفال لث�ل�اث مجموعات
نفذت ن�شاطات منف�صلة وناق�شت مو�ضوع العنف.
•�شارك ( )15طف ًال من �أطف ��ال بلدية الخليل في
مخيم ب ��الأردن ا�شترك ��ت فيه �سب ��ع دول ،بهدف
التعرف على �أهم المناطق التاريخية وال�سياحية.
•�أنجز مجل�س بلدي �أطفال رام اهلل دورة القيادات
ال�شاب ��ة والعم ��ل التطوع ��ي بم�شارك ��ة �أكث ��ر من
ع�شري ��ن طالب� � ًا وطالب ��ة م ��ن مدار� ��س المدينة
و�أع�ضاء مجل�س بلدي الأطفال في رام اهلل.
•انته ��ت بلدي ��ة القرارة م ��ن المرحل ��ة الأولى من
بناء مرك ��ز ثقافي للمر�أة والطف ��ل ،حيث يحتوي
على م�ساحات خ�ضراء و�ألعاب ترفيهية للأطفال
وحدائق ،ويهدف �إلى تعزي ��ز دور المر�أة والطفل
كونهم ��ا �شريح ��ة مهمة في المجتم ��ع ،وذلك عن
طري ��ق برام ��ج و�أن�شطة تثقيفي ��ة وتوعوية بدرجة
�أولى وتطويرية تنموية ثاني ًا.
•اختتام مخيم (�أنا �أقر�أ ،و�أكتب ،و�ألعب في مراكز
البلدي ��ة في الخلي ��ل) ،حيث �ش ��ارك فيه ()150
طف ًال ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �شارك ال�شبابية.
ه ��ذا بالإ�ضافة �إلى ( )11مجل�س ًا �شبابي ًا محلي ًا يتبلور
دوره ��ا و�أهميتها في دعم وم�سان ��دة الهيئات المحلية
الت ��ي �شكلتها ،من خالل تعمي ��ق الم�شاركة المجتمعية
والعمل الطوعي...الخ.
وبن ��ا ًء على توجهات وزارة الحكم المحلي ف�إنها تدعم
وتعم ��ل على تطوير الم�شارك ��ة المجتمعية في الهيئات
المحلي ��ة ب�شكل عام والأطف ��ال ب�شكل خا�ص ،حيث �أن
هناك �أفكار ًا متجددة دائم ًا لخدمة المجتمع والطفل.
و�سوف نعم ��ل مع �شركائنا م ��ن الم�ؤ�س�سات الحكومية
وغي ��ر الحكومي ��ة لبناء لبن ��ات �أ�سا�سي ��ة للو�صول �إلى
�سيا�س ��ات ميث ��اق الطف ��ل الفل�سطيني كحال ��ة خا�صة
�ضم ��ن الح ��روب وال�صراع ��ات الت ��ي يعي�شه ��ا �أطفال
فل�سطين من ��ذ �أجي ��ال .فالطفولة بمعناه ��ا الحقيقي
مغيبة ع ��ن ال�شعب الفل�سطيني ب�سب ��ب االحتالل وقلة
الم ��وارد ،ولك ��ن يد ًا بي ��د �سنر�سم الب�سم ��ة على �شفاه
�أطفالنا فهم م�ستقبل غدنا و�أغلى ما لدينا.
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كما ن�صت االتفاقية الدولية في المادة رقم
( )24على:

تعتب ��ر ق�ضي ��ة الأ�شخا� ��ص ذوي االعاق ��ة
محورية ف ��ي مجتمعنا الفل�سطيني ،فال
بد من ت�سليط ال�ضوء على هذه الم�س�ألة
تلبي ��ة لحاجات هذه الفئ ��ة ،حيث اليزال
قان ��ون حق ��وق المعوقي ��ن رق ��م ()99/4
ي ��راوح دون �أن ينف ��ذ ف ��ي كاف ��ة الأماك ��ن
ودون �أن ي ��رى الن ��ور ليكون عون� �اً ودعماً
وم�شجعاً لهذه الفئة ،و�إن كان القليل قد
خل ��ق مواءمة بيئية خا�صة في المدار�س
الحكومي ��ة ف�ل�ا زال ��ت �أغل ��ب المبان ��ي
�سلوى �شبيطة
العالقات العامة والإعالم
الحكومي ��ة �أو و�سائ ��ل النق ��ل المحلي ��ة
والحدودي ��ة عل ��ى معاب ��ر ال�سف ��ر ...م ��ن ( ،)%2.5تلته ��ا محافظات �شم ��ال غزة ورفح ودير
دون مواءم ��ة ،حي ��ث م ��ازال �أف ��راد ه ��ذه البلح بنف�س الن�سبة؛ ( ،)%2.4و�أدناها في محافظة
الفئة يتعر�ض ��ون لالحراج و� /أو االذالل خانيون�س؛ (.) .%2.2
و الح� ��ؤول دون ممار�س ��ة حياته ��م ب�شكل
طبيعي.
القوانين
اح�صائيات عامة
�أظه ��رت نتائج م�س ��ح الإعاقة لع ��ام ( ،)2011التي
�أعل ��ن عنه ��ا جهاز الإح�ص ��اء المرك ��زي �أن الإعاقة
الحركي ��ة ه ��ي الأكث ��ر انت�شار ًا ف ��ي فل�سطي ��ن ،و�أن
ن�سب ��ة الإعاقة ف ��ي ال�ضف ��ة الغربية �أعل ��ى منها في
قطاع غ ��زة .و�أ�شار الم�سح ،الذي و�ص ��ف ب�أنه الأول
من نوع ��ه في العالم العربي� ،أن حوالي (� )113ألف
ف ��رد ذوي �إعاقة ف ��ي الأرا�ض ��ي الفل�سطينية؛ منهم
(� )75ألف� � ًا ف ��ي ال�ضف ��ة الغربي ��ة� ،أي ( )%2.7من
مجم ��وع ال�سكان في ال�ضف ��ة الغربي ��ة؛ و(� )38ألف
في قطاع غ ��زة؛ �أي( )2.4 %من مجمل ال�سكان في
قطاع غزة .وبلغت هذه الن�سبة ( )%2.9بين الذكور
مقاب ��ل ( )%2.5بين الإناث عل ��ى م�ستوى الأرا�ضي
الفل�سطينية.
وف ��ي المحافظ ��ات ( )4.1 %م ��ن مجم ��وع الأفراد
في محافظ ��ة جنين هم ذوو �إعاق ��ة ،تليها محافظة
الخلي ��ل بن�سب ��ة ( .)%3.6وبلغ ��ت ه ��ذه الن�سب ��ة
( )%1.4ف ��ي محافظة القد�س� .أم ��ا في قطاع غزة
كانت �أعلى ن�سبة انت�شار للإعاقة في محافظة غزة؛

ن� ��ص قانون حق ��وق المعوقي ��ن الفل�سطيني
في المادة ( )12على :
تهدف المواءمة �إلى تحقي ��ق بيئة منا�سبة للمعوقين
ت�ضم ��ن لهم �سهول ��ة وا�ستقاللي ��ة الحرك ��ة والتنقل
واال�ستعم ��ال الآم ��ن للأماك ��ن العام ��ة .وفيالم ��ادة
( )14عل ��ى وزارت ��ي التربية والتعلي ��م العالي ت�أمين
بيئ ��ة تتنا�سب واحتياج ��ات المعوقين ف ��ي المدار�س
والكليات والجامعات.
ون�ص ��ت الم ��ادة ( )15عل ��ى التن�سي ��ق م ��ع الجهات
المعني ��ة ،حيث تتولى وزارة الحكم المحلي م�س�ؤولية
ال ��زام الجه ��ات الحكومي ��ة والخا�ص ��ة بال�ش ��روط
والموا�صفات الفنية والهند�سية والمعمارية الواجب
توافره ��ا ف ��ي المبان ��ي والمراف ��ق العام ��ة القديمة
والجدي ��دة لخدم ��ة المعوقين.وف ��ي الم ��ادة ()16
تعم ��ل وزارة الموا�صالت على تهيئة البيئة المنا�سبة
لت�سهيل حركة المعوقين� ،إ�ضافة �إلى منح تخفي�ضات
خا�ص ��ة في و�سائ ��ل النقل العامة له ��م ولمرافقيهم.
و�أي�ض ًا في المادة ( )17تعمل وزارة االت�صاالت على
توفي ��ر الت�سهيالت الالزم ��ة لتمكي ��ن المعوقين من

1 .1تمكي ��ن الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة م ��ن العي�ش
ف ��ي ا�ستقاللي ��ة والم�شارك ��ة ب�ش ��كل كام ��ل في
جمي ��ع جوانب الحي ��اة ،تتخذ ال ��دول الأطراف
التدابي ��ر المنا�سب ��ة التي تكف ��ل �إمكانية و�صول
الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة ،على ق ��دم الم�ساواة
م ��ع غيره ��م� ،إل ��ى البيئ ��ة المادي ��ة المحيط ��ة
وو�سائ ��ل النق ��ل والمعلوم ��ات واالت�ص ��االت،
بم ��ا ف ��ي ذل ��ك تكنولوجي ��ا ونظ ��م المعلوم ��ات
واالت�ص ��ال ،والمراف ��ق والخدم ��ات الأخ ��رى
المتاحة لعام ��ة الجمهور �أو المقدم ��ة �إليه ،في
المناطق الح�ضرية والريفية على ال�سواء .وهذه
التدابير ،التي يج ��ب �أن ت�شمل تحديد العقبات
والمعوق ��ات �أم ��ام �إمكاني ��ة الو�ص ��ول و�إزالتها،
تنطبق بوجه خا�ص على:
•المبان ��ي والط ��رق وو�سائل النق ��ل والمرافق
الأخ ��رى داخل البي ��وت وخارجه ��ا ،بما في
ذلك المدار�س والم�ساكن والمرافق الطبية
و�أماكن العمل.
•المعلومات واالت�صاالت والخدمات الأخرى،
بما فيه ��ا الخدم ��ات الإلكتروني ��ة وخدمات
الطوارئ.
2 .2تتخ ��ذ ال ��دول الأط ��راف التدابي ��ر المنا�سب ��ة
الرامية �إلى:
•و�ضع معايي ��ر دنيا ومب ��ادئ توجيهية لتهيئة
�إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إلى المراف ��ق والخدمات
المتاح ��ة لعام ��ة الجمه ��ور �أو المقدمة �إليه،
ون�ش ��ر ه ��ذه المعايي ��ر والمب ��ادئ ور�ص ��د
تنفيذها.
•كفال ��ة �أن تراع ��ي الكيان ��ات الخا�ص ��ة التي
تعر� ��ض مراف ��ق وخدم ��ات متاح ��ة لعام ��ة
الجمه ��ور �أو مقدم ��ة �إلي ��ه جمي ��ع جوان ��ب
�إمكاني ��ة و�ص ��ول الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة
�إليها.
•توفي ��ر التدري ��ب للجه ��ات المعني ��ة ب�ش� ��أن
الم�سائ ��ل المتعلق ��ة ب�إمكاني ��ة الو�صول التي
تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•توفي ��ر الفت ��ات بطريق ��ة براي ��ل وب�أ�ش ��كال
ي�سه ��ل قراءتها وفهمها ف ��ي المباني العامة
والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
•توفي ��ر �أ�ش ��كال م ��ن الم�ساع ��دة الب�شري ��ة
والو�سط ��اء ،بمن فيهم المر�ش ��دون والقراء
والأخ�صائي ��ون المف�س ��رون للغ ��ة الإ�ش ��ارة،

لتي�سي ��ر �إمكاني ��ة الو�ص ��ول �إل ��ى المبان ��ي
والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
•ت�شجي ��ع �أ�شكال الم�ساع ��دة والدعم الأخرى
للأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة ل�ضمان ح�صولهم
على المعلومات.
•ت�شجي ��ع �إمكاني ��ة و�ص ��ول الأ�شخا� ��ص ذوي
الإعاقة �إلى تكنولوجي ��ات ونظم المعلومات
واالت�ص ��ال الجدي ��دة ،بم ��ا فيه ��ا �شبك ��ة
الإنترنت.
•ت�شجي ��ع ت�صمي ��م وتطوي ��ر و�إنت ��اج وتوزي ��ع
تكنولوجيات ونظم المعلومات واالت�صاالت ،مدخل واحد م�ؤهل على الأقل :
•المدخ ��ل بعتبة ال تزيد ع ��ن (� )2سم �أو منحدر
بحي ��ث يمك ��ن للأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة
بمي�ل�ان ال يزي ��د ع ��ن ( )%8م ��ع درابزي ��ن
الو�ص ��ول �إليها ،في مرحلة مبكرة ،كي تكون
بارتفاعين (� )90سم و (� )70سم.
ه ��ذه التكنولوجي ��ات والنظم ف ��ي المتناول
•مكان منا�سب للوقوف وفتح الباب.
ب�أقل تكلفة.
•مقب� ��ض مالئ ��م للب ��اب (غي ��ر دائ ��ري ي�سه ��ل
ون�ص ��ت الم ��ادة ( )13الالئح ��ة التنفيذي ��ة
ا�ستخدام ��ه من قب ��ل الأ�شخا� ��ص الذين يعانون
ال�صادرة ع ��ن مجل�س ال ��وزراء الفل�سطيني،
م ��ن الرجف ��ة �أو ارتخاء الع�ض�ل�ات �أو �ضمورها
ب� ��أن تك ��ون الأماك ��ن العام ��ة موائم ��ة
�...ألخ).
للمعوقين على النحو الآتي:
•يف�ضل باب يفتح بخلية �ضوئية.
•مراع ��اة �أن تك ��ون ال�شوارع والط ��رق والممرات 2 .2م�صع ��د م�ؤه ��ل للأ�شخا�ص بمختل ��ف الإعاقات
وال ��دروب ممه ��دة ويت ��م ذل ��ك بالتن�سي ��ق بين
(ال�سمعي ��ة ،والب�صري ��ة ،والحركي ��ة) يمك ��ن
وزارات (ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة والموا�ص�ل�ات
الو�صول �إليه ب�سهولة.
والحكم المحلي).
�3 .3إ�شارات ا�ستداللية بارتفاع ومكان و�شغل تنا�سب
•يج ��ب �أن تك ��ون المبان ��ي الحكومي ��ة وغي ��ر
كافة الإعاقات (بما فيها الأم َية ).
الحكومي ��ة موائمة لو�صول المعوق �إليها والتنقل
ويتم ذل ��ك بالتن�سيق م ��ع وزارة الحكم المحلي 4 .4حم ��ام واح ��د عل ��ى الأق ��ل م�ؤه ��ل ال�ستخ ��دام
الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة (الب ��اب بعر� ��ض ال
والبلديات والمجال�س القروية.
يقل ع ��ن (� )82سنتيمت ��ر ،والمرحا�ض بارتفاع
•مراع ��اة �أن تك ��ون �أماك ��ن العم ��ل والأ�س ��واق
وبع ��د الحائط مالئمي ��ن ،مقاب� ��ض ال�ستخدام
ذلك
والمحال التجاري ��ة موائمة للمعوقين ويقع
المرحا� ��ض والمغ�سلة ،مغ�سل ��ة بارتفاع و�شكل و
على عاتق ووزارتي الحكم المحلي والعمل.
موقع منا�سب ،مر ّاة بارتفاع مالئم ).
بن��اء عل��ى �أهمي��ة المواءمة البيئي��ة وبعد 5 .5ممرات بعر�ض مالئم خالية من العوائق.
ً
الحكم
وزارة
في
االخت�صا�ص
إدارات
�
اجتماع
6 .6مخرج طوارئ واحد م�ؤهل على الأقل.
المحلي مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية اتفق
بالإم ��كان الرج ��وع �إل ��ى الموا�صف ��ات الدقيق ��ة
عل��ى �أن تق��وم نقاب��ة المهند�سي��ن بتجهي��ز
والمف�صلة لهذه العنا�صر من الكتيبات الخا�صة التي
ورق��ة تو�ضيحي��ة ع��ن مواءم��ة المبان��ي
�أ�صدرتها نقابة المهند�سين عام (.)1997
الحتياج��ات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي
تتمثل في:
وعليه ،ف�إنه البد من كل الم�ؤ�س�سات واللجان المعنية
الحد الأدنى من ال�ش��روط الواجب توفراها الحكومية( الر�سمي ��ة) والأهلية من االجتماع لو�ضع
خط ��ة و�آلية تنفيذ ومتابعتها ف ��ي �أقرب وقت ممكن،
في المباني العامة:
حت ��ى ن�ستطيع نقل و�ض ��ع المعاق �إل ��ى حالة مر�ضية
1 .1ر�صيف م�ؤهل وخال من العوائق :
وال�سع ��ي الم�شت ��رك لعملية الدم ��ج المجتمعي لذوي
•يوجد فيه منحدر مائل من ثالث جهات.
الإعاق ��ة ،حت ��ى ت�ستطيع تلم� ��س حقوقه ��ا وممار�سة
•وجود مم ��رات بمحاور وا�ضح ��ة وملم�س وا�ضح مواطنتها ،خدمة له ��ا ولمجتمعها الذي حتم ًا يحتاج
لم�ساع ��دة الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة الب�صرية
�إلى طاقتها.
على تلم�س الطريق.
•خلوه من المعوق ��ات التي قد تربك الحركة مثل
فتح ��ات التهوي ��ة و�أغطية غ ��رف التفتي� ��ش و�إن
وجدت �أية فتحات يجب �أن ال تتجاوز( � )2سم.
•�أن ال يزي ��د ارتف ��اع �أو �سماك ��ة �أي ��ة نقو�ش على
الأر�ضي ��ة ع ��ن (� )0.5س ��م و�أن ال يزيد ارتفاع
العتبات عن (� )2سم.
•مواق ��ف �سي ��ارات خا�صة بالمعاقي ��ن عدد ()2
على الأقل مع �إ�شارة وا�ضحة.
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الخطة ال�شاملة لإ�سرائيل
في �سنوات الألفين «�إ�سرائيل
»2020

ج ��اءت ه ��ذه الخط ��ة ،بمب ��ادرة م�شترك ��ة م ��ن جمعي ��ة المهند�سي ��ن المعماريي ��ن
ومخطط ��ي المدن وكلية الهند�س ��ة المعمارية التابعة لمعه ��د الهند�سة التطبيقية
– التخني ��ون – ف ��ي حيف ��ا .والتي �شارك فيها �أكثر من ( )250من �أ�صحاب المهن،
وم ��ن لهم الريادة في المجال الأكاديم ��ي الإ�سرائيلي .و�إ�ضافة له�ؤالء دعي و�شارك
في �إعداد الخطة ع�شرات الخبراء العالميين من ذوي التخ�ص�ص والخبرة العالية.
وق ��دم الم�شارك ��ون �أوراق عم ��ل و�أوراق� �اً بحثي ��ة زادت ع ��ن �أربع ��ة الآف ورق ��ة .وتمت
مناق�شتها وت�صنيفها من قبل طواقم عمل رئي�سية وثانوية و�إعدادية وتح�ضيرية.
وب ��د�أ العم ��ل عل ��ى خط ��ة (�إ�سرائيل  )2020م ��ع مطلع ع ��ام ( )1991وا�ستمر حت ��ى الن�صف
الثان ��ي م ��ن ع ��ام ( .)1997ف ��ي مرحل ��ة العم ��ل الأول ��ى ،والتي امت ��دت حتى ع ��ام (،)1993
ان�ض ��م �إلى كوادر الطواقم ع�شر وزارات حكومية مهمة �إ�ضافة �إلى مكتب رئي�س الحكومة
الإ�سرائيلي ��ة ،والوكال ��ة اليهودية ،ودائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل ،و�سلط ��ة المياه .في «المرحلة
الأول ��ى» ج ��رى عر� ��ض وا�س ��ع لق�ضايا تخطيطي ��ة متعددة ت ��م ت�صنيفها ح�س ��ب عالقاتها
م ��ع المج ��االت والإمكان ��ات المطلوبة ل�سيناريوه ��ات الم�ستقبل الممك ��ن ودرجات ترتيب
مجاله ��م القومي.وتم عر�ض مو�سع للعالقة بي ��ن هذه الق�ضايا ومدى ترابطها ودرجات
ت�أثيره ��ا عل ��ى بع�ضه ��ا البع�ض .كم ��ا و�ضعت قواعد و�أ�س� ��س ل�سريان الم�ستن ��دات وتحديد
المتعاملين معها ب�شكل بنية تنظيمية هرمية.

المجال يت ��م التركيز على قي ��م الطبيعة ومناظرها
الجميلة والحفاظ على ا�ستمرارية وتوا�صل المناظر
الطبيعي ��ة على امتداد الط ��رق� .أما التطور المتمدن
في هذا المج ��ال ف�سيكون موجه ًا نحو ملتقى الطرق
الرئي�سة التي ت�ستوعب االنت�شار ال�سكاني القادم من
الق ��رى المجاورة� .أما تطوير ه ��ذه القرى فيجب �أن
يخ�ضع لقي ��م البيئ ��ة والبانوراما �ضم ��ن المحافظة
ال�شديدة على الم�ساحات المفتوحة.

ف�ؤاد عزريل
مديرية �سلفيت

وف ��ي نف� ��س الوقت يمن ��ع عمليات الزح ��ف ال�سكاني
الم�ستم ��ر نح ��و الأطراف المج ��اورة� .أم ��ا المرافق
االقت�صادي ��ة ف�ستكون على طول �أ�ضالع هذا المجال
وف ��ي هوام�ش ��ه ،في حي ��ن يكون مركز ه ��ذا المجال
عب ��ارة عن قل ��ب �أخ�ضر كبي ��ر ومفتوح �أم ��ام �سكان
هذا المجال .ويمتاز ه ��ذا النموذج من التطور ،عن
النم ��وذج المتروبوليني ،لأنه يحت ��وي مجموعة مدن
رئي�س ��ة تربطها �شبكات ات�صال قوية و�أنه جاء ليكفل
ا�ستم ��رار تركيز التط ��ور �أي�ض ًا ف ��ي الم�ستقبل ومنع
الزحف ال�سكاني نحو المج ��االت المجاورة .وتتركز
معظم الن�شاطات في زواياه وعلى طول �أ�ضالعه في
نظام متروبوليني متخ�ص�ص.

وت ��م عر� ��ض خط ��ة « �إ�سرائي ��ل  »2020من خ�ل�ال ثمانية ع�ش ��ر مجلداً ،ثالث ��ة منها كتبت
خ�صي�صاً ،ووجهت �إلى الم�ؤ�س�سات الحكومية ذات العالقة ،وتم فيها الت�شديد على الأمور
الت ��ي تعن ��ي هذه الم�ؤ�س�سات ب�شكل مبا�شر� ،أو تحتاج �إل ��ى دعم وم�ساندة حكومية� ،أو كانت مج ��االن و�سطي ��ان يكونان ع ��ازالن بي ��ن المجاالت
الثالث ��ة المديني ��ة في نف�س الوقت يربط ��ان بينهما.
ذات طابع �شمولي .وقد حوت ملخ�صاً لمعظم الق�ضايا التي عالجتها الخطة.

�صور الم�ستقبل – برنامج تنظيم
الحيز القومي
ت�سع ��ى خط ��ة (�إ�سرائي ��ل � )2020إل ��ى التوجه نحو
م�سارات تطوي ��ر ح�سب مبد�أ البعث ��رة المركزة� ،أي
توزيع التطوير على الم�ستوى الإقليمي مقابل تركيزه
عل ��ى الم�ستوى المناطقي .لأج ��ل ذلك جرى تق�سيم
الدولة اليهودية �إلى �سبعة مجاالت قومية كالآتي:

والجن ��وب (مرك ��زه بئ ��ر ال�سب ��ع) .ويك ��ون في هذه
المراك ��ز تمرك ��ز كبير لل�س ��كان وللخدم ��ات والبنى
التحتي ��ة .ويعي� ��ش اليوم في ه ��ذه المناط ��ق حوالي
( )%80م ��ن مجم ��ل ال�س ��كان عل ��ى ( )%20م ��ن
م�ساح ��ة الأر�ض .و�سيكون المج ��ال المتمدن متميز ًا
ف ��ي طبيعته ومتخ�ص�ص ًا في وظائف ��ه ،تربطه �شبكة
موا�صالت متطورة مع باقي المجاالت القومية،الأمر
الذي �سي�شجع التخ�ص�صات القطاعية فيه.

يعي�ش اليوم فيهما حوالي( )%12من مجمل ال�سكان
على( )%14من م�ساحة البالد .ويتمتع هذا المجال
بدم ��ج من�سجم لقيم الطبيعة الخالب ��ة القروية ،مع
�سهولة الو�صول �إلى المج ��االت المتمدنة المجاورة.
والجهد التخطيطي في هذا المجال يهدف �إلى �صد
الزحف ال�سكاني القادم من المجال المتمدن ،ومنع
انت�شار ال�ضواح ��ي في قرى هذا المجال .لأجل ذلك
فان(�إ�سرائيل  )2020ت�شجع على �إقامة مدن رئي�سة
على محاور ونقاط لقاء �شبكات ال�شوارع الرئي�سة.

مجاالن مفتوحان يكونان في طرفي الدولة ال�شمالي
ثالثة مج ��االت مدينية تك ��ون في ال�شم ��ال (مركزه وانطالق� � ًا م ��ن اال�ستعمال الناجع لم�ص ��ادر الأر�ض والجنوبي يعي�ش فيهما اليوم حوالي( )%8من مجمل
حيف ��ا) ،والو�سط (مرك ��زه تل – ابي ��ب ،القد�س) ،ف�إن المجال المتم ��دن يدعم التطور المركز داخله ,ال�س ��كان على( )%66من م�ساحة البالد� .ضمن هذا
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ته ��دف خطة(�إ�سرائيل � )2020إلى تحديد م�ساقات
اقت�صادي ��ة ،واجتماعي ��ة وبيئي ��ة مندمج ��ة ت�سع ��ى
لتطوي ��ر �إ�سرائي ��ل نحو المئ ��ة الحادي ��ة والع�شرين،
مح ��ددة بذل ��ك �سيا�س ��ات وو�سائ ��ل تحقي ��ق ه ��ذه
الأه ��داف .في حي ��ن كان التخطيط ،ف ��ي ال�سنوات
الأولى لإ�سرائيل ،يهدف �إلى تحقيق» احتالل الأر�ض
غي ��ر الم�أهولة» الت ��ي تركها �أهله ��ا الطبيعيون� ،أي»
انت ��زاع باق ��ي الأرا�ضي» م ��ن مالكيها غي ��ر اليهود،
وا�ستيع ��اب الهج ��رة اليهودي ��ة الغزي ��رة القادم ��ة،
و»تح�صين البالد» بق�ل�اع» كيبوت�سات وم�ستوطنات»
على �أطراف الب�ل�اد ،ف�إن(�إ�سرائيل  )2020ترى �أن
اال�ستعمال ال�سيئ للأر� ��ض والبذخ �أدى �إلى نق�صان
خطي ��ر في ر�صي ��د الأر�ض المفتوح ��ة و�إلى اكتظاظ
�سكاني كبير.
ولك ��ون �إ�سرائي ��ل دولة ت�سع ��ى لتكون �إح ��دى الدول»
الأوروبي ��ة» المتطورة �صناعي� � ًا ،و�أخذت على عاتقها
جم ��ع كل يه ��ود العالم في �أر�ض �إ�سرائي ��ل «الميعاد»
بوا�سط ��ة قانون الهجرة ،كذل ��ك �أخذت على عاتقها
الإجاب ��ة عن �س� ��ؤال :كي ��ف يمكن ا�ستيع ��اب �أحجام
التطوير الكبيرة ،المتوقعة في �إ�سرائيل خالل العقود
القادم ��ة؟ كل ذل ��ك دون �أن ت�س ��يء �إل ��ى م�صادرها
الطبيعي ��ة وخا�ص ��ة مخ ��زون الأر� ��ض المفتوحة وال
ته ��دم» المناظ ��ر الطبيعية البيئي ��ة» ،ودون �أن تنهار
فيه ��ا البنية التحتي ��ة وتزيد اله ��وة االجتماعية بين
فئات ال�شع ��ب ،و�أن تبقى دول ��ة �إ�سرائيل قادرة على
ا�ستيعاب موج ��ات الهجرة الكبيرة .وهل يمكن لمثل
ه ��ذا التط ��ور �أن يح ��دث في دول ��ة �صغي ��رة مكتظة
ج ��د ًا ،في �إط ��ار» �أمور عادية» ويبق ��ى الأمر متروك ًا»
لق ��وى ال�س ��وق» ول�ضغوط ��ات قطاعي ��ة معين ��ة تعمل
�ضم ��ن ر�ؤي ��ة �آنية؟ هل يمك ��ن لمثل ه ��ذا التطور �أن
يحدث بمعزل عن تن�سي ��ق ومواءمة بينه وبين �أفكار
تخطيطي ��ة �شامل ��ة وبعيدة ع ��ن الم ��دى؟� .أما باقي
المجل ��دات فقد خ�ص�ص كل واح ��د منها لق�ضية و/

�أو مجموع ��ة ق�ضاي ��ا ذات �صل ��ة قوية .وج ��اء �ضمن
المجلدي ��ن عر�ض واف لق�ضايا التخطيط من حيث»
عملية التنفيذ و�سيا�سة الأر�ض» ،بمعنى �آخر �سيا�سي
الأر�ض والم�ؤ�س�سات الر�سمية .في هذين المجلدين
ح ��اول طاقم التخطي ��ط الإجابة عل ��ى �إ�شكالية :هل
الخط ��ة تمل ��ي ال�سيا�س ��ة؟ �أم ه ��ل ه ��ي م�شتق ��ة من
ال�سيا�س ��ة؟ ه ��ل التركيز عل ��ى الخطة هو م ��ن �أجل
الخط ��ة ذاتها �أم من �أجل ت�سيي ��ر الطريق ال�صحيح
نحو النتائج المرغوب فيها ،وبالتالي تحديد �سيا�سة
عامة لتحقي ��ق الخطة؟ كل ذلك �ضمن ،ومن خالل»
مت�سع الإمكانات» و»�صورة الم�ستقبل».

�إل ��ى مرحلة» م ��ا بعد الحقب ��ة ال�صناعي ��ة» .وهناك
�شرط �آخر لتطوير �إ�سرائيل هو توجيه البنى التحتية
الم�ستحدث ��ة والمعتم ��دة عل ��ى التط ��ور التكنولوجي
الع�ص ��ري و�إع ��ادة تنظي ��م االقت�ص ��اد الوطني على
�أ�س�س الأف�ضليات الن�سبية للمكان والمجال القومي.
ه ��ذه الأم ��ور ،مجتمعة ،تك ��ون زاد ًا لإ�سرائي ��ل �أثناء
دخوله ��ا القرن الحادي والع�شرين موفرة لها مركز ًا
محترم ًا في م�صاف الدول المتطورة �صناعي ًا.

�سيناريو» �إ�سرائيل وال�شعب اليهودي»

بن ��ت الحرك ��ة ال�صهيوني ��ة �أيديولوجيته ��ا عل ��ى
وتعر�ض خالل ثالثة مجل ��دات �أخرى» �سيناريوهات مح ��اور ت�أمين الوج ��ود اليهودي من خ�ل�ال عنا�صر
رئي�سي ��ة» �ضم ��ن ثالث ق�ضاي ��ا ه ��ي� « :إ�سرائيل في حا�ضره التاريخي ،ولي�س فق ��ط على �أ�سا�س تقاليده
�سي ��اق الدول ��ة ال�صناعي ��ة» و» �إ�سرائي ��ل وال�شع ��ب التاريخي ��ة .وارتكزت عنا�صر الحا�ض ��ر ال�صهيوني
اليهودي» و» �إ�سرائيل في �سالم».
عل ��ى الم�ساح ��ة( الأر� ��ض) ،اللغة،
وال�سي ��ادة ال�سيا�سي ��ة .وا�ستطاعت
يتوقع �سيناريو
بالن�سب ��ة ل «�إ�سرائي ��ل »2020
الحرك ��ة ال�صهيوني ��ة انت ��زاع بع�ض
هناك ثالثة �سيناريوهات رئي�سية «�إ�سرائيل وال�شعب
تحدد �سوي ��ة وب�شكل مندمج بيئة اليهودي» لإ�سرائيل عنا�صر التقاليد اليهودية القديمة.
التخطي ��ط الم�ستقبل ��ي لدول ��ة �أن ت�صبح مركز الثقل ففي حي ��ن كانت اللغ ��ة العبرية لغة
�إ�سرائي ��ل .كل ذل ��ك م ��ن خالل الديموغرافي ليهود الت ��وراة والطقو� ��س الديني ��ة جاءت
عم ��ل الطواق ��م واتب ��اع �أ�سلوب» العالم خالل العقود ال�صهيوني ��ة وبعثته ��ا كلغ ��ة �أم ��ة �أو
(�شع ��ب) .ومثلم ��ا كان ��ت �أر� ��ض
القريبة
الع�ص ��ف الفك ��ري»« ،التمثي ��ل».
�صهي ��ون رم ��ز ًا لطقو� ��س دينية ف�إن
وته ��دف ه ��ذه ال�سيناريوه ��ات
�إل ��ى ت�شخي�ص بيئة التخطي ��ط الم�ستقبلي وفي ذات ال�صهيوني ��ة حولته ��ا �إلى مركز ج ��ذب جغرافي ذي
الوقت ت�شخي� ��ص الفر�ص لتحقيق الأهداف القومية �سي ��ادة �سيا�سية لل�شت ��ات اليه ��ودي .واليهودية التي
المركزية» �إ�سرائيل دولة متطورة �صناعي ًا ،تكون في كان ��ت في م�ضمون ديني روحاني حولتها ال�صهيونية
ذات الوق ��ت بيت ًا قومي ًا لجميع يهود العالم ،وتربطها �إلى هوية قومية.
عالقات �سالم مع جاراتها في ال�شرق الأو�سط».
يتوق ��ع �سيناري ��و «�إ�سرائي ��ل وال�شع ��ب اليه ��ودي»
لإ�سرائي ��ل �أن ت�صب ��ح مرك ��ز الثق ��ل الديموغراف ��ي
ليهود العالم خالل العق ��ود القريبة .و�أكثر من ذلك
�سيناريو» �إ�سرائيل في م�ساق الدول
ف� ��إن �أكثر من ن�ص ��ف يهود العال ��م وحوالي ()%72
المتطورة»
من الأجيال ال�شابة اليهودي ��ة �ستعي�ش في �إ�سرائيل،
يتنب� ��أ ه ��ذا ال�سيناري ��و بن�س ��ب التط ��ور االقت�صادي الأم ��ر الذي يلقي عل ��ى عاتق الم�ؤ�س�س ��ات الر�سمية
المتوقع ��ة خ�ل�ال العقود القادم ��ة ،كم ��ا وي�شير �إلى تربي ��ة وتثقي ��ف هذه الأجي ��ال ،كما يحت ��م عليها �أن
توجهات ه ��ذا التطور ،وذلك ا�ستناد ًا لتحليل مقارن تبقى م�ستع ��دة ال�ستقبال الهجرة الم�ستمرة وخا�صة
ل ��دول غ ��رب �أوروب ��ا( )24دول ��ة م ��ن دول االتحاد ما يع ��رف ب» عمليات الإنق ��اذ»� ،أي عمليات تهجير
الأوروبية ،واال�ستفادة من تجاربها وتجاوز الأخطاء اليهود من الأوطان التي يعي�شون فيها �إلى �إ�سرائيل.
التي م ��رت بها .ويعتبر ه ��ذا ال�سيناريو �أن ا�ستيعاب
الهج ��رة اليهودية وتفعيل نظ ��ام التعليم ب�شكل جيد تق ��دم خط ��ة « �إ�سرائي ��ل  »2020ت�ص ��ور ًا ال�ستيعاب
�سيوف ��ران لإ�سرائيل طاقة ب�شري ��ة ذات تقنية عالية موج ��ات الهج ��رة ،وخا�ص ��ة المفاجئ ��ة منه ��ا ،عبر
ج ��د ًا تك ��ون قادرة على نق ��ل �إ�سرائيل بقف ��زة نوعية التخطيط العقالني في توزيع الم�ساحات المفتوحة،
وعب ��ر توجي ��ه االقت�ص ��اد الإ�سرائيلي �إل ��ى م�سارات
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دراسات وأبحاث
تك ��ون ق ��ادرة على تلبي ��ة حاجات الهج ��رة القادمة .لن يك ��ون مناف�س ًا لالقت�ص ��اد الإ�سرائيل ��ي وال حتى
كم ��ا تط ��رح �أن تكون م�س ��ارات التط ��ور االقت�صادي م�ستهلك ًا للب�ضائع الإ�سرائيلي ��ة .وفي �أرقى الحاالت
لإ�سرائي ��ل ذات ق ��وة ج ��ذب تناف� ��س دول المهج ��ر يكون االقت�صاد العربي متمم ًا لالقت�صاد الإ�سرائيلي
(خا�صة �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية).
وخا�ص ��ة في القطاعات التي تعتم ��د على وفرة �أيدي
عاملة غير مهنية.

�سيناريو « �إ�سرائيل في محيط �سالم»
رغ ��م �أن الخط ��ة ،منذ البداي ��ة ،افتر�ض ��ت حدوث
�س�ل�ام ف ��ي المنطق ��ة� ،إ ّال �أن اتفاقي ��ة �أو�سل ��و وم ��ا
�أعقبه ��ا من اتفاقي ��ات �سالم دولية �أخ ��رى ،ال�سالم
م ��ع الأردن ،جع ��ل تعام ��ل طواق ��م التخطي ��ط م ��ع
ال�س�ل�ام لي�س توقع� � ًا بل حقيق ��ة قائمة .ه ��ذا الأمر
دف ��ع بالطواق ��م �إلى �إع ��ادة النظر ف ��ي ا�ستراتيجية
الخط ��ة والقي ��ام بفح� ��ص جدي ��د ور�س ��م �إ�شكالي ��ة
وثم ��ار ال�سالم� ،س ��واء كان ذلك في مج ��ال التعاون
االقت�صادي الإقليمي مع ال ��دول العربية �أو في �إزالة
المعوق ��ات ال�سيا�سية الدولية ،الت ��ي كانت مفرو�ضة
على االقت�ص ��اد الإ�سرائيلي جراء المقاطعة العربية
وب�سبب حالة الحرب �أو الال�سلم.
في حال ��ة ال�سالم بين �إ�سرائي ��ل وجاراتها العربيات
�ستك ��ون الح ��دود مفتوح ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي يح ��ول
�إ�سرائي ��ل م ��ن « جزي ��رة» معزول ��ة ف ��ي بح ��ر عربي
�إل ��ى « نقطة التق ��اء التقاط ��ع» اقت�ص ��ادي كبير في
ال�ش ��رق الأو�س ��ط .ويتوق ��ع �أن ت ��زداد وتائ ��ر التطور
االقت�ص ��ادي الإ�سرائيلي .و�سيعتمد ه ��ذا االقت�صاد
ف ��ي الأ�سا� ��س ،على تخ�ص�ص ��ات قطاعي ��ة �أ�سا�سها
الخب ��رة التكنولوجي ��ا .و�سي�صب ��ح ه ��ذا االقت�ص ��اد
مركز ًا للخدمات التجارية والمالية لدول المنطقة.
الفح� ��ص االقت�ص ��ادي لم ��دى نجاع ��ة التع ��اون
االقت�ص ��ادي م ��ع ال ��دول العربية ،وتحدي ��د درجات
نموه ��ا االقت�ص ��ادي وق ��درات �أ�سواقه ��ا ،ق ��اد
المخططي ��ن �إل ��ى نتيج ��ة مفاده ��ا هام�شي ��ة ه ��ذا
التع ��اون بالن�سب ��ة لالقت�ص ��اد الإ�سرائيل ��ي ،وذل ��ك
نظ ��ر ًا للتطور االقت�ص ��اد الإ�سرائيل ��ي الكبير مقابل
�ضعف وه�شا�شة اقت�صاد ال ��دول العربية المجاورة،
حيث يقارب الناتج المحلي الإ�سرائيلي المائة مليار
دوالر ،والمي ��زان التج ��اري يزيد ع ��ن ثالثين مليار
دوالر ،والأمي ��ة ال تتع ��دى ( .)%3ويتمت ��ع االقت�صاد
الإ�سرائيلي بتخ�صي� ��ص قطاعي ،مبني في �أ�سا�سه،
عل ��ى �صناعات محكم ��ة وبنى تحتية متط ��ورة جد ًا.
كل ه ��ذا مقابل اقت�ص ��اد عربي متخل ��ف في معظم
قطاعاته،الأم ��ر ال ��ذي يعن ��ي �أن االقت�ص ��اد العربي
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ثاني� �اً» :بديل اقت�صادي» ي�سع ��ى ل�ضمان وا�ستقرار
اقت�ص ��ادي لزم ��ن طوي ��ل ،ولتحقيق غاي ��ات ق�صوى
م ��ن النمو االقت�صادي لإ�سرائي ��ل ،ال �سيما مع وجود
ر�أ�س مال م�صرفي كبير ور�أ�س مال ب�شري على غاية
كبيرة من المهنية.

ه ��ذا الو�ض ��ع �أبقى كل ثم ��ار ال�س�ل�ام مح�صورة في
العالقة االقت�صادية بين �إ�سرائيل والدول ال�صناعية
المتط ��ورة� ،س ��وا ًء كان ��ت �أ�ش ��كال هذا التع ��اون في
اال�ستثمارات الأجنبية القادمة بغزارة لإ�سرائيل� ،أو
في �أ�سواق الت�صدير واال�ستيراد كتو�سيع القديم منها
وفت ��ح �أ�سواق جديدة ،خا�صة ف ��ي دول �شرق �آ�سيا ) :وبدي ��ل اقت�ص ��ادي ي�شدد عل ��ى الخدم ��ات ،وي�سعى
ال�صين ،والهن ��د ،واندوني�سيا ،وحتى في دول �أوروبا لتحقيق نف�س الأه ��داف االقت�صادية ،ولكن بو�ساطة
ال�شرقي ��ة) �أو تخفي� ��ض عام ��ل المخاط ��رة في دول التركي ��ز على تط ��ور الخدم ��ات الإنتاجي ��ة والبحث
والتطور التكنولوجي.
�أوروب ��ا الغربي ��ة – �سواء كان
ذل ��ك في �أ�سع ��ار الت�سليف �أو
في حالة ال�سالم بين
ثالث� �اً » :بدي ��ل اجتماع ��ي»
قواعد المتاج ��رة الخارجية� ،إ�سرائيل وجاراتها العربيات غايته الرئي�سية» جودة الحياة
�أو م ��ردودات اال�ستثم ��ارات� ،ستكون الحدود مفتوحة ،للجمي ��ع» م ��ن خ�ل�ال ال�سع ��ي
�أو عقد اتفاقي ��ات اقت�صادية الأمر الذي يحول �إ�سرائيل ال ��د�ؤوب لن�ش ��ر الم�س ��اواة
ثنائية �سريعة مع دول العالم ،من « جزيرة» معزولة في بي ��ن مجموع ��ات مختلف ��ة من
�أو ا�ستغ�ل�ال �سري ��ع لأج ��واء
الإ�سرائيليي ��ن ،به ��دف ج�سر
بحر عربي
ال�س�ل�ام الحديث ��ة ،ال �سيم ��ا
الهوات االجتماعية الموجودة
و�أن هذه الأجور يمكن لها �أن
داخل فئات المجتمع الإ�سرائيلي.
تتبدل عندما تتعثر عملية ال�سالم مع الفل�سطينيين.
رابع� �اً » :بديل طبيعي – بيئ ��ي» يتعامل مع �إ�شكالية
االكتظ ��اظ ال�سكان ��ي ،وم ��ع عملي ��ة نف ��اد الم�صادر
خطة» �إ�سرائيل»2020
الطبيعي ��ة .ويحم ��ل ه ��ذا البدي ��ل ه ��دف» التط ��ور
ت ��رى �أن التطور االقت�ص ��ادي الكبير ف ��ي �إ�سرائيل ،الم�ستدي ��م» و» مبادئ التخطي ��ط العرقي» .كل ذلك
عال جد ًا ،م ��ع الت�شدي ��د والمحافظة عل ��ى المناظ ��ر الطبيعية
وك ��ون قطاع الخدمات فيها عل ��ى م�ستوى ٍ
وك ��ون نمط الحياة االقت�صادية فيها غريب ًا� ،سيجعل والبيئية.
�إ�سرائيل مرف�أ ومقر ًا ل�ل��إدارات الإقليمية لل�شركات
الأجنبية العالمي ��ة القادمة لل�ش ��رق الأو�سط ومكان كل بدي ��ل م ��ن ه ��ذه البدائ ��ل وك�أنه مرك ��زي وباقي
�سك ��ن له ��ذه الإدارات ولعائالته ��ا �أي�ض� � ًا .وهك ��ذا البدائ ��ل تعتب ��ر ثانوي ��ة بالن�سب ��ة ل ��ه ،ولك ��ن �أخ ��ذ
�ست�صبح �إ�سرائيل الع�ص ��ب االقت�صادي لكل ال�شرق بالح�سبان مدى ت�أثرها وت�أثيرها االيجابي وال�سلبي.
الأو�سط ،و�ستكون تل�-أبيب مح ��ور العولمة القادمة وتمثل ��ت الموا�ضي ��ع الرئي�سية التي ت ��م بحثها �ضمن
م ��ن الغرب �إل ��ى ال�ش ��رق .و�ضمن ه ��ذه الق�ضايا تم هذه البدائل في الأمور الآتية:
عر�ض �أربعة بدائل(مجلدات) هي:
عنا�ص ��ر التطوي ��ر االقت�ص ��ادي ،والمفه ��وم الع ��ام
ال�« :أمور طبيعية» وتقوم على فر�ضية ا�ستمرارية للمجال ،والتركيز مقابل البعثرة في توجيه التطوير،
�أو ً
التوجه ��ات الحالي ��ة دون تدخ ��ل ق ��وى التخطي ��ط وم�ستويات التوازن المجالي بي ��ن ال�سكان والعمالة،
وت ��رك الأمر فق ��ط لقوى ال�سوق .وه ��ذا بديل لغياب وم�ستوى الم�ساواة المجالية ،والعنا�صر االجتماعية
التوجه ��ات التخطيطي ��ة �أثن ��اء تط ��ور ال ��دول خالل االقت�صادية ف ��ي الم�ستوى المتروبوليني ،والعالقات
التبادلية بين المبني والمفتوح ووظيفة الحكومة في
العقود القادمة.
جهاز التخطيط.
ويتف ��رع هذا البديل �إلى :بديل اقت�صادي ي�شدد على
ال�صناعة ،وي�سعى �إلى تحقيق الأهداف االقت�صادية
بو�ساط ��ة تط ��ور �صناع ��ي غن ��ي بالمعرف ��ة والخبرة
التقنية.

�أم ��ا �سيا�س ��ة التخطي ��ط المو�ضوعي ��ة – ح�س ��ب
الموا�ضيع – فق ��د تم عر�ضها في �ستة مجلدات هي
« موا�ص�ل�ات وات�صاالت» ،و» جه ��از التعليم» و»نظام
الأر� ��ض المفتوح ��ة» ،و»الطاقة» و»توجه ��ات لتطوير
م�ستدي ��م» .وم ��رة �أخرى تم تقديم ال�ص ��ورة للو�ضع
الحالي وال�صورة الم�ستقبلية المتوقعة خالل �سنوات
الخطة ،وال�صورة المرغ ��وب فيها وو�سائل تحقيقها
�ضمن الإمكانات المتاحة.
�أم ��ا ال�سيا�سة الأمنية لإ�سرائيل وكيف و�أين �سينت�شر
الجي�ش؟ وما ه ��ي الو�سائل التدريبية ،وعدد وحداته
النظامية،و�أي ��ام الخدم ��ة االحتياطية...ال ��خ ،فقد
ت ��م عر�ضه ��ا داخ ��ل مجل ��د جه ��از الأمن(المجل ��د
ال�ساد�س) .وغني عن الق ��ول� ،أن هذا المجلد يعتبر
�سر ًا �أمني� � ًا ،ولذلك فهو لي�س ف ��ي متناول الجمهور.
ومن خالل خط ��ة «�إ�سرائيل  »2020تك ��ون �إ�سرائيل
قد ان�ضمت ،عملي ًا �إلى مجموعة دول غربية متطورة
كهولندا ،والياب ��ان ،وبريطانيا ،والماني ��ا ،وفرن�سا،
والدنم ��ارك .وه ��ي خط ��ة �شامل ��ة وبعي ��دة الم ��دى
و�سيك ��ون لإ�سرائي ��ل ،بف�ض ��ل ذلك ،ت�ص ��ور لدخول
الق ��رن الح ��ادي والع�شري ��ن وف ��ق ر�ؤي ��ة م�ستقبلي ��ة
وا�ضح ��ة ومح ��ددة المعال ��م والأه ��داف المرج ��و
تحقيقها ،وتنب� ��ؤ م�سبق لل�صعوب ��ات والم�شاكل التي
ق ��د تعتر� ��ض طريقه ��ا ،والحل ��ول والبدائ ��ل له ��ذه
الم�ستع�صيات.

« �إ�سرائيل  »2020وفل�سطينيو الداخل
ال تمت ��از خط ��ة» �إ�سرائيل »2020ع ��ن باقي الخطط
ال�سابق ��ة كونه ��ا الأول ��ى م ��ن ناحية بعده ��ا الزمني
وح�س ��ب (� )30سنة ،و�إنما لأنه ��ا الأولى التي �أخذت
بعي ��ن االعتب ��ار وج ��ود �أقلي ��ة عربي ��ة داخ ��ل حدود
�إ�سرائي ��ل �أي�ض ًا .وبالتالي ف� ��إن الوزن الن�سبي للعرب
حوال ��ي ( ،)%20مم ��ا حتم عل ��ى طاق ��م التخطيط
التعام ��ل معه ��م كحقيق ��ة مو�ضوعي ��ة قائم ��ة ،ومن
الخط�أ �إغفالهم.
ويحت ��ل العرب ف ��ي �إ�سرائيل� ،أدنى درج ��ات التطور
ب�سب ��ب ال�سيا�سة الر�سمية الت ��ي انتهجتها الم�ؤ�س�سة
الحاكم ��ة على مر ال�سني ��ن� ،إ ّال �أن التغيرات النوعية
االيجابي ��ة داخل الع ��رب (محو الأم ��ة ،وزيادة عدد
المثقفي ��ن ،ودخ ��ول الم ��ر�أة العربي ��ة �س ��وق العمل،
والوعي ال�سيا�سي المتعاظم داخلهم) ،والخ�صخ�صة
الجارية ف ��ي االقت�صاد الإ�سرائيل ��ي ،ورياح ال�سالم

الت ��ي هبت عل ��ى المنطقة والتي ت�سق ��ط عنهم تهمة
« الطاب ��ور الخام�س» وتفتح �أمامه ��م اقت�صاد الدول
العربي ��ة المج ��اورة ،جمي ��ع ه ��ذه الأم ��ور تكثف من
جهودهم من �أجل ت�ضيق التفرقة العن�صرية المتبعة
�ضدهم من قبل الم�ؤ�س�س ��ات الإ�سرائيلية الر�سمية،
وخا�ص ��ة على م�ستوى البرمج ��ة والتخطيط والتطور
ف ��ي �سلطاته ��م المحلي ��ة .وتح ��ذر خط ��ة» �إ�سرائيل
 »2020من �أن ��ه» �إذا ا�ستمرت �إ�سرائيل في �سيا�ستها
الحالية ،انتهاج �سيا�سة التفرقة في توجيه الم�صادر
االقت�صادي ��ة �ض ��د الع ��رب ،و�إذا ل ��م ت�ستط ��ع تغير
�أ�ساليب تفكيره ��ا بالن�سبة لفل�سطيني الداخل ف�إنها
�ست�سبب ب�ش ��كل �أكيد في ظهور تي ��ار قومي متطرف
وخطير داخل �سكانها العرب».

يكثف دعم ��ه للتجمعات اليهودي ��ة المت�ضررة ويهمل
العرب .وطالما �أن معظم التجمعات العربية تقع في
الأط ��راف ،ف�إنها �ستحرم من الدعم الحكومي ،مما
يجعل و�ضعها االقت�صادي يزداد �سوء ًا.
ترتي ��ب المجال القوم ��ي « لإ�سرائي ��ل  »2020هو في
ثالث ��ة متروبولين ��ات (القد�س – تل ابي ��ب ،وحيفا،
وبئر ال�سبع) وحوله ��ا �أرياف تعتا�ش منها وتخدمها.
�أم ��ا المتروبولين العربي المقترح �إقامته ،والذي هو
جزء من «المج ��ال المتمدن ال�شمال ��ي» ،فهو مدينة
النا�ص ��رة التي تخدم الأرياف العربية .وفح�ص هذا
الط ��رح يقود �إلى الحديث عن نا�صرة يهودية ممتدة
�شرق� � ًا حتى ت�صل ح ��دود القرية العربي ��ة المهدومة
وه ��ي لوبيا ،ولأج ��ل ذلك �ص ��ادرت ال�سلطات معظم
�أرا�ض ��ي القرى العرب ��ي( :الم�شه ��د ،والرينا ،وكفر
كن ��ا ،وطرعان ،وعين ماه ��ل ،واك�س ��ال ،ودبورية).
وداخ ��ل النا�ص ��رة العلي ��ا (اليهودي ��ة) تجمع ��ت
كل المراك ��ز والدوائ ��ر والم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة
والم�ؤ�س�سات االقت�صادية.

االنت�ش ��ار ال�سكان ��ي للع ��رب ف ��ي معظم ��ه ه ��و ف ��ي
التجمع ��ات ال�سكاني ��ة القروية المنت�ش ��رة في ثالثة
تجمعات( :الجليل ،والمثلث ،والنقب) ،وبلغة خطة»
�إ�سرائيل  »2020يقع الجليل داخل» المجال المفتوح»
ال�شمال ��ي ،ف ��ي حي ��ن �أن معظ ��م �سكانه ه ��م داخل»
المجال المديني»� .أما في المثلث فجميع وادي عارة
يق ��ع �ضمن» المج ��ال الو�سط ��ي» .والق ��رى الكبيرة� :أم ��ا المثل ��ث ،مرك ��ز التجم ��ع الثان ��ي للع ��رب ف ��ي
الطي ��رة ،والطيبة ،وباقة ،وجت وم ��ا حولها تقع في �إ�سرائي ��ل ،ف�إن م�ستقبل تط ��وره مرهون فقط بتطور
ال�سياحة القادمة من ال ��دول العربية ،التي تمر عبر
�أطراف» المجال المديني».
ق ��رى المثل ��ث الحدودي ��ة ف ��ي طريقها �إل ��ى المركز
وهك ��ذا ،ح�سب خط ��ة» �إ�سرائي ��ل  »2020ف�إن معظم و�إل ��ى �شواط ��ئ البح ��ر المتو�سط ،حي ��ث توجد على
التجمع ��ات العربية �ستكون خالل مدة الخطة �ضمن امتداد ال�ساحل فقط قري ��ة عربية واحدة هي ج�سر
«التجمعات المدينية» ،الأم ��ر الذي يحمل في ثناياه الزرق ��اء ،والت ��ي من الم�أم ��ول �أن تحظى بق�سط من
تغيي ��ر ًا جذري� � ًا ينقله ��م من
كعك ��ة ال�س�ل�ام .و�أم ��ا النقب،
حي ��اة القري ��ة �إل ��ى الح�ضر،
حي ��ث تنت�ش ��ر في ��ه تجمع ��ات
وهكذا ،ح�سب خطة»
م ��ع كل م ��ا ي�صاح ��ب ذل ��ك �إ�سرائيل  »2020ف�إن معظم بدوي ��ة ،ف�إنه معد ،في الأ�سا�س
م ��ن عالمات الرق ��ي والرفاه التجمعات العربية �ستكون ال�ستيع ��اب كل البرام ��ج
االجتماعي.
خالل مدة الخطة �ضمن التطويرية الإ�سرائيلية� ،إ�ضافة
�إل ��ى ا�ستيع ��اب مع�سك ��رات
وت�شي ��ر الخطة �إلى �أن معظم «التجمعات المدينية»،
الجي� ��ش و�ساح ��ات تدريب ��ه،
اال�ستثم ��ارات تح ��دث ف ��ي الأمر الذي يحمل في
ومراكز تخزي ��ن �أ�سلحته التي
المرك ��ز وخا�ص ��ة في مناطق ثناياه تغييراً جذرياً ينقلهم
�ستنق ��ل من الج ��والن وال�ضفة
من حياة القرية �إلى
المتروبولي ��ن ،حي ��ث تترك ��ز
الغربي ��ة .لأج ��ل ذل ��ك فم ��ن
�أعظم قاع ��دة للبنية التحتية
الح�ضر
ال�ض ��روري تركيز عرب النقب
والتنظيمية والخبرة والتقنية
في تجمع ��ات �سكاني ��ة مكثفة»
االقت�صادية
والمبادرة
العالية ور�أ�س المال الكبي ��ر.
كنتون ��ات» دون توفير مقوم ��ات اقت�صادية ،ومراكز
الن�شيط ��ة ،والق ��وى العاملة المهنية ،مم ��ا ي�ؤدي �إلى عم ��ل داخل ه ��ذه التجمع ��ات ال�سكاني ��ة .ال ت�ستبعد
تعاظم اله ��وة االقت�صادية بي ��ن المركز والأطراف ،خطة» �إ�سرائي ��ل  »2020ظهور قطاع «�سياحة قروية»
وهذا بدوره ي�ؤثر على جميع ال�سكان ،العرب واليهود .داخل القرى العربية.
وبن ��ا ًء عل ��ى تجربة الما�ض ��ي ف�إن الحك ��م المركزي
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دراسات وأبحاث
�أم ��ا بالن�سب ��ة لم�شكلة ال�سك ��ن الخانق ف ��ي الو�سط
العرب ��ي ،والغياب �شب ��ه المطلق للخرائ ��ط الهيكلية
ف ��ي جمي ��ع تجمعات ��ه ال�سكاني ��ة و�إهم ��ال التنظي ��م
العمران ��ي في هذه التجمع ��ات ،وحرمانها من مت�سع
جغرافي ي�ستوعب تطوره الطبيعي ،فهي في �أ�سا�سها
نتائ ��ج ل�سيا�سات تخطيطية ر�سمية �سابقة كان حجر
الزاوي ��ة فيها ،بالن�سب ��ة للعرب ،نق ��ل ملكية الأر�ض
العربي ��ة �إلى الدول ��ة ومن ثم تقديمه ��ا لليهود .ومن
الجدي ��ر ذك ��ره �أن الأر�ض ف ��ور م�صادرته ��ا ت�صبح وم ��ع كل ذل ��ك ،وربم ��ا لأجل ذل ��ك ،ف� ��إن «�إ�سرائيل
جزء ًا من «�أر�ض �إ�سرائيل» ويقت�صر ا�ستعمالها على  »2020ترى �أن ال�س�ل�ام �سيفتح مجاالت العمل �أمام
اليهود فقط .ويندرج تح ��ت هذا الت�صنيف حوالي( �شب ��اب الع ��رب ف ��ي �صف ��وف الجي� ��ش الإ�سرائيلي،
 )%93م ��ن «�أرا�ضي �إ�سرائيل» .وم ��ن غرائب الأمور خا�ص ��ة تل ��ك المه ��ام الدنيا الت ��ي يقوم به ��ا حر�س
�أن العقلي ��ة االقت�صادي ��ة الإ�سرائيلي ��ة الم�سيط ��رة ،الح ��دود وق�صا�ص ��و الأث ��ر .وبفح� ��ص الأح ��وال
ترف ��ع علم الخ�صخ�صة بكل ب�سالة� ،أما عندما يكون االجتماعي ��ة واالقت�صادية للفئات العربية التي تعمل
اليوم في هذا المجال ،الدروز
الحدي ��ث ع ��ن قط ��اع الأر�ض
والب ��دو ،يظه ��ر �أن �أو�ضاعهم
فالأم ��ر م ��ن المحرم ��ات .وت�شير خطة «�إ�سرائيل
ال ت�ش ��ذ ع ��ن الأو�ض ��اع العامة
وبف�ضل ه ��ذه القواني ��ن التي � »2020إلى بداية دخول
لجميع العرب في �إ�سرائيل.
تن�ض ��ح بالطبيع ��ة العن�صرية المر�أة العربية �إلى �سوق
العمل ،الأمر الذي
�ض ��د الع ��رب ف� ��إن الرقع ��ة
وت�شير خطة «�إ�سرائيل »2020
تغييرات
ثناياه
في
يحمل
المجالي ��ة المتاح ��ة له ��م
�إل ��ى بداي ��ة دخ ��ول الم ��ر�أة
تظهر
واقت�صادية
اجتماعية
�آخ ��ذة بالنق�ص ��ان ،الأم ��ر
العربية �إلى �سوق العمل ،الأمر
ال ��ذي �سي� ��ؤدي عنده ��م �إلى ايجابياتها في حياة الأ�سرة الذي يحمل في ثناياه تغييرات
انفج ��ار �سكان ��ي .ولي� ��س من العربية .وب�شكل عام ،تقر اجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة تظهر
قبيل ال�صدف ��ة �أنه على مدى خطة « �إ�سرائيل »2020
ايجابياته ��ا في حي ��اة الأ�سرة
خم�سي ��ن عام� � ًا ل ��م يق ��م �أي �أن هناك تغييرات كمية
العربي ��ة .وب�ش ��كل ع ��ام ،تق ��ر
تجم ��ع �سكاني عرب ��ي جديد– .ديموغرافية – عربية خط ��ة « �إ�سرائي ��ل »2020
وع�ل�اوة عل ��ى ذل ��ك ،ف� ��إن �ست�صاحبها بذور لتغييرات �أن هن ��اك تغيي ��رات كمي ��ة
ق�ضي ��ة الق ��رى العربي ��ة غير
–ديموغرافي ��ة – عربي ��ة
نوعية ايجابية
المعت ��رف به ��ا ،حت ��ى اليوم،
�ست�صاحبه ��ا ب ��ذور لتغييرات
هي مثال على ه ��ذه ال�سيا�سة
نوعي ��ة ايجابية� ،س ��واء كان ذلك بزي ��ادة �أو انت�شار
قامت
فقد
�ك،
�
ل
ذ
ومقابل
التخطيطي ��ة المنهجي ��ة.
التعليم ف ��ي جميع مراحله بين الع ��رب في �إ�سرائيل
مئات الم�ستوطن ��ات اليهودية في الجلي ��ل والمثلث .واكت�ساب الح ��رف وتن�شيط المب ��ادرة االقت�صادية،
�إن م ��ا نج ��م عن ذلك ،م ��ن ت�شويه للواق ��ع ال�سكاني ون�شر المرافق االقت�صادية ال�صغيرة داخل قراهم،
العرب ��ي يتجلى ب�أو�ضح �صورة في �سيا�سة اال�ستيطان والوع ��ي ال�سيا�سي المتزايد ،يمك ��ن لها �أن تطورهم
اليه ��ودي ،وكل واحدة من ه ��ذه الم�ستوطنات �شاهد وتوحده ��م ف ��ي �إط ��ار �سيا�س ��ي واح ��د يمنحهم قوة
عل ��ى زرع الوجود اليهودي في ه ��ذه الأر�ض العربية ،برلمانية تفاو�ضية ترغم الم�ؤ�س�سة الحاكمة على �أن
وذل ��ك قطع� � ًا للتوا�ص ��ل الجغرافي بي ��ن المجمعات ال تكتفي بالوعود ،بل تكون هذه المرة ملزمة بتنفيذ
ال�سكني ��ة العربية ،وتهيئة الفر�ص ��ة لتواجد ع�سكري وعوده ��ا تجاه الع ��رب .وخطة « �إ�سرائي ��ل  »2020ال
�إ�سرائيل ��ي ،حت ��ى تكون ه ��ذه الم�ستوطن ��ات ج�سر ًا ت�ستبعد وجود ( )30-25ع�ضو كني�ست عربي ًا خالل
لك�سب المزيد من الأرا�ضي العربية .خطة» �إ�سرائيل زمن الخطة.
 »2020ترى هذه الم�شكلة فقط في �إطارها الإقليمي
الع ��ام .وله ��ذا فهي ف ��ي طروحاته ��ا لمعالجة ق�ضية ومجم ��ل الق ��ول �أن خطة «�إ�سرائي ��ل  »2020ترى في
وتائ ��ر النم ��و المت�سارع ف ��ي االقت�ص ��اد الإ�سرائيلي

نف ��اد م�ص ��ادر الأر� ��ض تقترح بن ��اء �أب ��راج متعددة
الطبق ��ات دون �أن تفح� ��ص م ��دى قابلي ��ة ذل ��ك في
المجتم ��ع العربي الق ��روي وتركيبته العائلي ��ة� ،أو �أن
تكل ��ف نف�سها عناء البحث في ج ��ذور الم�شكلة �أو �أن
تبح ��ث �إمكانية منح العرب �أر�ض� � ًا جديدة ،بد ًال من
م�ص ��ادرة �أر�ض جديدة ،يقيمون عليه ��ا مدن ًا وقرى
جديدة �أ�سوة باليهود.
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وزيادة الفوارق بين �إ�سرائيل والعالم العربي تعزيز ًا
الن�سجام الع ��رب داخل �إ�سرائيل ،ال�سيما و�أن ح�صة
الع ��رب من ه ��ذه الكعك ��ة �آخ ��ذة بالزي ��ادة� .إ�ضافة
لذلك ،ف� ��إن هذه الخط ��ة تعتمد عل ��ى الخ�صخ�صة
الحا�صلة في االقت�صاد الإ�سرائيلي والتي م�ضمونها،
بالن�سبة للعرب ،قبول العاملين على �أ�سا�س القدرات
والمه ��ارات الفنية ولي�س عل ��ى �أ�سا�سهم العرقي كما
هو علي ��ه الحال حتى اليوم .وت ��رى الخطة �أن وجود
ال�س ��وق الفل�سطين ��ي القريب ال يمنح ع ��رب الداخل
فق ��ط �صق�ل ً�ا لمهاراته ��م الفني ��ة ،ب ��ل يفت ��ح �أمام
الم�ستثمرين منهم باب العولمة .وهكذا يدخل عرب
�إ�سرائي ��ل عال ��م العولم ��ة لي� ��س عن ط ��رق �إ�سرائيل
بل ع ��ن طريق االقت�ص ��اد الفل�سطين ��ي .ووجود كتلة
�سيا�سية عربية ن�شيطة داخل الكني�ست �سيكون دافع ًا
قوي ًا باتج ��اه م�ساواتهم ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية في
الحي ��اة الإ�سرائيلي ��ة .و�إذا كان التق�سيم (الترتيب)
االجتماعي الإ�سرائيل ��ي الحالي :ا�شكناز� ،شرقيين،
ع ��رب ،ف�إن ��ه ،خ�ل�ال فترة ه ��ذه الخط ��ة �سي�صبح:
�أثرياء و�أقل ثراء ،وفقراء.
وتعك� ��س خط ��ة « �إ�سرائي ��ل  »2020ف ��ي جوهره ��ا
ال�سيا�سي الخط العن�صري الر�سمي ،حيث �أنها ترى
في �إ�سرائيل دولة يهودية تق ��وم على قانون «العودة»
لليه ��ود فقط ،وهي دول ��ة لجمع �شت ��ات اليهود .وكل
من هو غير يه ��ودي لي�س له في هذه الدولة �أكثر من
حق المواطنة ,ولأجل ذل ��ك كر�ست خطة «�إ�سرائيل
 »2020مجل ��د ًا كام�ل ً�ا للم�س�أل ��ة اليهودي ��ة وكيفي ��ة
الحف ��اظ على رواب ��ط الدولة مع ال�شت ��ات ،و�ضرورة
ا�ستعداد الم�ؤ�س�سات الر�سمية ال�ستيعاب المهاجرين
اليه ��ود ،خا�ص ��ة �إب ��ان الأزمات التي تحت ��م عمليات
«�إنقاذ» �سريعة .و�أ�صرت على «حجز مناطق مفتوحة
للمهاجري ��ن» .كل ذل ��ك ج ��اء مع �شبه اغف ��ال لأكثر
م ��ن ( )%20م ��ن ال�سكان الع ��رب المثقلين بم�شاكل
قومية ،و�سيا�سية ،واجتماعية واقت�صادية.
�إن الق ��ارئ العرب ��ي ف ��ي خط ��ة «�إ�سرائي ��ل »2020
يج ��د م ��ن ال�صعب العث ��ور على ذاته �ضم ��ن الحلول
التخطيطية المطروحة رغ ��م ال�شواهد الكثيرة على
حالته ال�صعبة .ولكن ��ه في مجمل الخطة وفي جميع
�أبوابها وف�صولها جزء من الكل ،وهذه نظرة ايجابية
جديدة ميزت خطة «�إ�سرائيل  »2020عن �سابقاتها.
�إن ه ��ذه البداي ��ة بحاجة �إلى ا�ستمراري ��ة �أ�شد عمق ًا
و�أكث ��ر تف�صي ًال وبالطبع �أكث ��ر جر�أة ،ربما ت�أتي هذه

الأم ��ور �ضمن خطة «متروبولي ��ن حيفا» الجديدة ،ال
�سيم ��ا و�أن هذا المجال الجغراف ��ي ي�ضم كل الجليل
وق�سم ًا من وادي عارة ،حيث معظم التجمع العربي.

«�إ�سرائيل  ”202.وال�سلطة الفل�سطينية
خطة « �إ�سرائيل  ،»2020في تعاملها مع الفل�سطينيين
مبني ��ة ،من الناحية ال�سيا�سية عل ��ى �أ�سا�س االجماع
القوم ��ي الإ�سرائيلي ،والذي يحتف ��ظ ب�سرية تحديد
الحدود الجغرافية لدولة �إ�سرائيل كاحتفاظه ب�سرية
مفاعالت ��ه الذرية .ولهذا ،ف� ��إن الخطة تغفل م�شكلة
الح ��دود الأم ��ر الذي ينتق� ��ص كثير ًا منه ��ا� ،إ�ضافة
�إل ��ى تعقيد و�صعوب ��ة العمل والتعام ��ل �ضمن الخطة
نف�سها .ومثلما كان تحديد الحدود الجغرافية �ضمن
اتفاقي ��ة �أو�سلو ق ��د �أجل �إلى مرحلة الح ��ل النهائي،
جاءت خطة «�إ�سرائي ��ل  »2020معالجة لهذه الخطة
بنف�س م�ست ��وى الغمو�ض .عالوة عل ��ى ذلك ف�إن نوع
وجوهر هذه الحدود له عدة بدائل و�أف�ضليات� ،سواء
�أكانت ح ��دود ًا كال�سيكي ��ة بين دولتي ��ن ذات �سيادة
�إقليمي ��ة� ،أم �أن تك ��ون فل�سطين ج ��زء ًا من فيدرالية
و� /أو كونفيدرالي ��ة تابع ��ة ،ب�ش ��كل �أو ب�آخر ،للأردن
ويك ��ون لإ�سرائيل موطئ قدم كبي ��ر في هذه ال�سلطة
الت ��ي ت�سمى» ل ��واء القد� ��س»� ،أو �أن تبق ��ى فل�سطين
ب�ل�ا ح ��دود فا�صل ��ة ع ��ن �إ�سرائي ��ل ،يحكمه ��ا �إطار
جمرك ��ي واح ��د (�إ�سرائي ��ل بالطبع) .وتك ��ون جميع
معابره ��ا الخارجية تح ��ت ال�سيط ��رة الإ�سرائيلية،
وهذا �شبي ��ه ب�إ�ضفاء ال�شرعي ��ة الدائمة على الو�ضع
الحال ��ي المرحلي� .أم ��ا الحجم الجغراف ��ي لل�سلطة
الفل�سطيني ��ة فالإجماع القوم ��ي الإ�سرائيلي الحالي
ه ��و الظاهر في الخطة ب�شكل وا�ض ��ح .مع كل ذلك،
ف�إن خط ��ة «�إ�سرائي ��ل  »2020تتعامل ،ف ��ي الأ�سا�س
م ��ع الحي ��ز الجغرافي كما هو ظاه ��ر ر�سمي ًا� ،أي مع
المناطق التي �ضمت ر�سمي ًا لإ�سرائيل.
وت ��رى الخط ��ة �أن ال�س�ل�ام م ��ع الأردن يمث ��ل حجر
الزاوية في عالقاتها م ��ع العالم العربي .وتدعو �إلى
تعزيزه عل ��ى �أ�س�س وقواعد وا�سعة ق ��در الم�ستطاع.
كم ��ا �أن ح ��دود �إ�سرائي ��ل الأمنية ال�شرقي ��ة �ستكون
هي الح ��دود الجغرافي ��ة بي ��ن الأردن والعراق .وقد
الت ��زم الأردن ،من خالل اتفاقيات وقعت معه ،بعدم
ال�سم ��اح لأي جن ��دي عربي الدخ ��ول �إل ��ى �أرا�ضيه.
ولك ��ن المه ��م� ،أن �إ�سرائي ��ل �أ�صبح ��ت ت ��رى الأردن
بدي�ل ً�ا تفاو�ضي ًا للعالق ��ة االقت�صادي ��ة الإ�سرائيلية

– الفل�سطينية �إلى درجة الم�شاركة الإ�سرائيلية – 5 .5الم�ستوطن ��ات� :إبقاء ق�سم قليل جد ًا منها تحت
ال�سيادة الإ�سرائيلية عل ��ى �أن تتوا�صل جغرافي ًا
الأردنية ف ��ي ت�سيير الأمور االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية
ب�إ�سرائي ��ل و�أن تكون لها ط ��رق التفافية .وفيما
داخ ��ل ال�سلطة الفل�سطينية .وف ��ي كثير من الحاالت
عدا ح ��زام الم�ستوطنات الكثي ��ف حول القد�س
يمك ��ن ا�ستثمار هذه العالق ��ة المتميزة ك�أداة �ضغط
الكب ��رى وغو� ��ش عت�صي ��ون ل ��ن تك ��ون هن ��اك
على الفل�سطينيين.
عقب ��ة كبيرة �أم ��ام �إزال ��ة الم�ستوطن ��ات .ولعل
من �سخري ��ات الق ��در �أن يكون الجلي ��ل المهود
�أم��ا الأه��داف الإ�سرائيلي��ة كم��ا تراه��ا «
ه ��و المنطق ��ة الإ�سرائيلي ��ة المع ��دة ال�ستيعاب
�إ�سرائيل  »2020فهي:
الم�ستوطني ��ن بعد �إخالئهم من مناطق ال�سلطة
1 .1الحدود ال�سيا�سي ��ة :الرغبة الإ�سرائيلية الزالت
الفل�سطينية والجوالن.
قوي ��ة للإبق ��اء عل ��ى التبعي ��ة الفل�سطيني ��ة� ،أي
م ��ن دون �سي ��ادة �سيا�سي ��ة ،خا�صة ف ��ي الأمور 6 .6الالجئ ��ون الفل�سطيني ��ون :م�شكل ��ة الالجئي ��ن
ه ��ي ق�ضي ��ة �أ�سا�سية ف ��ي �أي اتف ��اق فل�سطيني
الخارجي ��ة والأمني ��ة ،مع �إمكاني ��ة وجود جي�ش
– �إ�سرائيل ��ي ،يلت ��زم بموجب ��ه الجانب الأول
فل�سطيني رمزي.
بتبن ��ي ح ��ل نهائ ��ي له ��ذه الق�ضي ��ة و�إع ��ادة
2 .2االعت ��راف ب�إقام ��ة الدول ��ة الفل�سطيني ��ة
�صياغ ��ة تعري ��ف “ قان ��ون الالجئي ��ن”� ،إ ّال �أن
ال�سيا�سي ��ة :وهذا االعتراف م�شروط بارتباطها
المجه ��ود االقت�ص ��ادي ف ��ي
ال�سيا�س ��ي م ��ع الأردن
ح ��ل ه ��ذه الم�شكل ��ة �سيك ��ون
خطة « �إ�سرائيل
و�أن يك ��ون فيه ��ا موط ��ئ
دولي� � ًا .ويف�ض ��ل لإ�سرائي ��ل
ق ��دم ب ��ارز لإ�سرائي ��ل  ،»2020في تعاملها مع
�أن ت�ش ��ارك في ��ه لي� ��س م ��ن
مث ��ل وج ��ود مع�سك ��رات الفل�سطينيين مبنية ،من
واق ��ع الم�س�ؤولي ��ة فح�س ��ب
جي� ��ش ف ��ي منح ��درات الناحية ال�سيا�سية على
و�إنم ��ا به ��دف الم�شارك ��ة في
الجب ��ال ال�شرقية وحدود �أ�سا�س االجماع القومي
توجي ��ه الحل نح ��و الم�ساقات
نه ��ر الأردن والغ ��ور،
الإ�سرائيلي ،والذي يحتفظ المرغوب ��ة لديه ��ا .وغني عن
عدده ��ا يت ��راوح
الق ��ول �أن ع ��ودة الالجئي ��ن
�رات.بي��أما�ن ب�سرية تحديد الحدود
( )3-2مع�سك �
الجغرافية لدولة �إ�سرائيل �ستكون �إل ��ى مناطق ال�سلطة،
الأج ��واء الفل�سطيني ��ة
كاحتفاظه ب�سرية مفاعالته وذل ��ك ح�سب برنامج وترتيب
ف�ستك ��ون مباحة للطيران
زمني تر�ضى عن ��ه �إ�سرائيل.
الإ�سرائيلي.
الخطة
إن
�
ف
ولهذا،
الذرية.
وم ��ع كل ذل ��ك ،ف� ��إن خطة “
3 .3تعدي ��ل الح ��دود� :ض ��م تغفل م�شكلة الحدود الأمر �إ�سرائي ��ل  ”2020ال تتوق ��ع
مناط ��ق فل�سطيني ��ة �إل ��ى الذي ينتق�ص كثيراً منها ،ع ��ودة جماهي ��ر الالجئي ��ن،
�إ�سرائي ��ل ت�شم ��ل (غو�ش �إ�ضافة �إلى تعقيد و�صعوبة حي ��ث �أن الغالبي ��ة �ستف�ض ��ل
عت�صيون ،واريئيل،
البق ��اء في �أماكنه ��ا الحالية.
وق�سم العمل والتعامل �ضمن
وكل
ال�صحراء،
كبير من
و�إ�ضافة لذلك ،ف�إن �إ�سرائيل،
الخطة نف�سها.
بين
�ة
�
ك
الم�شتر
الح ��دود
ونتيجة لتطورها االقت�صادي،
ال�ضف ��ة الغربية والأردن،
�ستج ��ذب وت�ستوع ��ب ق�سم� � ًا
مع
والخليل
�س
�
�
نابل
في
ومراك ��ز دينية يهودي ��ة
م ��ن الالجئين ،خا�صة �أ�صح ��اب اال�ستثمارات،
طولكرم).
منطقة
تعديل الحدود في
�أو حت ��ى �ضم ��ن �إط ��ار مقن ��ن م ��ن جم ��ع �شمل
4 .4القد� ��س :تر�سي ��خ الو�ض ��ع القانون ��ي الحال ��ي،
العائالت.
�أي �ض ��م القد� ��س وتوحيده ��ا تح ��ت ال�سي ��ادة 7 .7العالق ��ات االقت�صادية :بما �أن الحديث هو عن
الإ�سرائيلي ��ة المطلق ��ة ،وتو�سيع ح ��دود البلدية
اقت�ص ��اد �إ�سرائيلي �ضخم �إل ��ى جانب اقت�صاد
حتى م�شارف رام اهلل �شم ��ا ًال ،ومعاليه �أدوميم
فل�سطين ��ي �ضعيف ،و�أن هذه الف ��وارق �ست�ستمر
– المنطق ��ة ال�صناعي ��ة جنوب� � ًا وبيت �شيم�ش
زمن� � ًا طوي ًال في الم�ستقب ��ل ،ف�سيظل االقت�صاد
غرب� � ًا ،وذل ��ك م ��ن �أج ��ل (مجابه ��ة الم�شكل ��ة
الفل�سطين ��ي تابع� � ًا لالقت�ص ��اد الإ�سرائيل ��ي
الديموغرافي ��ة العربي ��ة)� .أما ال�س ��كان العرب
ومحكوم ًا بقوانينه.
فيمك ��ن �أن يظل ��وا يحمل ��ون الجن�سي ��ة غي ��ر
8 .8العمال ��ة الفل�سطيني ��ة :االقت�ص ��اد الإ�سرائيل ��ي
الإ�سرائيلي ��ة والمواطن ��ة الإ�سرائيلي ��ة ،وهكذا
ق ��ادر ،وفي كثير من الح ��االت يحبذ ،ا�ستيعاب
تكون القد�س الكبرى متروبولين �إ�سرائيلي ًا.
العمال ��ة الفل�سطيني ��ة .وقد ت�صل ه ��ذه العمالة
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دراسات وأبحاث
�إل ��ى (� )250أل ��ف عام ��ل� ،إ ّال �أن االقت�ص ��اد
الإ�سرائيل ��ي قادر �أي�ض� � ًا على رف�ض جمي ��ع �أ�شكال
العمال ��ة الفل�سطينية .والق ��رار بهذا ال�ش�أن متروك
للحاج ��ة ال�سيا�سي ��ة الإ�سرائيلي ��ة .فم ��ن الأف�ض ��ل
لإ�سرائي ��ل �إدخ ��ال العام ��ل الأردن ��ي �ضم ��ن ه ��ذه
المعادلة واال�ستفادة من ��ه ،ولو كبديل تفاو�ضي في
مراحل المفاو�ضات.
9 .9اال�ستثم ��ارات الإ�سرائيلي ��ة داخ ��ل ال�سلط ��ة
الفل�سطيني ��ة :نظر ًا ل�ضع ��ف االقت�صاد الفل�سطيني
ل ��ن تك ��ون هن ��اك حاج ��ة �أو منفع ��ة اقت�صادي ��ة
�إ�سرائيلية من اال�ستثم ��ار داخل فل�سطين .ولذلك،
فعل ��ى �إ�سرائي ��ل والإ�سرائيليي ��ن االمتن ��اع ع ��ن
�إقام ��ة م�شاري ��ع ا�ستثماري ��ة ف ��ي مناط ��ق ال�سلطة
الفل�سطيني ��ة ،وقانون” مراقب ��ة العمالة الأجنبية”
وقان ��ون الدخ ��ل بن ��د (�3أ) يج ��ب �أن يبقي ��ا �ساريا
المفعول بالن�سبة لأرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية.
وم ��ع كل ذلك ،ف� ��إن �أرا�ض ��ي ال�سلط ��ة الفل�سطينية لها
ح�ص ��ة ف ��ي التخطي ��ط االقت�ص ��ادي ال�شام ��ل .وذل ��ك
�ضم ��ن الم�شاريع الدولي ��ة المقترح �إقامته ��ا .ومن هذه
الم�شاريع� :إقام ��ة خم�سة مجمعات دولي ��ة ي�شارك فيها
كل من �إ�سرائيل ،وم�صر ،وفل�سطين ،والأردن ،و�سوريا،
ولبنان .وتوزيع هذه الم�شاريع كالآتي:
المنطق ��ة الأول ��ى ،ت�ش ��ارك فيه ��ا� :سوري ��ا ولبن ��ان
و�إ�سرائيل – في ال�شمال.
المنطق ��ة الثانية ،ت�ش ��ارك فيها� :سوري ��ا ،والأردن،
وفل�سطين ،و�إ�سرائيل – �شواطئ بحيرة طبريا.
المنطق ��ة الثالثة ،ت�شارك فيها :فل�سطين ،والأردن،
و�إ�سرائيل – منطقة البحر الميت.
المنطق ��ة الرابع ��ة ،ت�شارك فيه ��ا :الأردن ،وم�صر،
و�إ�سرائيل – منطقة البحر الأحمر.
المنطق ��ة الخام�س ��ة ،ت�ش ��ارك فيه ��ا :م�ص ��ر،
وفل�سطي ��ن ،و�إ�سرائي ��ل – منطق ��ة ع�سق�ل�ان ،غ ��زة،
العري�ش .ولجميع هذه الم�شاريع قدمت درا�سات جدوى
اقت�صادية.
1010م�ش ��روع قناة البح ��ار :ينقل المياه المالحة �إلى
البحر الميت ولهذا الم�شروع �أربعة بدائل:
•حيفا – ج�سر ال�شيخ ح�سين.
•الخ�ضيرة – ج�سر ال�شيخ ح�سين.
•غزة – البحر الميت.
•البح ��ر الأحم ��ر – البح ��ر الميت :وه ��و الأكثر
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من قلب الوطن
احتما ًال وحظي بدرا�سات عديدة ووجود ير�ضي
الأردن .وتم ��ر ه ��ذه القناة �إما داخ ��ل الأرا�ضي
الإ�سرائيلي ��ة فقط� ،أو داخ ��ل الأرا�ضي الأردنية
والإ�سرائيلية.
الفائ ��دة االقت�صادي ��ة الم�أمول ��ة م ��ن م�ش ��روع “ قن ��اة
البحار” تكمن في :توليد الكهرباء ،وتحلية مياه البحر،
زيادة مخ ��زون البحر الميت و�إقام ��ة مجموعة م�شاريع
اقت�صادية على طول القناة .و
1111نفق يم ��ر تحت القد�س :ويبد�أ من ب ��اب الواد غرب ًا
حت ��ى معاليه �أدميم �شرق ًا .وه ��ذا يخت�صر الطريق
بي ��ن �إ�سرائيل والأردن ،وي�سه ��ل االت�صال بين غزة
وال�ضف ��ة ،ولكن الأهم من ذل ��ك �أنه ي�سهل الدخول
�إلى القد�س والخروج منها.
1212المياه :م�شروع مياه �شرق �أو�سطي كبير تكون فيه:
• – دول م�صدرة للمياه – م�صر وتركيا.
• – دول م�ست ��وردة للمي ��اه – �سوري ��ا ،والأردن،
والعراق ،ودول الخليج ،وال�سعودية ،و�إ�سرائيل،
وفل�سطين.
1313الوقود :النفط والغ ��از الطبيعي العربي في طريقه
لأوروبا يمر ع ��ن طريق �ساح ��ل المتو�سط ال�شرقي
(�سوري ��ا ،و�إ�سرائي ��ل ،وفل�سطي ��ن) .وت�ستفيد هذه
الدول من عوائده� ،إ�ضاف ��ة لح�صول �إ�سرائيل على
م�ص ��در قري ��ب ورخي�ص يخف� ��ض تكل ��ف �إنتاجها
ويلغ ��ي الأف�ضلي ��ة الن�سبي ��ة (تكلفة الإنت ��اج) التي
تتمت ��ع به ��ا الآن ال ��دول العربي ��ة ،كالأردن مث�ل ً�ا،
حي ��ث يتمت ��ع الي ��وم ب�أ�سع ��ار وق ��ود متدني ��ة جد ًا،
ويوفر الأر� ��ض الإ�سرائيلية الم�ستعملة اليوم لحفظ
خزانات الوقود الكثيرة.
1414الموا�صالت:
•البري ��ة – �أهمه ��ا طري ��ق غ ��ور الأردن الت ��ي
�ستربط م�صر ،و�إ�سرائيل ،وفل�سطين ،والأردن،
و�سوري ��ا ،ولبن ��ان .ومعظم ه ��ذه الطريق �ستمر
داخ ��ل الأرا�ضي الفل�سطينية وذلك حفاظ ًا على
ر�صيد الأر�ض الإ�سرائيلية ،ووقاية لتلوث البيئة
فيها.
•الجوية :التوج ��د جدوى اقت�صادية من مطار
في غزة� ،أما المط ��ارات الأردنية والإ�سرائيلية
فه ��ي ق ��ادرة عل ��ى خدم ��ة المنطق ��ة .ومط ��ار
�إ�سرائي ��ل في �إيالت ينقل �إل ��ى الأر�ض الأردنية
و�سيت ��م توحيده مع مطار العقبة ،بالإ�ضافة �إلى
�شارع “ عابر �إ�سرائيل”.
•البحري ��ة :ميناء حيفا وا�شدود يمكن لهما �أن
يخدما المنطقة كلها� .أما ميناء غزة فيمكن �أن
يكون �صغي ��ر ًا خا�صة بالن�سب ��ة ل�صيد ال�سمك.

على مر الع�صور

�أم ��ا ميناء اي�ل�ات فيو�ص ��ل �إلى مين ��اء العقبة.
الأر� ��ض الإ�سرائيلية ف ��ي مطار ومين ��اء ايالت
ت�ستغله ��ا �إ�سرائي ��ل لتطوير المراف ��ق ال�سياحية
الإ�سرائيلية.
•�س ��كك حدي ��د� :إحي ��اء �سك ��ة حدي ��د الحجاز
وتو�سي ��ع ا�ستعمال �سكة حدي ��د البحر الميت –
العقب ��ة و�سكة حديد ت ��ل �أبيب – عمان ،وطريق
اللط ��رون م ��رور ًا ب ��رام اهلل والقد� ��س وجنوب
�أريحا.
1515م�شاريع ات�صاالت م�شتركة.
1616م�شاريع �سياحية م�شتركة.
وهكذا نرى �أن الإ�سرائيليين ال يخططون فقط لأنف�سهم
كما كانت قناعاتهم ال�سابقة ،ب�أنهم “ جزيرة” معزولة
داخل ال�ش ��رق العربي ،بل تعاملوا م ��ع المنطقة كوحدة
�إقليمي ��ة جغرافي ��ة اقت�صادي ��ة متكامل ��ة ،تربطها طرق
حديث ��ة ،وم�شارك ��ة اقت�صادي ��ة قوية تعززه ��ا تجمعات
اقت�صادية �إقليمية �ضخمة .ي�سعى الإ�سرائيليون ليكونوا
“نقط ��ة تقاطع” لأح ��داث ال�شرق الأو�س ��ط ،وع�صبه
االقت�صادي ،على �شكل مرف�أ للعولمة القادمة من الغرب
ف ��ي طريقها نحو ال�شرق .وذلك �ضم ��ن اقت�صاد �سماته
الرئي�سية :تخ�ص�ص قطاعي عال يقوم على ال�صناعات
المعتمدة على خبرة تقنية حديثة ،ذات خدمات تجارية
مالية راقية ،وبنية تحتية وطنية متطورة .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ف�إن خطة “ �إ�سرائيل  ،”2020في قراءتها للتطور
الم�ستقبل ��ي للمنطق ��ة ،ت�شجي ��ع ا�ستمراري ��ة التراب ��ط
الع�ض ��وي القائم بي ��ن �إ�سرائيل وال ��دول الغربية ،وترى
في ��ه الم�ستقبل المرغوب .و�أم ��ا بالن�سبة للفل�سطينيين،
والعرب عامة ف� ��إن معرفة الأمور خير من جهلها ،حيث
“ �أنن ��ا في ع�صر من يملك فيه المعرفة والمعلومات،
ويح�س ��ن ا�ستعماله ��ا ويجيد تحليله ��ا ،يم�سك بنا�صيات
الأمور”.
وهناك �ض ��رورة لو�ضع هذه المجل ��دات بين يدي �صانع
الق ��رار الفل�سطين ��ي والعرب ��ي لما له ��ا م ��ن �أهمية في
ك�ش ��ف ا�ستراتيجي ��ات �إ�سرائيل لدوره ��ا الم�ستقبلي في
المنطقة.

الحلقة الثالثة
القد�س تحت الحكم اليوناني:
احتل اال�سكندر المقدون ��ي مدينة غزة بعد ح�صار دام
�شهري ��ن ،توجه بعدها �إل ��ى مدينة القد� ��س ،فلما �سمع
اليهود باقترابه من المدينة خرجوا جميعهم ال�ستقباله
في ظاهرها ،حي ��ث التقى �شيوخهم وكهنتهم على جبل
�سكوب� ��س �شم ��ال مدين ��ة القد� ��س ،ورحبوا ب ��ه طالبين
العف ��و .ويقال �أنه التقى بهم في مكان ي�سمى �صفا(بيت
�صفافا) جنوب القد� ��س ،وفيها يتمكن القادم من ر�ؤية
القد�س والهيكل)1(.

(بطليمو� ��س) الأول اليه ��ود بالرغ ��م عنه ��م ،وق ��ام
بمحا�صرة مدينة القد�س فترة من الزمن لكنها امتنعت
علي ��ه في ب ��ادئ الأمر نتيجة مقاومته ��م� ،إ ّال �أنه علم �أن
اليه ��ود يقد�س ��ون يوم ال�سب ��ت وال ي�أتون ب� ��أي عمل فيه،
فهاج ��م المدين ��ة يوم �سب ��ت ول ��م يدافع ��وا عنها ودك
ق�سم� � ًا من ح�صونه ��ا ،وجرد �أهلها من ال�س�ل�اح� ،إ ّال �أنه
ع ��اد فت�ساهل في معاملتهم بعد �أن تعهد كاهنهم الأكبر
(�إب�س� ��س) بدفع الجزية بانتظ ��ام ،وفي عهد بطليمو�س
ترجم ��ت الت ��وراة �إلى اليوناني ��ة على يد �سبعي ��ن عالم ًا
يهودي� � ًا كلفه ��م به ��ذه المهمة ،وح ��اول البطالم ��ة ن�شر
الثقاف ��ة اليوناني ��ة ف ��ي فل�سطي ��ن بالترغي ��ب والإقن ��اع
وب�إ�سل ��وب �سلمي ،و�أ�ص ��ر بطليمو�س الراب ��ع على ذلك،
وبع ��د رف� ��ض بع� ��ض اليه ��ود اال�ستجاب ��ة لمطالبهم زاد
عليهم ال�ضرائب (.)3

من ��ح اال�سكن ��در اليه ��ود العف ��و و�سم ��ح له ��م بممار�سة
�شعائره ��م الدينية بحرية كامل ��ة ،و�أن يحكموا �أنف�سهم
وف ��ق �أنظمتهم وعاداته ��م الخا�صة و�أعفاه ��م من دفع
الجزية مرة كل �سب ��ع �سنوات ،ويبدو �أن ت�سامحه معهم
ج ��اء مكاف� ��أة له ��م على ع ��دم مقاومتهم ل ��ه كما فعلت
مدينتا غ ��زة و �صور ،وقد �سكوا في عه ��ده نقود ًا نق�شوا القد�س تحت حكم ال�سلوقيين:
على �أحد وجهيها (�أور�شليم المقد�سة ،خال�ص �صهيون،
ع�صا هارون� ،إناء على �شكل كوب دون مقب�ض) ونق�شوا تمك ��ن ال�سلوقي ��ون بقي ��ادة ملكه ��م �أنطيخو� ��س الثالث
عل ��ى الوجه الآخ ��ر باللغ ��ة العبرية(�شاق ��ل �إ�سرائيلي )187-223( ،ق.م م ��ن التغلب على البطالمة في موقعة
بانيون ع ��ام ( )198ق.م ،مما �أدى �إل ��ى وقوع فل�سطين
ن�صف �شاقل ،ربع �شاقل))2(.
تحت حكمهم وتزوج م ��ن يهودية و�أ�صبح �صهر ًا لليهود،
خ�ضع ��ت القد�س بعد وف ��اة اال�سكندر لحك ��م البطالمة وق ��ام بمن ��ع اليه ��ود م ��ن القي ��ام ب�شعائره ��م الديني ��ة
قراب ��ة مائ ��ة ع ��ام( )198-301ق.م حي ��ث حك ��م ومرا�س ��م ي ��وم ال�سبت وفر� ��ض عليهم عب ��ادة �شخ�صه

د.ح�سني عبد القادر
القد�س

والإله (زيو�س) و�أكل لح ��م الخنزير ،وتدخل في تعيين
الكاهن الأكبر لليهود فعينه من الم�ؤيدين لن�شر الثقافة
الهيلينية ،و�شرع في تطبيق هذه الأوامر في القد�س �سنة
( )167ق.م فقامت العديد من الثورات �ضد ال�سلوقيين
ومنه ��ا الث ��ورة المكابية التي قاده ��ا (ماثيا�س) و�أوالده
الخم�س ��ة ،حيث خا�ض المكابيون ح ��رب ع�صابات �ضد
الجيو�ش ال�سلوقية ودحروها �أكثر من مرة �إلى �أن انتهى
الأم ��ر باتف ��اق ال�سلوقيين والمكابيين عل ��ى منح اليهود
حرية العب ��ادة� ،إ ّال �أن ال�سلوقيي ��ن هاجموهم مرة ثانية
وهدم ��وا هيكله ��م في جرزي ��م وكذل ��ك هدم ��وا �أ�سوار
القد� ��س و�أجب ��روا اليهود عل ��ى دفع الجزي ��ة ،وكان دور
الع ��رب في فل�سطين هو م�ساعدة ال�سلوقيين في حربهم
�ضد المكابيين)4(.
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من قلب الوطن
القد�س تحت الحكم الروماني (63ق.م –
 324م):
ا�ستولى الرومان على مدينة القد�س �سنة ( )63ق.م بقيادة
(بومب ��ي) ف�أبق ��ى (هيروكانو� ��س) الثاني حاكم� � ًا وكاهن ًا
لليه ��ود في المدينة وفر�ض عليه ��م ال�ضرائب الثقيلة وعمل
على �إنعا�ش الثقافة الهيلينية و�أعاد المنفيين زمن المملكة
الح�شمونية كال�سامريين والآدوميين)5(.
وفي �سنة ( )39ق.م �أعلن مجل�س ال�شيوخ في روما تن�صيب
(هيرود� ��س) الكبي ��ر وه ��و �آدم ��ي الأ�ص ��ل يه ��ودي الديانة
روماني التبعية مل ��ك ًا على الدولة اليهودية في القد�س فعاد
�أدراجه �إلى فل�سطين ليحارب من �أجل من�صبه الجديد وقد
كان حاكم� � ًا لمنطق ��ة الجليل فقط ،حي ��ث تمكن من فر�ض
�سيطرت ��ه على القد�س وظ ��ل يحكمها با�س ��م الرومان حتى
ال�سن ��ة الرابعة قبل الميالد ،وق ��د تمتع (هيرود�س) الكبير
ب�سلط ��ة نافذة وث ��روة باهظة مكنته من تحقي ��ق رغبته في
تبديل وج ��ه المملكة اليهودي ��ة تبدي ًال كام�ل ً�ا ،وجعلها من
الفخام ��ة والجمال �شبه مملك ��ة هيلن�ستية و�إن بع�ض مبانيه
ال�ضخم ��ة وكثي ��ر ًا م ��ن �شوارعه ف ��ي القد�س ال ت ��زال ترى
وت�ستعمل حتى هذا اليوم)6(.

من قلب الوطن
فخاف اليهود م ��ن زيارته تلك و�أ�س ��رع مجل�س ال�سنهدريم
�إل ��ى االجتماع وقرروا القب�ض علي ��ه و�إ�صدار حكم الإعدام
فيه في مكان ي�سمى (الجلجلة).
وفي عه ��د الإمبراطور نيرون �أعلن �أول ��ى الثورات اليهودية
عل ��ى الحكم الروماني �سنة ()70-66م ف�أعد حاكم �سوريا
(غالو�سا) العدة لمحاربة اليهود وزحف �إلى القد�س و�أقام
مع�سكره في جبل �سكوب�س ،ومنه ذهب �إلى بيت ح�سدا ،مما
ي ��دل عل ��ى �أن ال�سور ال�شمالي لم يكن ق ��د بني بعد وحا�صر
القد� ��س فترة طويل ��ة وان�سحب دون فتحه ��ا والحقه اليهود
�إل ��ى طريق عموا�س وقتلوا ما يزيد على خم�سة �أالف جندي
منه ��م ،عهد بعدها نيرون بمهمة قمع الث ��ورة اليهودية �إلى
القائ ��د (ف�سبا�سي ��ان) ال ��ذي تمكن م ��ن �إخ�ض ��اع منطقة
الري ��ف في حكم ��ه ،تول ��ى بعدها ابن ��ه (تيط� ��س) المهمة
وحا�ص ��ر �أ�سوار القد�س مدة خم�سة �أ�شهر حتى �أحدث ثغرة
ف ��ي ال�سور ال�شمالي الجديد الذي بناه اليهود ومن ثم ثغرة
�أخ ��رى في ال�سور المحيط بالأ�سواق الذي بناه (هيرود�س)
الكبي ��ر .وفي �شهر �آب من �سنة ( )70م تمكن الرومان من
دخول القد� ��س ودمروا المعاب ��د اليهودي ��ة وا�ستثنى ال�سور
الغرب ��ي للمدينة م ��ن �أجل توفي ��ر الحماية للفيل ��ق العا�شر
ال ��ذي �أبق ��اه كحامي ��ة للمدينة والأب ��راج الثالث ��ة المقامة
�شمالي الق�صر ،وهدم باق ��ي �أ�سوار مدينة القد�س ،وانتقل
اليهود �إلى منطقة يامنيا ولم تعد القد�س مقر ًا لهم)8(.

وب ��د�أت �إع ��ادة بن ��اء مدين ��ة القد� ��س ب�ص ��ورة جدي ��ة بعد
�سنتي ��ن م ��ن المجاعة الت ��ي �شهدتها المنطق ��ة �سنة ()25
ق.م ،حيث ا�ستهل ��ت �أعمال البناء ب�إن�ش ��اء الق�صر الملكي
غربي المدينة ،وكان يت�ألف من مبنيين كبيرين تتو�سطهما القد�س في عهد �أدريانو�س:
حدائ ��ق تن�ساب فيها المياه ،كما �أقيم في الطرف ال�شمالي
تبن ��ى (�أدريانو� ��س) فكرة التخل� ��ص من م�ش ��اكل اليهود،
للق�صر ثالثة �أبراج غنية بزخارفه الجميلة وكان لها قواعد
واعتق ��د �أن خير و�سيل ��ة �إلى ذلك ،هي العم ��ل على �إ�ضفاء
متينة يبل ��غ ارتفاعها حوال ��ي ( )15متر ًا وذل ��ك للمقاومة
ال�صبغ ��ة الروماني ��ة عل ��ى اليهود ف�أ�ص ��در ق ��رار ًا في عام
والدف ��اع عن الق�ص ��ر �إبان المعارك ،وال ت ��زال قاعدة �أحد
ه ��ذه الأبراج ت�ش ��كل جزء ًا م ��ن قلعة القد� ��س وكان يحيط
بالق�صر خندق)7(.

( )131م بتحري ��م الخت ��ان و�إن�ش ��اء م�ستعم ��رة روماني ��ة
ف ��ي مدينة القد� ��س ،على �إثر ذل ��ك �أعلن القائ ��د اليهودي
(�سيم ��ون باركوخب ��ا) عن ع ��دم ت�أيي ��ده لذلك ورف ��ع راية
الث ��ورة اليهودية �ض ��د الرومان ،و�أرغم جمي ��ع من كان في
المدين ��ة من غي ��ر اليهود على مغادرته ��ا و�أعلن ا�ستقالله،
فج ��رد عليه الإمبراط ��ور (�أدريانو�س) جي�ش� � ًا قوي ًا وهزمه
وط ��رد رجاله منه ��ا وهدم المدينة مرة �أخ ��رى و�أطلق على
المدينة الت ��ي بناها (�إيليا) وحرم على من بقي من اليهود
زيارة المدينة)8(.
كان ��ت مدينة (�إيلي ��ا) مدينة �صغيرة وجدي ��دة مقامة على
�أ�سا� ��س القد� ��س الهيرودية ا�ستخدم في بنائه ��ا الكثير من
الأحجار الم�ستخدمة زم ��ن (هيرود�س) وتم �إن�شاء �شوارع
الأعم ��دة المتقاطع ��ة الت ��ي تم الك�ش ��ف عن بقياه ��ا وبنى
م�سرح� � ًا ومدرج� � ًا عند مدخ ��ل المدينة ورف ��ع تمثاله على
عم ��ود �أم ��ام البوابة التي ال تزال تع ��رف با�سمه حتى يومنا
ه ��ذا ،ويعتق ��د ب�أنه هو م ��ن �أن�ش�أ برك ��ة �سل ��وان ،وفي �سنة
( )303م �أ�ص ��در الإمبراط ��ور الرومان ��ي (دي ��و) مر�سوم ًا
يق�ضي بتطهير الجي�ش من الم�سيحيين و�أمر ب�إحراق جميع
الكتب المقد�س ��ة وتدمير جميع مبان ��ي الكنائ�س وكان قبر
ال�سي ��د الم�سي ��ح يقع عل ��ى رابية كانت ف ��ي ال�سابق محجر ًا
خ ��ارج �أ�س ��واق المدين ��ة ف�أم ��ر به ��دم الموقع وبن ��اء معبد
للآلهة (�أفروديت) فوقه ورتب على الزعماء الم�سحيين �أن
يقدموا الأ�ضاحي للإلهة الرومانية حيث ا�ستمر ذلك لمدة
�سبع �سنوات حتى عام ()310م)9(.

المراجع والم�صادر:

ن�شوء الديانة الم�سيحية:
�إن �أول ن�شوء للديانة الم�سيحية �شهدتها المدن الفل�سطينية
خالل العه ��د الروماني ،حي ��ث ي�ستخل�ص م ��ن الإنجيل �أن
ال�سيد الم�سيح عي�س ��ى ابن مريم عليه ال�سالم ولد في تلك
الفت ��رة الزمنية في مدينة بيت لح ��م وانتقل مع �أ�سرته �إلى
مدين ��ة النا�صرة للعي�ش هناك ،لكن �أه ��ل النا�صرة رف�ضوا
االعت ��راف ب�أن ��ه الم�سي ��ح المنتظ ��ر فانتقل �إل ��ى بلدة كفر
ناح ��و وظ ��ل فيها مدة �سن ��ة يعلم تالمي ��ذه ليكون ��وا ر�سله.
ونتيجة تعاليمه الداعية �إلى الف�ضائل الأخالقية والإ�صالح
االجتماعي ذاع ��ت �شهرة ال�سيد الم�سي ��ح وكثر �أتباعه من
الفقراء والم�ضطهدين� ،إ ّال �أن جماعات اليهود �أخذت تعمل
عل ��ى محارب ��ة دعوته ومقاومة تعاليمه ،وف ��ي �سنة ( )30م
وبمنا�سب ��ة عيد الف�صح زار ال�سي ��د الم�سيح مدينة القد�س
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تعانق القد�س وترنو لل�ساحل
قطع االحتالل �أو�صال �أرا�ضيها ودمر
م�ساحات وا�سعة منها
الموقع

عدد �سكانها ( )760ن�سمة.
ويت�ش ��كل ال�س ��كان م ��ن عدة عائ�ل�ات هي عائ�ل�ات ديوان،
و�أب ��و كافية ،ودار ال�شيخ ،وعب ��د الحليم ،ومرعي ،ومن�صور
وعائلة اغريب ،و�سالم.

بيت �إج ��زا� ،إحدى قرى محافظة القد� ��س وتقع في الجهة
ال�شمالي ��ة الغربية م ��ن المدينة المقد�س ��ة وتبعد عنها نحو
( )13كيلومت ��ر ًا هوائي� � ًا ،ف ��وق قمة جبل يط ��ل على ال�سهل �أرا�ضي القرية
ال�ساحل الفل�سطيني وترتفع عن �سطح البحر ( )814متر ًا ،تبل ��غ الم�ساحة الإجمالي ��ة لأرا�ضي قرية بي ��ت �إجزا ح�سب
حيث يت�سنى لمن يقف فوق بناية مجل�سها القروي م�شاهدة �إح�صائي ��ة ال�سج�ل�ات في دائرة الأرا�ض ��ي ( )2650دونم ًا
ال�سهل من �أق�صى �شماله �إلى �أق�صى جنوبه.
�إ ّال �أن ��ه وب�سبب �إقامة جدار الف�ص ��ل العن�صري الذي ابتلع
يح ��د قري ��ة بيت �إج ��زا م ��ن ال�شمال قري ��ة بيت دق ��و ومن م�ساح ��ات كبي ��رة م ��ن �أرا�ض ��ي القري ��ة تقل�ص ��ت لت�صبح
الجن ��وب قري ��ة بدو ومن الغ ��رب قرية القبيب ��ة وبيت عنان ( )1450دونم� � ًا ،حيث تم ابت�ل�اع ( )1200دونم يقع جزء
منها خلف وتح ��ت م�سار الجدار الذي دم ��ر الأر�ض واقتلع
ومن ال�شرق قرية الجيب.
مئ ��ات الأ�شجار واحتجز خلف ��ه العديد م ��ن البيوت وو�ضع
كان يرب ��ط القري ��ة بمدين ��ة القد� ��س �أكثر م ��ن طريق قبل حوله ��ا ال�سي ��اج الأول من نوع ��ه على �أر� ��ض الوطن والذي
احتالل ع ��ام (� )1948إال �أنه وبعد احت�ل�ال عام ( )1967ن�صبت علي ��ه بوابة تفت ��ح �إلكتروني ًا م ��ن م�ستوطنة جبعون
ل ��م يتبق للقرية �سوى طريق واحد يو�صلها بالمدينة .ورغم حد�شاه.
ذلك ف� ��إن جزء ًا من هذا الطريق ت ��م هدمه من قبل قوات
االحتالل لإقامة الم�ستوطن ��ات .و�أما الجزء الثاني فقد تم
�إلغ ��ا�ؤه تمام� � ًا وتم �شق �أنف ��اق للمواطني ��ن للتحرك عبرها ت�أثير الجدار
تحت الأر�ض لت�سهيل حركة الم�ستوطنين من و�إلى القد�س .عم ��ل الجدار على تق�سيم �أر�ض بي ��ت �إجزا منا�صفة داخله
وخارج ��ه ،وبلغ ��ت م�ساح ��ة الأرا�ض ��ي الت ��ي ت ��م تدميرها
وتق ��ع في م�س ��ار الج ��دار( )420دونم� � ًا ،حي ��ث يمتد على
تاريخ القرية
�أرا�ض ��ي بيت �إج ��زا �أكثر م ��ن خم�سة كيلومت ��رات وبعر�ض
للقري ��ة تاريخ قديم يمتد �إل ��ى ع�صر الكهوف والمغاور قبل ( )70مت ��ر ًا .وتبل ��غ م�ساح ��ة الأر�ض الإجمالي ��ة ال�صالحة
�أن تك ��ون ح�ض ��ارة البناء قائم ��ة بال�ش ��كل ال�صحيح ،حيث للزراع ��ة ( )1200دون ��م ،مم ��ا �أث ��ر عل ��ى م�ص ��در الدخل
يوج ��د فيه ��ا كثير من المغ ��اور التي كان ��ت ت�ستعمل لل�سكن لل�س ��كان الذي ��ن يعتمد م ��ا بين (� 50إل ��ى  )%60منهم على
ومنه ��ا م ��ا هو مع ��د لمعا�صر الزي ��ت التي كانت ت ��دار على الم�ص ��ادر الزراعية ف ��ي القرية .ومنذ �إقام ��ة الجدار عام
الدواب ومن �أ�شهره ��ا مغارة (بد الزيتون) وفيها كثير من ( )2004تعان ��ي بيت �إج ��زا �أزمة خانقة م ��ن المياه ولغاية
الآب ��ار القديمة التي كانت ت�ستعمل لجم ��ع مياه ال�شرب في الآن ،حي ��ث �أن عين المياه الوحي ��دة التي كانت تمد القرية
تلك الأزمان.
�أ�صبح ��ت خلف الجدار ويمنع المواطنون من الو�صول �إليها
�أو اال�ستفادة منها ،الأم ��ر الذي جعل الدخل الزراعي قليل
جد ًا ،علم ًا �أنه كان الم�صدر الرئي�س ،مما دفع الأهالي �إلى
ال�سكان
�ش ��راء المي ��اه ب�أموال باهظ ��ة رغم الوقت والم ��ال والجهد
ق ��در عدد �سكان قرية بيت �إج ��زا عام ( )1922نحو ( )60ال ��ذي كانت توفره لهم عين المياه الت ��ي تم اغت�صابها من
ن�سم ��ة وت ��درج حتى ع ��ام ( )1967لي�صب ��ح ( )268ن�سمة قبل جدار الف�صل العن�صري.
وحالي� � ًا وح�سب ما �أفاد به رئي�س المجل�س �أحمد ديوان يبلغ

�أماين �أ�سمر

العالقات العامة والإعالم

م�صادر الدخل
ت�شتهر القري ��ة بزراعة �أ�شجار العن ��ب والزيتون واللوزيات
والخ�ض ��راوات وه ��ي الم�ص ��در الأول لدخ ��ل المواطني ��ن
بالإ�ضاف ��ة �إلى محا�صيل الحبوب مث ��ل القمح والعد�س .وال
يزال �أهل القرية حتى الي ��وم يقارعون وي�صارعون ليت�سنى
لهم الدخول �إلى �أرا�ضيهم عبر البوابات الحديدية التي تم
�إن�شا�ؤها من قبل قوات االحتالل.
وفيم ��ا يتعل ��ق بطبيعة عم ��ل ال�س ��كان كان غالبي ��ة �سكانها
يعمل ��ون ف ��ي الزراع ��ة� ،إ ّال �أنه وب�سب ��ب الجدار قل ��ت ن�سبة
العاملي ��ن ف ��ي الزراعة واتجه ��ت الغالبية منه ��م للعمل في
الوظائ ��ف الحكومية والقطاع الخا� ��ص والعمالة في ال�سوق
الفل�سطينية.
وق ��د ق ��دم �أهال ��ي بي ��ت �إج ��زا ب�سبب و�ض ��ع الج ��دار على
�أرا�ضيه ��م العديد من ال�شه ��داء والجرحى وذوي الإعاقات
لأنه ��م رفعوا �شعاره ��م �أن الأر� ��ض هي هوي ��ة الأمة (فمن
ته ��اون و�ض ّي ��ع الأر� ��ض ف�ل�ا هوي ��ة ل ��ه) وم ��ا زال الأهالي
يقيمون الفعاليات وينظمون االعت�صامات ويجابهون قوات
االحتالل خ�ل�ال م�سيراتهم لمقاومة الج ��دار واال�ستيطان
والدفاع عما تبقى من �أرا�ضيهم.

م�ؤ�س�سات القرية
 .1المجل�س القروي:
ت�أ�س� ��س عام ( )1998ويتكون م ��ن �سبعة �أع�ضاء �ستة ذكور
وام ��ر�أة .وله مق ��ر يت�ألف من بنايتين بناي ��ة قديمة و�أخرى
حديث ��ة من طابقي ��ن ويقع و�س ��ط القرية وي ��دار العمل فيه
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من قلب الوطن
بانتظ ��ام ويتر�أ�س ��ه (�أحمد جبران محم ��د ديوان).
يق ��دم المجل�س الكثير م ��ن الخدمات بما فيها �إدارة
�شبكة المياه ،وجمع النفايات وتنفيذ م�شاريع تطوير
البن ��ى التحتية ف ��ي القري ��ة .وهناك تع ��اون ما بين
�أهال ��ي القري ��ة والمجل� ��س القروي ،حيث يلج� ��أ �إليه
الأهال ��ي ف ��ي حل كثي ��ر م ��ن الم�ش ��اكل االقت�صادية
واالجتماعي ��ة ومنه ��ا م�ش ��اكل الأرا�ض ��ي والإ�صالح
الع�شائري وغيرها.
 .2جمعية بيت �إجزا للريف والتنمية:
ت�أ�س�ست عام ( )2008بهيئ ��ة ت�أ�سي�سية عامة وتدار
م ��ن قبل هيئة �إدارية مكونة من ت�سعة �أع�ضاء ثمانية
م ��ن الذكور وام ��ر�أة واح ��دة ،وعدد �أع�ض ��اء الهيئة
العام ��ة ( )70ع�ض ��و ًا ،وتهدف �إلى تنمي ��ة المجتمع
الريفي ف ��ي الجوانب الزراعية ،والتعليم ،وال�صحة،
وتهتم بالمر�أة والطف ��ل والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات،
وتعتني بتنظي ��م المخيمات ال�صيفي ��ة وعقد دورات
تقوية لطالب الثانوية العامة ويتر�أ�سها وجيه محمود
عيد �سالم.
 .3مركز ن�سوي:
ح�صل المركز على الترخي�ص الالزم من قبل وزارة
الداخلي ��ة الفل�سطينية والعمل جار الآن على انتخاب
هيئ ��ة �إداري ��ة لت�سيير �أم ��وره .و�سوف يعن ��ى بتقديم
خدمات تخ�ص المر�أة.
 .4مدر�سة الأموية الثانوية للبنات:
تق ��ع المدر�سة في مدخل القرية من الجهة الجنوبية
عل ��ى م�ساح ��ة �ست ��ة دونمات م ��ن الأر� ��ض ،م�ساحة
مبناه ��ا تبل ��غ ( )3500متر مرب ��ع وتت�ألف من ثالثة
طواب ��ق مكون ��ة م ��ن ( )24غرف ��ة درا�سي ��ة ،وفيه ��ا
ملحق ��ات للمدر�سة ،مثل المختب ��ر العلمي ،ومختبر
حا�س ��وب ،والمكتب ��ة ،وقاع ��ة كبيرة ،وغرف ��ة تدبير
منزل ��ي �إلى جانب عدد م ��ن المرافق الأخرى .ويبلغ
ع ��دد الطالبات فيه ��ا ( )455طالب ��ة ،وتتوافر فيها
كافة المراحل والف ��روع التعليمية – الأدبي والعلمي
والتج ��اري .-ويعم ��ل فيه ��ا ( )30معلم ��ة لجمي ��ع
التخ�ص�ص ��ات العلمي ��ة والأدبي ��ة والتجارية ومديرة
المدر�س ��ة تعمل فيها من ��ذ ( )15عام ًا وهي المربية
(�أ�سماء داود يو�سف حب�ش).
 .5مدر�سة بيت �إجزا الأ�سا�سية المختلطة:
�أن�شئ ��ت المدر�س ��ة الأ�سا�سي ��ة المختلط ��ة الجديدة
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و�سط القرية وعدد الأطفال الملتحقين بها يبلغ
( )41طالب� � ًا وتعم ��ل فيها معلمت ��ان وتقوم على
�إدارتها المديرة (جمالة محمد ال�شيخ).
2 .2رو�ض ��ة �سناب ��ل الإيم ��ان :وت�أ�س�س ��ت ف ��ي العام
()2002م وتقع في الجهة الجنوبية من القرية،
وع ��دد طالبها ( )105طالب م ��ن القرية ومن
الق ��رى المج ��اورة .ويتكون طاقمه ��ا التدري�سي
م ��ن �ست معلمات بالإ�ضافة �إلى مديرة الرو�ضة
المربية (�سلوى محمد عبداهلل ال�شيخ).

ف ��ي القري ��ة ع ��ام ( )2010بالتعاون بي ��ن المجل�س
وم�ؤ�س�س ��ة (�أنيرا) وبلغت الكلفة الإجمالية للمدر�سة
م ��ع الم�ساهم ��ة المجتمعي ��ة نح ��و ()1,200,18
دوالر �أمريك ��ي ،حيث �ساهم المجل� ��س بقطعة �أر�ض
م�ساحته ��ا ( )3700مت ��ر مربع ت ��م ا�ستئجارها من
الأرا�ض ��ي الوقفي ��ة .وم�ساح ��ة المدر�س ��ة االجمالية
( )1545مت ��ر ًا مربع� � ًا وتت�أل ��ف م ��ن ثالث ��ة طوابق.
وتدر� ��س الإناث ف ��ي المدر�سة حتى ال�ص ��ف التا�سع
بعده ��ا ينتقلن �إل ��ى المدر�سة الأموي ��ة .و�أما الذكور
فيكمل ��وا تعليمه ��م حت ��ى ال�ص ��ف ال�ساد� ��س وبعدها
ينتقل ��ون �إل ��ى مدار� ��س ب ��دو �أو بي ��ت دق ��و لتكمل ��ة م�ساجد القرية
مراحلهم التعليمية.
يوج ��د ف ��ي القرية ثالث ��ة م�ساجد �ساهم ف ��ي بنائها
عدد م ��ن �أهل الخي ��ر والمح�سنين وه ��ذه الم�ساجد
يبل ��غ ع ��دد المعلم ��ات ف ��ي المدر�س ��ة ( )16معلمة
هي:
ويدي ��ر المدر�س ��ة المربي ��ة (حياة ربي ��ع) وال نن�سى
(م�ؤ�س�سة برامج الطفولة والعمل الجماهيري) التي 1 .1الم�سجد العمري القديم :وي�سمى م�سجد ال�شيخ
يو�س ��ف وال يع ��رف تاري ��خ بنائه وفي ��ه مقام �أي
دخل ��ت رحاب المدر�سة و�ساع ��دت على رفع م�ستوى
(قب ��ر قديم ) ظاه ��ر على وج ��ه الأر�ض ،حيث
التعلي ��م فيها على مدار ثالث �سنوات متتالية بطاقم
ُيعتقد �أن الم�سجد �سمي على ا�سم من دفن فيه.
ذي كفاءة عالية .وتعم ��ل الم�ؤ�س�سة على برنامج من
2 .2م�سج ��د ط ��ارق ب ��ن زياد :وه ��و م�سج ��د القرية
�أج ��ل تقوية الطالب �ضعف ��اء التح�صيل في المرحلة
الرئي� ��س ،ويقع في و�سط القرية ،وتم بنا�ؤه عام
الأ�سا�سي ��ة بالتع ��اون م ��ع المجل� ��س الق ��روي و�إدارة
( )1983عل ��ى نفق ��ة عائل ��ة �سالم ��ة الدحبور،
المدر�سة.
وم�ساحت ��ه ( )150مت ��ر ًا مربع� � ًا وتم ��ت �إ�ضافة
تو�سعة له بم�ساحة ( )180متر ًا مربعاً.
 .6ريا�ض الأطفال
3 .3م�سج ��د الن�س ��اء :وم�ساحته نحو مئ ��ة متر مربع
توجد في البلدة رو�ضتان للأطفال:
و�شيد عام (.)2001
1 .1رو�ضة ال�شم ��وع :وت�أ�س�ست عام ()1999م وتقع
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د .القوا�سمي :الهيئة
املحلية الناجحة هي التي
حتظى بثقة مواطنيها
ا�سرتاتيجيات تفعيل عمل املجال�س البلدية الفل�سطينية
بدعم من برنامج تطوير احلكم احمللي واجملتمع املدني الذي تنفذه  GIZبتفويض من الوزارة االحتادية
للتعاون االقتصادي والتنمية األملانية BMZ

احلكومة الإلكرتونية و�آفاق تطبيقها يف البلديات الفل�سطينية
املناطق الع�شوائية و�أثرها على التطوير احل�ضري يف فل�سطني
التحديات التنموية من منظور النوع االجتماعي يف احلكم املحلي الفل�سطيني
اخلطة الإ�سرائيلية « لإ�سرائيل »2020

