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�إن الإيم ��ان بالقدرة عل ��ى النجاح ،تجع ��ل الآخرين يقلدونك ثقته ��م  ...فافتح
تهب عليه رياح جميع الثقافات ب�شرط �أ ّال تقتلعك من جذورك.
نوافذ بيتك ،لكي ّ
و�إيمان ًا م ��ن وزارة الحكم المحلي بعمقها العرب ��ي و�أهميته للوجود والتطور،...
فقد وقعت �أول اتفاقية على ال�صعيد العربي في مجال الحكم المحلي مع مملكة
البحرين ،وذلك من �أجل التعاون في تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.
الأم ��ر الذي ُي� ِّؤم ��ن تنوع ًا في اال�ستف ��ادة من تجارب الآخري ��ن  ،...وي�ساعد
ف ��ي بناء وتطوي ��ر م�ؤ�س�سات الدول ��ة الفل�سطينية وتحقيق تنمي ��ة محلية ،...
على طريق بن ��اء دولة الحرية والعدالة االجتماعية  ...التي ي�سود فيها العلم
والإخاء والوفاء.
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كلمة العدد

د .هاين احلروب
المج ��د ال ُيك�س ��ب و�أنت على فرا�ش من حرير ...وحين تفقد كل �ش ��يء ال تي�أ�س ...فما زال الم�ستقبل لديك،
حي ��ث �س ��رور الحياة �أكبر من �ألمها م ��ع �أن الحياة �أكبر من كل ما فيها من الألم وال�س ��رور .وما ال�سعادة �إ ّال
ذلك الإح�سا�س الغريب الذي يراودك حينما ت�شغلك ظروف عن �أن تكون من الأ�شقياء ،فال تنتظر �أن تكون
�سعيد ًا لكي تبت�سم ،بل ابت�سم لكي تكون �سعيد ًا.
�إن الإيم ��ان بالقدرة على النجاح ،تجعل الآخرين يقلدونك ثقتهم ...عندها يكون بو�سعك عمل الأ�شياء التي
تعتق ��د �أن ��ه لي�س با�ستطاعتك �أن تفعله ��ا ،فال تدع �أي �شخ�ص يجعلك ت�شعر ب�أن ��ك ال ت�ستحق ما تريد ...لأن
النجاح لي�س عدم فعل الأخطاء ،بل عدم تكرارها ،وكذلك الثبات على الهدف والعمل بال ي�أ�س والمثابرة بال
فتور ،و�أن ال ت�سعى لنجاح بال قيمة ...و�إذا كثر ح�سادك كن �سعيد ًا ،فهم ال�شهادة لك بالنجاح.
الأم ��ل لي�س ُحلم ًا ،بل طريقة لجعل الحل ��م حقيقة ،...افتح نوافذ بيتك ،لكي تهب عليه رياح جميع الثقافات
مي زي ��ادة « :هيهات للزهرة �أن تعي�ش بال �شم�س
ب�ش ��رط �أ ّال تقتلع ��ك من جذورك ...وع�ش كما قالت الأديبة ّ
وللإن�سان �أن يحيا حياة عظيمة بال حب» .فبالمحبة والتعاون تحت ال�شم�س ن�صنع من الحلم الحقيقة.
وبم ��ا �أن الأم ��ل ي�سكننا ويراود دوم� � ًا حلمنا ،الذي نجهد لترجمت ��ه �إلى واقع ملمو�س ،وعلي ��ه ف�إن الزيارات
وتوقيع اتفاقيات التعاون في تبادل المعرفة ونقل الخبرات في مجال الحكم المحلي والتي طالت العديد من
البل ��دان ف ��ي الأيام الأخيرة ،تج�سد �صورة ب�سيطة للجهود الد�ؤوب ��ة التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي على
كافة الأ�صعدة.
و�إيمان� � ًا م ��ن الوزارة بعمقها العرب ��ي ورئتها التي تتنف�س منه ��ا وجود ًا وتطور ًا ،فقد وقع ��ت �أول اتفاقية على
ال�صعي ��د العربي في مجال الحك ��م المحلي مع مملكة البحرين والتي ُكللت بنجاح كبير ،كذلك مع جمهورية
جن ��وب �أفريقي ��ا واالطالع على التجربة التركي ��ة  ،...الأمر الذي ي�ساعد في بناء وتطوي ��ر م�ؤ�س�سات الدولة
الفل�سطيني ��ة والم�ساهمة في تحقي ��ق تنمية محلية ،حيث بلغ ر�صيد فل�سطين في مجال الحكم المحلي ت�سعة
ع�شر �شريك ًا من قارات العالم ال�ست ،بما ي�ؤمن لقطاع الحكم المحلي في فل�سطين ،تنوع ًا في اال�ستفادة من
تج ��ارب الآخرين ،...فنحن ن�سعى لتحقيق ما قاله الأديب اللبنان ��ي ميخائيل نعيمة « :المدينة العظمى هي
التي ي�سود فيها العلم والحرية والعدالة والإخاء والوفاء».
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إنجازات

فعاليـ ـ ـ ـ ـ ــات
محمد جاد اهلل

العالقات العامة والإعالم
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إنجازات

زيارات خارجية

وزار الوزي ��ر الكون ��ي والوف ��د المراف ��ق ،المعال ��م
التاريخي ��ة والوطنية في العا�صم ��ة بريتوريا ومنها
من ��زل -متحف الزعي ��م وقائد حرك ��ة التحرر من
نظ ��ام الحكم العن�صري في جنوب �أفريقيا الراحل
نيل�س ��ون مانديال ،وعدد ًا م ��ن الم�شاري ��ع التنموية
القائمة مثل �إ�ستاد العا�صم ��ة بريتوريا والذي �ألقى
في ��ه الراحل مانديال خط ��اب الحرية واال�ستقالل،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى المق ��ر التاريخي لمجل� ��س الوزراء
واللج ��ان التابع ��ة ل ��ه ،و�ض ��م الوف ��د الفل�سطين ��ي
ال ��ذي تر�أ�سه الوزي ��ر الكوني ،مدير ع ��ام التنظيم
والتخطيط العمراني في الوزارة د .عزام الحجوج،
ومدير ع ��ام ال�ش�ؤون المالية غ�سان دراغمة ،ومدير
ع ��ام الموازان ��ات �شك ��ري رداي ��دة ،ومدي ��ر ع ��ام
الت�شكي�ل�ات با�سم حداي ��دة ،ومدير ع ��ام �صندوق
تطوير و�إقرا� ��ض البلديات المهند� ��س عبد المغني
نوف ��ل ،ومدي ��ر ع ��ام �ضريب ��ة الأم�ل�اك ف ��ي وزارة
المالي ��ة محمود نوفل ،والمهند� ��س مو�سى قديمات
ممثل عن نقابة المهند�سين.

التق��ى وزي��ر الحكم المحل��ي د� .سائد الكوني
مع وزير الحكم التعاوني وال�ش�ؤون التقليدية
الجن��وب �أفريق��ي ليت�شي�س��ا ت�سينول��ي ف��ي
العا�صم��ة بريتوري��ا ،وبح ��ث الطرف ��ان �آلي ��ات
تفعي ��ل التع ��اون في تنفي ��ذ اتفاقية التع ��اون الموقعة
بين البلدي ��ن فيما يخ�ض قطاع ��ات الحكم المحلي،
و�إمكاني ��ة اال�ستفادة م ��ن تجربة جن ��وب �أفريقيا في
تعزيز الالمركزية المالي ��ة للهيئات المحلية وتطوير
�آلي ��ات التحوي�ل�ات المالية الحكومي ��ة لدعم قدرات
الهيئات المحلية في تنفيذ م�شاريعها التنموية ،و�أكد
الكوني خ�ل�ال اللقاء على عمق العالق ��ات التاريخية
الممي ��زة التي تجمع بين البلدين ،والعامل الم�شترك
ال ��ذي يجمع بينهما في تجرب ��ة ال�شعبين الفل�سطيني
والجن ��وب �أفريقي ف ��ي مقاومة االحت�ل�ال و�سيا�ساته
العن�صري ��ة ،وبين �أن هذه الزيارة تعد تج�سيد ًا للعمل
الم�شت ��رك بين الوزارتين في مج ��ال تبادل الخبرات
والمعلومات ،وبناء قدرات العاملين في قطاع الحكم
جدي ��ر بالذك ��ر �أن ه ��ذه الزي ��ارة ت�أت ��ي ا�ستكم ��ا ًال
المحلي ،والقطاعات ذات العالقة.
لالتفاقي ��ة الموقعة بين البلدين والت ��ي ت�شمل قطاع
ورح ��ب ال�سي ��د ت�سينول ��ي بالوزي ��ر الكون ��ي والوفد الحك ��م المحل ��ي ،وبم�شارك ��ة مدير برنام ��ج تطوير
المراف ��ق ل ��ه ،وتمن ��ى ل ��ه التوفي ��ق ف ��ي زيارته ��م ،الحك ��م المحلي والمجتمع المدن ��ي (� )GIZأوليت�ش
ً
م�شي ��را في الوقت ذاته �إلى وق ��وف بالده �إلى جانب نيت�شكه ،ومدير الم�شاريع جهاد ال�شخ�شير.
الفل�سطينيي ��ن ف ��ي ظ ��ل �سعيه ��م لإقام ��ة دولته ��م
الم�ستقل ��ة ،وعب ��ر ع ��ن ا�ستع ��داد ب�ل�اده الكام ��ل وبح ��ث كذلك م ��ع وزي ��ر المالي ��ة الجن ��وب �أفريقي
للتع ��اون مع الفل�سطينيين في كافة المجاالت الفنية براف ��ن ج ��وردان العالق ��ات المالي ��ة بي ��ن الهيئات
والإدارية والتقني ��ة ،وتقديم كافة �أ�شكال الم�ساعدة المحلي ��ة والحكومة المركزية ،وم�ستوى الالمركزية
لهم ،وتعزيز خبراتهم.
المالية و�أدوات تنفيذها.

وتن ��اول الطرفان طبيعة البرام ��ج المالية الحكومية
الت ��ي يت ��م م ��ن خالله ��ا دع ��م الهيئ ��ات المحلي ��ة
والمعايير والأ�س�س التي تتم على �أ�سا�سها التحويالت
الحكومي ��ة ،كم ��ا و�أطل ��ع الوف ��د الفل�سطين ��ي عل ��ى
مجموع ��ة القواني ��ن والأح ��كام الناظم ��ة للعالقات
المالية بين الم�ستوى المحلي والمركزي.
والتق��ى الكون��ي والوف��د المراف��ق بالوكي��ل
الم�ساعد في وزارة الحكم التعاوني وال�ش�ؤون
التقليدي��ة �شهين��از ماجيد ،والم ��دراء العامون
ف ��ي الوزارة كيفي ��ن نايدو ،و�شيال هاجي ��ز ،وتمحور
اللق ��اء حول تجرب ��ة الحك ��م المحلي ف ��ي جمهورية
جنوب �أفريقي ��ا في �إدارة العالق ��ات عبر الحكومية
والقطاعي ��ة الت ��ي تخ� ��ص �أعم ��ال الحك ��م المحل ��ي
والهيئ ��ات المحلي ��ة ،وناق� ��ش الطرف ��ان العديد من
التو�صي ��ات التي يمكن اال�ستف ��ادة منها في التجربة
الفل�سطيني ��ة و�آليات تعزيز العالقات عبر الحكومية
�ضم ��ن الأط ��ر القانونية الناظم ��ة بما يكف ��ل �آليات
المتابع ��ة والتن�سي ��ق الم�شت ��رك بين الجه ��ات ذات
العالقة بقطاع الحكم المحلي.
واختت��م الوزي��ر الكون��ي ،زي��ارة عم��ل �إل��ى
مملك��ة البحري��ن ،ووقع خالل زيارت ��ه بروتوكول
تعاون مع وزارة �ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراني
البحرينية ،يعتبر الأول من نوعه في مجال البلديات
والحك ��م المحلي بي ��ن دولة فل�سطي ��ن ودولة عربية.
والتقى بالعديد من �أركان حكومة البحرين ،ودعاهم
�إل ��ى زي ��ارة فل�سطين لالطالع عن كث ��ب على �صورة
الأو�ض ��اع .كم ��ا التقى الوزي ��ر الكوني نائب ��ي رئي�س
مجل� ��س الوزراء ،ال�شيخ محمد بن مبارك �آل خليفة،
وال�شي ��خ خالد بن عب ��د اهلل �آل خليفة ،ووزير الدولة
لل�ش�ؤون الخارجية غانم بن ف�ضل البوعينين .وبحث
الكون ��ي خالل زيارت ��ه مع مدير عام بلدي ��ة المنامة
ال�شيخ محمد بن �أحمد �آل خليفة ،التعاون بين وزارة
الحك ��م المحلي وبلدية المنامة ف ��ي كافة المجاالت
البلدي ��ة والعمرانية ما يتيح تنفي ��ذ بنود البروتوكول
الموقع و�أطر التعاون بين الجانبين .وا�شتملت زيارة
الكون ��ي عدة ج ��والت ميدانية منها� ،س ��وق المنامة،
ومنت ��زه ال�شي ��خ خليف ��ة بن �سلم ��ان ،ومرك ��ز ال�شيخ
�إبراهي ��م بن محم ��د �آل خليف ��ة للثقاف ��ة والبحوث،
والبي ��وت التراثي ��ة التابع ��ة ل ��ه بمحافظ ��ة المحرق
التاريخية ،وج�سر الملك فهد ،واختتم جولته بزيارة
�إل ��ى متحف البحري ��ن الوطني ،قب ��ل �أن يلتقي �أبناء
الجالية الفل�سطينية في مقر ال�سفارة ،حيث �أطلعهم
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الفل�سطينية في بيوت وقل ��وب كل البحرينيين ،و�أكد
�سعي ب�ل�اده لتعزي ��ز العالقات الأخوي ��ة والتاريخية
الت ��ي تجمعه ��م بالفل�سطيني ��ن من خ�ل�ال الزيارات
المتبادل ��ة ،وت�شجي ��ع اال�ستثم ��ار ف ��ي فل�سطي ��ن،
ونق ��ل المنتج ��ات والب�ضائ ��ع والم�شغ ��والت اليدوية
الفل�سطيني ��ة للبحري ��ن والتعريف بها نظ ��ر ًا للجودة
العالية التي تتمتع بها.
على �آخر التطورات على ال�ساحة الفل�سطينية .وتلقى
الوزي ��ر الكوني والوف ��د المرافق دعوتي ��ن ر�سميتين
للم�شاركة ف ��ي حفل �سف ��ارة الجمهوري ��ة ال�سودانية
بالذكرى ال ( )58لإعالن اال�ستقالل ‘العيد الوطني
ال�سوداني’ ،وح�ضور الع�شاء ال�سنوي لجمعية �سيدات
الأعم ��ال البحريني ��ة وتكريم� � ًا له دعي لإلق ��اء كلمة
خا�ص ��ة عل ��ى المن�صة ،بع ��د �أن ج ��رى تكريم �سفير
فل�سطي ��ن خالد عارف لجهوده في العمل على تمتين
العالق ��ات الفل�سطيني ��ة البحريني ��ة .وراف ��ق الوزير
ف ��ي زيارت ��ه للمملك ��ة البحريني ��ة الوكي ��ل الم�ساعد
لل�ش� ��ؤون الهند�سي ��ة والتخطيط د.توفي ��ق البديري،
ومدير ع ��ام العالقات العامة والإع�ل�ام في الوزارة
د .هان ��ي الح ��روب .و�أ�ش ��ار �سفي ��ر فل�سطي ��ن خالد
عارف �أن التح�ضي ��رات جارية لزيارة وزير الزراعة
وليد ع�ساف �إلى مملك ��ة البحرين ،لتوقيع بروتوكول
تعاون في المجال الزراعي مع وزير �ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي.

لقاءات دولية

التق��ى وزير الحكم المحل��ي د� .سائد الكوني
بالنائب في البرلم��ان البحريني �أحمد عبد
الرحم��ن ال�ساعات��ي ،و�سفير دول ��ة فل�سطين في
مملكة البحرين خالد عارف ،وبح�ضور وكيل الوزارة
المهند� ��س مازن غني ��م ،والوكيل الم�ساع ��د لل�ش�ؤون

الهند�سية د.توفيق البدي ��ري ،ومدير عام العالقات
العامة والإعالم د.هاني الحروب ،وم�ست�شار الوزير
للعالق ��ات الدولي ��ة وليد �أب ��و الحالوة� ،أك ��د الكوني
�أن ال ��وزارة ت�سع ��ى لتفعي ��ل عالق ��ات التو�أم ��ة بي ��ن
الهيئات المحلي ��ة الفل�سطينية ونظيرتها البحرينية،
لم ��ا لها من �أث ��ار �إيجابية تعود بالنف ��ع على البلدين
ف ��ي مختل ��ف المج ��االت ،واعتب ��ر الكون ��ي الزيارة،
ا�ستكم ��ا ًال للعالقات الأخوي ��ة والتاريخية التي تربط
بين البلدي ��ن ،م�شير ًا �إل ��ى �أن الفل�سطينين يرحبون
بزي ��ارة �أ�شقائه ��م الع ��رب له ��م با�ستم ��رار ،الأم ��ر
الذي يتيح لهم التع ��رف على حجم المعاناة اليومية
الت ��ي يعي�شها ال�شع ��ب الفل�سطيني ج ��راء ممار�سات
االحت�ل�ال بحق ��ه ،وو�ضعهم ب�ص ��ورة الو�ض ��ع العام
لقط ��اع الحك ��م المحل ��ي وما و�صل ��ت �إلي ��ه الهيئات
المحلي ��ة الفل�سطينية ،م�شير ًا �إل ��ى �أنها ت�شكل اللبنة
الأ�سا�سي ��ة للدول ��ة الم�ستقبلية ،و�أن ال ��وزارة ت�سعى
لتثبيتها من خالل دعمها بالعديد من الم�شاريع التي
تمكنه ��ا من القيام بواجباتها تج ��اه المواطنين على
�أكمل وجه وتقديم �أف�ضل الخدمات لهم.
و�أ�ش ��ار الكون ��ي �إل ��ى البروتوك ��ول التعاون ��ي المنوي
توقيع ��ه بي ��ن الحكومتي ��ن الفل�سطيني ��ة ونظيرته ��ا
البحرينية خ�ل�ال الأيام القادمة ،وال ��ذي من �ش�أنه
�أن ي�سه ��م ف ��ي تنمية وتعزيز �أوا�ص ��ر التعاون بينهما
ف ��ي مج ��ال الإدارة المحلي ��ة ،و�شكر الكون ��ي مملكة
البحرين ملك ًا وحكوم ًة و�شعب ًا على دعمهم المتوا�صل
للفل�سطينين ،ووقوفهم �إلى جانب �أ�شقائهم في كافة
المحافل الدولية والإقليمية.

م ��ن جانب ��ه� ،أ�شاد غنيم ب ��دور مملك ��ة البحرين في
دعم الق�ضية الفل�سطيني ��ة وتعزيز مكانتها العالمية
من خ�ل�ال وقوقفها الدائم معها ف ��ي كافة المحافل
الدولي ��ة ،م�شي ��ر ًا �إلى �أهمي ��ة تبادل الخب ��رات بين
البلدي ��ن نظر ًا لنجاح التجرب ��ة البحرينية في مجال
الإدارة المحلية ،و�إمكانية اال�ستفادة منها وتعميمها
على الهيئات المحلية الفل�سطينية.
التقى وزير الحكم المحلي القن�صل الفرن�سي
الع��ام هيرفي��ه ماج��رو ،ووف ��د ًا م ��ن القن�صلية
الفرن�سي ��ة ،وبح�ضور وكيل ال ��وزارة المهند�س مازن
غني ��م ،وذلك لبح ��ث ترتيبات توقي ��ع اتفاقية تعاون
بين وزارة الحكم المحلي ونظيرتها الفرن�سية.
ورحب الكوني بالقن�ص ��ل الفرن�سي العام ،كما وقدم
ال�شك ��ر للحكوم ��ة الفرن�سي ��ة على دعمه ��ا الم�ستمر
لل�شع ��ب الفل�سطين ��ي وحكومت ��ه ،م�شي ��د ًا بالعالق ��ة
التاريخي ��ة التي تجمع بين البلدي ��ن .و�أعرب الكوني
ع ��ن �آمل ��ه ف ��ي �أن ت�سه ��م اتفاقي ��ة التع ��اون المنوي
توقيعها على هام�ش زيارة الرئي�س الفرن�سي فران�سو
هوالن ��د لفل�سطين ،في تعزيز العالقات بين البلدين
وخا�صة ف ��ي ظل وجود العديد م ��ن عالقات التو�أمة
بي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطيني ��ة ونظيراته ��ا
الفرن�سي ��ة ،والت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�سهم ف ��ي تبادل
الخب ��رات ونقل التجارب والتعري ��ف بالإرث الثقافي
ل ��كال البلدي ��ن ،و�أكد عل ��ى �أهمية الدع ��م الفرن�سي
المقدم ل ��وزارة الحكم المحل ��ي ودعمها للعديد من
الم�شاري ��ع الحيوية والت ��ي ت�سهم ف ��ي التخفيف عن
المواطنين وتثبيتهم في �أرا�ضيهم ،و�أ�شار �إلى �أهمية
اال�ستثم ��ار في المناطق الم�سم ��اة «ج» ،كونها ت�شكل
المدخر الحيوي واال�ستراتيج ��ي للدولة الفل�سطينية
الم�ستقل ��ة ،خا�صة �أنها ت�ش ��كل ما ن�سبته ( )%62من
الأرا�ضي الفل�سطينية.

و�أع ��رب ال�ساعات ��ي عن �سعادت ��ه بزي ��ارة فل�سطين
واالط�ل�اع ع ��ن كثب ع ��ن الأو�ض ��اع الميداني ��ة فيها
ومالم�ست ��ه المعان ��اة اليومي ��ة التي يعي�شه ��ا ال�شعب
الفل�سطين ��ي ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى موقف مملك ��ة البحرين
في وقوفه ��ا الدائم مع ال�شع ��ب الفل�سطيني وق�ضيته من جهت ��ه ،رحب غنيم وكيل ال ��وزارة رئي�س الفريق
العادل ��ة و�سعيه ال ��د�ؤوب لتحقي ��ق دولت ��ه الم�ستقلة الوطن ��ي لإدارة النفايات ال�صلب ��ة بالقن�صل العام،
وعا�صمته ��ا القد� ��س ال�شري ��ف ،و�أن الق�ضي ��ة داعي ًا �إياه �إل ��ى مطالبة بالده بال�ضغط على �سلطات
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االحتالل بال�سماح للفل�سطينين ببدء العمل وت�شغيل
مكب نفايات المنيا والذي يخدم �شريحة وا�سعة من
المواطني ��ن خا�ص ��ة في منطقة بيت لح ��م والخليل،
دون �أية �شروط م�سبقة.
و�شك ��ر ال�سيد ماج ��رو الكوني على حف ��اوة اال�ستقبال،
م�ؤك ��د ًا ف ��ي الوقت ذات ��ه ا�ستم ��رار الدع ��م الفرن�سي
للحكوم ��ة وال�شعب الفل�سطيني ،و�أنه ��ا ملتزمة بتقديم
كاف ��ة �أ�ش ��كال الدع ��م م ��ن خ�ل�ال تنفي ��ذ العديد من
البرام ��ج التي من �ش�أنها خدم ��ة المواطنين وتمكينهم
م ��ن نيل �أب�س ��ط حقوقهم ،م�شير ًا �إل ��ى �أن بالده تدعم
ح ��ل الدولتين ،والعي�ش ب�س�ل�ام و�أمان جنب ًا �إلى جنب،
وتط ��رق ماجرو التفاقية التعاون المزمع التوقيع عليها
بقوله �إن هذه االتفاقية ت�أتي في �سياق تعزيز العالقات
بي ��ن البلدي ��ن وم�ساع ��دة الفل�سطينيي ��ن ف ��ي تطوي ��ر
الجوان ��ب الحياتية والخدماتية له ��م ،ومن باب الوفاء
بااللتزامات والم�س�ؤولية تجاه ال�شعب الفل�سطيني.
اطل��ع وزي��ر الحك��م المحلي ،ووكي��ل الوزارة
المهند���س م��ازن غني��م ،عل��ى التجرب��ة
الألماني��ة ف��ي مج��ال الالمركزي��ة بالحكم
المحل��ي ،و�إمكاني ��ة اال�ستف ��ادة منه ��ا ف ��ي مج ��ال
الالمركزي ��ة ف ��ي فل�سطين ،وذلك خ�ل�ال اللقاء مع
وف ��د �ألمان ��ي �ضم كل م ��ن الخبير الألمان ��ي الدولي

ف ��ي مجال الالمركزي ��ة في العديد م ��ن دول العالم
د .الك�سان ��در فينجر ،والم�ست�ش ��ار الخا�ص بمو�ضوع
الالمركزي ��ة والحاك ��م ال�ساب ��ق لوالي ��ة مون�ست ��ر
الألماني ��ة د .بيتر بات�سبورج ،ومدي ��ر برنامج تطوير
الحك ��م المحلي والمجتمع المدني (� )GIZأولريت�ش
نيت�شك ��ه ،وجه ��اد ال�شخ�شي ��ر مدي ��ر الم�شاري ��ع،
واال�ست�شارية �سابين بيكارد.
وه ��دف اللقاء �إلى مناق�ش ��ة الالمركزية والت�شاور
م ��ع الوزارة ح ��ول الآلي ��ات والخط ��ط الم�ستقبلية
الت ��ي �سيت ��م تنفيذه ��ا بال�شراك ��ة بي ��ن برنام ��ج
تطوير الحك ��م المحلي والمجتمع المدني ()GIZ
وال ��وزارة ،و�سب ��ل اال�ستف ��ادة من ه ��ذه الخبرات
و�آليات تطبيقها في الهيئات المحلية الفل�سطينية،
و�أب ��دى الوزي ��ر الكون ��ي ا�ستعداد ال ��وزارة للم�ضي
قدم ًا نحو الالمركزية ،و�صو ًال �إلى تمكين الهيئات
المحلي ��ة وتعزي ��ز دوره ��ا ،واال�ستف ��ادة م ��ن كافة
التجارب لدول العالم في الالمركزية والعمل على
تطبيقه ��ا م ��ع مراع ��اة التحديات والعقب ��ات التي
تواج ��ه قطاع الحكم المحلي ف ��ي فل�سطين ،و�شكر
الكون ��ي الجان ��ب الألمان ��ي على دعم ��ه المتوا�صل
لقطاع الحكم المحلي.

والتق��ى ممثل بعثة البن��ك الدولي حيث �أ�شاد
ممث ��ل البعثة في فل�سطين ب�سي ��ر العمل في المرحلة
الثانية لبرنامج �صندوق تطوي ��ر و�إقرا�ض البلديات
وال ��ذي تبل ��غ قيمته ��ا ( )50ملي ��ون دوالر خ�ل�ال
اجتم ��اع تر�أ�سه وزير الحكم المحل ��ي رئي�س مجل�س
�إدارة ال�صن ��دوق ،بح�ض ��ور مدي ��ر ع ��ام ال�صندوق
عب ��د المغن ��ي نوف ��ل ،وممثل بعث ��ة البن ��ك الدولي،
والجه ��ات المانح ��ة للبرنام ��ج ،و�أع ��رب ممثل بعثة
البنك الدولي عن ارتياحه للمنهجية وم�ستوى الأداء
الع ��ام لل�صن ��دوق ،والمرحلة المتقدم ��ة التي و�صل
�إليه ��ا اليوم ،في ظل الأنظم ��ة واللوائح التي يتبعها،
و�أك ��د الكون ��ي عل ��ى �أهمي ��ة دور برنام ��ج �صن ��دوق
تطوي ��ر و�إقرا� ��ض البلدي ��ات ،وال ��ذي يعتب ��ر رافعة
جوهري ��ة للنهو� ��ض بعمل هيئ ��ات الحك ��م المحلي،

م�شي ��د ًا بالمهني ��ة العالي ��ة التي تتمتع به ��ا الطواقم
العاملة في ال�صن ��دوق والإدارة الحكيمة للم�شاريع،
وعل ��ى ا�ستم ��رار التن�سيق مع ال�صن ��دوق في العديد
م ��ن المجاالت �س ��واء كان على �صعي ��د البلديات� ،أو
البرام ��ج الأخ ��رى التي ينفذها ،م�شي ��ر ًا �إلى عالقة
ال�شراك ��ة والتكامل التي تجم ��ع ال�صندوق بالجهات
المانح ��ة ،و�أن جمي ��ع الجهود يج ��ب �أن تن�صب في
العم ��ل على �إقام ��ة م�شاري ��ع حيوية تنموي ��ة خا�صة
في المناطق الم�سم ��اة «ج» ،و�شرقي القد�س ،جدير
بالذكر �أن �صن ��دوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات يعد
القن ��اة الرئي�سي ��ة والمف�ضلة عن ��د الممولين لدعم
عمليات التطوير والإ�صالح للهيئات المحلية.
�أك��د د� .سائ��د الكون��ي عل��ى �سع��ي ال��وزارة
لتحوي��ل الهيئ��ات المحلي��ة الفل�سطيني��ة
�إل��ى هيئ��ات �إلكترونية ،وذلك م ��ن خالل العمل
عل ��ى و�ض ��ع مفه ��وم م�شت ��رك للبلدي ��ة الإلكترونية،
وو�ض ��ع �إط ��ار ا�ستراتيج ��ي ع ��ام ،و�سيا�س ��ات ناظمة
ومبادئ توجيهية لعملية التح ��ول ،وت�صميم البرامج
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والم�شاري ��ع التدريبي ��ة الالزم ��ة لإنج ��از عملي ��ات
التح ��ول ،وخالل م�شاركته في م�ؤتم ��ر ا�ستراتيجيات
الحكوم ��ة الإلكترونية ف ��ي دول تع ��اون حو�ض البحر
الأبي� ��ض المتو�س ��ط المنعق ��د ف ��ي بلدي ��ة �سلفي ��ت،
بح�ض ��ور محاف ��ظ �سلفيت ع�ص ��ام �أبو بك ��ر ،ورئي�س
البلدية �شاهر �إ�شتية ،وممثل مكتب االتحاد الأوروبي
ف ��ي ال�ضف ��ة الغربية وقطاع غ ��زة ،ووممث ��ل برنامج
( )ENPIللجوار وال�شراك ��ة الأوروبية ،وممثلين من
�إيطاليا واليونان واالتحاد الأوروبي ،ور�ؤ�ساء الهيئات
المحلية في المحافظة ،وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني،
و�أ�شار �إلى �أن الم�ؤتمر يج�سد �صورة م�شرقة من �صور
التعاون بي ��ن دول حو� ��ض البحر الأبي� ��ض المتو�سط
ممث ًال ببرنامج ( )ENPIللجوار وال�شراكة الأوروبية
عام ��ة ،وم�ش ��روع ( )MedeGovخا�ص ��ة ،حي ��ث
تت�ضاف ��ر الجهود والخب ��رات لل�سع ��ي لتعزيز مفهوم
الحكوم ��ات الإلكترونية ،والتقليل من التحديات التي
تواجهه ��ا دول حو�ض البح ��ر الأبي� ��ض المتو�سط في
مواكبة التط ��ور العالمي ،وبين الكوني �أن اال�ستخدام
الأمث ��ل لكتنولوجي ��ا المعلوم ��ات واالت�ص ��االت ك�أداة
لتح�سي ��ن الكف ��اءة التنظيمي ��ة والخدم ��ات العام ��ة
للمواطني ��ن وال�ش ��ركات والإدارات العام ��ة يه ��دف
�إل ��ى و�ضع المعلومة في متن ��اول الأفراد لخلق عالقة
�شفاف ��ة تت�صف بال�سرع ��ة والدقة وته ��دف لالرتقاء
بج ��ودة الأداء ،و�ش ��دد عل ��ى �أن عملي ��ة التح ��ول �إلى
هيئ ��ات محلية �إلكترونية ،لي�س جه ��د ًا منفرد ًا ،و�إنما
ه ��و عملية تفاعلية تتطلب التع ��اون التام بين �إدارات
الهيئ ��ة المحلي ��ة الواح ��دة والم�ؤ�س�س ��ات والجه ��ات
الأخ ��رى ذات العالقة ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن عملية التحول
�ستواج ��ه العدي ��د من العقب ��ات والتحدي ��ات ،ولكننا
كفل�سطيني ��ن ن�ؤم ��ن بقدراتنا وما�ض ��ون نحو هيئات
محلية �إلكترونية.

والتقني لهم ،كما و�شك ��ر الحكومة الفل�سطينية على
تقديمه ��ا الت�سهي�ل�ات للم�ؤ�س�س ��ات الألمانية وتذليل
كافة العقبات �أمامها لتمكينها من القيام بواجباتها
تجاه الفل�سطينين.

ثم��ن وزير الحك��م المحل��ي الدع��م الألماني
المقدم لل�شعب الفل�سطيني وحكومته ،وخا�صة
ف ��ي مجال قطاع الحكم المحل ��ي ،خالل اللقاء الذي
جمع ��ه بوفد �ألماني �ض ��م ر�ؤ�ساء عدد م ��ن البلديات
الألماني ��ة ،وبح�ض ��ور مدي ��ر برنامح تطوي ��ر الحكم
قال وزير الحكم المحلي �أن الوزارة منفتحة
المحل ��ي والمجتم ��ع المدن ��ي ف ��ي (� )GIZأولريت�ش
عل��ى جمي��ع ال��دول والجه��ات المانح��ة
نت�شكه ،وب�شير البرغوثي م�ست�شار وحدة ال�سيا�سات.
وتجمعه��ا معهم عالق��ة ت�شاركية ،تهدف �إلى
و�أك ��د الكوني عل ��ى عم ��ق العالق ��ات التاريخية بين تعزيز دعم قطاع الحكم المحلي وتلبية احتياجاته،
البلدي ��ن ،م�شي ��ر ًا �إلى مج ��االت التع ��اون الم�شترك خ�ل�ال لقائه مع م�ست�شار الممث ��ل الخا�ص لبرنامج
بينهم ��ا و�أهمية �إقام ��ة عالقات تو�أمة بي ��ن الهيئات الأم ��م المتح ��دة الإنمائ ��ي (� )UNDPسفي ��ان
المحلي ��ة الفل�سطيني ��ة ونظيراتها الألماني ��ة ،و�أطلع م�شع�ش ��ع ،وبح�ض ��ور الوكي ��ل الم�ساع ��د ل�ش� ��ؤون
الكون ��ي الوف ��د عل ��ى �آخ ��ر الم�ستج ��دات المتعلق ��ة المديري ��ات عبد الكري ��م �سدر ،وب�شي ��ر البرغوثي
بقط ��اع الحك ��م المحل ��ي وما و�ص ��ل �إلي ��ه اليوم من م�ست�ش ��ار وح ��دة ال�سيا�س ��ات ،و�أك ��د الكون ��ي على
مراح ��ل متقدم ��ة ،وبي ��ن �أن الحكوم ��ة الفل�سطينية �ضرورة العمل في المناطق الم�سماة « ج» والمناطق
تعم ��ل على تعزي ��ز اال�ستثمار في مناط ��ق «ج» ودعم المحاذي ��ة للم�ستعم ��رات وج ��دار ال�ض ��م والف�صل
الهيئ ��ات المحلية فيها ،وخا�صة المهم�شة منها بفعل العن�ص ��ري ،و�إقام ��ة م�شاري ��ع حيوي ��ة ت�سه ��م ف ��ي
�إجراءات االحت�ل�ال وتعدي ��ات م�ستوطنيه المتكررة التخفيف عن المواطنين وت�سهيل حياتهم ،وتباحث
بح ��ق �أبن ��اء �شعبن ��ا الفل�سطيني ،بالرغ ��م من كافة الطرف ��ان في مج ��االت التعاون والعم ��ل الم�شترك
العراقي ��ل والعقب ��ات الت ��ي يفر�ضه ��ا االحت�ل�ال من بينهم ��ا ،و�آلي ��ة تدخ ��ل برنامج الأم ��م المتحدة في
من ��ع لإقامة الم�شاري ��ع ،وهدم للمن ��ازل ،وم�صادرة قطاع الحك ��م المحلي من خالل دعمه ��ا للم�شاريع
الأرا�ضي ،وعرقلة تنفيذ الم�شاريع الحيوية التنموية ذات الأولوي ��ة والت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا الو�ص ��ول لتنمية
وثمن كذلك تجربة بلدية �سلفيت في م�شروع بحج ��ج واهي ��ة ،وطالب الوف ��د بالعمل عل ��ى تقديم حقيق ��ة �شامل ��ة ،واتفق الطرفان عل ��ى عقد �سل�سلة
( )MedeGovلتعزي ��ز التدابي ��ر اال�ستراتيجي ��ة المزيد م ��ن الدعم ال�سيا�سي للفل�سطينيين ودعمهم من اللقاءات الم�شترك ��ة بهدف و�ضع ا�ستراتيجية،
للحكوم ��ة الإلكتروني ��ة ،واعتبره ��ا ب ��ادرة طيب ��ة في كاف ��ة المحافل الدولية في ظل �سعيهم للح�صول وت�صور م�شترك للعمل في المرحلة القادمة.
على دولتهم الم�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
و�إيجابية لتبادل الخبرات وتجميع الجهود مع الدول
ال�شريكة بالم�شروع ،و�إ�سهام ًا على الم�ستوى الوطني م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د رئي� ��س الوف ��د رئي� ��س بلدي ��ة ين ��ا
الفل�سطين ��ي للتحول �إلى حكوم ��ة �إلكترونية ،و�أعرب الألماني ��ة عل ��ى �سعي البلدي ��ات الألماني ��ة للعمل مع
ع ��ن �أمله في �أن ت�سهم مخرجات الم�شروع في تحول نظيراته ��ا الفل�سطينية على �إقام ��ة وتفعيل عالقات
بلدية �سلفيت خا�صة �إلى بلدية �إلكترونية ،وكذلك �أن التو�أم ��ة بينهم ��ا لما لها من �أثر ف ��ي تبادل الخبرات
ت�سهم ف ��ي تحول كافة الهيئات المحلية في فل�سطين والتج ��ارب ف ��ي كاف ��ة المج ��االت المتعلق ��ة بعم ��ل
ودول حو� ��ض البحر المتو�سط �إلى هيئات �إلكترونية ،البلديات ،و�أ�شار �إلى �أن الحكومة الألمانية م�ستمرة
للو�ص ��ول �إلى حكومات �إلكتروني ��ة قادرة على تقديم في دعم الفل�سطينين لتمكينهم من بناء م�ؤ�س�ساتهم
وتطويره ��ا ،من خالل تقدي ��م الدعم المالي والفني
خدمات �أف�ضل لمواطنيها.
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اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وقعت وزارة الحك ��م المحلي ممثلة بوزيرها د�.سائد
الكوني ونقاب ��ة المهند�سين ممثلة بنقيبها المهند�س
�أحم ��د عديل ��ي وبح�ضور طاق ��م من ال ��وزارة ونقابة
المهند�سي ��ن ومدير برنامج تطوي ��ر الحكم المحلي
والمجتمع المدني (� )GIZأولري�ش نيت�شكه ،اتفاقية
تع ��اون بي ��ن الجانبين ت�سته ��دف مهند�س ��ي الوزارة
والهيئ ��ات المحلية في قطاع الحك ��م المحلي �شملت
خم�س ��ة مجاالت منها نظ ��ام ( )GISو�إدارة العقود
والعطاءات والتخطيط والتنظيم العمراني والتنموي
و�إدارة الموا�صالت و�إدارة الم�شاريع والبنى التحتية،
وخالل حفل التوقيع �أثنى د.الكوني على دور برنامج
تطوير الحك ��م المحلي والمجتم ��ع المدني ()GIZ
ونقابة المهند�سين الفت ًا �إلى ال�شراكة اال�ستراتيجية
بين النقابة والوزارة في مجاالت التخطيط والتنفيذ
على ال�صعيد الوطني ،كما تطرق �إلى اال�ستحقاقات
المالي ��ة للمقاولي ��ن ،فالنقاب ��ة �شري ��ك ف ��ي ال�سراء
وال�ض ��راء مبين� � ًا �أن ال�شفافية المطلقة ه ��ي �أ�سا�س
العمل انطالق ًا م ��ن ر�ؤية الوازرة «حكم محلي ر�شيد
قادر على تحقيق تنمية م�ستدامة بم�شاركة مجتمعية
فاعل ��ة « �ضمن �إط ��ار النزاهة والعدال ��ة والم�شاركة
للو�صول �إلى مفاهيم الحوكم ��ة العليا ،وبين �أن هذه
االتفاقي ��ة ت�أتي لتعزي ��ز تلك الت�شاركي ��ة وهذا خيار
ا�ستراتيج ��ي ن�ؤمن به �ضم ��ن العمل في قطاع الحكم
المحل ��ي قائ ًال «�إن ه ��ذا القطاع ه ��و كل الدولة وهو
ع ��بء كبير ال ت�ستطي ��ع جهة وحدها القي ��ام به ،لذا
ن�ؤمن ب�ض ��رورة ال�شراكة الفعالة» م ��ع كافة الجهات
ذات العالقة ،كما �شك ��ر الألمان �شعب ًا وحكوم ًة على
دعمهم المتوا�صل.

( )2015م ��ن �أجل اال�ستمراري ��ة واال�ستدامة ب�شكل
كامل ،الفت� � ًا �إلى اعتم ��اد كودة ال ��زالزل في مجل�س
التنظي ��م الأعل ��ى وهذا �ش ��يء من المه ��م تحقيقه.
وح�ضر توقيع االتفاقية من الوزارة د .عزام حجوج،
ومحي ��ي الدي ��ن العار�ضة ،والمهند� ��س هاني نجوم،
وم ��ن برنام ��ج تطوي ��ر الحك ��م المحل ��ي والمجتم ��ع
المدني ( )GIZجهاد �شخ�شير وراني داوود.

�أهداف البلدين في مختلف المجاالت ،ونقل الكوني
تحيات �سيادة الرئي� ��س محمود عبا�س ،ودولة رئي�س
ال ��وزراء د .رام ��ي الحم ��د اهلل لمملك ��ة البحري ��ن
ال�شقيقة ودعمها الم�ستمر للق�ضية الفل�سطينية ،و�أن
هذا الدعم لي�س غريب ًا على مملكة البحرين ومليكها
حم ��د بن عي�س ��ى �آل خليف ��ة ،الذي يق ��ف وفي كافة
المحاف ��ل الدولية مدافع ًا عن ح ��ق �شعبنا في �إقامة
دولته الم�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف.

«فل�سطين» و«البحرين» توقعان بروتوكول
تعاون م�شترك في مجال الإدارة المحلية
وق ��ع وزير الحك ��م المحل ��ي د� .سائد الكون ��ي ممث ًال
ع ��ن حكومة دولة فل�سطين ،مع وزير �ش�ؤون البلديات
والتخطي ��ط العمراني البحرين ��ي د.جمعة بن �أحمد
الكعبي ،بروتوك ��ول تعاون م�شترك في مجال الإدارة
المحلي ��ة ف ��ي �إطار منظم ��ة تعاون كام ��ل ،وت�شجيع ًا
ون ��وه الكعبي �إلى �أن العالقات بي ��ن مملكة البحرين
لتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.
ودولة فل�سطين ال�شقيقة عالقات تمتد بجذورها �إلى
ويت�ضم ��ن البروتوك ��ول ت�أ�سي�س� � ًا لعم ��ل م�شت ��رك بين �أعم ��اق التاريخ على الم�ستويي ��ن الر�سمي وال�شعبي،
البلدين ،لي�شمل جميع جوانب العمل البلدي والعمراني ،فدول ��ة فل�سطين كان ��ت وال زالت حا�ضرة في وجدان
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى تب ��ادل الخب ��رات والتج ��ارب وتطوي ��ر كل بحريني ،م�ؤكد ًا في الوقت ذاته �أن المملكة ت�ضع
الت�شريع ��ات المنظمة للعمل و�أف�ض ��ل الممار�سات ،مع كافة خبراتها وممار�ساته ��ا قيد ال�شراكة مع الأخوة
الإع ��داد لزيارات عل ��ى الم�ستويي ��ن الفن ��ي والإداري ف ��ي دولة فل�سطي ��ن ال�شقيقة و�ص ��و ًال لتعزيز التنمية
الح�ضرية ال�شاملة الم�ستدامة.
وتحقيق �أعلى معدالت التعاون المن�شودة.
من جهته� ،أك ��د الكعبي على �أهمية ه ��ذا توقيع هذه
االتفاقية بين المملكة والأ�شقاء الفل�سطينيين والتي
تت�ضمن تب ��ادل الخب ��رات والتجارب بي ��ن البلدين،
وه ��ي خط ��وة مهم ��ة ف ��ي تحقي ��ق التع ��اون ال�شامل
بي ��ن البلدي ��ن ،وت�ؤك ��د على دع ��م المملك ��ة للأخوة
الفل�سطينين الأ�شقاء في تحقيق ر�ؤاهم وتطلعاتهم.

وخالل التوقيع ،قال الكوني �أن الحكومة الفل�سطينية
تول ��ي اهتمام� � ًا خا�ص� � ًا بتطوي ��ر �أوجه التع ��اون بين
البلدين في مختلف المج ��االت ،وعلى الأخ�ص فيما
يتعل ��ق بقط ��اع الحك ��م المحل ��ي والإدارة المحلي ��ة،
م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن ه ��ذه االتفاقية �سته�س ��م في تحقيق

وح�ضر مرا�سم التوقي ��ع عن الجانب الفل�سطيني كل
م ��ن الوكي ��ل الم�ساعد لل�ش� ��ؤون الهند�سي ��ة د.توفيق
البدي ��ري ،ومدير ع ��ام العالقات العام ��ة والإعالم
د.هان ��ي الح ��روب ،و�سفي ��ر دول ��ة فل�سطي ��ن ل ��دى
البحرين خالد العارف.

م ��ن جانبه �شك ��ر نقي ��ب المهند�سين �أحم ��د عديلي
ال ��وزارة ممثل ��ة بوزيرها د�.سائد الكون ��ي والحكومة
الألمانية عل ��ى دعمهم لقطاع المهند�سين ،و�أن هذه
االتفاقية ت�أتي في �إطار بن ��اء القدرات والم�ؤ�س�سات
وتقدم العلوم والمعلومات وتنمية الكادر الفل�سطيني
ودعمه ��م في عملهم ،م�شي ��ر ًا �إلى نظرة النقابة نحو
بن ��اء فل�سطي ��ن بكاف ��ة م�ؤ�س�ساته ��ا ،وتح ��دث مدير
برنام ��ج تطوير الحك ��م المحلي والمجتم ��ع المدني
�أولري� ��ش نيت�شك ��ه ع ��ن دور الم�ؤ�س�سة ف ��ي دعم بناء
القدرات في الحكم المحلي والهيئات المحلية ودعم
مهند�سي الوزارة وهيئاتها المحلية ،و�أو�ضح د.توفيق
البدي ��ري الوكي ��ل الم�ساع ��د لل�ش� ��ؤون الهند�سية �أن
ه ��ذه االتفاقية ت�ستمر �سنة كامل ��ة حتى �شهر �شباط
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تم ��ت عملي ��ة اال�ست�ل�ام والت�سلي ��م لمل ��ف الج ��دار
واال�ستيط ��ان �إل ��ى وزي ��ر الزراع ��ة ،بنا ًء عل ��ى قرار
مجل�س ال ��وزراء رقم (/16/18/12م.و/ر.ج) لعام
( )2014ب�إتب ��اع الملف المذكور �إل ��ى وزير الزراعة
ب ��د ًال م ��ن وزير الحك ��م المحلي ،والذي تول ��ى �إدارة
الملف من ��ذ �أكثر من ثالث �سن ��وات ،تم في اجتماع
م�صغ ��ر في مقر ملف الجدار واال�ستيطان �ضم وزير
الحكم المحلي ووزي ��ر الزراعة ،وتحدث الكوني عن
�أن نج ��اح �أي عم ��ل على م�ست ��وى م�ؤ�س�س ��ات الدولة
الفل�سطينية هو نجاح للحكومة الفل�سطينية والوطن
ب�شكل ع ��ام ،ولي�س تن�صل وزي ��ر الحكم المحلي من
المل ��ف وال توجد ق�ضايا �شخ�صي ��ة في ت�سليم الملف
لوزير الزراعة ،بل على العك�س تمام ًا هو اتفاق بيننا
كوزيرين بحكم قرب الملف لوزارة الزراعة �أكثر من
الحك ��م المحلي ،مع وجود تقاطع ��ات بين م�ؤ�س�سات
ووزارت كثي ��رة ولك ��ن �أقربه ��ا ه ��ي وزارة الزراعة،
م�شدد ًا على وجود تكامل بين كافة م�ؤ�س�سات الدولة،
وهذه �سيا�سة حكومة ولي�ست �سيا�سة وزارة بعينها.
وب ��دوره �أ�ش ��اد وزي ��ر الزراع ��ة المهند� ��س ع�س ��اف
بالجهود التي بذلها وزير الحكم المحلي لهذا الملف
وتفعيل ��ه ،وكذلك �أ�شار �إل ��ى �أن ت�سلم هذا الملف هو
تكلي ��ف ولي�س ت�شري ��ف ،ونحن ك ��وزارة زراعة نعمل
على الأر�ض وتخ�ضيرها والعناية بها والحفاظ عليها
م ��ن االحتالل وم�ستوطنيه ،وبما �أن عمل الملف على
الأر�ض ف� ��إن هناك تقاطع كبير بي ��ن وزارة الزراعة
وملف الجدار الذي هو جزء من عمل الوزارة.
و�شك ��ر الوزي ��ران الكون ��ي وع�س ��اف طاق ��م موظفي
ملف الجدار واال�ستيطان عل ��ى الجهود التي بذلوها
ويبذلونه ��ا في عملهم و�صبره ��م وخا�صة فيما يتعلق
بالمقاوم ��ة ال�شعبي ��ة والت ��ي كان �آخره ��ا قرية عين
حجلة ،متمنين لهم التوفيق.

لقاءات داخلية

وزي��ر الحك��م المحلي م��ع رئي�س هيئ��ة مكافحة
الف�س��اد رفي��ق النت�ش��ة يبحث ��ان تفعي ��ل العم ��ل

الم�شترك بين ال ��وزارة والهيئة ،خالل لقاء جمعهما
بح�ض ��ور الوكي ��ل الم�ساعد ل�ش� ��ؤون المديريات عبد
الكري ��م �س ��در ،والوكي ��ل الم�ساعد ل�ش� ��ؤون الهيئات
المحلي ��ة محم ��د ح�سن جبارين ،ومدي ��ر عام ديوان
رئي� ��س الهيئ ��ة �سعي ��د �شح ��ادة ،وم�ست�ش ��ار الوزي ��ر
للعالقات الدولية وليد �أبو الحالوة.
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و�أكد الكون ��ي حر�ص الوزارة على التع ��اون الم�شترك
م ��ع الق�ضاء ،وخا�ص ��ة الق�ضايا التي تتعل ��ق بالهيئات
المحلي ��ة بمحافظة جني ��ن ،م�شيد ًا ب�سرع ��ة المتابعة
والتن�سيق الم�شترك مع الوزارة .و�أكد الحمد اهلل على
�أهمية دور الحكم المحلي في دعم الهيئات المحلية،
م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أهمية ا�ستم ��رار التوا�صل بي ��ن الوزارة
والق�ض ��اء والتع ��اون الم�شترك بينهم ��ا ،والذي ي�سهم
ف ��ي حل كافة الإ�شكالي ��ات التي تتعل ��ق بعمل الهيئات
و�أ�ش ��اد الكوني بالجهود التي تبذله ��ا الهيئة في العمل
المحلية في ظل توا�صلها اليومي مع المواطنين.
عل ��ى مكافح ��ة الف�ساد ،ومتابع ��ة كاف ��ة الق�ضايا التي
ت�سه ��م في الحد من التج ��اوزات الإدارية والمالية في والتق��ى الكون��ي م��ع رئي���س لجن��ة االنتخاب��ات
الم�ؤ�س�س ��ات ،وبي ��ن الكوني ا�ستعداد ال ��وزارة للتعاون المركزي��ة د .حن��ا نا�ص��ر ،والمدي ��ر التنفي ��ذي
الم�شترك مع الهيئة والتن�سيق معها في كافة الق�ضايا ،للجن ��ة �أ�ش ��رف ال�شعيب ��ي ،وبح ��ث الطرف ��ان تفعيل
من �أجل العمل على تحقيق مبد�أ ال�شفافية والنزاهة .التع ��اون الم�شت ��رك بينهم ��ا ،خا�ص ��ة ف ��ي الق�ضايا
من جهته� ،أ�شار النت�شة �إلى تميز الهيئة باال�ستقاللية المتعلقة بالهيئات المحلي ��ة ومتابعتها ،و�أكد الكوني
المطلق ��ة وال�شمولية ،والتي من حقها �أن تتابع جميع عل ��ى �أهمي ��ة االنتخاب ��ات كونه ��ا تع ��د �أح ��د معالم
الم�س�ؤولي ��ن والموظفي ��ن ف ��ي الحكومة ف ��ي ق�ضايا النظ ��ام الديمقراط ��ي ،وتعبر بو�ضوح ع ��ن ممار�سة
جرائ ��م الف�ساد ،و�أ�ضاف ب�أن م ��ا يميز الهيئة وجود
النيابة المنتدبة والتي تعمل داخل مقر الهيئة ووجود
محكمة جرائ ��م الف�ساد التي تنظر في الملفات التي
تُحول �إليها من الهيئة.
وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على ت�شكيل لجنة متابعة
م�شتركة لتو�صيات م�ؤتمر النزاهة وال�شفافية في قطاع
الحكم المحلي والذي انعقد نهاية العام الما�ضي.
ويلتقي رئي���س محكمة بداية جنين الأ�ستاذ
�سائد الحمد اهلل ،وبح�ضور نائل الحمد اهلل مدير
ال�ش� ��ؤون الإدارية في مديرية حك ��م محلي طولكرم،
و�أ�ش ��اد الكون ��ي ب ��دور الق�ضاء ف ��ي تطبي ��ق القانون
وتعزيز العدالة وحفظ الحقوق ،م�شير ًا �إلى حياديته
ونزاهته ،معبر ًا عن حر�ص القيادة الفل�سطينية على
االرتق ��اء بالق�ضاء وحف ��ظ ا�ستقالليته كباقي الدول
الديمقراطية التي تهت ��م بالمواطن وبناء م�ؤ�س�سات
الدولة على قاعدة الم�ساواة �أمام القانون.

المواطني ��ن لحق �أ�سا�سي م ��ن حقوقهم في المجتمع
الديمقراط ��ي ،وه ��ي الم�شارك ��ة الفعلية ف ��ي عملية
�صن ��ع القرار ،و�أ�ش ��اد الكوني بالجه ��ود التي تبذلها
لجن ��ة االنتخابات المركزية وب�أدائها لدورها بمهنية
وا�ستقاللي ��ة وكف ��اءة عالي ��ة ،ب ��دوره� ،أطل ��ع نا�صر
الوزي ��ر الكوني عل ��ى طبيعة عمل لجن ��ة االنتخابات
المركزي ��ة ،والخط ��ط اال�ستراتيجي ��ة الت ��ي تتعبه ��ا
اللجنة والقوانين التي تعمل بموجبها.
ج��دد وزير الحك��م المحلي الرف���ض الفل�سطيني

لمطال ��ب �سلط ��ات االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي ا�شتراط
القبول با�ستخدام الم�ستوطنين لمكب نفايات المنية
مقابل ال�سماح بالبدء بت�شغيل المكب الذي من �ش�أنه
�أن يخ ��دم المواطنين الفل�سطينيي ��ن في محافظتي
بيت لحم والخليل وجن ��وب القد�س ،خالل ا�ستقباله
رئي�س ديوان الرئا�سة الفل�سطينية د.ح�سين الأعرج.

إنجازات
الإقبال عل ��ى �شرائه ،ودع ��ا �أبو العيني ��ن الوزير
الكوني للم�شاركة في م�ؤتمر دعم المنتج الوطني
الفل�سطيني المنوي عقده خ�ل�ال العام الجاري،
و�ضرورة م�ساهمة قط ��اع الحكم المحلي بفعالية
في �إنجاح الم�ؤتمر.

و�أك ��د الكون ��ي عل ��ى �أن للفل�سطينيي ��ن كامل الحق
في �إقامة الم�شاري ��ع التنموية والحيوية ومن بينها
مكبات النفايات ال�صحية التي ت�سهم في التخل�ص
من مكبات النفايات الع�شوائية المنت�شرة والم�سببة
لم ��كاره �صحي ��ة وبيئي ��ة ،و�أ�ش ��ار الكون ��ي كذل ��ك
�إل ��ى مكب نفاي ��ات البيرة المركزي ال ��ذي �أغلقته
�سلط ��ات االحتالل بحج ��ة واهية وغي ��ر منطقية،
هدفه ��ا التغطي ��ة عل ��ى ال�سيا�س ��ة اال�ستعماري ��ة
العن�صري ��ة الت ��ي تنتهجها ف ��ي المنطق ��ة ،منوه ًا
�إلى رف�ض الوزارة لمقترح �سلطات االحتالل بنقل
النفاي ��ات لمكب زهرة الفنج ��ان في جنين ،وذلك
نظر ًا للتكلف ��ة العالية لعملية النقل والخ�سائر التي
�ستتكبده ��ا البلدي ��ة� ،إ�ضاف ��ة لع ��دم �شرعنة قرار
االحتالل ب�إغالق المكب.
من جهت ��ه� ،أكد الأعرج على الق ��رار الفل�سطيني
الم�ستق ��ل المتمث ��ل بع ��دم من ��ح ال�شرعي ��ة
للم�ستعم ��رات الإ�سرائيلي ��ة ،وع ��دم ال�سم ��اح
ب�إ�شراكه ��م ف ��ي �أي م�ش ��روع خدمات ��ي وطن ��ي
يخ ��دم �أبناء �شعبن ��ا الفل�سطيني ،وتاب ��ع الأعرج
�أن ��ه يتوجب على االحت�ل�ال �أن يتحمل م�س�ؤولياته
تج ��اه الفل�سطينيين ،و�أن يتوق ��ف عن ممار�ساته
المتكررة بحقه ��م والعراقيل التي ي�ضعها لإعاقة
عملية تحقيق التنمية المحلية.
وطال ��ب الطرف ��ان جمي ��ع م�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع
الدول ��ي وال ��دول المانح ��ة ب�ض ��رورة ال�ضغ ��ط
عل ��ى �سلط ��ات االحت�ل�ال وثنيها ع ��ن �سيا�ساتها
المتطرف ��ة بح ��ق المواطني ��ن الفل�سطينيي ��ن،
ومنحهم حقوقهم التي كفلتها لهم كافة المواثيق
والأعراف الدولية.
التقى �أي�ض��اً ،ع�ضو اللجنة المركزية لحركة
فتح رئي���س هيئة �ش���ؤون المنظم��ات الأهلية
�سلط��ان �أب��و العيني��ن ،وبح ��ث الطرف ��ان �سبل

دع ��م المنت ��ج الوطن ��ي الفل�سطين ��ي ،والذي يعد
م�س�ؤولية جماعي ��ة وفردية لكل مواطن ،وت�شجيع

و�أك ��د الكوني على �أهمية تعزي ��ز مفهوم التمكين
الذات ��ي وتنمية الق ��درات ،واالعتماد على الجهد
الوطن ��ي والم ��وارد الب�شري ��ة المحلي ��ة لتلبي ��ة
احتياجاتنا م ��ن منتجاتنا المحلي ��ة ،و�شدد على
�ض ��رورة ت�ضافر الجه ��ود بين كاف ��ة الم�ؤ�س�سات
الر�سمي ��ة والأهلي ��ة والقط ��اع الخا�ص م ��ن �أجل
تعزي ��ز الق ��درات الذاتي ��ة ،وتعزي ��ز الق ��درة
التناف�سية للمنتج المحلي ،وفتح المجال له �أمام
الأ�سواق العالمية.

ور�ش عمل ون�شاطات

ق ��ال الوزير الكون ��ي �أن الوزارة ت�سع ��ى للو�صول �إلى
مجال�س خدمات م�شتركة قوية قادرة على الم�شاركة
في تحقي ��ق التنمية المحلي ��ة الم�ستدام ��ة بم�شاركة
فاعلة م ��ن الهيئات المحلية ،وتمكي ��ن ذوي العالقة
بالمجال� ��س ب ��دء ًا م ��ن ال ��وزارة كجه ��ة �إ�شرافي ��ة،
والهيئ ��ات المحلية الأع�ض ��اء ،والمجتمعات المحلية
التي هي غاية جهود قطاع الحكم المحلي.

خ�ل�ال حف ��ل �إط�ل�اق ا�ستراتيجي ��ة مجال� ��س الخدمات
الم�شترك ��ة (برنام ��ج تح�سي ��ن نظ ��ام الحك ��م المحل ��ي
ف ��ي فل�سطي ��ن ،المرحلة الثاني ��ة ،والممول م ��ن الوكالة
اليابانية للتعاون الدولي /جايكا) ،بح�ضور وكيل الوزارة
المهند� ��س مازن غني ��م ،وممثل (جايكا) ف ��ي فل�سطين
ال�سيد تانكا ،ومدراء الإدارات العامة في الوزارة ومدراء
المديريات ،وممثلين عن مجال�س الخدمات الم�شتركة،
وممثلين عن الم�ؤ�س�سات ذات العالقة.

تفعي ��ل المجال� ��س الم�شترك ��ة للقي ��ام بدوره ��ا على
�أف�ضل وجه من كافة النواحي �سواء الم�ؤ�س�ساتية� ،أو
الفني ��ة� ،أو المالية ،وتمكين ال ��وزارة من �أداء دورها
ف ��ي هذا المج ��ال ،و�أكد على �أن ه ��ذه اال�ستراتيجية
ت�أتي ان�سجام ًا مع �سعي الوزارة لتطوير قطاع الحكم
المحل ��ي الفل�سطيني ،كون هذا القطاع ي�شكل الإطار
الذي يعم ��ل على تنمية مجتمعاتن ��ا المحلية وتقديم
الخدم ��ات للمواطني ��ن والإرتقاء بها �إل ��ى الم�ستوى
المطلوب من حيث الكم والنوعية.
و�أع ��رب ممثل جاي ��كا في فل�سطين ال�سي ��د تانكا على
�سعادته في الم�شاركة بتقديم الم�ساعدة لوزارة الحكم
المحل ��ي والم�ساهمة ف ��ي �إنجاز ه ��ذه اال�ستراتيجية،
والتي و�ضعت ا�ستجابة للمتغيرات وبعد �أخذ الدرو�س
والعب ��ر م ��ن التجارب ال�سابق ��ة ،معرب ًا ع ��ن �أمله في
تمك ��ن مجال� ��س الخدم ��ات الم�شترك ��ة م ��ن القي ��ام
بال ��دور المنوط بها على �أكمل وجه .وعر�ضت الإدارة
العام ��ة لمجال� ��س الخدم ��ات الم�شتركة �أب ��رز البنود
الت ��ي تت�ضمنها اال�ستراتيجي ��ة ،والهيكلية العامة لها،
والعقب ��ات والتحديات التي واجهتهم خالل �إعدادها،
كم ��ا تم عر� ��ض تج ��ارب ناجحة لمجال� ��س الخدمات
الم�شتركة و�أب ��رز انجازاتها ،والخدمات التي تقدمها
للتجمعات التي تمثلها.

جوالت

�أك ��د الكون ��ي �أن الحكومة الفل�سطيني ��ة ت�سعى لخلق
الوقائ ��ع الإيجابي ��ة على الأر� ��ض ،والتي م ��ن �ش�أنها
تعزي ��ز �صم ��ود المواطنين وتمكينهم ف ��ي �أرا�ضيهم
م ��ن خالل تقدي ��م �أف�ض ��ل الخدمات له ��م ودعمهم
بالم�شاري ��ع الحيوي ��ة الت ��ي تمكنه ��م م ��ن ال�صم ��ود
ف ��ي وج ��ه ممار�س ��ات االحت�ل�ال القمعي ��ة وتعديات
م�ستوطني ��ه المتكررة بحق �أبناء �شعبنا الفل�سطيني،
وبين الكوني �أن الهدف من �إعداد هذه اال�ستراتيجية خ�ل�ال زيارته التي ق ��ام بها الوزي ��ر الكوني للهيئات
هو تطوير الظروف المالئمة والتي تزيد من �إمكانية المحلي ��ة الواقع ��ة خل ��ف الج ��دار بمحافظ ��ة جنين
جملة احلكم املحلي  -العدد � - 18أبريل 11 | 2014

إنجازات

و�شملت (برطعة ،و�أم الريح ��ان ،والمنطار ال�شرقي
والغرب ��ي ،وعب ��د اهلل اليون� ��س ،وظه ��ر المال ��ح،
والرعدي ��ة) ،ورافق ��ه خالله ��ا مدير ع ��ام �صندوق
تطوي ��ر و�إقرا�ض البلدي ��ات المهند�س عب ��د المغني
نوفل ،ومدير عام العالقات العامة والإعالم د .هاني
الحروب ،ومدير عام حكم محلي جنين رائد مقبل،
وطاق ��م من المديري ��ة ،و�أ�ض ��اف �أن الحكومة تعمل
عل ��ى تنفيذ العديد من الم�شاريع الحيوية التي تت�سم
بطابع تنمية القدرة على ال�صمود في هذه المناطق،
و�إن كان اله ��دف من هذا الج ��دار هو الت�ضييق على
المواطني ��ن و�إجبارهم على مغ ��ادرة �أرا�ضيهم ،ف�إن
مث ��ل ه ��ذه الم�شاريع التنموية تدع ��م المواطنين في
هذه التجمعات وتن�سجم مع رغباتهم في البقاء ،و�أن
التنمية التي تقوم به ��ا الحكومة على جانبي الجدار
تجعل منه جدار ًا واهي ًا م�صيره الزوال.
و�أ�ش ��ار الكون ��ي �إل ��ى �أن الحكومة م�ستم ��رة في دعم
�أبناء �شعبن ��ا الفل�سطيني في كاف ��ة مناطق تواجده،
و�أن كافة الأرا�ض ��ي الفل�سطينية هي هدف لم�شاريع
الحكوم ��ة ،خا�صة المناط ��ق الم�سم ��اة «ج» و�شرقي
القد� ��س ،والأغوار لما لها م ��ن �أهمية حيوية ومدخر
�أ�سا�س ��ي للدول ��ة الفل�سطينية الم�ستقبلي ��ة ،وا�ستمع
خ�ل�ال زيارت ��ه للعديد م ��ن االحتياج ��ات والمطالب
الت ��ي من �ش�أنه ��ا تح�سين م�ستوى الخدم ��ات المقدمة
للمواطنين ،وكذلك للمعاناة التي يت�سبب بها االحتالل
ب�سبب الج ��دار الذي يعمل على تقطي ��ع �أوا�صر القرى
والبلدات الفل�سطينية وت�ضييق الخناق على المواطنين
من �أجل �إجبارهم على الرحيل وهجر �أرا�ضيهم.
وف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل ،التقى خ�ل�ال جولت ��ه الميدانية
ر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلية ف ��ي (كفر راع ��ي ،وعرابة،
ويعب ��د ،والري ��ان ،وزبدة الجديدة ،وكفي ��رت ،وطورة،
والريا�ض ،وظهر العبد).
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وثمن وزير الحكم المحل ��ي تقديم الحكومة اليابانية
ومن خالل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)
مبلغ ( )1.5مليون دوالر كدعم لم�شروع �إعادة تدوير
مخلف ��ات الكرتون والمواد الخ�ض ��راء والتي ت�شكل ما
مجموع ��ه ( )%25م ��ن مخلفات محافظ ��ة طولكرم،
وخ�ل�ال زيارت ��ه التفقدية لمجل�س خدم ��ات النفايات
ال�صلب ��ة للمحافظ ��ة ،التقى برئي� ��س المجل�س والذي
ق ��دم ب ��دوره عر�ض� � ًا للوزير ح ��ول طبيع ��ة الم�شروع،
و�آلية عم ��ل المجل� ��س والمناطق الت ��ي يغطيها ويقوم
بعمليات التجميع والنقل ،و�أ�شاد بهذا الم�شروع الذي
م ��ن �ش�أنه �أن ي�سهم في توفي ��ر بيئة �صحية من خالل
�إع ��ادة التدوي ��ر ،وتوفير فر�ص عم ��ل جديدة للأيدي
العامل ��ة ،وكذل ��ك الم�ساهمة ف ��ي توفير �إي ��راد مالي
للمجل�س ،وتفقد الوزير الكوني ووزير الأ�شغال العامة
والإ�سكان المهند� ��س ماهر غنيم عدد ًا من الم�شاريع
الت ��ي يجرى تنفيذه ��ا بجهدٍ م�شترك م ��ن قبل وزارة
الأ�شغال ووزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع الهيئات
المحلية في بلدة عنبت ��ا ومجل�س خدمات ال�شعراوية،
وبلدي ��ة الكفريات (التي ت�ضم �سبعة تجمعات) ،حيث
ا�شتمل ��ت هذه الم�شاري ��ع على �إ�صالح و�إع ��ادة ت�أهيل
عب ��ارات للمياه ،وج�س ��ور ،ومجموعة ط ��رق تعر�ضت
لأ�ض ��رار ج�سيمة جراء في�ضان ��ات ال�شتاء المن�صرم،
و�أكد الكوني على �أن هذه الزيارة تهدف للوقوف على
�أعمال ال�صيانة و�إعادة الت�أهيل للبنى التحتية في هذه
المناطق ،وا�ستعداد ًا لمو�سم ال�شتاء المقبل ول�ضمان
ع ��دم تكرار الخ�سائر التي تكبدته ��ا الهيئات المحلية
�سواء الب�شرية منها �أو المادية ،و�أ�شار خالل لقاء في
مجل�س خدمات ال�شعراوي ��ة �أن الحكومة الفل�سطينية
�شكلت لجن ��ة لمتابعة عملي ��ات �إع ��ادة الت�أهيل للبنى
التحتي ��ة وتطويره ��ا ت�شتمل على ال ��وزارات والهيئات
ذات االخت�صا� ��ص ومنه ��ا وزارت ��ا الحك ��م المحل ��ي
والأ�شغال العام ��ة ،و�أ�ضاف �إلى �أن زي ��ارة اليوم ت�أتي
�ضمن مهام هذه اللجنة.

م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د غني ��م �أن ال ��وزارة عملت عب ��ر �أربع
مراح ��ل لمتابع ��ة عملي ��ات �إع ��ادة الت�أهي ��ل والإغاث ��ة
والإ�صالح� ،إ�ضافة �إلى �إعالن جاهزية الوزارة للتعامل
مع �أي طارئ في ال�شت ��اء المقبل من خالل العمل على
ت�أمين ع ��دد �أكبر من الآليات والمعدات ،وبالتعاون مع
الهيئات المحلية في المحافظات
طال ��ب وزير الحكم المحل ��ي الدول والجه ��ات المانحة
ب�ض ��رورة التدخل وال�ضغط عل ��ى �سلطات االحتالل من
�أجل ال�سم ��اح ببدء ت�شغيل مكب نفايات المنيا بدون �أية
�ش ��روط م�سبقة ،حيث ت�شت ��رط ال�سلط ��ات الإ�سرائيلية
ال�سم ��اح للم�ستوطني ��ن با�ستخدامه ،لإعط ��اء الموافقة
عل ��ى ب ��دء العم ��ل ب ��ه ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن ه ��ذا الإ�ص ��رار
الإ�سرائيل ��ي عل ��ى ه ��ذا الطل ��ب م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ض ��ر
بم�س ��ار المفاو�ضات التي تج ��ري حالي ًا بي ��ن الجانبين
الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،ويعيق الو�صول لحل الدولتين،
خالل لقائ ��ه مدير برنامج دعم البلدي ��ات الفل�سطينية
في القن�صلي ��ة الإيطالية �أنطونيو الروكا ،من �أجل بحث
م�شاري ��ع الدعم المقدمة من التعاون الإيطالي للوزارة،
وذلك بح�ضور مدي ��ر عام مجال�س الخدمات الم�شتركة
المهند� ��س وليد حاليق ��ة ،وب�شير البرغوث ��ي من وحدة
ال�سيا�س ��ات ،و�أ�ش ��اد الكوني بدعم الحكوم ��ة الإيطالية
لم�ش ��روع �إدارة النفاي ��ات الطبي ��ة ف ��ي منطق ��ة الخليل
وبي ��ت لحم ،م�ؤك ��د ًا على �أن هذا الم�ش ��روع يمثل �أولوية
كبيرة م ��ن �أجل التخل�ص ال�سليم م ��ن النفايات الطبية
ومعالجتها بطريقة �آمنة بيئي ًا و�صحي ًا.
من جهته� ،أكد الروكا على ا�ستمرار الدعم المقدم من
قبل التعاون الإيطالي للوزارة ،وعلى حر�ص القن�صلية
الإيطالية على �إنجاح الم�شروع ،م�شير ًا �إلى �ضرورة �أن
يك ��ون هناك تعاون وتوا�صل م�ستم ��ر بين وزارة الحكم
المحل ��ي والمجل�س الم�شترك الأعل ��ى لإدارة النفايات
ال�صلبة لمحافظتي الخليل وبيت لحم لإنجاح الم�شروع
وتحقيق �أهدافه المن�شودة.

إنجازات

لقاء هيئات محلية

وع ��ددات دفع م�سب ��ق للمياه ،كما وتط ��رق للم�شاكل محم ��د ح�سن جباري ��ن ،و�أ�شاد كذل ��ك بتجربة باب
الت ��ي تواج ��ه المجل�س البل ��دي في ت�أديت ��ه لواجباته ال�شم�س والتي تعبر عن ح ��ق ال�شعب الفل�سطيني في
تجاه المواطنين.
ال�سيادة عل ��ى �أر�ضه كاملة وفق ما �أقرته هيئة الأمم
ً
المتح ��دة ،م�شيرا �إل ��ى �أهمية البناء عل ��ى مثل هذه
من جانب ��ه� ،أكد الكوني �أن الوزارة تعمل على تقديم
التجارب الخالقة وتعزيزها.
كافة �أ�ش ��كال الدعم والم�ساعدة للهيئ ��ات المحلية،
من �أج ��ل تمكينها م ��ن القيام بواجباته ��ا في توفير ب ��دوره ،ا�ستعر�ض البرغوثي �أه ��م المراحل التي تم
الخدمات الأ�سا�سية للمواطنين وتح�سينها.
فيه ��ا �إقامة قرية باب ال�شم�س ،واحتياجات المجل�س
وف��ي �سي��اق منف�ص��ل ،التق��ى الوزي��ر الكون��ي الم�ستقبلية من �أجل موا�صلة عملية بنائها والنهو�ض
بالمكت��ب الحركي المركزي التح��اد المقاولين ،به ��ا ،للم�ساهم ��ة وب�ش ��كل فعل ��ي في خدم ��ة ال�سكان
بهدف اال�ستماع لمطالبهم المتمثلة ب�ضرورة �صرف المحليي ��ن في المنطقة ،م�شيد ًا ب ��دور وزارة الحكم
المحلي وجهودها في تقديم الم�ساعدة لهم.
اطل��ع وزير الحك��م المحلي على احتياج��ات عدد من الم�ستحقات المترتبة على الحكومة ل�صالحهم.
الهيئ��ات المحلي��ة ف��ي محافظ��ة رام اهلل والبي��رة،
من جهت ��ه� ،أع ��رب الكون ��ي ع ��ن ا�ستعداد ال ��وزارة
والتق ��ى الوزير الكوني م ��ع ر�ؤ�ساء الهيئ ��ات المحلية لكل
لتقديم كاف ��ة �أ�ش ��كال الدعم والم�ساع ��دة للمجل�س
م ��ن (كفر نعمة ،واالتح ��اد ،وقراوة بني زي ��د ،و�أم �صفا،
المحل ��ي ،مطالب ًا �إياهم ب�ض ��رورة �إعداد احتياجات
وعج ��ول ،ودي ��ر جري ��ر ،وكفر عي ��ن ،وعط ��ارة) بح�ضور
المنطق ��ة من م�شاريع للعمل على تلبيتها والم�ساهمة
مدي ��ر عام حكم محل ��ي رام اهلل والبيرة �صفوان الحلبي،
في تثبيت ال�سكان المحليين في �أرا�ضيهم.
وم�ست�شار الوزير للعالقات الدولية وليد �أبو الحالوة.
وا�ستم ��ع الكون ��ي لأب ��رز احتياجاته ��م ومطالبه ��م
والت ��ي تمح ��ورت في مجمله ��ا حول �ض ��رورة تطوير
البني ��ة التحتي ��ة ،و�إع ��ادة ت�أهيل �شب ��كات ال�صرف
ال�صح ��ي ،و�شبكات المي ��اه ،والكهرب ��اء ،وا�ستكمال
بن ��اء مدار� ��س ،و�إع ��ادة ت�أهي ��ل الط ��رق الداخلية،
والم�ساعدة في توفير مركبات لنقل النفايات ،وبناء
جدران ا�ستنادية ،وتعوي�ض الأ�ضرار التي ت�سبب بها
المنخف� ��ض الأخير ،والعمل عل ��ى �صرف م�ستحقات
النقل على الط ��رق ،والمخططات الهيكلية ،وغيرها
من االحتياجات ،و�أك ��د �أن الوزارة تعمل على تقديم
كافة �أ�ش ��كال الدعم والم�ساعدة للهيئ ��ات المحلية،
وتمكينه ��ا م ��ن القي ��ام بواجباته ��ا عل ��ى �أكمل وجه
تج ��اه المواطني ��ن ،و�شك ��ر الهيئ ��ات المحلي ��ة على
�أدائه ��ا وتعاملها مع المنخف� ��ض الجوي الأخير ،بكل
�إمكاناته ��ا المتاح ��ة لت�أمين االحتياج ��ات الأ�سا�سية
للمواطني ��ن ،مبين ًا �أن الوزارة تمتل ��ك بيانات وافرة
حول الم�شاري ��ع الحيوية ذات الأولوية التي تحتاجها
الهيئ ��ات المحلي ��ة ل�ضمان تقديم �أف�ض ��ل الخدمات
للمواطني ��ن ،و�ش ��دد الكوني عل ��ى �أن العالق ��ة التي
تجمع الوازرة بالهيئات المحلية هي عالقة ت�شاركية
قائمة على تحمل الم�س�ؤولية تجاه المواطنين والعمل
على تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية.

جدي ��ر بالذك ��ر �أن قري ��ة ب ��اب ال�شم� ��س ه ��ي قرية
م�ستحدث ��ة لمواجه ��ة المد اال�ستيطان ��ي الإ�سرائيلي
حي ��ث �أكد وفد المكتب الحرك ��ي على وقوف االتحاد في القد�س ،وذلك بنا ًء على قرار من مجل�س الوزراء
�إلى جان ��ب القيادة الفل�سطيني ��ة والحكومة في وجه لع ��ام ( ،)2013واعتبرت الهيئة المحلية رقم ()29
ال�ضغوط ��ات والتحدي ��ات الت ��ي يتعر�ض ��ون له ��ا من بمحافظة القد�س.
�أج ��ل م�ساومته ��م عل ��ى الثوابت الوطني ��ة ،م�شيرين
ف ��ي الوقت ذات ��ه �إل ��ى �ض ��رورة العمل عل ��ى �صرف
الم�ستحق ��ات المالية ل�صالح المقاولين ،الأمر الذي
من �ش�أن ��ه �ضمان ا�ستمرار عمله ��م وم�ساهمتهم في
بناء م�ؤ�س�سات الدولة وتر�سيخ وجودها على الأر�ض.
م ��ن جهت ��ه� ،أك ��د الكون ��ي عل ��ى دور االتح ��اد العام
للمقاولي ��ن و�أهميته ،كونه ي�ش ��كل دعامة لالقت�صاد
الوطني ،وتعهد بنقل مطالبهم لدولة رئي�س الوزراء،
م ��ن �أجل حل الم�سائل المالي ��ة العالقة ،وايجاد �آلية
ل�صرف هذه الم�ستحقات.

والتق��ى م��ع اللجن��ة ال�شعبي��ة للإ�ش��راف عل��ى
ثمن الكوني الدور الذي تقوم به لجان المقاومة مخي��م قلندي��ا ،وذلك لبحث احتياج ��ات المخيم
ال�شعبية ال�سلمية في الدفاع عن الأر�ض وا�ستنها�ض ومطالبه ��م ،خ�ل�ال االجتم ��اع الذي عق ��د في مقر

الطاقات ال�شعبية في مواجهة جدار ال�ضم والف�صل
العن�ص ��ري واال�ستيط ��ان الإ�سرائيل ��ي ،م�شي ��د ًا
بالنجاحات التي حققتها اللج ��ان والتي �أ�سهمت في
جذب االهتمام والت�ضام ��ن مع �أبناء �شعبنا وق�ضيته
واطل ��ع ولي ��د زكارن ��ة رئي�س بلدي ��ة قباطي ��ة الوزير العادل ��ة ،خ�ل�ال لقائه برئي� ��س مجل� ��س محلي باب
الكون ��ي على �أبرز احتياجات البلدة من �إعادة ت�أهيل ال�شم�س جميل البرغوثي و�أع�ضاء المجل�س المحلي ،وق ��ال الكون ��ي �إن االهتم ��ام بالمخيم ��ات ي�أت ��ي �ضم ��ن
للطرق الداخلي ��ة ،وت�أهيل مدخل البل ��دة الرئي�سي ،وبح�ضور الوكيل الم�ساعد ل�ش� ��ؤون الهيئات المحلية �سيا�س ��ات و�أولوي ��ات الحكومة المتمثلة ف ��ي دعم مدينة
ال ��وزارة بمدينة البيرة ،بح�ض ��ور الوكيل الم�ساعد
ل�ش� ��ؤون الهيئ ��ات المحلية محمد ح�س ��ن جبارين،
ومدي ��ر عام ال�ش� ��ؤون القانوين ��ة �إ�سالم �أب ��و زياد،
وطاقم من مديرية حكم محلي القد�س.
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إنجازات
بمتابع ��ة هذه االحتياجات والعمل على تلبيتها �ضمن
الم ��وارد المالي ��ة المتاح ��ة ،كم ��ا ح�ض ��ر االجتم ��اع
المهند�س ��ة روال الطويل من الم�شاري ��ع ،وزياد العلي
من التوجيه والرقابة.

من جهت ��ه� ،أك ��د الكوني عل ��ى �أهمي ��ة ودور الرقابة
الداخلية في الوزارة ،مبدي� � ًا ا�ستعداده للتوا�صل مع
وحدة التن�سيق لمتابعة �إعادة ت�أهيل الوحدة ،وتعزيز
خبرات العاملين فيها ،وتقديم كافة الت�سهيالت من
�أجل تطوير الوح ��دة ،الأمر الذي ي�سهم في الو�صول
لعمل م�ؤ�س�سي مميز.

والتق��ى رئي���س ومدي��ر مجل���س ق��روي دار
�ص�لاح خلي��ل مب��ارك وع�ص��ام �ص�لاح ،وزياد
عل��ي رئي�س بلدي��ة جناتا ،ومحم��د �أبو طير والتقى رئي�س بلدية طمون د.عبد الكريم قا�سم،
القد� ��س والمناط ��ق ‹ج› والمناط ��ق المهم�شة ،من �أجل ع�ض��و لجن��ة وادي الحم���ص ،وذل ��ك لالطالع لالط�ل�اع عل ��ى �أب ��رز احتياج ��ات البل ��دة ،وا�ستعر�ض
على االحتياجات من الم�شاريع الخدماتية.
قا�سم احتياج ��ات البلدة من الم�شاريع وتمثلت بحاجة
الوقوف على احتياجاتها ،ودعم جميع القطاعات فيها،
وا�ستمع الكوني الحتياجات المخيم ومطالبهم ب�ضرورة وا�ستعر� ��ض مب ��ارك احتياج ��ات المجل� ��س الق ��روي البلدة ل�شق �شارع دائري التفافي ،مقدم ًا درا�سة كاملة
تعبي ��د الط ��رق الداخلي ��ة ف ��ي المخي ��م ،وتعبي ��د �شارع م ��ن الم�شاري ��ع ،والت ��ي تمثل ��ت ب�ض ��رورة العمل على ح ��ول الم�شروع وتكاليفه� ،إ�ضاف ��ة �إلى عدد من الطرق
ت�أهي ��ل ال�شوارع والط ��رق الداخلي ��ة ،والم�ساهمة في الداخلي ��ة وت�أهيله ��ا� ،إل ��ى جان ��ب تقدي ��م طل ��ب لرفع
المطار المقابل للمخيم ،واحتياجاتهم المجتمعية.
الم�ساع ��دة بتغطي ��ة تكاليف م�ش ��روع دار الم�سجدين ت�صنيف البلدية ،وعدد من الم�شاريع الحيوية التي من
والتقى كذلك ،رئي�س بلدية عبوين يو�سف �سحويل ،للقر�آن والعلوم الحديث ،وعدد من الم�شاريع الحيوية �ش�أنه ��ا م�ساعدة البلدية على تقدي ��م �أف�ضل الخدمات
ونائ ��ب رئي� ��س البلدية ناج ��ح مزاح ��م ،والمهند�سة
فداء الخي ��اط ،وذلك لالطالع على �أبرز احتياجات التي ت�ساهم في تطوير البنية التحتية للقرية.
البلدة من الم�شاريع.

وا�ستعر�ض �سحوي ��ل احتياجات البلدة من الم�شاريع
والت ��ي تمثل ��ت بحاج ��ة المجل� ��س ال�ستكم ��ال تعبيد
وت�أهي ��ل ال�ش ��ارع الرئي�س ��ي ،ومو�ض ��وع م�ستحق ��ات
النق ��ل على الط ��رق ،وكذل ��ك م�شروع طري ��ق وادي
البالط والمطالبة بالعمل على توفير تغطية لتكاليف
المخطط ��ات الهند�سي ��ة لل�ش ��ارع الراب ��ط ،وط ��رق
داخلية وجدران ا�ستنادية.
و�أ�ش ��ار الوزي ��ر الكون ��ي �إلى ق ��رار مجل� ��س الوزراء
القا�ض ��ي بالم�صادقة عل ��ى توزيع ر�س ��وم وغرامات
النق ��ل على الط ��رق لع ��ام (2012م) عل ��ى الهيئات
المحلية في المحافظات ال�شمالية ،وبين �أن الوزارة
تعم ��ل على تلبي ��ة الم�شاري ��ع ذات الأولوية من خالل
التوا�ص ��ل م ��ع المانحين وع ��ن طري ��ق البرامج التي
تنفذه ��ا الوزارة من خالل الإدارة العامة للم�شاريع،
و�أوعز الكوني للجهات ذات االخت�صا�ص في الوازرة
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و�أك ��د الكوني عل ��ى �أن ال ��وزارة تولي الأهمي ��ة للمناطق
المحاذية لجدار ال�ضم والف�ص ��ل العن�صري وللمناطق
الواقعة خلف ��ه ،وتعمل على رفده ��ا بالم�شاريع التنموية
والحيوية والتي ت�سهم في تثبيت المواطنين في �أر�ضهم
والحف ��اظ عليه ��ا ،و�أ�شار �إلى �أن ال ��وزارة حددت قائمة
ب�أه ��م الم�شاريع الحيوية والتي تغطي كافة المناطق في
كاف ��ة المحافظات ،و�سيتم العمل على تنفيذها في حال
و�ص ��ول الأموال من ال ��دول المانحة ،كما بين الكوني �أن
الوزارة لن تتدخر �أي جهد في �سبيل تقديم كافة �أ�شكال
الدع ��م والم�ساع ��دة للهيئ ��ات المحلية ،و�أ�ش ��اد ببلدية
جنات ��ا ،معتبر ًا �إياها من التجارب الناجحة في مو�ضوع للمواطني ��ن ،ووجه قا�سم الدعوة للوزير الكوني لزيارة
الدم ��ج ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن الوزارة تعم ��ل على تقديم كافة بلدة طمون واالطالع على احتياجاتها عن كثب.
�أ�ش ��كال الدعم له ��ذه البلديات ،لك ��ي تتمكن من تقديم
�أك ��د الكوني عل ��ى �أن الوزارة تول ��ي الأهمية والدعم
�أف�ضل الخدمات للمواطنين ول�ضمان نجاح التجربة.
للهيئ ��ات المحلي ��ة ،وتعم ��ل عل ��ى تلبي ��ة احتياجاتها
وفي �سياق منف�صل ،التقى الكوني بمدير عام وحدة �ضمن الموارد المالية المتاحة للوزارة ،و�أن العالقة
التن�سي��ق ف��ي وزارة المالي��ة �أحم��د عب��د اله��ادي ،بين الوزارة والهيئات المحلية عالقة ت�شاركية.
وم�ست�ش��ار وح��دة التن�سي��ق �سائ��د عب��د اهلل ف ��ي
كم ��ا و�أ�شار الكون ��ي �إلى �أن الوزارة تعم ��ل على تلبية
مكتب ��ه ،وبح�ض ��ور الوكيل الم�ساعد ل�ش� ��ؤون الهيئات
الم�شاري ��ع ذات الأولوي ��ة م ��ن خ�ل�ال التوا�ص ��ل مع
المحلي ��ة محمد ح�سن جبارين ،ومدي ��ر عام الإدارة
المانحي ��ن وعن طريق البرامج التي تنفذها الوزارة
العام ��ة للم�شاريع محيي الدين العار�ضة ،وا�ستعر�ض
مث ��ل م�ش ��روع (في ��ر) ،وبرنام ��ج �صن ��دوق تطوي ��ر
عب ��د الهادي طبيع ��ة عمل وحدة التن�سي ��ق المركزي
و�إقرا�ض البلديات وغيرها من الم�شاريع.
ودورها في العمل على بناء وحدات التدقيق الداخلي
في ال ��وزارات ،ومتابعة عملها ،ورفدها بكافة �أ�شكال وح�ض ��ر اللق ��اء من�س ��ق ال�شبيب ��ة الفتحاوي ��ة �إي ��اد
التدريب والتوجيه ،للت�أكد من �أنها تعمل وفق الأنظمة دوي ��كات ،وعبي ��ر الوحيدي ع�ضو المجل� ��س الثوري،
والمعايير المتبعة والتي ت�صب في خدمة الم�ؤ�س�سة .وريا�ض ال�سلفيتي من التعبئة والتنظيم.

إنجازات

�صايل حنون

العالقات العامة والإعالم

�إن ال��وزارة تعم��ل م��ن �أج��ل تطوير الخدم��ات المقدم��ة للمواطنين من خ�لال مجموعة من
البرام��ج والم�شاري��ع ،حيث تم اي�ص��ال الخدمات �إل��ى ( )%95من تجمعاتن��ا ال�سكانية .و�إن
�أهمي��ة العم��ل الم�ؤ�س�سي ف��ي الهيئات المحلي��ة ،وتطبيقها للقوانين والأنظم��ة المعمول بها
ح�س��ب الأ�ص��ول من �ش�أنها �أن تطور هذه الهيئات وتقوي نفوذه��ا وتعزز ال�شفافية والم�ساواة
في عملها� ،إ�ضافة �إلى زيادة �إيراداتها.

البيئ ��ي الفل�سطيني ،وهذا واحد منها ويخ�ص جميع
ال�س ��كان الفل�سطينيين في محافظت ��ي الخليل وبيت
لحم ،بالإ�ضافة �إلى الجن ��وب ال�شرقي من محافظة
القد� ��س .و�إغ�ل�اق جمي ��ع المكب ��ات الع�شوائي ��ة في
جنوب ال�ضفة الغربية والبالغة ( )18مكب ًا.

وه��ذا م��ا يدع��و �إلي��ه المهند���س مازن غني��م وكيل ال��وزارة ف��ي متابعت��ه للهيئ��ات المحلية
والتوا�صل مع كل المانحين والإ�شراف على و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذ اال�ستراتيجيات.

وح ��ذر غني ��م م ��ن اال�ستمرار ف ��ي �إغ�ل�اق المكب وما
�سيلحق ��ه من �أ�ضرار و�أثار بيئي ��ة و�صحية خطيرة على
ال�صحة العامة للمواطني ��ن والموارد الطبيعية �إ�ضافة
�إل ��ى الأ�ض ��رار بجه ��ود ال�س�ل�ام ويزيد م ��ن التوتر في
المنطقة .و�إن الحكومة وال�شعب الفل�سطيني �سيقاومان
ه ��ذه الإجراءات والإم�ل�اءات التع�سفية و�سوف يتبعان
كاف ��ة الط ��رق والو�سائ ��ل الم�شروع ��ة للحف ��اظ عل ��ى
مكت�سب ��ات ال�شع ��ب وتحقي ��ق حقوق ��ه الم�شروع ��ة في
العي�ش الحر على �أر�ضه وامتالك موارده.

دعا لل�ضغط على �إ�سرائيل
لفتح مكب المنيا للنفايات
ال�صلبة

نا�ش ��د وكي ��ل وزارة الحك ��م المحلي ورئي� ��س الفريق
الوطن ��ي لإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة ف ��ي فل�سطي ��ن
المهند� ��س م ��ازن غني ��م ،المجتمع الدول ��ي والدول
المانح ��ة والمنظم ��ات الدولي ��ة ،بال�ضغ ��ط عل ��ى
�إ�سرائي ��ل ،لفت ��ح مك ��ب المني ��ا للنفاي ��ات ال�صلبة،
وال ��ذي تم تجهي ��زه م�ؤخ ��ر ًا ب( )30ملي ��ون دوالر،
ومنعت �إ�سرائيل بدء العم ��ل به ،وذلك خالل م�ؤتمر
�صحفي عقد في �إدارة مكب المنيا في تقوع محافظة
بي ��ت لحم ،بح�ضور العديد م ��ن ال�سفراء والقنا�صل
وممثلين عن ال ��دول المانحة والم�ؤ�س�سات الأجنبية.
وق ��ال غنيم ف ��ي الم�ؤتمر �إن موق ��ع المكب الذي يقع
�ضم ��ن مناطق ‹ج› اختير بناء عل ��ى درا�سات علمية

ومهني ��ة من ( )15موقع ًا ،وتم تجهيزه بالموا�صفات
العالمي ��ة والبيئي ��ة بع ��د �أن تم الح�ص ��ول على كافة
الموافق ��ات والتراخي� ��ص ،ليخدم الم ��دن والبلدات
الفل�سطينية في جنوب ال�ضفة.

و�أ�ضاف �أن �إ�سرائيل تمنع ت�شغيل المكب لرف�ض دولة
فل�سطين القاطع قبول دمج الم�ستعمرات في مناطق
الخليل وبيت لحم في الم�شروع ،م�شير ًا �إلى �أن عدم
ويذك ��ر �أن تكلفة �إن�ش ��اء المكب بلغ ��ت ( )30مليون
ت�شغيل ��ه �سي� ��ؤدي �إلى �آث ��ار بيئية مدم ��رة� ،سيما �أنه
دوالر ،بدع ��م رئي� ��س م ��ن البن ��ك الدول ��ي بقيم ��ة
�أُن�شئ لغر�ض �إغالق المكبات الع�شوائية القديمة في
( )12ملي ��ون دوالر ،واالتح ��اد الأوروب ��ي بقيم ��ة
محافظتي بيت لحم والخليل والتي تلوث المنطقة.
( )5ماليي ��ن دوالر� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى دعم م ��ن الوكالة
و�أو�ض ��ح غني ��م �أن ه ��ذا الم�ش ��روع ي�أت ��ي �ضم ��ن الأميركي ��ة للتنمي ��ة الدولي ��ة بقيم ��ة ( )3.5مليون
اال�ستراتيجي ��ة الوطني ��ة لإدارة النفاي ��ات ال�صلب ��ة دوالر ،والحكوم ��ة الإيطالي ��ة ( )4ماليي ��ن دوالر،
و�ش ��كل لإدارتها فريق وطن ��ي ،وبنا ًء وم�ساهم ��ات وطنية بقيمة ( )3ماليي ��ن دوالر ،وتم
في فل�سطي ��نُ ،
عل ��ى ه ��ذه اال�ستراتيجية ت ��م اعتماد ثالث ��ة مكبات الح�ص ��ول عل ��ى التراخي�ص الالزمة ف ��ي �شهر تموز
�صحية على الأقل ف ��ي ال�ضفة الغربية لخدمة الواقع عام ( )2011وبد�أ البناء في �شهر ت�شرين الأول من
جملة احلكم املحلي  -العدد � - 18أبريل 15 | 2014

إنجازات
نف�س العام وكان االنتهاء في بداية ت�شرين الأول من
ع ��ام ( ،)2013و�أ�صبح المكب جاه ��ز ًا لال�ستعمال،
وج ��رت الترتيب ��ات لالحتف ��ال بافتتاح ��ه ر�سمي� � ًا،
ليفاج� ��أ الجميع بالقرار الإ�سرائيل ��ي بمنع الت�شغيل،
علم� � ًا ب�أن هذا المكب �سيخدم �أكثر من (� )800ألف
فل�سطيني في محافظات جنوب ال�ضفة ،وتبلغ �سعته
( )5ماليين متر مكعب لمدة ()20عام.

�سيك ��ون له �أثار بيئية و�صحي ��ة خطيرة على ال�صحة وتنفيذ م�شاريع في هذه المناطق ،م�شيد ًا بدور وزارة
الحكم المحلي وكوادرها في التعاون والإ�شراف على
العامة للمواطنين والموارد الطبيعية.
عملي ��ات التنفي ��ذ وتحدي ��د الأولويات بالتع ��اون مع
وب ��دوره �أكد يورغين�سين ال ��ذي ا�ستلم مهام من�صبه الهيئات المحلية.
حديث� � ًا ،على �أهمي ��ة فت ��ح المك ��ب والمحافظة على
البيئ ��ة ،وا�ستمرار التعاون من �أج ��ل ذلك ،كما �أ�شاد واتف ��ق الطرفان عل ��ى موا�صل ��ة اللقاءات م ��ن �أجل
بالعالق ��ة م ��ع الوزارة والتع ��اون ال ��ذي كان في فترة تن�سيق الجهود في تنفيذ كاف ��ة الم�شاريع المقترحة
تجهيز المكب وتنفيذ الم�شاريع ،و�أنه �سيوا�صل العمل ب�أف�ض ��ل الط ��رق والإ�شراف عليه ��ا ،واال�ستفادة من
كافة المنح المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين.
بهذه الروح في فترة وجوده كمدير لبعثة البنك.

و�أطلع البنك الدولي على
�أخر الم�ستجدات
المتعلقة ويبحث مع وكالة التنمية زيارات وجوالت
بمكب نفايات
المنياالمهند�س مازن ال�سويدية م�شاريع في
وخ�ل�ال زيارت ��ه لع ��دد م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة ف ��ي
بح ��ث وكي ��ل وزارة الحكم المح
محافظ ��ة جني ��ن� ،أكد وكي ��ل وزارة الحك ��م المحلي
الدوليل ��يفي فل�سطين �ستين مناطق(ج)
غنيم ومدير بعث ��ة البنك
يورغين�سي ��ن و�ض ��ع مك ��ب نفايات المني ��ا في جنوب بح ��ث وكي ��ل وزارة الحكم المحل ��ي المهند�س مازن
ال�ضف ��ة وا�ستمرار القرار الإ�سرائيل ��ي الجائر بعدم غنيم ومدي ��ر وكالة التنمي ��ة ال�سويدي ��ة يوهان �شار
توحي ��د الجهود المبذولة بين الأطراف ذات العالقة
فتح المكب وت�شغيله.
وتن�سي ��ق الم�شاري ��ع الت ��ي �ستنف ��ذ ف ��ي مناطق (ج)
و�أك ��د غنيم على �ضرورة فتح المك ��ب وت�شغيله و�أهمية و�أف�ضل الطرق لتنفيذها.
ذلك في حل م�شكلة النفايات في منطقة جنوب ال�ضفة
بالكام ��ل والمحافظ ��ة عل ��ى البيئ ��ة وال�صح ��ة العامة و�أكد عل ��ى �أهمية تحقيق تنمية محلي ��ة م�ستدامة تلبي
ف ��ي تلك المنطق ��ة ،حيث ت ��م تجهيز المك ��ب ب�أحدث احتياجات المواطنين وتوفر �سبل عي�ش كريم لهم ،من
الموا�صف ��ات العالمية حتى ال يكون ل ��ه �أي �أثار �سلبية ،خ�ل�ال تظافر الجه ��ود وتوحيدها بي ��ن كافة الأطراف
و�سيتم �إغالق كافة المكبات الع�شوائية في المنطقة .ذات العالقة في تنفيذ الم�شاريع والممولة لها.

و�أطل ��ع غنيم الوفد على كافة مراح ��ل �إن�شاء المكب
حتى ت ��م تجهيزه ،واال�ستع ��داد الفتتاح ��ه وت�شغيله،
حت ��ى جاء ق ��رار االحت�ل�ال بمن ��ع ذلك �إل ��ى �أن يتم
ا�ستخدام ��ه من قبل الم�ستعمرات �أي�ض ًا ،م�ؤكد ًا على
�أن ه ��ذا م�ش ��روع وطن ��ي بالكام ��ل و�أن الم�ستعمرات
الإ�سرائيلي ��ة غي ��ر �شرعي ��ة ،وذل ��ك ح�س ��ب القانون
والمجتم ��ع الدولي.كما �إننا نرف�ض ا�ستخدام المكب
م ��ن قب ��ل �أي جه ��ة غي ��ر فل�سطيني ��ة ،و�إن المناطق
الم�سم ��اة (ج) هي مناط ��ق فل�سطيني ��ة بالكامل وال
يحق للجانب الإ�سرائيلي و�ضع �أية �شروط �أو معيقات
على �إن�شاء �أية م�شاريع في تلك المناطق.
وطال ��ب المجتم ��ع الدولي والبنك الدول ��ي بال�ضغط
على الجانب الإ�سرائيلي الفتتاح المكب خدمة للبيئة
الفل�سطيني ��ة وخدمة للمواطنين ،حيث �سيخدم هذا
المك ��ب محافظتي الخليل وبيت لح ��م بالإ�ضافة �إلى
مناط ��ق القد�س ،و�إن ا�ستم ��رار �إغالق المكب �سوف
يلح ��ق �أفدح الأ�ض ��رار بالبيئة الفل�سطيني ��ة و�ستعود
المكبات الع�شوائية والم ��كاره ال�صحية ،الأمر الذي
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المهند� ��س مازن غنيم على �أهمي ��ة العمل الم�ؤ�س�سي
ف ��ي الهيئات المحلية ،وتطبيقه ��ا للقوانين والأنظمة
المعم ��ول به ��ا ح�سب الأ�ص ��ول ،والتي م ��ن �ش�أنها �أن
تط ��ور هذه الهيئات وتقوي نفوذه ��ا وتعزز ال�شفافية
والم�ساواة في عملها� ،إ�ضافة �إلى زيادة �إيراداتها.

جاء ذل ��ك في الزي ��ارة التي قام بها غني ��م ،والوفد
المراف ��ق من ال ��وزارة ومديرية الحك ��م المحلي في
جنين �إلى بلدات جب ��ع وعنزة وقباطية في محافظة
جنين ،التقى فيها ر�ؤو�ساء و�أع�ضاء الهيئات المحلية
وع ��دد ًا م ��ن الأهال ��ي ،وزار ف ��ي كل منها ع ��دد ًا من
و�أ�شار غنيم �إلى ر�ؤية ال ��وزارة في النهو�ض بمناطق الم�شاريع قيد الإن�شاء.
(ج) ،و�أن هناك العديد م ��ن الم�شاريع التي ت�شرف
و�أك ��د غنيم عل ��ى موا�صلة دعم الهيئ ��ات المحلية بكل
ال ��وزارة عل ��ى تنفيذه ��ا م ��ن خ�ل�ال كاف ��ة الجهات
الإمكانات المتاح ��ة ،لم�ساعدتها في القيام بواجباتها
التنفيذي ��ة التابعة للوزارة ،به ��دف رفع المعاناة عن
تج ��اه المواطني ��ن ،وب ��ذل ال ��وزارة كل ما ف ��ي و�سعها
المواطني ��ن الذين ي�سكنون في تلك المناطق وتوفير
م ��ع كافة ال�ش ��ركاء والمانحي ��ن لتوفير الدع ��م وتلبية
احتياجاتهم ،وهذا بات من ال�ضروري.
احتياجات هذه الهيئات ،م�شير ًا �إلى عدد من الم�شاريع
ومن جانبه تحدث �شار عن التزام الوكالة ال�سويدية الت ��ي �ستنفذ حال الإنتهاء من �إجراءاتها مع المانحين
بالتع ��اون والتن�سي ��ق في كاف ��ة المج ��االت ،كما �أكد و�أخ ��رى من خالل �صندوق تطوي ��ر و�إقرا�ض البلديات
الت ��زام حكومته بتقديم الدع ��م لل�شعب الفل�سطيني ح�سب الأولويات التي حددتها كل هيئة لنف�سها.

إنجازات
و�أ�شاد غنيم ب�صمود الهيئات المحلية ومواطنيها على
الأر�ض ،خا�صة تلك التي تتعر�ض لهجمات ا�ستيطانية
ا�ستعماري ��ة لأرا�ضيه ��ا ومن�ش�آته ��ا ،منا�ش ��د ًا الجميع
على تظاف ��ر كل الجهود لدعم ه ��ذا ال�صمود ،منوها
�إل ��ى تخ�صي�ص ال ��وزارة لم�شاريع خا�ص ��ة لدعم هذه
الهيئات ،كما تطرق لقرارات االحتالل �إغالق مكبات
النفاي ��ات ،والنتائ ��ج البيئي ��ة وال�صحي ��ة التي ترتبت
عل ��ى ذلك ،و�أكد على عدم الت�شارك مع الم�ستعمرات
الإ�سرائيلي ��ة في ا�ستخدام �أي م ��ن المكبات ،م�شدد ًا
على ع ��دم قبول �أي دعم مرتبط بتن ��ازالت �سيا�سية،
و�أن هذا الدعم �سنرف�ضه مهما كان حجمه.
وح ��ث غني ��م الهيئ ��ات المحلي ��ة ور�ؤ�ساءه ��ا بعد �أن
ا�ستم ��ع منه ��م الحتياجاته ��م وهمومه ��م ف ��ي بع�ض
الق�ضاي ��ا العالقة لديهم ،تطبي ��ق القوانين والأنظمة
وم�أ�س�سة العمل لديهم والعمل على تح�سين الخدمات
المقدم ��ة للمواطني ��ن وت�سهيله ��ا له ��م ،ولي�س تجاوز
القان ��ون بحج ��ة الت�سهي ��ل عليه ��م ،كم ��ا حثهم على
متابع ��ة احتياجاتهم مع كافة الجهات المعنية وطرق
كافة الأبواب لتحقيقها ،وهذا من مهامها الرئي�سية.
وزار غني ��م في جب ��ع المدر�سة الأ�سا�سي ��ة ،بمرافقة
رئي� ��س مجل�سه ��ا ب�س ��ام ج ��رار و�أع�ض ��اء المجل�س،
وف ��ي عنزة زار محطة التنقية قي ��د الإن�شاء لم�شروع
ال�ص ��رف ال�صحي ،ومتنزه البلدي ��ة وم�شروع تو�سعة
�شبكة الكهرباء ،وا�ستم ��ع ل�شرح عن مراحل التنفيذ
والإنج ��ازات الت ��ي تمت م ��ن رئي�س مجل�سه ��ا رامي
عمور ،وفي بل ��دة قباطية التقى رئي� ��س البلدية علي
زكارن ��ة و�أع�ض ��اء المجل� ��س البلدي وا�ستم ��ع منهم
لإنجازاته ��م و�آلي ��ات عم ��ل البلدي ��ة واالحتياج ��ات
ال�ضرورية ،كما رافقهم في جولة لعدد من الم�شاريع
قي ��د الإن�ش ��اء منها مق ��ر اله�ل�ال الأحم ��ر ومحطة
الكراجات ،وزار مقر الدفاع المدني في البلدة.

و�شارك في تد�شين �شبكة
وخزان مياه

�ش ��ارك وكي ��ل وزارة الحك ��م المحل ��ي المهند�س
حج ��ة ف ��ي محافظة
م ��ازن غني ��م �أهال ��ي قري ��ة ّ
قلقيلي ��ة ،االحتفال بتد�شين م�ش ��روع خزان مياه
و�شبك ��ة مي ��اه جدي ��دة ،بع ��د �أن ت ��م الإنتهاء من
تنفيذه ��ا بتكلف ��ة ج ��اوزت الملي ��ون دوالر ،والتي
م ��ن �ش�أنها �أن تح ��ل م�شكلة النق�ص ف ��ي المياه،
وو�صولها للمواطنين بكميات كافية.

و�أكد غنيم على دعم ال�صمود الفل�سطيني على
الأر�����ض ،خا�صة تل����ك المناط����ق الواقعة قرب
الج����دار واال�ستيط����ان ،وطالب كاف����ة الجهات
للتع����اون للعمل من �أجل ذل����ك ،وعلى الم�ستوى
ال�سيا�س����ي ولجان المفاو�ضات العمل لرفع هذه
المعان����اة ،وال�ضغ����ط لإزال����ة كاف����ة الإجراءات
الإ�سرائيلية التي يعاني منها المواطنون.

و�أكد غنيم على �أهمية هذا الم�شروع الذي �ساهم في
حل م�شكل ��ة النق�ص في المياه ب�ش ��كل كبير ،م�شير ًا
�إل ��ى م ��ا تعاني ��ة كافة هيئاتن ��ا المحلية م ��ن �شح في
المي ��اه ل�سيطرة االحت�ل�ال على معظ ��م م�صادرها،
وبارك لأهال ��ي حجة هذا الم�ش ��روع ،حاث ًا المجل�س
عل ��ى المحافظة علي ��ه وتوفير ال�صيان ��ه الالزمة له
م�ستقب ًال ،كما �أثنى على جهود الوكالة الأمريكية في
تنفي ��ذ هذا الم�شروع ،م�شير ًا �إل ��ى �أهمية الم�ساهمة
المحلية لبلدة حجة والتي بلغت �أكثر من ( .)%25وا�ستم���ع غنيم والوف���د المرافق م���ن ر�ؤ�ساء
الهيئ���ات المحلية ف���ي المنطق���ة ،ل�شرح عن
وق ��د ت ��م تنفيذ الم�ش ��روع في �إط ��ار برنام ��ج المياه
معاناتهم اليومية والإجراءات التي يتعر�ضون
وال�صرف ال�صحي والبنية التحتية الطارئ ،الممول
له���ا والتهديدات التي تواجهه���م ،كما �أطلعوا
من الوكالة الأمريكي ��ة للتنمية الدولية ()USAID
الوف���د عل���ى �أه���م احتياجاته���م ومطالبهم،
والمنف ��ذ م ��ن م�ؤ�س�س ��ة �أني ��را( ،)ANERAبمبلغ
قيمت ��ه ( )000,945دوالر وم�ساهم ��ة محلية بقيمة وتح���دث غني���م �إليهم ع���ن برام���ج وم�شاريع
( )%25م ��ن قيم ��ة الم�ش ��روع ،حيث تم بن ��اء خزان الوزارة التي �صمم���ت خ�صي�ص ًا بالتعاون مع
مياه ب�سعة ( )500متر مكعب وتركيب �شبكة �أنابيب ال�ش���ركاء لدعم المناط���ق المحاذية للجدار
مياه بطول ( )16,000متر ًا وبناء محطة �ضخ للمياه واال�ستيط���ان لتعزي���ز �صموده���م وبقائه���م
ل�ضمان و�صول كميات كافية من المياه �إلى الخزان ،عل���ى الأر�ض ،و�أكد �أي�ض ًا عل���ى موا�صلة دعم
ليتمت ��ع �سكان القرية والذين يبلغ عددهم ( )3,000الهيئ���ات المحلية ب���كل الإمكان���ات المتاحة،
ن�سم ��ة بو�ص ��ول مياه �صالح ��ة لل�شرب �إل ��ى منازلهم لم�ساعدته���ا ف���ي القي���ام بواجباته���ا تج���اه
المواطني���ن ،وب���ذل ال���وزارة كل م���ا بو�سعها
وب�أ�سعار منا�سبة.
م���ع كافة ال�شركاء والمانحي���ن لتوفير الدعم
وتلبية احتياجاته���م ،ووعد بمتابعة مطالبهم
التي ال تخ�ص الوزارة مع الم�ؤ�س�سات الأخرى
و�صو ًال �إلى �إيجاد الحلول لها.

دعا لدعم التجمعات
ال�سكانية المحاذية للجدار
واال�ستيطان واعتبره
واجباً على الجميع

وق����ام غني����م والوفد بجول����ة في البل����دة �شملت
مدر�سته����ا الواقع����ة بجانب الج����دار ،ومداخل
�أك ��د وكيل وزارة الحكم المحل ��ي المهند�س مازن غنيم البل����دة المق����ام عليه����ا البواب����ات والحواج����ز،
عل ��ى دع ��م التجمع ��ات ال�سكاني ��ة المحاذي ��ة للج ��دار والمناط����ق المال�صق����ة لال�ستيط����ان والج����دار
واال�ستيط ��ان والواقعة خلفه ،لما تعانيه هذه التجمعات وبع�ض الم�شاريع في البلدة.
م ��ن �أ�ض ��رار ،وم ��ا يعاني ��ه مواطنوها م ��ن معيقات في
حياتهم اليومية ،وا�ستنكر كافة الإجراءات الإ�سرائيلية
عل ��ى الأر� ��ض والمواطني ��ن ،ونا�ش ��د الجمي ��ع بتظافر
الجهود من �أجل ك�سر العزلة المفرو�ضة عليهم.

جاء ذل ��ك في الزي ��ارة التي ق ��ام بها غني ��م ،لبلدة
عزون عتمة والمنطق ��ة المحيطة بها والواقعة خلف
الج ��دار في محافظ ��ة قلقيلية ،رافق ��ه فيها وفد من
الوزارة ومديرية الحكم المحلي في قلقيلية ،اطلعوا
خاللها على معاناة المواطنين هناك من ممار�سات
االحت�ل�ال وم�ستوطني ��ه ،والحواج ��ز الموجودة على
مدخ ��ل البل ��دة الت ��ي تمن ��ع الدخ ��ول والخ ��روج �إ ّال
بت�صاريح خا�صة و�إذن م�سبق.
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إنجازات

غنيم« :التجربة التركية
في مجال الحكم المحلي
تجربة رائدة وعلينا
اال�ستفادة منها»

�أكد المهند�س مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي،
�أثن ��اء زيارت ��ه لبلدية �إ�سطنب ��ول وعدد م ��ن البلديات
والجامع ��ات التركي ��ة �أن التجربة التركي ��ة في مجال
الحكم المحلي والإدارة المحلية تجربة رائدة وغنية،
وعلينا اال�ستفادة منها ومن الخبرات الموجودة فيها،
ونعمل لإيجاد �أفاق للتع ��اون في العديد من المجاالت
التي تخ�ص قطاع الحكم المحلي.
ج ��اء ذلك في الزيارة التي ق ��ام بها غنيم على ر�أ�س
وف ��د من قطاع الحك ��م المحلي �ض ��م كل من الوكيل
الم�ساعد ل�ش�ؤون الهيئات المحلية ،والوكيل الم�ساعد
لل�ش� ��ؤون الهند�سية ف ��ي الوزارة ،وم ��دراء مديريات
بي ��ت لحم ،ونابل� ��س ،ورام اهلل ،ور�ؤ�س ��اء بلديات كل
م ��ن رام اهلل ،والبي ��رة ،وبيتونيا ،وبي ��ت لحم ،وبيت
�ساح ��ور ،وبي ��ت ج ��اال ،والدوح ��ة ،كم ��ا �ض ��م �أي�ض ًا
مدي ��ر عام المجال� ��س الم�شتركة ومدي ��ر عام وحدة
مجل� ��س الوزراء ف ��ي وزارة الحكم المحل ��ي� ،إ�ضافة
�إلى ممثلين من م�ؤ�س�سة مجتمعات عالمية وم�ؤ�س�سة
التع ��اون البلجيكي ،لالطالع عل ��ى التجربة التركية
في �إ�صالح الحكم المحلي ،واال�ستفادة من الخبرات
و�آليات العم ��ل وال�سيا�سات المتبعة والنجاحات التي
تحققت في مجاالت الحكم المحلي.
و�أو�ضح غني ��م �أن الهدف من هذه الزيارة هو االطالع
عل ��ى التجرب ��ة التركي ��ة في �إ�ص�ل�اح الحك ��م المحلي
وخا�ص ��ة في مج ��االت البلديات الكب ��رى والالمركزية
وال�شراكة بين القطاع الخا�ص والبلديات ،وقال «نتطلع

من خالل هذه الزي ��ارة �إلى توثيق العالقات والروابط
بين البلديات الفل�سطينية والتركية ال�شقيقة».
و�أع ��رب غنيم عن �شكره وامتنانه لحفاوة اال�ستقبال
م ��ن قبل جميع م ��ن قابلهم م ��ن م�س�ؤولي ��ن ور�ؤ�ساء
بلدي ��ات الذي ��ن �أك ��دوا عل ��ى عم ��ق العالق ��ات بين
ال�شعبين ،مثمن ًا دور تركيا حكومة و�شعب ًا في م�ساندة
فل�سطي ��ن و�شعبه ��ا ،و�أطلعه ��م ب�إيج ��از عل ��ى واق ��ع
الهيئات المحلية والبلدي ��ات الفل�سطينية في ال�سعي
لتقديمها كل م ��ا يحتاجه المواطن الفل�سطيني رغم
كل المعيقات الإ�سرائيلية ،و�سرقة الموارد الطبيعية
لل�شعب الفل�سطيني.
وف ��ي بلدية �إ�سطنبول ،ا�ستمع الوفد من نائب الأمين
العام للبلدية �إبراهيم كابلكيال� ،شرح ًا مف�ص ًال عن
البلدية ومدينة �إ�سطنبول التي ي�سكنها ( )14مليون
ن�سمة ،وعل ��ى القفزة النوعية الت ��ي حققتها البلدية
كالتخل� ��ص من م�شكل ��ة التلوث و�س ��داد الديون عبر
�إدارة وتخطيط ل�ش�ؤون البلدية ،وتجربتها في �إن�شاء
�ش ��راكات مدرو�س ��ة وهادف ��ة م ��ع القط ��اع الخا�ص،
م�ؤك ��د ًا �أن مدينة �إ�سطنب ��ول اليوم وبعد مرور ع�شرة
�أع ��وام م ��ن العم ��ل الموج ��ه والمرك ��ز نح ��و خدمة
المواطن تعتبر نموذج ًا للعديد من مدن العالم.
وف ��ي بلدي ��ات منطقة مرم ��رة التي تح�ض ��ر لإجراء
االنتخاب ��ات البلدي ��ة فيه ��ا ،اطل ��ع الوف ��د على هذه
التح�ضيرات و�آليات �إجراء االنتخابات وطرقها ،كما
زار الوف ��د جامعة مرمرة واطلع عل ��ى نظام التعليم
الجامع ��ي في تخ�ص� ��ص الحكم المحل ��ي والإداري،
وزار �أي�ض� � ًا اتح ��اد بلدي ��ات مرم ��رة والتق ��ى لقمان
�شارجيه نائ ��ب اتحاد بلديات مرم ��رة ورئي�س بلدية
باج�شالر ،ال ��ذي �أطلعهم على تجربة االتحاد ،حيث

تعتبر منطق ��ة مرمرة من �أه ��م المناطق في تركيا،
�إذ ت�شكل الج ��زء الوا�صل بين قارت ��ي �آ�سيا و�أوروبا،
ويتمي ��ز هذا االتحاد بكونه ين�شط ويمتد في خدماته
لقارتي ��ن اثنتين� ،ش�أن ��ه �ش�أن مدين ��ة �إ�ستنبول وهي
المدين ��ة الوحيدة في العالم التي تق ��ع �أجزا�ؤها في
قارتي ��ن .علم ًا ب�أن اتحاد بلديات مرمرة ت�أ�س�س عام
( ،)1973وي�ضم في ع�ضويته ( )321بلدية.

ويبحث التعاون الم�شترك
مع مدير م�ؤ�س�سة التعاون
ال�سوي�سري

بح ��ث وكي ��ل وزارة الحكم المحل ��ي المهند�س مازن
غني ��م م ��ع مدي ��رة م�ؤ�س�س ��ة التع ��اون ال�سوي�س ��ري
فيروني ��كا هالمان� ،آفاق التع ��اون الم�شترك وخا�صة
ف ��ي موا�ضي ��ع قط ��اع الحك ��م المحل ��ي ،والدع ��م
ال�سوي�سري لهذا القطاع ومجالت تنفيذه.
وناق� ��ش الجانب ��ان �أه ��م ق�ضايا التع ��اون وما تقدمه
م�ؤ�س�س ��ة التعاون ال�سوي�سري لقط ��اع الحكم المحلي
في فل�سطين وو�ضع الهيئات المحلية وعملها وم�ستوى
الخدم ��ات الت ��ي تقدمها ،وتوجه ه ��ذا الدعم ح�سب
الأولوي ��ات واالحتياجات ،بناء عل ��ى الدرا�سات التي
تمت في الهيئات المحلية وحددت فيها خياراتها.
و�أو�ضح غنيم �آليات عم ��ل وزارة الحكم المحلي وما
تق ��وم به من توجيه ودعم للهيئ ��ات المحلية� ،إ�ضافة
�إلى ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع اال�ستراتيجيات والخطط
الم�ستقبلي ��ة الهادفة �إل ��ى تمكين الهيئ ��ات المحلية
المتالكه ��ا قدرات فاعلة ،م�ؤكد ًا على �ضرورة توجيه
الدعم �إلى المناطق المهم�شة ومناطق (ج) للحاجة
الما�سة للدعم في هذه المناطق ،منوه ًا �إلى برنامج
الوزارة الذي �صمم لذلك.
وعبر غنيم عن اهتمامه بالتجربة ال�سوي�سرية وخا�صة
في مو�ضوع الالمركزية ف ��ي الحكم المحلي ،والتطور
الحا�صل فيه ��ا ،و�شكر الحكومة وال�شع ��ب ال�سوي�سري
عل ��ى الدع ��م ال ��ذي يق ��دم لفل�سطي ��ن ،ودعمه ��م
واهتمامهم بق�ضايا ال�سالم و�إحالله في العالم.
وبدوره ��ا �أ�ش ��ادت هالم ��ان بالعالق ��ة مع ال ��وزارة،
م�ؤك ��دة على اهتمامه ��م بقطاع الحك ��م المحلي في
فل�سطي ��ن ،م�شي ��رة �إل ��ى �أن لديهم تدخ�ل�ات ودعم ًا
�سابق� � ًا له ��ذا القط ��اع وكان م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�س ��ات
�أخ ��رى ،و�أعربت عن توافقها مع ال ��وزارة في كل ما
تم نقا�شه وتوجيهاتها للدعم للمناطق التي ذكرت.
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واتفق الطرفان عل ��ى موا�صلة اللقاءات واالت�صاالت
حتى ي�صب ��ح ذلك واقع ًا ،وتوطي ��د العالقات لت�شمل
م�شاري ��ع وبرام ��ج �أخ ��رى يت ��م م ��ن خالله ��ا تقديم
خدم ��ات �أف�ض ��ل للمواط ��ن الفل�سطين ��ي ،وتح�سين
ظروفه المعي�شية.

توقيع اتفاقية تعاون مع
الوزارة الفرن�سية لإ�صالح
الدولة والالمركزية
والوظيفة العمومية

�أكد وكيل وزارة الحكم المحلي� ،أن الوزارة ت�سعى وتبذل
كل جهدها لتطوير وتنمية الهيئات المحلية الفل�سطينية
و�صو ًال �إلى الم�ستوى العالمي من خالل عمليات التعاون
وتب ��ادل الخبرات و�إب ��رام اتفاقيات التو�أم ��ة مع العديد
من الدول ال�صديقة وهيئاتها المحلية.
جاء ذلك خ�ل�ال توقيعه اتفاقية تع ��اون م�شترك لتبادل
الخب ��رات والزي ��ارات ،والدع ��م الفن ��ي ونق ��ل الخب ��رة
للجان ��ب الفل�سطين ��ي ،مع ال ��وزارة الفرن�سي ��ة لإ�صالح
الدول ��ة والالمركزي ��ة والوظيفة العمومي ��ة ،وقعها عنها
المدي ��ر الع ��ام للهيئ ��ات المحلي ��ة الفرن�سي ��ة �سيرج ��ي
مورفن ،برعاية رئي�س الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل.
وق ��ال الحم ��د اهلل�« ،إن ه ��ذه االتفاقي ��ة ه ��ي دلي ��ل
عل ��ى التع ��اون الوثي ��ق بي ��ن الدولتي ��ن ف ��ي مختلف

القطاع ��ات» ،م�ؤك ��د ًا في الوق ��ت ذات ��ه �أن الحكومة الدع ��م للفل�سطينيي ��ن ،خا�ص ��ة الهيئ ��ات المحلي ��ة
ت�سع ��ى لتعزيز وتوثيق هذا التع ��اون من خالل توقيع الفل�سطيني ��ة لتح�سن خدماتها المقدمة للمواطنين،
اتفاقيات ثنائية م�شتركة.
م�شي ��ر ًا �إل ��ى بدء العم ��ل لتنفيذ بنود اتف ��اق التعاون
الذي تم التوقيع عليه.
وقال غني ��م اللجنة الفل�سطيني ��ة الفرن�سية للتعاون
ف ��ي قط ��اع الحك ��م المحل ��ي عق ��دت مجموعة من
االجتماعات خ�ل�ال اليومين الما�ضيي ��ن ،وناق�شت
موا�ضي ��ع التع ��اون الم�شت ��رك للأع ��وام الثالث ��ة
القادم ��ة ،واتفق ��ت عل ��ى �أن يك ��ون التع ��اون ف ��ي
مجاالت البيئة القانونية ،والدمج والتكتالت و�إدارة
الخدمات ف ��ي الهيئ ��ات المحلية ،ومب ��ادئ الحكم ق ��ال المهند� ��س غني ��م� ،إن ال ��وزارة تعمل م ��ن �أجل
الر�شي ��د ،و�إدارة الم ��وارد الب�شري ��ة ،وال�شراكة مع تطوي ��ر الخدم ��ات المقدم ��ة للمواطني ��ن من خالل
القط ��اع الخا�ص والهيئات المحلي ��ة ،والعالقة بين مجموع ��ة م ��ن البرام ��ج والم�شاري ��ع ،وال تكتف ��ي
الحكومة المركزي ��ة والهيئات المحلية ،والتخطيط بتقدي ��م هذه الخدمات فقط ،فحتى الآن تم اي�صال
العمران ��ي ،على �أن تكون الأولوية حتى العام القادم الخدمات �إلى ( )%95من تجمعاتنا ال�سكانية.
للدم ��ج والتكتالت و�إدارة الخدمات ومبادئ الحكم
جاء ذلك خ�ل�ال م�شاركته في و�ض ��ع حجر الأ�سا�س
الر�شيد ،و�إدارة الموارد الب�شرية.
لمدر�س ��ة مني ��ب الم�ص ��ري ف ��ي يعبد ف ��ي محافظة
و�أ�شار غني ��م �أن اللجنة �أقرت مجموعة من الأن�شطة جني ��ن والتي تبرعت ب�إن�شائه ��ا م�ؤ�س�سة منيب ر�شيد
لال�ستف ��ادة من عم ��ق التجربة الفرن�سي ��ة في مجال الم�صري للتنمية.
الحك ��م المحلي ،واالطالع على الخب ��رات الفرن�سية
في هذا المجال ،بما ين�سجم مع ا�ستراتيجية الوزارة و�أك ��د غني ��م �أن وزارة الحك ��م المحلي تب ��ارك هذا
و�أهدافها ومبادراتها ،و�شملت هذه الأن�شطة ا�ستعداد الم�شروع ،وتعتبره واحد ًا من م�شاريع تنمية الخدمات
ال ��وزارة الفرن�سي ��ة لإ�ص�ل�اح الدول ��ة والالمركزي ��ة المقدم ��ة في مج ��ال التعليم وم�ساهم ��ة من القطاع
والوظيفة العمومية با�ستقب ��ال واطالع وتدريب كادر الخا�ص في الم�شاركة بعملية التنمية ،وان�سجام ًا مع
م ��ن وزارة الحكم المحلي ور�ؤ�س ��اء بلديات ومجال�س ا�ستراتيجيات وخطط الوزارة التنموية ،وهذا �إنجاز
قروي ��ة ونق ��ل خبراته ��ا له ��م ،و�أ�ض ��اف غني ��م �أنهم تقدم ��ه م�ؤ�س�سة منيب الم�صري� ،شاك ��ر ًا لها ذلك،
�سيبعث ��ون مجموع ��ة م ��ن الخبراء في مج ��االت عدة وم�شير ًا �إلى دور الم�صري وم�ساهمته في العديد من
ليقوم ��وا بتدري ��ب العدي ��د م ��ن العاملين ف ��ي قطاع المجاالت وخا�صة في مجال التعليم.
الحكم المحلي والبلديات� ،إ�ضافة �إلى مقتب�سات من و�أ�ش ��ار غنيم �إن ال�شعب الفل�سطيني يتميز بكونه من
الأنظمة والقوانين الفرن�سية لالطالع عليها.
�أعل ��ى ن�سب التعليم و�أقل ن�س ��ب الأمية في المنطقة،
وب ��دوره �أ�ش ��اد مورف ��ن بالعالق ��ات الطيب ��ة بي ��ن وهذا ما نعتز ب ��ه ،ونعتبره �سالح ًا مهما في مواجهة
الجانبين ،م�ؤكد ًا على اال�ستمرار في التعاون وتقديم التحديات والمخاطر التي تواجه �شعبنا ،وعليه علينا
توفير البيئة التعليمي ��ة المنا�سبة لأبنائنا وتطويرها
واال�ستمرار في ذلك.

غنيم :ال نكتفي بتقديم
الخدمات للمواطنين بل
نعمل على تطويرها

و�أك ��د غنيم �إنن ��ا �سنوا�صل العمل والبن ��اء ،و�ستبقى
هيئاتن ��ا المحلي ��ة م�ستم ��رة ف ��ي تقدي ��م الخدمات
وتح�سينه ��ا� ،صامدة على �أر�ضها رغ ��م كل العقبات
والممار�س ��ات الت ��ي ي�ضعه ��ا االحت�ل�ال �أمامها ،من
ج ��دار وا�ستيط ��ان وم�ص ��ادرة الأرا�ض ��ي وفر� ��ض
ال�سيطرة عليه ��ا ،داعي ًا �إلى تكات ��ف كل الجهود من
جمي ��ع الم�ؤ�س�س ��ات الحكومي ��ة والخا�ص ��ة والأهلية
والمواطنين من �أجل الت�صدي لذلك ،وموا�صلة بناء
الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
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للفتـرة (� 19أيلول  2013وحتى  19كانون �أول )2013
�أبرز الإنجازات التي تحققت خالل هذه الفترة:
�أو ًال :توقيع عدد من االتفاقيات ،ومذكرات
التفاهم خالل فترة �إعداد التقرير ،وهي
كالآتي:
•توقي ��ع خم� ��س اتفاقيات تع ��اون بي ��ن فل�سطين
وفرن�س ��ا :وق� � ّع وزير الحك ��م المحل ��ي د� .سائد
الكوني عن الجان ��ب الفل�سطيني ،وعن الجانب
الفرن�س ��ي الوزي ��رة الفرن�سي ��ة لإ�ص�ل�اح الدولة
والالمركزي ��ة والوظيف ��ة العام ��ة ماريلي ��ز
لوبران�ش ��و ،والذي ين�ص عل ��ى تنظيم �إداري في
مجال الحك ��م المحلي بهدف �إن�ش ��اء دعم فني
ل�صالح الوزارة.
•مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة
المالية لإن�شاء وحدة الح�سابات الم�شتركة.
ثاني ًا :في مجال التنظيم والتخطيط
العمراني »،فقد تم �إنجاز الآتي:
المح ��ور الأول :التخطي ��ط الهيكل ��ي ف ��ي الهيئ ��ات
المحلي ��ة (مخطط ��ات منف ��ردة ومناط ��ق تخطيط
م�شترك ومخططات هيكلية في مناطق ج):
•التر�سي ��م النهائي لكافة المخطط ��ات الهيكلية
�ضمن العطاء ( )2009/1والعطاء ()2009/2
وعدده ��ا ( )20مخطط� � ًا هيكلي� � ًا ت�ضم ()50
تجمع� � ًا �سكاني� � ًا موزع ��ة على كاف ��ة محافظات
ال�ضفة.
•�إنجاز المرحلة الأولى من الدرا�سات والتحليل،
لعم ��ل المخطط ��ات الهيكلي ��ة ل� �ـ ( )18تجمع ًا
�سكاني� � ًا في المنطقة الم�سم ��اة بمنطقة �إطالق
الن ��ار جنوب �ش ��رق الخليل (�ش ��رق بلدة يطا)،
وذلك �ضمن خط ��ة الوزارة لإنج ��از مخططات
هيكلي ��ة لتجمع ��ات �سكاني ��ة ف ��ي منطق ��ة
(ج) ،بالتع ��اون م ��ع م�ؤ�س�س ��ة الأم ��م المتحدة
للم�ستوطن ��ات الب�شري ��ة ()UN-Habitat
ومركز ال�سالم والتعاون الدولي.
•ط ��رح وتقيي ��م وتر�سية عطاء لعم ��ل مخططات
هيكلية منفردة لتجمع ��ات �سكانية في المناطق
الم�صنف ��ة (ج) �شمل ��ت ( )13تجمع� � ًا بتموي ��ل
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بلجيك ��ي ،وقد تم البدء ب�إع ��داد ال�صور الجوية
والم�سوحات الميدانية لهذه التجمعات.
ابراهيم الفتياين
•المتابعة الفنية وعر� ��ض ( )29مخطط ًا هيكلياً
مدير عام وحدة جمل�س الوزراء
لتجمعات �سكاني ��ة في مناطق (ج) على مجل�س
التنظي ��م الأعلى الإ�سرائيل ��ي لمناق�شة الحدود
المخط ��ط الهيكلي لمدينة �أريح ��ا والممول من
التنظيمية والتوجهات التخطيطية الأولى ،علم ًا
التع ��اون الإيطال ��ي ،حي ��ث �سيت ��م عر�ضه على
ب�أن ه ��ذه المخططات هي �ضم ��ن العطاء الأول
اللجن ��ة الفرعية لمجل� ��س التنظي ��م الأعلى مع
الممول م ��ن التعاون البلجيكي .كما تم الإعالن
نهاية �شهر (.)2014/1
للإعترا�ضات ل� �ـ ( )6مخططات هيكلية �أخرى
•تدقيق ومراجعة و�إعداد ال�صيغة النهائية لدليل
ف ��ي مناط ��ق (ج) من ط ��رف مجل� ��س التنظيم
تخطي ��ط الط ��رق والموا�ص�ل�ات ف ��ي المناطق
الأعل ��ى لبي ��ت اي ��ل (�أم اللح ��م ،و�إمني ��زل،
الح�ضري ��ة» ويت ��م العم ��ل الآن عل ��ى �إعتم ��اده
وال�ضبعة ،ورا�س طيرة ،والتوانة ،وتعنك).
الر�سمي والقانوني.
•الإنته ��اء م ��ن عر� ��ض المخطط ��ات الهيكلي ��ة
•�إنج ��از العم ��ل ف ��ي المرحل ��ة الثاني ��ة الخا�صة
لمناط ��ق التخطي ��ط الم�شت ��رك الممول ��ة م ��ن
ب�إ�ستخدام ��ات الأرا�ضي من �إعداد المخططات
الم�ش ��روع الدنمارك ��ي ( )LGCBPعب ��ر
الهيكلي ��ة لكل من( :اليام ��ون ،وبير زيت ،وبيت
�صندوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات على اللجنة
جاال ،وال ��رام ،وعقربا) والممول ��ة من م�ؤ�س�سة
الخا�ص ��ة لمجل� ��س التنظي ��م الأعل ��ى و�إي ��داع
( )CHFالدولي ��ة .و�إنجاز العم ��ل في المرحلة
بع�ضه ��ا للإعترا�ض ��ات لل�سي ��ر ف ��ي مراح ��ل
الأولى لإع ��داد المخطط الهيكل ��ي لمدينة بيت
ت�صديقه ��ا القانونية وه ��ي( :منطقة الكفريات
لحم بتمويل من نف�س الم�ؤ�س�سة.
– طولك ��رم) ،ومنطق ��ة جنوب �ش ��رق القد�س
(العيزري ��ة� ،أب ��و دي� ��س ،ال�سواح ��رة ال�شرقية،
المح ��ور الثاني :التو�سع ��ات التنظيمي ��ة ،والت�صوير
الزعي ��م ،ال�شي ��خ �سع ��د) – القد� ��س ،ومنطقة
و�س ��ط جني ��ن (قباطي ��ة ،الزباب ��دة ،ال�شهداء ،الجوي و (:)GIS
تلفيت جنين ،م�سلية ،تنين).
•�إنجاز التو�سع ��ات التنظيمية لكافة المخططات
الهيكلي ��ة المعلن ��ة للتنفي ��ذ وتل ��ك المودع ��ة
•الإنته ��اء م ��ن مرحل ��ة �إعتم ��اد التوجه ��ات
للإعترا�ضات وعددها ( )50تجمع ًا.
التخطيطية و�إ�ستخدامات الأرا�ضي ومناق�شتها
م ��ع المجتمع ��ات المحلي ��ة والب ��دء بتر�سي ��م
•الحو�سب ��ة الإلكتروني ��ة لكاف ��ة المخطط ��ات
المخطط ��ات النهائي ��ة لمناطق الدم ��ج بتمويل
الهيكلي ��ة الم�صدق ��ة والمعتم ��دة وعدده ��ا
من الم�ش ��روع البلجيك ��ي عبر �صن ��دوق تطوير
( )250مخطط� � ًا هيكلي� � ًا للهيئ ��ات المحلي ��ة.
و�إقرا�ض البلديات ،وي�شمل العمل ثالث مناطق
ب�إ�ستخ ��دام البرام ��ج الجدي ��دة والحديث ��ة ل
فيه ��ا تجمع ��ات مدمج ��ة وهي( :منطق ��ة جورة
( ،)GISوكذلك ب�إ�ستخدام الأنظمة الجديدة
ال�شمع ��ة – بي ��ت لح ��م ،ومنطق ��ة الكرم ��ل –
ل ( )GISحو�سب ��ة المخطط الوطني للحماية
الخلي ��ل ،ومنطق ��ة قفي ��ن وعقابا ف ��ي محافظة
وح ��دود ال�صالحي ��ات والأح ��كام التنظيمي ��ة
جنين).
للمخططات الهيكلية.
•�إعتم ��اد ال�سيناري ��و التخطيط ��ي ومناق�شته مع
• البدء بربط وت�شبيك الوزارات ذات العالقة مع
�شبكة وبرامج ( )GISفي الإدارة العامة ومنها
اللجن ��ة الإقليمي ��ة والمجل� ��س البل ��دي والب ��دء
وزارة الزراعة و�سلطة الأرا�ضي.
ب�صياغة الأحكام التنظيمية الخا�صة بخ�صو�ص

إنجازات
المح ��ور الثال ��ث :التخطيط التنم ��وي اال�ستراتيجي
المحلي والإقليمي:
•�إنج ��از ( )43خطة تنموي ��ة ا�ستراتيجية تخ�ص
البلديات المتبقي ��ة بالتعاون مع �صندوق تطوير
و�إقرا�ض البلدي ��ات ،وبهذا تكون كافة البلديات
تمتلك الآن خطط ًا تنموية ا�ستراتيجية.
•الإنتهاء من �أعم ��ال المرحلة الثالث ��ة والأخيرة
م ��ن �إع ��داد خط ��ة تنموي ��ة محلي ��ة م�شترك ��ة
لتجمع ��ات ف ��ي �شمال غ ��رب القد� ��س كم�شروع
ريادي بتموي ��ل من التع ��اون الياباني ()JICA
والتجمع ��ات هي( :الجيب ،والجديرة ،وقلنديا،
ورافات ،وبيت حنينا البلد) ،حيث �سيتم تقييم
التجربة والبدء بتعميمها.
•الإنته ��اء م ��ن و�ض ��ع خط ��ة وبرنام ��ج عم ��ل
المتابع ��ة والتقيي ��م لتنفي ��ذ الخط ��ط التنموية
في الهيئ ��ات المحلية ،كما ت ��م تحديث وتطوير
ورق ��ة ال�سيا�سات الخا�ص ��ة بالتخطيط التنموي
لن�شرها.
المح ��ور الراب ��ع :تخ�صي� ��ص الأرا�ض ��ي الحكومي ��ة
والتنظيم العمراني:
•عقد جل�ستي ��ن لتخ�صي�ص الأرا�ضي الحكومية،
حي ��ث ت ��م مناق�ش ��ة ( )25معاملة/ملف� � ًا ،وتم
رف ��ع التو�صي ��ات بخ�صو�صه ��ا �إل ��ى مجل� ��س
ال ��وزراء لمتابعة �إ�ص ��دار المرا�سي ��م الرئا�سية
بخ�صو�صها.
• �إعتم ��اد �صيغ ��ة البيان ��ات النهائية الت ��ي تلزم
ل�سج ��ل المباني المركزي ،حي ��ث �سيتم اعتماد
تدخي ��ل البيان ��ات وبرمجته ��ا من قب ��ل الوزارة
ولي� ��س كم ��ا كان �سابق� � ًا م ��ن جه ��از الإح�صاء
المركزي.
•متابع ��ة مل ��ف تعدي�ل�ات مخطط ��ات الحماي ��ة
للمحافظات �ضمن برامج ( )GISوالتن�سيق مع
�إدارة المخط ��ط الوطن ��ي المكاني بالخ�صو�ص
ف ��ي وزارة التخطيط وح�ض ��ور اجتماعات كافة
اللج ��ان المتعلق ��ة بالمو�ض ��وع وتم رف ��ع الملف
لمجل�س الوزراء والم�صادقة على التعديالت.
المحور الخام�س :مجل�س التنظيم الأعلى:
عق ��د ثالث جل�س ��ات لمجل� ��س التنظي ��م الأعلى ،تم
خالله ��ا عر� ��ض ومناق�ش ��ة ( )70ملف� � ًا وارد ًا م ��ن
الهيئ ��ات المحلية واللجان الإقليمية في المحافظات
وذات عالق ��ة ب�ش�ؤون التخطيط والتنظيم العمراني،
والمخطط ��ات التنظيمي ��ة والتعديلي ��ة ،والترخي�ص
ومخالفات البن ��اء ،والإ�سكان وم�شاري ��ع اال�ستثمار.
وتم اتخاذ القرارات ب�ش�أنها.

ثالث ًا :في مجــال �إدارة الم�شاريـــع:
فق ��د تابعت وزارة الحك ��م المحلي من خالل الإدارة
العام ��ة للم�شاري ��ع العديد من البرام ��ج والم�شاريع،
والت ��ي تق ��وم بتنفيذه ��ا ال ��وزارة بتموي ��ل م ��ن دولة
فل�سطين والدول والم�ؤ�س�سات المانحة:
•تطوير القرى والأحياء الفل�سطينية ()VNDP
بقيمة ( )10مليون دوالر:
البرنامج يحتوي على عدة مراحل ،علم ًا �أنه تم
الإنتهاء من تنفيذ الم�شروع كام ًال،
ا�ست�ل�ام ( )93م�شروع� � ًا فرعي� � ًا بقيم ��ة
( )4,000,000دوالر.
•برنامـ ��ج االتحـ ��اد الأوروبـ ��ي ،م�شـ ��روع توريـ ��د
معـ ��دات للنفاي ��ات ال�صلب ��ة المرحل ��ة الثاني ��ة
(:)2012-2013
تنفي ��ذ ( )%100من ه ��ذا الم�ش ��روع ،حيث تم
ت�سليم حاويات و�سيارات نفايات ومعدات �صلبة
ل�صالح مجال�س الخدمات الم�شتركة ،علم ًا ب�أن
قيمة الم�شروع الكلية هي ( )7,600,000يورو.
•الم�شاريع المنفذة بتمويل من وزارة المالية:
تقوم الإدارة العامة للم�شاريع من خالل دوائرها
ب� ��إدارة تخطيط وتنفيذ برام ��ج وم�شاريع عامة
ممول ��ة مبا�شرة م ��ن دولة فل�سطي ��ن عبر وزارة
المالي ��ة ،وتق ��دم الدعم الفني ال�ل�ازم للهيئات
المحلية في مراحل حياة الم�شروع.
•البرام ��ج والم�شاري ��ع الممول ��ة م ��ن الجه ��ات
المانحة:
•المتابع ��ة والتن�سي ��ق للم�شاري ��ع الممول ��ة م ��ن
الجه ��ات المانح ��ة :ومنهـ ��ا برنامـ ��ج الحكـ ��م
المحلـ ��ي والبني ��ة التحتي ��ة ( )LGIالمم ��ول
م ��ن قب ��ل الوكال ��ة الأمريكي ��ة للتنمي ��ة الدولية
( )USAIDوالمنف ��ذ م ��ن قب ��ل م�ؤ�س�س ��ة
( )CHFالدولي ��ة ،وبالإجم ��ال ف� ��إن البرنامج
�سوف ي�ستهدف ( )128تجمع ًا محلي ًا في ت�سعة
مواقع ،وتنفيذ ما مجموعه ( )171م�شروع بنية
تحتية في كافة قطاعات البنية التحتية.
•م�شاري ��ع برنام ��ج ( )INPIIالمم ��ول م ��ن ال
(:)USAID
1.1يت�ضم ��ن البرنام ��ج حت ��ى تاريخ ��ه ()49
م�شروع ًا (ط ��رق رابطة) بين منفذ �أو جاري
التنفي ��ذ �أو في مرحلة �إعداد وثائق الم�شاريع
لط ��رح عطاءاتها (ت�صميم �أو تنفيذ) وبطول
�إجمالي ( )183كيلومتر.
�2.2سيتم �إع ��داد مخطط ��ات هند�سي ��ة ()100

كيلومت ��ر ط ��رق رابطة من خ�ل�ال ()B&V
للعامين (.)2015-2014
•�إطار عمل (: )UNDAF
�إع ��داد وثيق ��ة خط ��ة ا�سترتيجية لفت ��رة ثالث
�سن ��وات ( ،)2016-2014والتي تحدد �أولويات
التدخ�ل�ات والم�شاري ��ع ،الت ��ي �سيت ��م تنفيذها
م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�س�س ��ات ( )UNف ��ي مختل ��ف
القطاعات.
•�إنجاز مراكز ن�سوي ��ة بتمويل �سعودي من خالل
(:)UNWOMEN
الإنته ��اء من تنفيذ �أربعة مراك ��ز ن�سوية موزعة
عل ��ى �أربع ��ة تجمع ��ات فل�سطيني ��ة ف ��ي ال�ضفة
الغربية ،وجاري العم ��ل حالي ًا للتح�ضير لتمويل
وتنفي ��ذ ( )8مراكز ن�سوية �إ�ضافية موزعة على
( )8محافظات وبتمويل �سعودي.
•م�شاري ��ع برنام ��ج تطوي ��ر الحك ��م المحل ��ي
والمجتمع المدني (: )GIZ
�إدراج مجموع ��ة م�شاري ��ع ليت ��م تمويله ��ا م ��ن
الحكوم ��ة الألمانية م ��ن خالل برنام ��ج تطوير
الحك ��م المحل ��ي والمجتم ��ع المدن ��ي ()GIZ
ف ��ي ع ��دة قطاع ��ات تنموي ��ة بقيم ��ة حوال ��ي
( )700,000يورو.
•برنام ��ج تموي ��ل ال�صناديق العربي ��ة من خالل
البنك الإ�سالمي:
بتمويل م ��ن ال�صناديق العربي ��ة (�صندوق النقد
العربي ،الم�صرف العربي للتنمية االقت�صادية في
�أفريقيا ،ال�صندوق العرب ��ي للإنماء االقت�صادي
واالجتماع ��ي) ب� ��إدارة البنك الإ�سالم ��ي للتنمية
– جدة ،تم خالل العام ( )2013الموافقة على
تمويـ ��ل ( )70م�شروع� � ًا م ��ن قطاع ��ات مختلفة
(الكهرباء ،والمباني العامة ،والطرق ،وال�صرف
ال�صحي ،والمياه) بقيمـ ��ة �إجمالية ( )14مليون
دوالر ،حي ��ث تم تنفيذ وا�ست�ل�ام ( )45م�شروع ًا
والمتبقي قيد التنفيذ.
•م�شروع تطوير القرى الفل�سطينية (:)VDP
1.1ه ��و م�ش ��روع ا�ستكمال ��ي لم�ش ��روع تطوي ��ر
الق ��رى والأحي ��اء ( )VNDPبل ��دى ،والذى
بد�أ العم ��ل عليه ع ��ام ( )2008بتمويل قدره
( )10ماليي ��ن دوالر كمنح ��ة مقدم ��ة م ��ن
م�ؤ�س�سة التنمي ��ة الدولية ( ،)IDAي�ستهدف
المجال�س القروية فى ال�ضفة الغربية.
 2.2هدف الم�ش ��روع العام :تعزي ��ز العالقة بين
المواطنين وهيئاتهم المحلية وخلق حالة من
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إنجازات
التوافق االجتماع ��ي تنمي حب الأر�ض وتعزز
االنتماء.
3.3قيمة التمويل )27,000,000( :مليون �شيقل
م ��ن خالل ر�س ��وم النق ��ل على الط ��رق للعام
( 2011و ،)2012ومقت ��رح تموي ��ل البن ��ك
الدولي بقيمة ( )15مليون دوالر.
4.4عنا�صر الم�شروع:
•المن ��ح المخ�ص�ص ��ة للمجال� ��س ،حي ��ث
ت�ص ��ل قيمة هذه المن ��ح ( )% 88من قيمة
التمويل.
•بناء القـدرات ،حيـث ت�صل �إلى ( )% 9من
قيمة التمويل.
•م�صاريف ت�شغيلية ،حيث ت�صل �إلى ()%2
من قيمة التمويل.
•نفق ��ات �أُخ ��رى /ط ��وارئ ( )%1من قيمة
التمويل.
•م�شروع (:)FAIR
1.1اله ��دف الع ��ام :تعزي ��ز ق ��درة الم�ؤ�س�س ��ات
الحكومية ف ��ي التخطيط وتقدي ��م الخدمات
االجتماعي ��ة ،وكذل ��ك البني ��ة التحتي ��ة ف ��ي
المناط ��ق الم�صنف ��ة (ج) وف ��ي القد� ��س
ال�شرقي ��ة ،وال ��ذي ي� ��ؤدي ب ��دوره �إل ��ى تعزيز
�صم ��ود المواط ��ن الفل�سطين ��ي عل ��ى �أر�ض ��ه
والمحافظة عليها.
2.2ا�س ��م الم�شروع :تي�سير الو�صول �إلى المناطق
الم�سماة (ج) والقد�س ال�شرقية.
3.3م�ش ��روع مقت ��رح بالتعاون بي ��ن وزارة الحكم
المحلي وال ()UNDP
4.4قيمة التمويل المقترحة )50( :مليون دوالر.
5.5مدة الم�شروع المقترحة� )36( :شهر ًا.
6.6المانحيــ ��ن :الذيـ ��ن التزمـ ��وا بتقديـم دعم:
الجان ��ب الإيطال ��ي بقيمة ( )3ملي ��ون يورو،
والحكوم ��ة النرويجية بقيم ��ة ( )3.8مليون
دوالر في القد�س ال�شرقية.
•برنامج دعم التجمعات البدوية والمه�شمة:
برنامج دعم التجمع ��ات البدوية والمهم�شة من
البرام ��ج الممولة م ��ن خالل ال�سلط ��ة الوطنية
الفل�سط�سني ��ة بقيم ��ة ( )23ملي ��ون دوالر
ت ��م تخ�صي�صه ��ا ف ��ي ع ��ام ( ،)2008به ��دف
تطوي ��ر وتلبية احتياج ��ات التجمع ��ات ال�سكنية
البدوي ��ة والمه�شمة ،ودع ��م وتعزيز �صمود هذه
التجمع ��ات لما تعاني ��ه من هجم ��ات �إ�سرائيلية
�شر�س ��ة ،وتخفي ��ف معاناتهم ع ��ن طريق توفير
الحد الأدنى من الخدمات الأ�سا�سية مثل الماء
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•م�شروع عدادات المياه الم�سبقة الدفع:
1.1يه ��دف ه ��ذا الم�ش ��روع �إل ��ى دع ��م ميزاني ��ة
الهيئات المحلية عن طري ��ق تح�سين م�ستوى
الجباية و�آلية تح�صيل الديون ،مما ي�ؤدي �إلى
تح�سين م�ستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
من قبل الهيئات المحلية.
�2.2سيتم تزوي ��د ( )23هيئة محلي ��ة في مختلف
محافظات الوطن بعدادات مياه م�سبقة الدفع
وعدده ��ا (� )21أل ��ف ع ��داد ،والم�ش ��روع قيد
التنفيذ ،حيث تم ا�ستيراد ( )5,000عداد.

والكهرب ��اء ،ول ��دى االط�ل�اع عل ��ى االحتياجات
الرئي�سي ��ة التي يمكن توفيرها لهذه الأ�سر تبين
�أن الغالبية العظم ��ى منهم تعاني من نق�ص في
بيوت ال�سك ��ن المتنقلة ،وكذلك حظائر الأغنام
وخزان ��ات و�صهاري ��ج المي ��اه ،ومول ��دات للتيار
الكهربائي ،واحتياجات �أخرى.
 1.1فيم ��ا يتعل ��ق بم�شكل ��ة �ش ��ح المي ��اه وبع ��د
م�صادره ��ا عن �أماكن تجمع ��ات البدو ،فقد
ت ��م خ�ل�ال ع ��ام ( )2013ت�صني ��ع وتوزي ��ع
حوال ��ي (( )50تنك) ماء مجرور �سعة ()3
ك ��وب بتكلف ��ة �إجمالي ��ة بلغ ��ت ( )120,000رابع ًا :في مجال مجال�س الخدمات
دوالر ،تم توزيعها على الم�ستفيدين في عدة الم�شتركة:
محافظات.
•�إقـرار ا�ستراتيجيــة المجالــ�س الم�شتركــة.
�2.2أم ��ا بخ�صو� ��ص (برك�سـ ��ات) ال�سك ��ن فهي
•اال�ستم ��رار ف ��ي تنفي ��ذ ( )60م�شروع� � ًا �ضمن
عب ��ارة عن هيكل حدي ��دي مغطى (ب�شادر)،
الم�ش ��روع الإيطالي ،ت�شم ��ل( :م�شاريع التراث
�سريـ ��ع الفـ ��ك والتركي ��ب و �أبعـ ��اده ()5x9
الح�ض ��اري ،وم�شاري ��ع النفاي ��ات ال�صلب ��ة،
مت ��ر ،حيـث تـم خالل عـام ( )2013ت�صنيـع
وم�شاري ��ع المياه وال�ص ��رف ال�صحي ،وم�شاريع
وتوريـ ��د وتركيـ ��ب(( )200برك� ��س) متنقل
بن ��اء الق ��درات الم�ؤ�س�ساتي ��ة ،والم�شاري ��ع
لل�سكن ،بتكلفة �إجمالي ��ة بلغت ()400,000
االجتماعية).
دوالر ،تم توزيعها على الم�ستفيدين في عدة
•متابعة عملية الدمج في �أربع مناطق هي (تجمع
محافظات.
بيتا ،وبيت لقيا ،وقرى جنوب بيت لحم ،وتجمع
3.3فيم ��ا يتعلق بم�شكلة الكهرب ��اء ،تم عقد عدة
الكرمل في منطقة يط ��ا) ،ومتابعة برامج بناء
القدرات في الوزارة �ضمن الم�شروع البلجيكي.
اجتماع ��ات م ��ع مجموع ��ة م ��ن الم�ؤ�س�سات
العاملة في مجال ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
•متابع ��ة م�شروع بئر العوجا ال ��ذي �سيتم تنفيذه
من �أجل درا�سة �إمكانية تنفيذ م�شروع توفير
في الأغوار بموجب المنحة اليابانية في م�شروع
وح ��دات الطاقة ال�شم�سي ��ة المتجددة ،حيث
تعزي ��ز الحك ��م المحل ��ي ف ��ي �أريح ��ا والأغوار،
من المتوق ��ع البدء في تنفيذ ه ��ذا الم�شروع
ومتابع ��ة تقديم مقترح لتطوي ��ر منطقة القد�س
خالل الع ��ام الحال ��ي بكلف ��ة ( )2.3مليون
للجانب الياباني.
دوالر ،وال ��ذي �ست�ستفي ��د من ��ه التجمع ��ات
1.1متابعـة الم�شـروع الإيطالـي ،وت�شمل:
البدوية في المحافظات المختلفة.
م�شاري ��ع الت ��راث الح�ضاري� ،إع ��ادة ت�أهيل دار
•م�شروع الطاقة ال�شم�سية:
ال�شومل ��ي ال�ستخدامها كبي ��ت لل�ضيافة في بيت
1.1يتمث ��ل اله ��دف الع ��ام للم�ش ��روع ت�شجي ��ع
�ساحور ،و�إع ��ادة ت�أهيل المنطق ��ة التجارية في
ودع ��م الهيئات المحلية ف ��ي البلدان المطلة
البل ��دة القديمة في بي ��ت لحم ،و�إع ��ادة ت�أهيل
عل ��ى البح ��ر المتو�سط لتحقي ��ق المزيد من
الحمام التركي ال�ستخدامه كمركز �سياحي في
ال�سيا�س ��ات الم�ستدام ��ة و�إعداده ��م لتوقيع
مدينة الخليل.
ميثاق ر�ؤ�ساء البلديات.
2.2م�شاريع بناء القدرات الم�ؤ�س�ساتية:
2.2تق ��وم المفو�ضي ��ة الأوروبي ��ة ( )EUبتمويل
•التدريب المهني لم�شغلي المرافق ال�سياحية
الم�ش ��روع ع ��ن طري ��ق الجمعي ��ة الإقليمي ��ة
الكب ��رى ف ��ي فل�سطي ��ن (بي ��وت ال�ضيافة)،
الأورومتو�سطي ��ة ،الم�ش ��روع ف ��ي مرحل ��ة
وم�ش ��روع رف ��ع الق ��درات ل�صال ��ح «مرك ��ز
التح�ضيري ��ة وت ��م تعري ��ف ث�ل�اث بلدي ��ات
ال�س�ل�ام» ،وم�ش ��روع �إقام ��ة م�صن ��ع للبوظة
للم�شارك ��ة ف ��ي الم�ش ��روع وه ��ي (نابل� ��س،
لتدري ��ب وت�شغيل �أهالي بي ��ت لحم ،وم�شروع
وطولك ��رم ،والخلي ��ل) و�سيت ��م تر�شيح فريق
بناء القدرات ل�صالح دوائر بلدية بيت لحم.
للم�ش ��روع مكون من ممثل عن (وزارة الحكم
المحل ��ي ،ووزارة المالي ��ة ،و�سلط ��ة الطاقة،
•الم�شروع البلجيكي :متابعة عملية الدمج في �أربع
و�أي طرف �آخر يت ��م تر�شيحه من قبل نقطة
مناطق وه ��ي تجمعات (بيتا ،وبي ��ت لقيا ،وقرى
ات�صال في وزارة الحكم المحلي).
جنوب بيت لحم ،والكرمل في منطقة يطا).

إنجازات
•الم�شاري ��ع اليابانية ف ��ي الأغ ��وار :متابعة
للم�شاري ��ع الت ��ي ت ��م تنفيذها ف ��ي الأغوار
بموجب المنحة اليابانية في م�شروع تعزيز
الحكم المحلي في �أريحا والأغوار ،متابعة
م�شاري ��ع �إ�ضافية �ضمن المبال ��غ المتبقية
من م�شاريع المنحة اليابانية في العوجا.
3.3متابعة ملف النفايات ال�صلبة:
•تن�سي ��ق ومتابع ��ة ح ��ل م�شكل ��ة النفاي ��ات
ال�صلب ��ة ف ��ي منطق ��ة جن ��وب القد�س مع
المجل�س الأعلى في جنوب ال�ضفة الغربية� .ساد�س ًا :في المجال المالي:
•متابعة الإنتهاء من م�شروع مكب النفايات
•توزيع ر�سوم النقل عل ��ى الطرق للعام ( )2011ثامن ًا :في مجال الموازنات:
ال�صحي لجنوب ال�ضفة الغربية في المنيا،
•�إ�صدار ب�ل�اغ �إعداد الموازن ��ة للهيئات المحلية
وما تبقى منها على الهيئات المحلية.
ال ��ذي منع االحت�ل�ال افتتاح ��ه ومتابعة ما
للعام (.)2014
•الم�شارك ��ة ف ��ي ور�ش عم ��ل تخ�ص�صي ��ة لإنجاز
يلزم من ن�شاطات الفتتاحه.
•�إنج ��از كاف ��ة التعدي�ل�ات الخا�ص ��ة بموازن ��ات
موازن ��ة ال ��وزارة ( )2014ح�س ��ب البرام ��ج
•متابع ��ة م�ش ��روع تح�سي ��ن �إدارة النفايات
الهيئ ��ات المحلي ��ة ،حي ��ث بلغ ��ت التعدي�ل�ات
والأداء.
ال�صلبة ف ��ي ال�ضفة الغربية ،وم�شروع بناء
المنجزة ( )48تعدي ًال.
•�إعداد موازن ��ة الوزارة للع ��ام ( )2014ورفعها
قدرات النفايات ال�صلبة مع جايكا.
•عقد دورتين تدريبيتين لموظفي الإدارة العامة
لوزارة المالية لالعتماد والم�صادقة.
•متابع ��ة المنح ��ة الياباني ��ة ف ��ي النفاي ��ات
للموازن ��ات ومحا�سبي الموزنات ف ��ي مديريات
•�ص ��رف مبل ��غ ( )7ملي ��ون دوالر للمقاولين في
ال�صلب ��ة :حي ��ث ت ��م الإنتهاء م ��ن �صياغة
الحكم المحلي.
قطاع الحكم المحلي.
مقت ��رح الم�ش ��روع والموافق ��ة علي ��ه م ��ن
•�إنج ��از تغيير النم ��اذج المعتمدة حالي� � ًا ،والتي
الحكومة اليابانية وطرح العطاء دولي ًا.
•تح�صي ��ل �إي ��رادات ال ��وزارة من ر�س ��وم الأبنية
تعتم ��د على البن ��ود �إلى نم ��اذج موازنات مبنية
والتراخي�ص بمبلغ ( )180.000دينار.
•بن ��اء قاع ��دة بيان ��ات خا�ص ��ة بالمجال�س
على الوظائف وربطه ��ا بالخطط اال�ستراتيجية
و�شجرة الح�سابات.
الم�شترك ��ة وتحدي ��ث بيان ��ات (� )%95سابع ًا :في مجال التوجيه والرقابة:
م ��ن المجال� ��س الم�شترك ��ة لغاي ��ة �شه ��ر
•تدري ��ب ر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلية وم ��دراء ومعلمي
•الب ��دء با�ستخ ��دام وتطوي ��ر واجه ��ة (Web
(.)2013/6
 )Interfaceلنظام تجمي ��ع وتحليل موازنات
المدار� ��س الم�ستفي ��دة م ��ن م�ش ��روع « تعزيز الوعي
•متابع ��ة انتخاب ��ات الهيئ ��ات الإداري ��ة بعد
الهيئات المحلية الم�ستخدم حالي ًا في الإدارة.
لدى طالب المدار�س حول مفاهيم الحكم المحلي».
�إج ��راء انتخاب ��ات للهيئ ��ات المحلي ��ة،
•تزويد المجال�س القروية الم�ستفيدة من م�شروع تا�سع ًا :في مجال ال�ش�ؤون القانونية:
والعملية م�ستم ��رة لت�شمل جميع المجال�س
محا�سبية
ببرامج
القروية»
�س
�
�
المجال
أ�س�سة
�
«م
وا�ستكمال ت�شكيل اللجان المالية.
•متابعة كافة الإجراءات القانونية �أمام المحاكم
عليها.
للعمل
موظفيها
وتدريب
والتن�سيق مع النيابة العامة حول جميع الق�ضايا
4.4متابع ��ة م�شاري ��ع المياه وال�ص ��رف ال�صحي،
المرفوعة على الوزارة.
•ت�صمي ��م الإط ��ار العام الخا� ��ص ببرنامج �أتمتة
وبم ��ا ت�شم ��ل� :إعادة ت�أهي ��ل و�إن�ش ��اء �شبكات
معالج ��ة مياه ال�ص ��رف ال�صحي ف ��ي بلديتي
العمل في الإدارة العامة للتوجيه والرقابة.
•درا�س ��ة ع ��دد من م�شاري ��ع الأنظم ��ة والقوانين
نوبا وخارا�س ،وم�شروع �شبكات ت�صريف مياه
المحالة من مجل�س الوزراء.
•عقد اللقاء ال�سنوي الثاني للتوجيه والرقابة ،تم
الأمطار في بيت جاال ،و�إن�شاء �شبكة مياه في
فيه عر�ض �إنجازات الإدارة العامة ،والمعيقات ،عا�شراً :وفي مجال العالقات العامة
مخي ��م عقبة جبر (�أريح ��ا) ،وم�شاريع المياه
وتحديات ،وتو�صيات.
والإعالم:
وال�ص ��رف ال�صح ��ي – الطيب ��ة ورمون وبيت
•متابع ��ة �أعمال اللجنة الفني ��ة لدرا�سة وتحديث
•طباعـ ��ة وتوزيـع العديـد مـ ��ن �أدبيـات العالقـات
دجن وعنزة و�ص ��رة وحجة ،وم�شروع تح�سين
�أداة قيا�س النزاهة وال�شفافية في عمل الهيئات
العامـة والإعـالم� ،شملت:
خدم ��ات المي ��اه وال�ص ��رف ال�صح ��ي لقرى
التوجيهية
اللجنة
في
�وزارة
�
ل
ا
وتمثيل
المحلية،
غرب بي ��ت لحم مع البنك الدول ��ي ،وم�شروع
1.1درا�س ��ة متطلب ��ات الهيئ ��ات المحلي ��ة م ��ن
ح ��ول تطبي ��ق معايي ��ر النزاه ��ة وال�شفافية مع
ال�ص ��رف ال�صح ��ي الممول م ��ن النم�ساوين،
معلومات من وزارة الحكم المحلي.
م�ؤ�س�سة �أمان.
ومتابعة م�شاريع المياه والإطار الم�ؤ�س�سي لها
2.2درا�س ��ة ال�ص ��ورة الذهني ��ة ل ��وزارة الحك ��م
في منطقة عقربا و�شمال غرب القد�س.
•ح�صـر المبالغ المدفوعـة مـن الهيئـات المحلية
المحل ��ي لدى الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطينية
لل�شرك ��ة القطرية بدل �أثم ��ان كهرباء عن العام
ومدى ر�ضاها عن �أداء الوزارة.
خام�س ًا :فــي المجــال الإداري:
(.)2013
3.3درا�س ��ة ال�ص ��ورة الذهني ��ة ل ��وزارة الحك ��م
•متابع ��ة �إنج ��از معام�ل�ات الموظفين م ��ن دوام
المحل ��ي لدى المواطنين الفل�سطينيين ومدى
•تنفي ��ذ زي ��ارات تدقي ��ق مفاجئة عل ��ى عدد من
وتعيين وترقيات وموا�صالت وعالوات اجتماعية
ر�ضاهم عن �أداء الوزارة.
الهيئات المحلية.
ودورات ومهمات عمل خارجية ...الخ.
•تقدي ��م الدع ��م الفن ��ي وتح�ضير وثائ ��ق تطوير
غرفة (ال�سيرف ��رات) وت�شغي ��ل برنامج النظم
الجغرافي ��ة « »GISف ��ي ال ��وزارة ومديرياته ��ا
والإ�ش ��راف على عطاءات الأجهزة الإلكترونية،
عدد (.)3
•عمل العديد من الخطوات لمزيد من االن�ضباط
ف ��ي ال ��دوام ،كرب ��ط ال ��دوام ف ��ي المكاف� ��آت
والدرج ��ات الم�ستحق ��ة والترفي ��ع والح�سم من
الراتب.

•زي ��ارة الأردن �ضم ��ن برنام ��ج تدريب ��ي ميداني
بم�شارك ��ة طاقم من الرقابة في جوالت ميدانية
على البلديات لالط�ل�اع والتعرف على التجربة
الأردنية في التدقيق على البلديات ،والم�شاركة
�ضمن وفد ر�سمي بزيارة جنوب �أفريقيا وكذلك
الدنم ��ارك لالطالع عل ��ى تجربتهما في مو�ضع
الدمج والالمركزية وقطاع الحكم المحلي.
•ا�ستمرار التن�سيق والتوا�ص ��ل مع ديوان الرقابة
المالي ��ة والإداري ��ة بخ�صو�ص الق�ضاي ��ا العالقة
ومعالجتها.
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إنجازات
4.4دليل عمل العالقات العامة والإعالم.
5.5التقويم ال�سنوي (رزنامة).
•�إ�ص ��دار وتوزيع العدد رق ��م ( )17من مجلة
الحكم المحلي.
•�إنجاز الم�سودة الأول ��ى لدرا�سة «مقترحات
عملية لمعالج ��ة الفجوات ف ��ي العالقة بين
وزارة الحك ��م المحل ��ي وبي ��ن العاملي ��ن في
الهيئات المحلية والمواطنين الفل�سطينيين
وتح�سين ال�ص ��ورة الذهنية وزي ��ادة الر�ضا
عن �أداء الوزارة.
الحادي ع�شر :وفي مجال وحدة النوع الثالث ع�شر :وفــي مجــال وحــدة �ش�ؤون
•�إنج ��از درا�س ��ة تقييمية لجائ ��زة ال�صحفي االجتماعي:
مجل�س الوزراء :فقد تم الآتي:
�صديق الحكم المحلي.
•التح�ضي ��ر لإطالق �شبكة ع�ض ��وات مجال�س
•متابع ��ة �إع ��داد خطة ( )100ي ��وم للحكومة
الهيئات المحلية ،والتي تهدف ب�شكل رئي�سي
•عمل ثالث دورات تدريبية ،كالآتي - :دورة
الفل�سطينية ال�ساد�سة ع�شرة.
�إل ��ى تبادل الخب ��رات و التج ��ارب المختلفة
ف ��ي مه ��ارة االت�ص ��ال – طال ��ت العالقات
•�إعـ ��داد تقريـ ��ر �إنجـ ��ازات الحكومـ ��ة
بين ع�ضوات مجال�س الهيئات المحلية.
العامة ومن�سقيها في المديريات ومدرائهم
الفل�سطينيـة الخام�سة ع�شرة.
•متابع ��ة لق ��اءات ملتقى الن ��وع االجتماعي و
 كيفي ��ة بن ��اء ال�ص ��ورة الذهني ��ة لل ��وزارة•متابعة �إدراج خم�سة بنود على جدول �أعمال
الحكم المحلي الدورية.
– طال ��ت العالق ��ات العام ��ة ومن�سقيها في
جل�سات مجل�س الوزراء ،ومن �أهمها:
•توا�ص ��ل اللقاءات بمن�سقي و من�سقات وحدة
المديري ��ات  -دورة التحقيق اال�ستق�صائي
الن ��وع االجتماع ��ي لنقا� ��ش موا�ضي ��ع عم ��ل
1.1ر�سوم النقل على الطرق للعام (.)2012
ف ��ي قطاع الحك ��م المحل ��ي – طالت ()30
التوا�صل
�ات
�
ي
آل
�
و
الخطط
�ع
�
ض
وو�
�دة،
�
ح
الو
طال ��ب تخ�ص� ��ص �إع�ل�ام م ��ن جامع ��ات
2.2نظ ��ام ربط الم�ساك ��ن والمن�ش� ��آت ب�شبكة
بي ��ن الوح ��دة ف ��ي ال ��وزارة والع�ض ��وات في
(الخلي ��ل ،وبيرزي ��ت ،والنج ��اح الوطني ��ة،
المجاري.
الهيئات المحلية.
والأمريكية).
�3.3أ�ضرار ال�شتاء للعام (.)2013
•الم�شارك ��ة ف ��ي ور�ش ��ة تدريبية ف ��ي الأردن
•تطوير الموق ��ع الإلكتروني لل ��وزارة ،تطوير
4.4ت�شكي ��ل لجن ��ة توجيهي ��ة خا�ص ��ة لإدارة
بعن ��وان «تدري ��ب مدرب ��ات ومدربي ��ن حول
�صفح ��ة (في�سبوك) ال ��وزارة وعمل �صفحة
ومتابع ��ة برنامج ت�سهيل الو�صول لخدمات
مفهوم النوع االجتماعي في فل�سطين».
�أخ ��رى لجائ ��زة ال�صحف ��ي �صدي ��ق الحكم
البنية التحتية في المناطق الم�سماة (ج)
•�إ�ص ��دار كتي ��ب «اعرف ��ي حق ��ك» بالإ�ضافة
المحلي ،وعمل �صفحة تويتر للوزارة.
والقد� ��س ال�شرقي ��ة ( ،)FAIRوبرنام ��ج
لكتيب الوثيقة الحقوقية للمر�أة الفل�سطينية.
•�إنج ��از تقيي ��م داخل ��ي للعالق ��ات العام ��ة
تنمية �صمود المجتمع (.)CRDP
•البدء ب�إجراءات عملية التدقيق في البلديات،
والإع�ل�ام ،بحي ��ث كل موظ ��ف يق ّي ��م نف�سه
ف ��ي كل م ��ن بلدي ��ة بي ��ت لح ��م ،والخلي ��ل،
•متابعة تنفيذ القرارات والر�سائل ال�صادرة
ومديره الع ��ام واثنين م ��ن زمالئه في حين
والمتحدة ،والرام ،ومجل�س قروي الجفتلك)
عن مجل�س الوزراء.
وذلك
الن�سوية،
الدرا�سات
مركز
مع
بالتعاون
المدير العام يق ّيم نف�سه وجميع الموظفين،
•متابع ��ة ت�سمي ��ة ممثلين عن ال ��وزارة للجان
لدرا�سة الفجوة في الهيئات المذكورة.
وذلك وفق ا�ستمارة مكونة من (� )70س�ؤا ًال،
ال�صادرة عن مجل�س الوزراء.
•التح�ضي ��ر لإط�ل�اق البرنام ��ج الإذاع ��ي
وتم تحديد نقاط القوة وال�ضعف عند جميع
•�إع ��داد تقاري ��ر ن�شاط ��ات الوزي ��ر الدوري ��ة
�أ�صواته ��ن (لن�س ��اء �إف �إم) ،وذل ��ك
الموظفي ��ن والفري ��ق ب�ش ��كل ع ��ام ،و�سيت ��م
ورفعها للأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
با�ست�ضاف ��ة ع�ض ��وة كل �أ�سبوع عل ��ى الهواء
العمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط
•متابعــة �أعمــال اللجــان الوزارية ،كما يلي:
مبا�شرة لتروي تجربته ��ا كع�ضوه في هيئات
ال�ضعف ،ومقارنة ذلك بتقييم العام القادم.
الحكم المحلي.
1.1لجنة البنية التحتية الوزارية.
•الإ�ش ��راف عل ��ى �إنج ��از ( )10حلق ��ات من
2.2لجنة تخ�صي�ص الأرا�ضي الحكومية.
�أ�ص ��ل ( )30حلقة من برنام ��ج عمار يا بلد الثاني ع�شر :وحدة ال�سيا�سات:
وترج ��م منها باللغ ��ة االنجليزي ��ة حتى الآن
•البدء في �إعداد الخطة التنفيذية للوزارة لعام
3.3لجنة تعوي�ض المواطنين المت�ضررين من
( )5حلق ��ات ،وذلك عن الهيئ ��ات المحلية
( ،)2014وتقرير الإنجاز لعام (.)2013
الم�ستوطنين الإ�سرائيليين.
الفل�سطينية،
وتجمعاته ��ا ،ويتم بثه ��ا عل ��ى
•ت�شكي ��ل مجموعات مخت�صة م ��ن المانحين
4.4اللجنة الفنية القانونية لدرا�سة التعديالت
ً
والحق ًا �ستبث على ف�ضائيات معا وفل�سطين.
ووزارة الحك ��م المحلي بموا�ضي ��ع (التنمية
الالزمة ب�ش�أن دمج الهيئات المحلية.
المحلية ،والالمركزية).
•طباع ��ة و�إ�ص ��دار ( )450بطاق ��ة لر�ؤو�ساء
•متابع ��ة ن�ش ��ر الإعالن ��ات الخا�صة ب ��وزارة
و�أع�ضاء الهيئات المحلية.
القطاعية.
عبر
الخطة
إنجاز
�
•
الحك ��م المحل ��ي ف ��ي الجري ��دة الر�سمي ��ة
•الم�شاركة بفعالي ��ة كممثلين عن الوزارة في
•الم�شارك����ة في تطوي����ر م�ش����روع المبادرات
«الوقائع»� )279( ،إعالن ًا.
كل من الآت ��ي( :المجل�س الأعلى للإعاقات،
واللجن ��ة الوطنية لبطاقة المع ��اق ،واللجنة
الإقليمي ��ة للت�أهي ��ل المجتمع ��ي للأ�شخا�ص
ذوي الإعاق ��ة برنام ��ج ( ،)CBRولجن ��ة
تع ��داد ال�س ��كان والمن�ش�آت التابع ��ة للجهاز
المرك ��زي للإح�ص ��اء الفل�سطين ��ي ،ولجنة
الم�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة للمرك ��ز الإعالم ��ي
الفل�سطين ��ي ،ولجن ��ة العالق ��ات العام ��ة
للم�ؤ�س�سات الحكومية).
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الن�سوي����ة ف����ي الهيئ����ات المحلية م����ع وحدة
النوع االجتماعي.
•متابعـ ��ة عق ��د م�ؤتم ��ر تعزي ��ز النزاه ��ة
وال�شفافية في قطاع الحكم المحلي.
•و�ض ��ع �إطار عم ��ل ومتابع ��ة تنفي ��ذه لإن�شاء
قاعدة معلومات الحكم المحلي.
•مراجع ��ة �سيا�س ��ة التخطي ��ط التنم ��وي
اال�ستراتيجي.
•مراجعــة دليـل الم�شاركــة المجتمعية.

مشاريع تنموية

ف��ي ظ��ل الظ��روف الحياتي��ة والمعي�شي��ة ال�صعب��ة الت��ي تعان��ي منه��ا التجمع��ات البدوية
والمهم�ش��ة ف��ي فل�سطين،وم��ا تواجه��ه ه��ذه التجمع��ات م��ن تهدي��د خطير وم�صي��ري على
�أر�ضها وحياتها ووجوده��ا من االحتالل الإ�سرائيلي ،باعتبارها الخط الأمامي في مواجهة
مخططات التو�سع اال�ستيطاني الذي يقوم على اال�ستيالء وم�صادرة المزيد من الأر�ض ،تلك
المخطط��ات التي تطال �شريحة البدو وتمثل عقب��ة ك�أداء في وجهها،برف�ضهم التخلي عن
نم��ط حياتهم وثقافتهم،وعن الأرا�ضي التي ي�ستخدمونها �أو الم�ساومة عليها،وهم في �سبيل
ذلك عانوا ويعانون اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا و�صحي ًا.
انطالق ًا من ه ��ذا الواقع المعي�ش ��ي المرير للتجمعات �أخرى .والجدول المرفق �أدن ��اه يو�ضح �أهم التحديات
البدوية والمهم�شة ،الت ��ي ال تملك من مقومات الحياة والإنجازات منذ �إطالق البرنامج:
االجتماعي ��ة واالقت�صادية �إ ّال القلي ��ل ،فقد تم في عام
(� )2010إط�ل�اق برنام ��ج دع ��م التجمع ��ات البدوي ��ة و�ضمن ر�ؤية وطنية فل�سطينية وجهود حثيثة متوا�صلة،
والمهم�شة بقيم ��ة ( )23ملي ��ون دوالر ممولة من دولة وم ��ن خالل ا�ستراتيجي ��ة �إن�سانية ،تمث ��ل خطوة مهمة
فل�سطي ��ن لتطوي ��ر ه ��ذه التجمع ��ات ودع ��م �صمودها نح ��و تخفيف الع ��بء الثقيل ال ��ذي تنوء ب ��ه العائالت
ف ��ي المناط ��ق الم�ستهدف ��ة والمه ��ددة بالم�ص ��ادرة الفل�سطيني ��ة البدوية والمهم�شة ،ونح ��و تنمية مناطق
واال�ستيط ��ان الإ�سرائيلي ،حي ��ث �أن غالبيتهم يقطنون تواجدها،ج ��اءت جول ��ة دول ��ة رئي�س ال ��وزراء د.رامي
المناط ��ق الم�صنف ��ة(ج) ،وذل ��ك �ضم ��ن �سيا�س ��ات الحم ��داهلل ف ��ي الأغ ��وار والت ��ي التقى خالله ��ا �أهالي
تعطيه ��م تميي ��ز ًا �إيجابي� � ًا يب ��د�أ بتوفي ��ر االحتياجات ووجه ��اء وممثلين ع ��ن هذه التجمع ��ات ،بح�ضور وزير
الإن�سانية الرئي�سة كحد �أدنى.
الحك ��م المحل ��ي د�.سائ ��د الكوني ومدير ع ��ام الإدارة
وعند االطالع عل ��ى االحتياجات الرئي�س ��ة التي يمكن العام ��ة للم�شاري ��ع في ال ��وزارة محي الدي ��ن العار�ضة
لدول ��ة فل�سطين توفيرها لهذه الأ�سر ،تبين �أن الغالبية وع ��دد من الوزراء وال�شخ�صيات االعتبارية ،حيث �أكد
العظم ��ى منه ��م تعان ��ي م ��ن نق�ص ف ��ي بي ��وت ال�سكن دولت ��ه على �أن هذه الزي ��ارة تهدف �إل ��ى الوقوف على
المتنقلة وكذلك حظائر الأغن ��ام وخزانات و�صهاريج احتياجات هذه التجمعات لبلورة المزيد من التدخالت
المي ��اه ،ومول ��دات التي ��ار الكهربائ ��ي ،واحتياج ��ات الحكومي ��ة في �إط ��ار برنامج دعم التجمع ��ات البدوية
الرقم التحدي

الإنجاز

املهند�سة روال الطويل
الإدارة العامة للم�شاريع

والمه�شم ��ة ف ��ي كافة �أج ��زاء الوطن ،ل�ضم ��ان و�صول
الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة �إلى �أهله ��ا ،وتنفي ��ذ الم�شاريع
التنموية والحيوي ��ة فيها ،و�أ�ضاف دولت ��ه �أن الحكومة
وبتوجيهات من �سيادة الرئي�س محمود عبا�س �ستجعل
من التجمعات البدوي ��ة والأرا�ضي المهم�شة والمهددة
من ج ��دار ال�ض ��م والف�ص ��ل العن�ص ��ري واال�ستيطان
الإ�سرائل ��ي ،مجا ًال رحب� � ًا لم�شاريعها لتلبية احتياجات
�سكانها التعليمية وال�صحية والزراعية والتنموية.
وان�سجام� � ًا مع ر�ؤي ��ة الحكومة ،وف ��ي ا�ستجابة عاجلة
لمطالب وجهاء وممثلي التجمعات البدوية�،ست�ست�أنف
وزارة الحك ��م المحل ��ي العم ��ل عل ��ى برنام ��ج «دع ��م
التجمع ��ات البدوي ��ة والمهم�ش ��ة» ،وذل ��ك م ��ن خالل
�إطالق م�شاريع نوعية تحمل في طياتها �أهداف ًا تنموية
و�شموليةُ ،تخرج البرنامج من الطابع الإغاثي الطارئ
�إلى الطابع اال�ستراتيجي التنموي.
المعيقات

ا

ت ��م ت�صنيع وتوزي ��ع (( )1390تنك) ماء مجرور �سعة ( )3ك ��وب بتكلفة �إجمالية بلغت  -قيود االحتالل على تنفي ��ذ م�شاريع بنية تحتية
�ش ��ح المي ��اه وبع ��د م�صادره ��ا ع ��ن �أماك ��ن
( )3.3ملي ��ون دوالر ،تم توزيعها على الم�ستفيدين في كل من محافظات الخليل ،وبيت مثل حفر و�إعادة ت�أهيل �آبار.
التجمعات البدوية والمهم�شة
 م�صادرة عدد من (التنكات).لحم ،ورام اهلل والبيرة ،والقد�س ،و�أريحا ،وطوبا�س ،ونابل�س ،وقلقيلية ،و�سلفيت.

2

ت ��م ت�صنيع وتوريد وتركي ��ب (( )1870برك� ��س) متنقل لل�سكن ،بتكلف ��ة �إجمالية بلغت
هدم (البرك�سات) وترحيل �سكانها وم�صادرة
( )3.7ملي ��ون دوالر ،تم توزيعها على الم�ستفيدين في كل من محافظات الخليل ،وبيت هدم وم�صادرة العديد من (برك�سات) ال�سكن.
ممتلكاتهم
لحم ،ورام اهلل والبيرة ،والقد�س ،و�أريحا ،وطوبا�س ،ونابل�س ،وقلقيلية ،و�سلفيت.

3

معان ��اة الط�ل�اب ف ��ي التجمع ��ات البدوي ��ة
ت ��م توري ��د ( )12حافلة نقل طالب بتكلفة �إجمالية بلغت (� )840ألف دوالر ،تم توزيعها قي ��ود االحتالل عل ��ى تنفيذ م�شاري ��ع بنية تحتية
والمهم�ش ��ة ،والذين يعانون من بعد الم�سافة بين
عل ��ى ( )12تجمع ب ��دوي ،حيث تم ت�سليم الحافالت �إل ��ى وزارة التربية والتعليم العالى مث ��ل بن ��اء غ ��رف �صفية ف ��ي التجمع ��ات النائية
�أماكن �سكناه ��م ومدار�سهم ،حيث يقطعون هذه
للتخفيف من معاناة الطالب.
ً والتي �ستتولى ت�أمين ال�سائقين و�صيانة الحافالت.
الم�سافة �سير ًا على الأقدام يومي ًا ذهابا و�إيابا

4

يتم التن�سيق م ��ع عدد من الم�ؤ�س�سات العاملة في مجال ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية من
قيود االحتالل على تنفيذ م�شاريع بنية تحتية في
�أج ��ل درا�سة �إمكانية تنفيذ م�ش ��روع توفير وحدات الطاقة ال�شم�سي ��ة المتجددة لتزويد
قطاع الكهرباء.
البدو بالكهرباء على �أن تكون وحدات متنقلة ال حاجة �إلى مهند�س لفكها وتركيبها.

االفتقار �إلى �شبكات كهرباء
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مشاريع تنموية

انطالق��� ًا م���ن دور الوزارة المتمثل في بن���اء قدرات الهيئات
المحلية ،لتمكينها من إدارة مواردها بما يعزز قدرتها على
تحقي���ق أهدافها وتطبي���ق مبادئ الحكم الرش���يد ،حيث
تعتبر الهيئة المحلية أساس المجتمع المحلي.

املهند�س �أحمد عواد
الإدارة العامة للم�شاريع

ومن منطلق(مقولة) حتى ي�صح البناء يجب �أن يكون الأ�سا�س قوي ًا متكام ًال� ،أ�سباب التهمي�ش:
ف� ��إن وزارة الحكم المحلي ت�سعى �إل ��ى تنمية وتطوير الهيئات المحلية ب�شتى
الو�سائل والطرق لبناء وحدة حكم محلي في كل البقع الجغرافية في �أرجاء �إن للتهمي�ش �أ�سباب ًا عديدة �أهمها:
الوطن ،مم ��ا يمكنها من تحقيق �أهدافها الت ��ي تنعك�س على المواطنين من
•الخ�صائ� ��ص الديموغرافي ��ة للتجمع ��ات المهم�ش ��ة مثل ع ��دد ال�سكان
خ�ل�ال تقديم �أف�ضل الخدمات للمواطنين �ضمن اخت�صا�صها .وبالنظر �إلى
والموقع الجغرافي والنمط المعي�شي.
واقع التجمعات في فل�سطين نالحظ �أن خدماتها تنق�سم �إلى ق�سمين:
•الأ�سب ��اب ال�سيا�سي ��ة وتتمثل في ممار�سات االحت�ل�ال الإ�سرائيلي الذي
يق ��وم بخلق حقائق �سيا�سية على �أر�ض الواق ��ع مثل الحواجز والبوابات
الق�س ��م الأول :يت�س ��م بتوف ��ر الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة فيه ،ويغل ��ب عليه طابع
على مداخل المدن والقرى ...الخ.
المدينة ويتميز باعتماد اقت�صاده على ال�صناعة والتجارة.
•عدم وجود �أج�سام وطواقم م�ؤهلة وذات كفاءة عالية قادرة على درا�سة
الق�س ��م الثان ��ي :يت�س ��م بتوفر الح ��د الأدنى م ��ن الخدم ��ات الأ�سا�سية فيه،
وتحدي ��د احتياج ��ات ومتطلب ��ات ه ��ذه المناط ��ق ورفعها �إل ��ى الجهات
وف ��ي بع�ض الأحي ��ان عدم توافرها ،حيث يغلب علي ��ه الطابع الريفي ويتميز
الر�سمية ذات العالقة.
باعتماد اقت�صاده على الزراعة وتربية الموا�شي ب�شكل عام.
يج ��در بالذكر �أنه توجد كثي ��ر من المناطق في الأرا�ض ��ي الفل�سطينية التي دور الإدارة العامة للم�شاريع في تنمية و تطوير هذه المناطق:
تعان ��ي من �أو�ضاع خا�ص ��ة ي�صعب معها تقديم الخدم ��ات للمواطنين يطلق
عليها م�صطلح «المناطق المهم�شة» .والمق�صود بالتهمي�ش قلة حظ منطقة �سع ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي ومنذ بداي ��ة ت�أ�سي�سه ��ا �إلى ا�سته ��داف هذه
جغرافي ��ة معينة من الثروة نتيجة تعر�ضه ��ا لظروف خارجة عن �سيطرتها ،التجمع ��ات من خالل جميع الإدارات العام ��ة فيها ،ومن �أبرز هذه الإدارات
كالمناط ��ق الواقع ��ة خل ��ف ج ��دار ال�ض ��م والف�ص ��ل العن�ص ��ري والمناطق الت ��ي ت�ساه ��م ف ��ي قي ��ادة البرام ��ج والم�شاري ��ع التنموي ��ة « الإدارة العامة
للم�شاري ��ع» ،التي تقوم �أ�سا�س ًا على فك ��رة النهو�ض بهذه الم�ؤ�س�سات وجعلها
المعزولة نتيجة حواجز االحتالل.
ق ��ادرة عل ��ى القيام بمهامها ب�سال�س ��ة وكفاءة وتطور دائ ��م .كما تولت دور ًا
ريادي� � ًا لكونها رمان ��ة الميزان بين الحكوم ��ة والمواطنين ،وذلك من خالل
و�ض ��ع مب ��ادرات فاعلة وت�سخي ��ر برامج خا�ص ��ة بتلك التجمع ��ات عبر عدة
�سنوات هدفت �إلى:
•تعزيز نهج التنمية المحلي ،والذي يعمل على بناء قدرات التجمعات في
تخطيط و�إدارة الموارد التنموية.
•تح�سين التما�س ��ك االجتماعي والحكم الر�شيد من خالل بناء عالقات
قوية بين الحكومة والمواطنين.
•و�ضع �أ�س�س بوابة �أو نافذة واحدة للتنمية االجتماعية ت�صب من خاللها
الم�ساعدات للهيئات المحلية ال�صغيرة والمناطق المهم�شة.
وخ�ص�ص ��ت الإدارة العام ��ة للم�شاري ��ع مب ��ادرات تعمل عل ��ى تنمية وتطوير
الق ��رى والمجال� ��س والمناط ��ق المهم�ش ��ة مث ��ل م�ش ��روع « »LICPو م�شروع
«بلدي» وم�شروع «م�أ�س�سة المجال�س القروية».
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يعد الت�أديب ال�ضمانة الفعلية الحترام الموظف لواجباته الوظيفية ولح�سن �سير المرافق بما
فيها الهيئات المحلية ،وقد و�ضع الم�شرع بيد ال�سلطات المكلفة با�سناد الواجبات والم�س�ؤوليات
للموظ��ف �سلطة �إجب��ارة على القيام بم��ا �أُ�سند �إليه ،وذل��ك ب�إيقاع �إحدى العقوب��ات الت�أديبية
ف��ي حال �إخ�لال الموظف بالواجبات والم�س�ؤولي��ات المناطه به ،وبالرج��وع �إلى نظام موظفي
الهيئ��ات المحلي��ة فقد ح��ددت الم��واد( )39-31العقوب��ات الم�سلكية والإج��راءات القانونية
الواجب �إتباعها لإيقاع العقوبات على موظفي الهيئات المحلية.
مفهوم المخالفات الت�أديبية
تباي ��ن الفقه ��اء في تعري ��ف المخالف ��ة الت�أديبية ،فذهب جانب م ��ن الفقه �إلى
تعري ��ف المخالف ��ة الت�أديبي ��ة ب�أنها :كل فع ��ل �أو امتناع يرتكب ��ه العامل ويجافي
واجب ��ات وظيفته� ،أو ه ��ي�« :إخالل �شخ�ص بواجباته الوظيفي ��ة �أو المهنية التي
ينتمي �إليها �سواء �أكان هذا الإخالل �إيجابي ًا �أم �سلبي ًا».
وي ��رى جانب �آخر من الفقه�« :أن المخالفة الت�أديبية لي�ست فقط �إخالل العامل
بواجبات وظيفته �إيجاب ًا �أو �سلب ًا وما تقت�ضيه هذه الواجبات من احترام الر�ؤ�ساء
وطاعتهم ،بل كذلك تنه� ��ض المخالفة الت�أديبية كلما �سلك العامل �سلوك ًا معيب ًا
ينطوي على �إخالل بكرامة الوظيفة �أو ال ي�ستقيم مع ما تفر�ضه عليه من تعفف
وا�ستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا» ()1
والأ�ص ��ل �أن ه ��ذه المخالفات الت�أديبية وفق ًا للر�أي ال�سائ ��د فقه ًا �أنها ال تخ�ضع
لقاعدة :ال جريمة وال عقوبة� ،إ ّال بن�ص لأن المخالفات الت�أديبية خالف ًا للجرائم
الجنائية غير محددة على �سبيل الح�صر ،ويرجع ذلك �إلى تعذر ح�صر الواجبات
والمحظورات الوظيفية ب�صورة حا�سمة ،ويت�ضح هذا الأمر با�ستعرا�ض ن�صو�ص
نظ ��ام موظفي الهيئات المحلية ،فبالرغم م ��ن �أن الم�شرع �أورد بموجب المادة
( )28 ،27من النظام واجبات الموظف والمحظورات عليه� ،إ ّال �أن �صياغة هذه
الفقرات جاءت بعبارات عامة و�أحيان ًا تخلو من التحديد الدقيق لما تتطلبه من
التزامات ،فمث ًال ما هو المق�صود ب�شرف الوظيفة ،وما هي الأعمال التي يمكن
اعتبارها �إخال ًال ب�شرف الوظيفة ؟.
الإجراءات الت�أديبية
تعتب ��ر الإجراءت الت�أديبي ��ة خطوات يجب �إتباعها منذ ارت ��كاب موظف الهيئة
المحلي ��ة الخط�أ الت�أديبي حتى توقي ��ع العقوبة الت�أديبية عليه ،وهي تمر بمراحل
�أ�سا�سي ��ة حددها نظ ��ام موظفي الهيئ ��ات المحلية بموجب الم ��اده (،)31 ،32
حيث ن�صت المادة ( )31على الآتي :
•�إذا قدم ��ت �شك ��وى �ضد موظف من جراء عدم كفاءت ��ه �أو لباقته �أو �إخالله
بواجبات ��ه �أو �إتيان ��ه عم ًال من الأعمال المحظور علي ��ه �إتيانها ،فيجب على

منار عدوي
م�ساعد قانوني

المجل� ��س �أن يعين لجنة من المدير التنفي ��ذي �أو �أحد كبار موظفي الهيئة
المحلية وع�ضوين من �أع�ضائه للتحقيق في هذه ال�شكوى ،ولهذه اللجنة �أن
تطل ��ب اي�ضاحات خطية من الموظ ��ف ،و�أن ت�أخذ �إفادات ال�شهود �إذا ر�أت
ما ي�ستلزم ذلك ،ثم تنظم تقرير ًا تبعث به مع �إ�ضبارة التحقيق �إلى رئي�س
الهيئة المحلية مع تو�صياتها.
•يجمع الرئي�س المجل� ��س للنظر في التقرير المقدم من قبل اللجنة بعد �أن
يبلغ جميع الأع�ضاء ب�أنه �سينظر في ال�شكوى المقدمة �ضد الموظف.
ون�ص ��ت الم ��ادة ( )32من النظ ��ام على �أنه «يتوج ��ب على المجل� ��س �أن يدعو
الموظ ��ف المته ��م للمثول �أمام ��ه ال�ستماع �إفادت ��ه ودفاع ��ه ،و�أن ي�ستمع ل�شهود
الإثبات و�شهود الدفاع ،ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف �أو ب�إدانته و�إيقاع �إحدى
العقوبات الم�سلكية .»...
وعليه ف� ��إن �أهم الإج ��راءات القانونية الواجب على المجل� ��س اتخاذها لإيقاع
عقوب ��ة ت�أديبية بحق الموظف با�ستثن ��اء توجيه لفت النظر �أو التنبيه التي �أجاز
النظام توجيهها للموظف مبا�شرة وت�ستثنى من �إجراءات التحقيق:
التحقيق:
•الإحالة على التحقيق :الإحالة على التحقيق تكون ممن يملك �سلطة توقيع
العقوب ��ة على الموظف ،وبالتالي ف�إن الجهة المخولة ب�إحالة موظف الهيئة
المحلي ��ة للتحقيق ه ��و مجل�س الهيئ ��ة المحلية ،حيث �أنه ف ��ي حال قدمت
�شك ��وى �ضد موظف من ج ��راء عدم كفاءته �أو لباقت ��ه �أو �إخالله بواجباته
�أو �إتيان ��ه �أعم ��ا ًال من الأعمال المحظور علي ��ه �إتيانها فيجب على المجل�س
�إحالة الموظف �إلى التحقيق.
•م ��ن يتول ��ى التحقيق :يتول ��ى التحقيق لجن ��ة تحقيق مخت�ص ��ة م�شكلة من
المدير التنفيذي �أو �أحد كبار موظفي الهيئة المحلية وع�ضوين من �أع�ضاء
المجل�س.
•�إجراءات التحقيق :لم ي�شر نظام موظفي الهيئات المحلية �إلى كيفية تبليغ
المته ��م بارتكاب ��ة للمخالفة الت�أديبي ��ة للمثول �أمام لجن ��ة التحقيق� ،إ ّال �أن
للجنة �سلطات وا�سعة فلها �أن تطلب من الموظف المثول �أمامه ،كما �أن لها
�أن تطلب اي�ضاحات خطية من الموظف ،ولها �أن تطلب ح�ضور �أي �شخ�ص
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تعتقد �أن لديه معلومات مهمة ل�سماع �شهادته �إذا ر�أت ما ي�ستلزم ذلك.
•كتابة التحقيق :يعتبر كتابة التحقيق من ال�ضمانات ال�شكلية التي يجب �أن
يت ��م مراعاتها ،حيث �أن �أغلب الكتاب ينادون ب�ض ��رورة �أن يكون التحقيق
مكتو ًب ��ا ،وي ��رى جانب من الفقه ��اء �أنه يترت ��ب على عدم كتاب ��ة التحقيق
البط�ل�ان ،وذلك ب�صرف النظر ع ��ن الجهة التي قامت ب ��ه ،والقول بغير
ذلك �سي�ؤدي �إلى طم�س الأدلة و�إخفاء التحقيق وعدم التثبت منها.
�إجراءات ما بعد التحقيق :
على اللجنة المخت�صة بالتحقيق كتابة تقرير �إلى رئي�س الهيئة مرفق ًا ب�إ�ضبارة
التحقيق مع تو�صيات اللجنة.
يجمع رئي�س الهيئة المحلية المجل�س للنظر في التقرير المقدم من قبل اللجنة
بعد �أن يبلغ جميع الأع�ضاء ب�أنه �سينظر في ال�شكوى المقدمة �ضد الموظف.
حق الدفاع:
�أوجب ��ت الم ��ادة ( )32م ��ن النظام عل ��ى المجل� ��س �أن يعلم الموظ ��ف بالتهم
المن�سوب ��ة �إليه ومواجهته بما ارتكب م ��ن ت�صرفات ،وتمكينه من حق الح�ضور
ال�شخ�ص ��ي و�إب ��داء ما ي�شاء من �أوجه الدفاع عن نف�س ��ه و�سماع �إفادته ودفاعه
واال�ستماع ل�شهود الثبات و�شهود الدفاع.
•يتخ ��ذ المجل�س ق ��راره ببراءة الموظف �أو ب�إدانته و�إيق ��اع �إحدى العقوبات
الم�سلكي ��ة الواردة بموجب المادة ( )1/32م ��ن النظام ،ويجب �أن يقترن
ق ��رار المجل�س بم�صادقة الوزير با�ستثناء عقوب ��ة الإنذار و�إيقاف الزيادة
ال�سنوية ،و�أعطى النظام للموظف حق التظلم للوزير.
•و�أوجب ��ت الم ��ادة ( )38م ��ن النظ ��ام على المجل� ��س �إعالم وزي ��ر الحكم
المحلي بكل قرار ي�صدره المجل�س نتيجة اتخاذ الإجراءات الت�أديبية.

•الإنذار.
•ايقاف الزيادة ال�سنوية.
•ح�س ��م مبل ��غ ال يتج ��اوز ع�ش ��رة بالمائة من رات ��ب الموظ ��ف ال�شهري غير
ال�صافي لمدة ال تقل عن �شهر وال تزيد عن �سنة.
•حرمان الموظف من الترفيع لمدة �سنة.
•تنزيل الموظف درجة واحدة �أو تنزيل مرتبته �إلى �أول مربوط الدرجة التي
هو فيها.
•ف�صل الموظف.
الوقف االحتياطي والقانوني
�أج ��ازت ن�ص المادة ( )35من نظام موظفي الهيئ ��ات المحلية لمجل�س الهيئة
المحلية وق ��ف الموظف عن العم ��ل ب�صفة احتياطية نتيج ��ة التعقبات الجارية
بحق ��ه عندم ��ا ت�ستدع ��ي الم�صلح ��ة العام ��ة ع ��دم مثابرت ��ه على العم ��ل ،على
�أن يدف ��ع راتب ��ه كام ًال طيل ��ة فترة وقف ��ه� ،إ ّال �أن النظام لم يح ��دد مدة محددة
لوق ��ف الموظف ،حيث ن�ص ��ت المادة ( )35على �أنه (يحق للمجل�س �أن يكف يد
الموظف عن وظيفته نتيجة التعقبات الجارية بحقه عندما ت�ستدعي الم�صلحة
العامة عدم مثابرته على العمل).
�أما بالن�سبة للوقف القانوني وهو الوقف بقوة القانون وهذا ما �أ�شارت �إليه ن�ص
الم ��ادة ( )36من نظ ��ام موظفي الهيئات المحلية ،حي ��ث تعتبر الهيئة المحلية
الموظ ��ف مكفوف اليد بحكم القانون عند �إحالته للق�ضاء و�صادر بحقه مذكرة
توقي ��ف اعتبار ًا من تاريخ المذكرة ،وذل ��ك عندما ن�صت المادة ( )36على �أنه
(يعتب ��ر مكفوف اليد حكم الموظف المحال على الق�ضاء ال�صادر بحقه مذكرة
توقيف اعتبار ًا من تاريخ المذكرة).

العقوبات الت�أديبية

الإحالة �إلى الق�ضاء

ُعرف ��ت العقوب ��ة الت�أديبي ��ة ب�أنها ج ��زاء يم� ��س الموظف المخطئ ف ��ي مركزه
وم�ستقبل ��ه الوظيف ��ي ،ومن �أه ��م خ�صائ�صه ��ا �أنها وردت عل ��ى �سبيل الح�صر
بعك�س المخالف ��ات الت�أديبية ،ومنحت الإدارة �سلطة تقديرية في توقيعها ،و�أنه
ال يج ��وز معاقب ��ة المخطئ على ذات الفع ��ل مرتين ا�ستناد ًا �إل ��ى مبد�أ �شرعية
العقاب.
�أم ��ا بالن�سبة للعقوب ��ات الت�أديبية التي تقع على موظف ��ي الهيئات المحلية فقد
ح�صرتها ن�ص المادة ( )32من نظام موظفي الهيئات المحلية بما يلي:

�إذا ر�أى المجل� ��س �أن الفع ��ل الذي ارتكب ��ه الموظف ي�ستوج ��ب �إحالته للق�ضاء،
كارتكاب ��ه لجريمة االختال� ��س �أو الر�شوة �أو ال�سرق ��ة �أو �أي جريمة �أُخرى ،فيتم
�إحالت ��ه م ��ن قبل المجل�س للق�ض ��اء ،مع بيان الج ��رم الم�سند �إلي ��ه ،وفي جميع
الأحوال ال يجوز للمجل�س النظر في ق�ضيته وجميع ما يتفرع عنها قبل �أن ي�صدر
الق�ضاء حكمه النهائي في المو�ضوع.

•لف ��ت النظر �أو التنبي ��ه ويجوز للمجل�س توجيهه ��ا مبا�شرة للموظف ،حيث
ت�ستثنى هذه العقوبة من �إجراءات التحقيق ال�سابق ذكرها.
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بناء على قانون الهيئات المحلية رقم ()1
ً
ل�سنة ( )1997المادة رقم ( )2التي حددت
عالقة الوزارة بالهيئات المحلية ،وفق ًا
لأحكام القانون:
•ر�س ��م ال�سيا�س ��ة العامة المقررة لأعم ��ال مجال�س
الهيئ ��ات المحلي ��ة الفل�سطيني ��ة والإ�ش ��راف على
وظائ ��ف واخت�صا�ص ��ات ه ��ذه المجال� ��س و�ش�ؤون
تنظي ��م الم�شاري ��ع العام ��ة و�أعم ��ال الميزاني ��ات
والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات
الخا�صة بت�شكيل هذه المجال�س.
•القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة ب�أعمال
التنظيم والتخطيط الإقليمي في فل�سطين.
•و�ض ��ع �أي ��ة �أنظم ��ة �أو لوائح الزمة م ��ن �أجل تنفيذ
واجباته ��ا المن�صو�ص عليها في البنود ال�سابقة �أو
بمقت�ضى �أحكام القانون.
وان�سجام ًا مع ر�سال ��ة وزارة الحكم المحلي التي
ن�صت عل ��ى (وزارة رائدة تعمل على بناء قدرات
الهيئ ��ات المحلية وتنمية موارده ��ا لت�صبح �أكثر
قدرة عل ��ى تحقيق رفاهي ��ة مواطنيها ف ��ي �إطار
حكم محلي ر�شيد).
وتحقيق� � ًا للتوجه ��ات اال�ستراتيجي ��ة القطاعية للوزارة
التي ن�صت على:
•زيادة درجة الالمركزية في الهيئات المحلية.
•تعزيز م�أ�س�سة الم�شاركة المجتمعية.
•تحفيز الهيئ ��ات المحلية لل�شراك ��ة مع القطاعين
الخا�ص والع ��ام وم�ؤ�س�سات المجتم ��ع المدني من
�أجل تحقيق تنمية م�ستدامة.
تدخالت الوزارة
بنا ًء عل ��ى الخطة اال�ستراتيجية وتوجه ��ات و�سيا�سات
الوزارة في تمكين الهيئات المحلية من امتالك قدرات
م�ؤ�س�ساتي ��ة فاعلة لتقديم الخدمة الأف�ضل والعمل على
تحقيق تنمية محلية .فقد غطت تدخالت وزارة الحكم
المحلي الجوانب الآتية:

�أو ًال :الجانب ال�سيا�ساتي والم�ؤ�س�ساتي:
•�إعداد و�إطالق ورقة �سيا�سات خا�صة بالرقابة.
عبد الكرمي �سدر
بالم�شاركة
•�إعداد و�إطالق ورقة �سيا�س ��ات خا�صة
الوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون المديريات
المجتمعية.
•�إعداد و�إطالق ورقة �سيا�سات خا�صة بال�شراكة مع
( )1930جول ��ة ف ��ي الع ��ام ( )2012و ()1715
القطاع الخا�ص.
جولة ف ��ي الع ��ام (� )2013شملت جمي ��ع الهيئات
•�إعداد وتطوير ورقة ال�سيا�سات المالية.
المحلية.
المحلية
للهيئات
•مراجعة وتطوير النظ ��ام المالي
•متابعة �ش ��كاوى المواطنين والت ��ي بلغت في العام
بم�شاركة عدد من البلديات.
(� )644()2013شك ��وى وف ��ي الع ��ام ()2012
(� )714شكوى تم التعامل معها جميعاً.
•�إع ��داد وتحدي ��ث مجموع ��ة �أنظم ��ة لتنظيم عمل
الهيئات المحلية:
ثالث ًا :جانب بــــنـــــاء الـــقـــــدرات:
1.1الأنظم ��ة الت ��ي تم ��ت الم�صادقة وه ��ي( :نظام
•قام ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي ب�إع ��داد مجموعة
موظفي الهيئات المحلي ��ة لعام ،2009 /ونظام
�أدل ��ة �ساهمت ب�صورة كبيرة ف ��ي تمكين الهيئات
الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام،2011 /
المحلي ��ة ،و�شمل ��ت الأدل ��ة التالية( :دلي ��ل �إعداد
ونظام رواتب ر�ؤ�س ��اء الهيئات المحلية ومكاف�أة
موازنة الهيئات المحلية ،ودليل التوجيه والرقابة
الأع�ضاء لعام.)2012 /
لموظف ��ي الوزارة عل ��ى الهيئات المحلي ��ة ،ودليل
2.2م�شاريع الأنظمة التي تم رفعها لمجل�س الوزراء
�إعداد الخطط التنموي ��ة المحلية ،ودليل الرقابة
�ال
للم�صادق ��ة وه ��ي( :نظ ��ام الل ��وازم والأ�شغ �
الداخلي ��ة في الهيئ ��ات المحلية ،ودلي ��ل مرجعي
للهيئ ��ات المحلية ،ونظام بي ��ع ف�ضالت الطرق،
للم�شاركة المجتمعية ،و�إعداد �أداة قيا�س النزاهة
ونظ ��ام �أ�س ��واق الجمل ��ة للخ�ض ��ار والفواك ��ه،
وال�شفافي ��ة في الهيئات المحلي ��ة ،ودليل �إر�شادي
ونظ ��ام ر�سوم النظافة ومن ��ع المكاره ال�صحية،
لر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلي ��ة ،ودلي ��ل الإج ��راءات
ونظ ��ام الالفت ��ات والإعالنات ،ونظ ��ام مواقف
المحا�سبي ��ة عل ��ى الأ�سا� ��س النق ��دي ،ودلي ��ل
المركبات ،ونظام ر�سوم الترفيه العمومي).
الإجراءات المحا�سبي ��ة لبلدية متو�سطة و�صغيرة
وفق اال�ستحقاق المعدل).
ثاني ًا :الجانب الـــرقــــابــــي:
•تدري ��ب وت�أهي ��ل ورف ��ع كف ��اءة ر�ؤ�س ��اء وموظف ��ي
•نف ��ذت وزارة الحك ��م المحل ��ي ( )386جولة رقابية
الهيئ ��ات المحلي ��ة ،م ��ن خ�ل�ال تدري ��ب ر�ؤ�س ��اء
في الع ��ام ( )2012و( )342جولة رقابية في العام
البلديات المنتخبين ونوابه ��م في مجال القوانين
(� )2013شملت الجوانب المالية والإدارية والفنية.
والأنظمة ،والتنظيم والبناء ،والمالية والموازنات،
•ت ��م تعيي ��ن ( )50مراقب مال ��ي ف ��ي ( )50هيئة
والإداري ��ة ،والن ��وع االجتماعي(الجن ��در) ،و�آلية
محلية وجد فيه ��ا تجاوزات قانونية متعمدة خالل
عم ��ل �صن ��دوق البلدي ��ات ،و�ش ��رح ب�ل�اغ �إع ��داد
الفترة (.)2012-2010
الموازن ��ة لل�سنتي ��ن ( 2013و  )2014م ��ن خ�ل�ال
•ت ��م تحويل بع�ض موظفي مجال�س ور�ؤ�ساء الهيئات
عق ��د ثالث ور�ش عم ��ل في كل �سن ��ة منها ،بحيث
المحلي ��ة �إل ��ى النائ ��ب الع ��ام بع ��د �أن ثب ��ت �سوء
�شمل ��ت كافة ر�ؤ�س ��اء ومدراء ومحا�سب ��ي الهيئات
االئتمان و�إ�ساءة ا�ستعمال المال العام.
المحلية في جمي ��ع المحافظات ال�شمالية ،كما تم
عقد ور�ش عمل لتوجي ��ه ر�ؤ�ساء المجال�س القروية
•نفذت وزارة الحكم المحلي في العامين ال�سابقين
المنتخبي ��ن عل ��ى الجوان ��ب الإداري ��ة والمالي ��ة
جوالت تفتي�ش على الأبنية المخالفة للنظام بواقع
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توجهات وعالقات
والقانونية ،وتم عقد ت�سع ور�شات عمل لكل ر�ؤ�ساء
البلديات ل�شرح الأدلة التي تم �إنجازها.
•ح�ش ��دت ال ��وزارة ف ��ي الأع ��وام ( 2012و)2013
الأم ��وال الالزم ��ة لتمويل �إع ��داد ( )120مخطط
هيكل ��ي ،تم انج ��از نهائ ��ي و�إي ��داع لالعترا�ضات
لجزء منها ،وجزء تحت الإنجاز للمراحل النهائية
و�آخر قيد الإعداد.
•تم مراجعة وتقييم ( )66خطة ا�ستراتيجية محلية
بالتعاون م ��ع �صندوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات،
وت ��م تحديثها بنا ًء على ور�شة عمل ولقاء مجتمعي
مع ممثلي الم�ؤ�س�سات والمجتمع المحلي لمدة يوم
كامل ل ��كل ور�شة ،وتم �إنجاز تجرب ��ة ريادية لعمل
�أربع خط ��ط تنموية ا�ستراتيجي ��ة لمجال�س قروية
في محافظة القد�س.
•�إن�شاء ( )20مركز خدمة جمهور في ( )20بلدية،
للت�سهي ��ل على المواطنين والعم ��ل جار على �إن�شاء
�سبعة مراكز �أخرى.
•التواف ��ق مع ر�ؤ�س ��اء الهيئات المحلي ��ة على ميثاق
�شرف ي�ضبط عملهم.
•�إنج ��از و�إط�ل�اق مدون ��ة �سلوك لموظف ��ي الهيئات
المحلية.
•توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مدققي الح�سابات
القانونيي ��ن ل�ضب ��ط مخرج ��ات تقاري ��ر التدقيق
الخارجي على الهيئات المحلية.
•ت�شكي ��ل لجنة م�شتركة بين الوزارة وديوان الرقابة
المالي ��ة والإداري ��ة لإع ��داد تقرير ح ��ول الأخطاء
الأكثر �شيوع ًا و�أ�سبابها وطرق عالجها.
•توقي ��ع مذكرة تع ��اون م ��ع وزارة المالي ��ة لت�شكيل
وح ��دة ح�سابات م�شتركة مع وزارة المالية لت�سريع
ح ��ل الأم ��ور المالي ��ة العالق ��ة بي ��ن وزارة المالية
والهيئات المحلية.
رابع ًا :جانب البـــنـــيــــة التـــحـــتـــيـــة
نف ��ذت ال ��وزارة ف ��ي الفت ��رة بي ��ن ()2013-2012
( )188م�شروع� � ًا ا�ستف ��ادت من ��ه ( )145هيئ ��ة
محلي ��ة ،وكانت القيمة الإجمالي ��ة للم�شاريع الواقعة
بالفترة المذك ��ورة ( )43.442.852دوالر ،وكانت
القطاعات التي �شملتها الم�شاريع بالفترة المذكورة
(الإن�شاءات والمباني ،والخدمات العامة ،والطرق،
والكهرباء ،والمياه ،وال�صرف ال�صحي).
خام�س ًا :جـــــانـــب التـــــوعيـــــة والإعـــــالم
والتـــــوا�صـــل
•نف ��ذت الوزارة بال�شراكة مع هيئة مكافحة الف�ساد
برنام ��ج م ��ن خم� ��س ور�ش ��ات للتعري ��ف بقان ��ون
مكافحة الف�س ��اد ا�ستهدفت ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء وعدد
من موظفي الهيئات المحلية.
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•ت ��م عمل عدة درا�سات تناولت الجوانب التالية:
(ال�صورة الذهنية ل ��وزارة الحكم المحلي عند
الهيئات المحلية ،وت ��م توقيع مذكرة تفاهم مع
وزارة التربية والتعليم بخ�صو�ص م�شروع تعزيز
الوع ��ي لدى طلب ��ة المدار�س في قط ��اع الحكم
المحل ��ي ،كما ت ��م عم ��ل درا�سة تقييمي ��ة لواقع
الم�شاركة المجتمعي ��ة ،وعمل تقرير ت�شخي�صي
حول ال�شباب والحكم المحلي واقع و�آفاق).
•تم عق ��د ور�ش عم ��ل ا�ستهدفت م ��دراء ماليين
ومحا�سبين في الهيئات المحلية حول ا�ستخدام
نم ��اذج �إع ��داد الموازن ��ة والبح ��ث ع ��ن نماذج
جديدة ،وا�ستخدام �شجرة الح�سابات و�إمكانية
تطويره ��ا ،وكذل ��ك عق ��د ور�ش ��ات توجيهي ��ة
تخ�ص�صي ��ة لمحا�سب ��ي المجال� ��س القروي ��ة
حول م�أ�س�س ��ة العمل ،وتعزيز الم ��وارد المالية،
والمخط ��ط الهيكل ��ي ،والموازن ��ة والميزاني ��ة،
كما ت ��م عق ��د ور�شة عمل ف ��ي اله�ل�ال الأحمر
الفل�سطين ��ي لكافة البلديات ل�ش ��رح التعديالت
والخط ��وات المحدث ��ة عل ��ى دلي ��ل التخطي ��ط
التنم ��وي اال�ستراتيج ��ي ،وعقد ث�ل�اث ور�شات
عمل (جن ��وب ،وو�س ��ط ،و�شمال) م ��ع الهيئات
المحلي ��ة والمديري ��ات لمناق�ش ��ة التعدي�ل�ات
الت ��ي �أدخلت على �أح ��كام التنظيم خارج حدود
المخطط ��ات الهيكلية ،و�أي�ض� � ًا عقد ور�شة عمل
لعر� ��ض مخرج ��ات التجرب ��ة الريادي ��ة لعم ��ل
الخط ��ط التنموي ��ة ف ��ي المجال� ��س الم�شتركة،
وعق ��د ور�شة عم ��ل للمانحين بوج ��ود المجال�س
المعني ��ة لعر� ��ض تط ��ورات تنفي ��ذ ا�ستراتيجية
عمل المخططات في مناطق (ج).
•تم عقد ور�ش عمل ف ��ي مجال النوع االجتماعي
تناول ��ت ع ��دة جوان ��ب ،حيث ت ��م عق ��د اللقاء
المركزي الأول والثاني لع�ضوات جميع مجال�س
الهيئات المحلية المنتخبات بال�شراكة مع وزارة
المر�أة ،وور�شة عمل م ��ع جمعية المر�أة العاملة
ف ��ي ( )2012/8/1بح�ض ��ور م�ؤ�س�سات ملتقى
الن ��وع االجتماع ��ي والحك ��م المحل ��ي لتو�ضيح
�آلي ��ة العم ��ل ف ��ي االنتخاب ��ات ،هذا وت ��م تنفيذ
م�ش ��روع تدريبي بعن ��وان �إدم ��اج معايير ق�ضايا
الن ��وع االجتماعي ف ��ي الحكم المحل ��ي ،و�شمل
جمي ��ع المحافظ ��ات �شمال و�سط جن ��وب بواقع
(� )30ساع ��ة تدريبية ،ا�شتم ��ل كل تدريب على
( )50م�ش ��ارك وم�شاركة من الهيئات المحلية،
كما تم عقد ور�شة عم ��ل الموازنات الم�ستجيبة
للنوع االجتماعي م ��ع م�ؤ�س�سة مفتاح وكان عدد
الح�ض ��ور (� )10أ�شخا� ��ص ،بالإ�ضاف ��ة الطالق
برنامج قراءة الخطة اال�ستراتيجية للوزارة من
منظور النوع االجتماع ��ي وذلك لقراءة الخطة
اال�ستراتيجية من منظور النوع االجتماعي.

•عق ��دت ور�شة عمل ح ��ول ا�ستراتيجية االت�صال
ح�ضره ��ا عينات ممثل ��ة للهيئ ��ات المحلية عن
الو�سط وال�شمال والجنوب.
•�إنجاز و�إع ��داد ( )98مخط ��ط هيكلي لمناطق
(ج) ف ��ي الع ��ام ( 2012و  ،)2013ق ��دم منها
( )61للجان ��ب الإ�سرائيل ��ي و( )37مخط ��ط
تحت الإعداد.
•عقد لقاء �إطالق لدليل التخطيط العمراني في
متنزه �سليم �أفندي بح�ضور كافة البلديات.
•عق ��د مجموعة كبي ��رة من اللق ��اءات الجماهيرية
والمجتمعية ( )198لقاء تناولت:
1.1عق ��د ( )120لق ��اء مجتمع ��ي م ��ع ممثل ��ي
الم�ؤ�س�س ��ات والجمعي ��ات الحكومي ��ة والأهلي ��ة
ل�شرح �أبعاد المخطط الهيكلي في مناطق (ج).
2.2عق ��د ( )20لقاء جماهي ��ري لتعريفهم بمراكز
خدمات الجمهور.
3.3عق ��د ( )58لق ��اء جماهي ��ري ف ��ي ()58
هيئ ��ة محلي ��ة للم�شارك ��ة ف ��ي �إع ��داد الخط ��ة
اال�ستراتيجية للهيئة المحلية.
•�أ�شرف ��ت وتابع ��ت وزارة الحك ��م المحل ��ي على
عدة برام ��ج �إذاعية وتلفزيوني ��ة تتعلق بتوعية
المواطني ��ن وتعريفه ��م ف ��ي الحك ��م المحلي،
حي ��ث غطت البرام ��ج �أكثر م ��ن ( )140هيئة
محلية �شملت ما يلي:
1.1برنام ��ج عل ��ى رادي ��و فل�سطي ��ن للحدي ��ث مع
ر�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات المحلية بخ�صو� ��ص التميز
والم�ش ��اكل والتحدي ��ات التي تواج ��ه عملهم،
وذل ��ك ب�ش ��كل يوم ��ي _( )2012لأكثر من
( )100هيئة محلية.
2.2برنام ��ج �إذاع ��ي يومي على رادي ��و موطني حول
المجال� ��س القروي ��ة المتمي ��زة( )2013ع ��دد
المجال� ��س ( )30مجل� ��س (م ��ن ق ��رى الج ��دار
واال�ستيط ��ان) ،يت ��م حالي� � ًا( )2014الترتي ��ب
م ��ع راديو موطن ��ي لعمل برنامج ح ��ول الهيئات
المحلي ��ة لإعط ��اء لمح ��ة ع ��ن كل هيئ ��ة بم ��ا ال
يتجاوز خم�س دقائق وبثها عدة مرات يومي ًا.
3.3الإ�ش ��راف عل ��ى برنامج عم ��ار يا بل ��د (-2013
 )2014ت ��م ت�صوي ��ر ( )10حلق ��ات ع ��ن «»10
بلدي ��ات ،من قبل م�ؤ�س�سة العام ��ر للإنتاج الفني
وترجمتها والتي طالت كل من( :قفين ،وقباطية،
وعقرب ��ا ،وعقابا ،وبزاري ��ا ،وبيتوني ��ا ،و�صانور،
وع�صي ��رة ال�شمالية ،وعجة،وحبل ��ة) ،وهذا من
�أ�صل عمل« »30حلقة �سيتم متابعتها هذا العام.
4.4يت ��م حالي� � ًا ت�صوي ��ر م�سل�س ��ل داخ ��ل الهيئ ��ات
المحلي ��ة ل�شرك ��ة نهاون ��د للإنتاج الفن ��ي ل�شهر
رم�ضان(.)2014

توجهات وعالقات

تط��ور الحك��م المحلي تط��ور ًا ملحوظ ًا عبر مراح��ل تاريخية متالحق��ة ،ولأن قطاع الحكم
المحل��ي م��ن �أكث��ر القطاع��ات التي تالم���س حي��اة النا���س ،ولأن فل�سطين خ�ضع��ت �إلى قوى
�أجنبية على مراحل مختلفة لم تعمل هذه القوى على تمكين قطاع الحكم المحلي ،وبرغم
التطوير الذي حققه هذا القطاع منذ قيام ال�سلطة الوطنية� ،إ ّال �أنه ما زال يواجه عدد ًا من
التحديات التي ت�ستوجب بال�ضرورة تكاثف الم�ستويات المختلفة من وزارة وهيئات محلية
ومواطنين من �أجل التغلب عليها ما ا�ستطعنا �إلى ذلك �سبي ًال.

ولع���ل م���ن �أه���م التحدي���ات الت���ي
تواجه قطاع الحكم المحلي الآتي:
االحتالل الإ�سرائيلي:
عمل االحت�ل�ال الإ�سرائيلي وم ��ا زال على و�ض ��ع العراقيل
�أمام تط ��ور المجتمع الفل�سطيني وق ��د كان لهذا االحتالل
العديد من االنعكا�سات ال�سلبية على �أداء الهيئات المحلية
وم ��ا خلفه �أي�ض� � ًا من �أثار تدميري ��ة ك�سيطرته على مناطق
(ج) والتق�سيمات التي �أوجدتها اتفاقية �أو�سلو ،والتي �أدت
�إل ��ى عدم التوا�ص ��ل الجغرافي بين الأرا�ض ��ي الفل�سطينية
وم�صادرت ��ه للأرا�ضي وبناء الم�ستعم ��رات و�إقامته للطرق
االلتفافي ��ة وجدار ال�ض ��م والف�ص ��ل العن�ص ��ري ،و�إعاقته
للتنمي ��ة وع ��دم �سماح ��ه ف ��ي كثير م ��ن الأحي ��ان للهيئات
المحلي ��ة باي�صال الخدم ��ات للمواطنين ،وم ��ا �أنتجه هذا
االحت�ل�ال من تلوي ��ث للبيئ ��ة الفل�سطيني ��ة و�سيطرته على
الموارد الطبيعية و�أهمها المياه.
حكم محلي �أم �إدارة محلية (مركزية �أم ال
مركزية):
يعتب ��ر الف�ص ��ل بي ��ن ال�سيا�س ��ة والإدارة المعي ��ار الأمثل
للتفرق ��ة بي ��ن الإدارة المحلي ��ة والحكم المحل ��ي وهناك
م ��ن ي ��رى �أن الإدارة المحلي ��ة خطوة عل ��ى طريق الحكم
المحلي ،وقد ن�ش�أ جدل كبير بين الهيئات المحلية ووزارة
الحكم المحلي حول ال�صالحيات الممنوحة لهذه الهيئات
وم ��دى تواف ��ق �أو تعار� ��ض ه ��ذه ال�صالحيات م ��ع مفهوم
الالمركزية ،وبالرغم من �أن الت�صريحات المتعاقبة لكل
�أركان ال ��وزارة حول تبني الالمركزي ��ة كنهج في التعامل
مع الهيئ ��ات المحلية� ،إ ّال �أننا ما زلنا بحاجة �إلى خطوات
كبيرة في اتج ��اه تطبيق الالمركزية ،علم� � ًا �أننا يجب �أن
ن�أخذ بالح�سبان �أن االحتالل ما زال م�سيطر ًا على �أر�ضنا
و�إن لدي ��ه ا�ستراتيجي ��ة خا�ص ��ة ف ��ي مو�ض ��وع التعامل مع
الهيئات المحلية بمعزل عن وزارة الحكم المحلي.
الإطار القانوني الناظم لعمل هيئات الحكم
المحلي:
يعد قانون الهيئات المحلية رقم ( )1لعام ( )1997بمثابة
الإط ��ار القانون ��ي الناظم لعم ��ل الهيئات المحلي ��ة ،ويرى

البع� ��ض �أن ه ��ذا القانون �أعطى �صالحي ��ات وا�سعة لوزارة
الحك ��م المحلي عل ��ى ح�ساب الهيئ ��ات المحلي ��ة و�أن هذه
مدير عام مديرية بيت لحم
ال�صالحيات الممنوحة تتعار�ض مع مفهوم الالمركزية في
حين ترى وزارة الحكم المحلي �أن ال�صالحيات الممنوحة
للهيئ ��ات المحلية �صالحيات كبيرة ،وف ��ي كل الأحوال ف�إن الم�شارك���ة ال�شعبي���ة ف���ي التنمي���ة
ه ��ذا القانون قد م�ض ��ى على �إقراره �أكثر م ��ن ( )16عام ًا المحلية:
وه ��و بحاجة �إل ��ى �إعادة مراجع ��ة وتقييم بم ��ا يتنا�سب مع ال �ش ��ك �أن تفعيل الح ��وار والتوا�صل بين المجتمع
التطور الم�ستمر في �أداء الهيئات المحلية.
المحل ��ي والهيئ ��ات المحلية وتوفي ��ر الإرادة لدى
الهيئات المحلي ��ة ب�إ�شراك المجتم ��ع المحلي في
العدد الكبير للهيئات المحلية:
يعتب ��ر الع ��دد الكبي ��ر للهيئ ��ات المحلية م ��ن التحديات عملي ��ة �صن ��ع الق ��رار وم�أ�س�سة عملي ��ة الم�شاركة
الهامة الت ��ي تواجه قطاع الحكم المحل ��ي ،فقد بلغ عدد من واجب ��ات الهيئ ��ات المحلية ،مم ��ا ي�ساعد في
الهيئ ��ات المحلية وبع ��د عمليات ال�ض ��م والدمج الأخيرة تعزي ��ز المجتمع المحلي في مبد�أ الم�ساءلة ،ولعل
( )353هيئ ��ة محلية منها ( )124بلدية ولعل هذا العدد فكرة المجال�س ال�شبابي ��ة والمجال�س اال�ست�شارية
الكبي ��ر ي�شكل عبئ ًا على عملية التنمي ��ة وعبئ ًا على وزارة خطوات في هذا االتجاه.
الحك ��م المحلي ،ويكمن �أحد الحلول له ��ذا العدد الكبير
ف ��ي عملية الدم ��ج و�إع ��ادة درا�سة مفه ��وم وا�ستراتيجية تمويل م�شاريع الهيئات المحلية:
المجال�س الم�شتركة ،علم ًا �أننا بحاجة �إلى م�أ�س�سة عملية
اعتم ��دت الهيئات المحلية ب�ش ��كل كبير على التمويل
الدمج بما ي�ضمن نجاحها.
الخارجي لتنفيذ م�شاريعها وارتبط تمويل الم�شاريع
معوقات تواجه الهيئات المحلية :بالو�ض ��ع ال�سيا�سي ،مما يجعل توفر هذا التمويل في
تهدي ��د دائم ،وكذل ��ك فقد عانت الهيئ ��ات المحلية
تواجه الهيئات المحلية الكثير من التحديات ومنها :
ووزارة الحك ��م المحلي من ربط تنفيذ الم�شاريع في
•عجز في الأنظمة والقوانين.
مناطق (ج) بموافقة �إ�سرائيلية ،كذلك ف�إن مو�ضوع
•ت�آكل في �صالحيات الهيئات المحلية.
�أولوي ��ات الم�شاريع ،وربط تل ��ك الأولويات بالخطط
•قدرتها على �إحداث تنمية في مناطقها.
اال�ستراتيجية لل ��وزارة والهيئات المحلية يعد تحدي ًا
•�ضعف روح المبادرة والم�شاركة المجتمعية.
•ع ��دم ت�سدي ��د المواطني ��ن اللتزاماته ��م المالية �آخر يواجه قطاع الحكم المحلي.
للهيئات.
والفنية.
إدارية
ال
إمكانات
ال
في
•�ضعف
تعزي���ز مب���ادئ ال�شفافي���ة والنزاه���ة
•ت�أخر النظر في الق�ضايا المرفوعة لدى
الق�ضاء�.ات في عمل الهيئات المحلية:
•محاك ��م البلدي ��ات وع ��دم ت�ضمي ��ن البلدي �
الم�ستحدثة في هذه المحاكم.
ال �ش ��ك �أن تعزي ��ز مب ��د�أ ال�شفافي ��ة والنزاه ��ة م ��ن
الهيئات
م�ستحقات
•عدم التزام الحكومة ب�صرف
التحدي ��ات ،التي تظل ملق ��اة على كاه ��ل وزارة الحكم
المحلية.
المحل ��ي والهيئ ��ات المحلي ��ة و�صو ًال �إلى هيئ ��ات محلية
•�إعادة ت�صنيف الهيئات المحلية.
•تع ��دد الجهات الت ��ي تمار�س الرقابة عل ��ى �أعمال خالية من الف�ساد ،ولعل دور المجتمع المحلي في تعزيز
الم�ساءلة �سي�ساهم في تلك الغاية.
الهيئات المحلية.

املهند�س ر�شيد عو�ض
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توجهات وعالقات

هيئة مكافحة الف�ساد

�أن�شئت هيئة مكافحة الف�ساد بموجب القرار بقانون رقم ( )7ل�سنة ( ،)2010ب�ش�أن تعديل
قانون الك�سب غير الم�شروع رقم ( )1ل�سنة ( ،)2005كهيئة م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا ،منحت
من االخت�صا�صات وال�صالحيات ما يمكنها من اال�ضطالع بمهامها في مكافحة الف�ساد.
وعلي ��ه الب ��د من تو�ضي ��ح �أ�ش ��كال الف�ساد والجه ��ات التي ينطب ��ق عليها قان ��ون مكافحة
الف�س ��اد� ،إ�ضافة �إلى �آلي ��ات وو�سائل التبليغ لدى هيئة مكافحة الف�س ��اد ،علم ًا ب�أن قانون
مكافحة الف�ساد ي�ضمن الحماية القانونية للمبلغين وال�شهود والخبراء.
الف�ساد الواجب التبليغ عنه:
هو �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة لأهداف غير م�شروعة وله عدة �صور ،ومنها الآتي:
•الجرائم المخلة بواجبات الوظيف ��ة العامة( :الر�شوة ،واالختال�س ،وا�ستثمار الوظيفة،
و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة).
وهنا البد من تو�ضيح ماذا يعني االختال�س وا�ستثمار الوظيفة ،حيث يق�صد باالختال�س
قي ��ام الموظف العموم ��ي ب�إدخال في ذمته ما وكل �إليه من �إدارة �أو جباية �أو حفظ نقود
و�أ�شياء �أخرى للدولة �أو لأحد النا�س بحكم وظيفته.
مثال( :قيام الموظف العمومي الم�س�ؤول عن جباية ال�ضريبة �أو الر�سوم ب�أخذ المال من
المكلف و�إدخاله في ذمته وعدم ت�سليمه لخزينة الدولة).
كم ��ا يق�صد با�ستثمار الوظيفة ،قيام �أي �شخ�ص وكل �إليه �أمر �شراء �أو بيع �أو �إدارة مال
منق ��ول �أو غي ��ر منقول لح�س ��اب الدولة �أو لح�س ��اب �إدارة عامة باقت ��راف غ�ش في �أحد
ه ��ذه الأعمال وذلك بغر�ض جر مغنم ذات ��ي و لمراعاة فريق �أو للإ�ضرار بفريق �آخر �أو
�إ�ضرار ًا بالإدارة العامة.
مثال( :قي ��ام الموظف العمومي ب�إجراء معاملة غير م�ستوفي ��ة ال�شروط القانونية تعود
ل�شخ�ص تربطه به م�صلحة مادية).
(والمق�ص ��ود بالم ��ال المنقول :هو المنق ��ول بطبيعته بكافة �أ�شكاله �س ��وا ًء كان عملة �أو
�سندات �أو �شيكات) ،حيث المق�صود بالمال غير المنقول ،المال المتمثل بالعقارات.
•الجرائم المخلة بالثقة العامة( :التزوير ،والتزييف ،وانتحال الهوية).
•الجرائ ��م الناتجة عن غ�سل الأموال بق�صد �إخفاء �أو تغيير هوية الأموال المتح�صلة من
�إح ��دى الجرائم الأ�صلية ،وذلك تمويه ًا لم�صادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها مت�أتية
م ��ن م�صادر م�شروعة( .والمق�صود بالجريمة الأ�صلي ��ة :هي الفعل غير القانوني الذي
يق ��وم ب ��ه الجاني والذي من خالله تتح�صل الأموال قب ��ل �أن يتم تبريرها بفعل قانوني،
ومثال الجريم ��ة الأ�صلية تجارة المخدرات وغ�سل الأم ��وال المتح�صله منها عن طريق
و�ضعها في البور�صة على �أ�سا�س �أنه عمل م�شروع).
•كل فعل ي�ؤدي �إلى الم�سا�س بالأموال العامة.
•قب ��ول الوا�سطة والمح�سوبي ��ة التي تلغي حق ًا وتحق باط ًال ل�صال ��ح �شخ�ص �أو جهة غير
م�ستحق ��ة �أو تف�ضيلها على غيرها العتبارات غير مهنية كاالنتماء الحزبي �أو العائلي �أو
الديني �أو الجهوي للح�صول على منفعة مادية �أو معنوية.
•الك�سب غير الم�شروع وهو الذي ي�ؤدي �إلى �إثراء الموظف العمومي �إثرا ًء غيـر م�شــروع،
ومن �صوره قيام الموظف �أو من في حكمه با�ستغالل �أعمال �أو نفوذ �أو ظروف وظيفته �أو
مرك ��زه لح�صوله على مال بطريق غير م�شروع نتيجة لهذا اال�ستغالل بعيد ًا عن الأمانة
�أو النزاهة ،كذلك �أي زيادة مالية غير مبررة للموظف يعجز عن �إثبات م�صدرها.
الجهات التي ينطبق عليها قانون مكافحة الف�ساد :
•رئي�س دولة فل�سطين وم�ست�شاروه ور�ؤ�ساء الم�ؤ�س�سات التابعة للرئا�سة.
•رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الوزراء ومن في حكمهم.
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•رئي�س و�أع�ضاء المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
•�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية والنيابة العامة وموظفوها.
•ر�ؤ�ساء هيئات و�أجهزة الدولة الفل�سطينية.
•المحافظون ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء مجال�س الهيئات المحلية والعاملون فيها.
•الموظفون.
•ر�ؤ�س ��اء و�أع�ضاء مجال�س �إدارة ال�شركات الم�ساهم ��ة العامة والعاملون فيها ،التي تكون
الدولة الفل�سطينية �أو �أي من م�ؤ�س�ساتها م�ساهم ًا فيها�(.أي �أن تكون الدولة الفل�سطينية
�أو �أي من م�ؤ�س�ساتها م�ساهمة في ر�أ�س مال ال�شركة).
•م�أمورو التح�صيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والم�صارف.
•المحكمون والخبراء والحرا�س الق�ضائيون ووكالء الدائنين والم�صفين.
•ر�ؤ�س ��اء و�أع�ض ��اء مجال� ��س �إدارة الهيئ ��ات والم�ؤ�س�س ��ات العام ��ة والجمعي ��ات الخيرية
والهيئ ��ات الأهلي ��ة التي تتمت ��ع بال�شخ�صية االعتباري ��ة الم�ستقل ��ة وباال�ستقالل المالي
والإداري.
•الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملون في �أي منها حتى لو لم تكن تتلقى دعم ًا
من الموازنة العامة.
•الأ�شخا�ص المكلفون بخدمة عامة بالن�سبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.
•�أي �شخ�ص غير فل�سطيني ي�شغل من�صب ًا في �أي من م�ؤ�س�سات دولة فل�سطين ،الت�شريعية،
التنفيذي ��ة والق�ضائية و�أي �شخ�ص يمار�س وظيفة عمومي ��ة ل�صالح �أي جهاز عمومي �أو
من�ش�أة عمومية �أو منظمة �أهلية تابعة لبلد �أجنبي �أو م�ؤ�س�سة دولية عمومية.
•�أي �شخ�ص �آخر �أو جهة �أخرى يقرر مجل�س الوزراء �إخ�ضاعهم لأحكام القانون.
�آليات وو�سائل التبليغ لدى هيئة مكافحة الف�ساد:
تع ��د هيئة مكافحة الف�ساد الجه ��ة المخولة قانون ًا بتلقي �ش ��كاوى وبالغات حول �شبهات
الف�ساد ،وذلك بالطرق الآتية :
•التبليغ ب�شكل مبا�شر من خالل الح�ضور �إلى مقر هيئة مكافحة الف�ساد.
•التبلي ��غ من خالل �إر�سال بالغ �أو �شكوى مكتوبة �إلى بريد الهيئة الإلكتروني مو�ضح ًا فيه
جميع و�سائل االت�صال الخا�صة بك.
•التبلي ��غ من خ�ل�ال تعبئة نموذج ال�شكاوى (الموجود على �صفح ��ة هيئة مكافحة الف�ساد
الإلكترونية) ،و�إح�ضاره يدوي ًا �أو �إر�ساله من خالل فاك�س هيئة مكافحة الف�ساد مبا�شرة.
•التبليغ باالت�صال هاتفي ًا على هيئة مكافحة الف�ساد.
الحماية القانونية للمبلغين وال�شهود والخبراء:
تكفل الهيئة لل�شهود والخبراء والمبلغين الحماية القانونية والوظيفية وال�شخ�صية �شريطة
تواف ��ر ح�سن النية لديهم ،حيث ن�صت المادة ( )2/18من قانون مكافحة الف�ساد المعدل
رق ��م ( )1ل�سنة ( )2005على الآتي :تكف ��ل الهيئة لل�شهود والخبراء والمبلغين عن جرائم
الف�س ��اد ح�سني النية توفي ��ر الحماية القانوني ��ة والوظيفية وال�شخ�صي ��ة وتحدد �إجراءات
حمايتهم والتدابير الخا�صة بذلك ،بموجب نظام تعده الهيئة وي�صدر عن مجل�س الوزراء.
للتوا�صل مع هيئة مكافحة الف�ساد:

العنوان :البيرة /البالوع � /شارع مكة
الهاتف2424018 /2424017 /2424016 :
الفاك�س022424015 :
البريد الإلكترونيInfo@pacc.pna.ps :
ال�صفحة الإلكترونيةwww.pacc.pna.ps :

توجهات وعالقات

•الهيئة المحلية �أو مجل�س الخدمات الم�شتركة المالك
للم�ش ��روع والم�ستفي ��د من ��ه ب�أعتب ��اره الم�شغ ��ل �سواء
بالت�شغيل الذاتي المبا�شر �أو التعاقد مع م�شغل �آخر.
•وزارة الحكم المحلي �إن كانت هي التي تبنت الم�شروع
وجندت تمويله ،لأنه كان ينبغي درا�سة الجدوى ومنها
جزئية الخطة الت�شغيلية وقدرة الجهة الطالبة لذلك.
•المواطن المالك الحقيقي والفعلي للم�شروع والم�ستهدف
م ��ن الم�شروع والذي ب�صمته وك�أن ��ه يتنازل عن حقه في
تلك الخدمة التي كان ي�أمل التمتع واالنتفاع بها.

عندم ��ا ت�ش ��ح الم ��وارد والإمكان ��ات ي�صب ��ح ح�س ��ن اختي ��ار
الأولوي ��ات �أكث ��ر �أهمي ��ة ،ف�إن �أفلحن ��ا في ذل ��ك ت�صبح مهمة
الت�شغيل ب�أق�ص ��ى طاقة وب�أعلى درجة م ��ن الفاعلية والكفاءة
لتعظي ��م المنفعة وتحقيق الأه ��داف المخططة والمرجوة هي
التح ��دي  ،...ف� ��إن �أفلحنا كان ا�ستثمارنا لتل ��ك الأموال �سواء
الممنوح ��ة �أو الذاتي ��ة ق ��د حقق غايت ��ه ،و�إن �أخفقن ��ا ف�إن كل
الموارد التي ا�ستخدمت لإنجاز الم�شروع �سواء ب�شرية �أو مالية
طارق �إعمري
�أو وق ��ت �أو �أر�ض قد �ضاعت �سدى ،ول ��ك �أن تتخيل ماذا يعني
مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية
ذلك الهدر وحجم ذلك الهدر لو كانت تلك الم�شاريع المعطلة
�سواء ل�سوء االختيار �أو ل�سوء الت�شغيل والإدارة بالع�شرات ،وما
ماالعمل وما الحل ؟
�أثره ��ا المبا�شر وغير المبا�شر عل ��ى ثقة المانحين والممولين لماذا؟
•�أن يق ��وم الوزي ��ر �أو الوكيل ف ��ي وزارة الحكم المحلي
بنا وبقدراتنا و�أهليتنا لجعل تلك الم�شاريع م�ستدامة.
•لأن ج ��زء ًا م ��ن تل ��ك الم�شروع ��ات كان يت ��م اختياره
بتكليف المديريات بح�صر الم�شروعات المعنية.
ب�شكل �ضيق (رئي�س المجل�س ،مهند�س المجل�س) دون
�إذ ًا تل ��ك جريمة �أن ترى م�شروع ًا واح ��د ًا معط ًال ،ت�ضغط
•�أن تمن ��ح الهيئات المحلية فر�صة ثالثة �أ�شهر لت�شغيل
�إ�شراك حقيقي للمجتمع المحلي.
علي ��ك لتعي�ش حال ��ة من الك�آب ��ة والأ�س ��ى ،والجريمة �أكبر
م�شروعاتها المعطلة وغير الم�ستفاد منها.
�إن كان ��ت تل ��ك م�س�ألة تتك ��رر وفي كل �أرج ��اء الوطن ،وما
•لأن ج ��زء ًا من تلك الم�شروعات ل ��م ي�ستند �إلى خطة
•�أن يت ��م ت�شكي ��ل لجنة من وزارة الحك ��م المحلي م�ؤلفة
الم�شروعات المعطلة التالية �إ ّال �أمثلة ال للح�صر:
ا�سترتيجي ��ة تنموية للبل ��د ،و�إنما ا�ستجاب ��ة لمنحة �أو
م ��ن ممثل الإدارة العامة للم�شاري ��ع وممثل عن الإدارة
م�صلح ��ة �ضيقة �أو نق ��ل ميكانيكي لفك ��رة ناجحة في
طوبا���س� :سوق الخ�ضار (الح�سبة) في طوبا�س ،ومجمع
العامة للتوجيه والرقابة وممثل عن المديرية لم�ساعدة
مكان �آخر دون اعتبار للخ�صو�صية.
الجمعي ��ات الن�سوية في بردال ،،والج ��رار الزراعي و�آلياته
الهيئة المعنية بالت�شغيل ،وربما تكون الم�ساعدة ب�إيجاد
•لأنن ��ا في مديريات الحكم المحلي والوزارة ال ندقق وال
في مجل�س الأغوار ال�شمالية الم�شترك.
�شري ��ك من القطاع الخا�ص وذل ��ك من خالل التن�سيق
ن�شت ��رط درا�سة ج ��دوى وخ�صو�ص ًا الق ��درة الت�شغيلية
جنين :مركز تكنولوجيا المعلومات في �سيلة الظهر.
م ��ع �صن ��دوق اال�ستثم ��ار الفل�سطين ��ي مث�ل ً�ا �أو الغرف
عل ��ى افترا� ��ض �أن الم�شاريع العام ��ة ال تحتاج لفح�ص
التجارية ال�صناعية �أو وزارة االقت�صاد �أو غيرها.
نابل���س :مق ��ر مجل� ��س الخدم ��ات الم�شت ��رك – �ش ��رق
جدوى فال�شارع مجدٍ وكذلك المدر�سة و�شبكة الكهرباء
نابل�س -ثالثة �أدوار مغلق منذ �سنين.
•�إذا ف�شلت المحاولة فهناك حالن:
والمياه ...الخ ،لكن هذا االفترا�ض المطلق بحاجة �إلى
طولك��رم :ال�صال ��ة الريا�ضي ��ة لمجل� ��س واد ال�شعي ��ر
�ضب ��ط ،فالمبن ��ى والجرافة والم�سب ��ح والم�سلخ ومولد
�1.1إذا كان الم�ش ��روع منح ��ة للهيئ ��ة يت ��م نق ��ل ملكيته
الم�شترك الذي تم حله ،وثالجة خ�ضار مجل�س ال�شعراوية
الكهرب ��اء ...ال ��خ بحاجة �إل ��ى تدقيق ،فك ��م من مولد
�إلى وزارة قادرة عل ��ى ت�شغيله ،كما ح�صل مع با�ص
الم�شترك ،وم�سبح الكفريات.
كهرباء �أُ�شت ��ري لتجمعات �صغيرة ث ��م بيع خردة لعدم
المالح الذي انتقل �إلى وزارة التربية والتعليم وكانت
قدرته ��م عل ��ى ت�شغيله ،وما ح ��ال رافع ��ة الكهرباء في
فع�ل ً�ا �أقدر على ت�شغيله لنق ��ل الأطفال الطالب �إلى
الخليل :مكتب ��ة بلدية �صوريف ،ومبنى عيادة التقوى في
المجل�س الم�شترك الأول في قلقيلية �إ ّال مثال جديد.
مدار�سهم من القرى المجاورة.
ال�سموع ،والمباني القديمة التي رممت في الظاهرية.
•لأن بع� ��ض المانحين يتج ��اوزون الجه ��ات المخت�صة
�2.2إذا كان الم�شروع بتمويل ذاتي من الهيئة �أو بم�ساهمة
بيت لحم :م�شروع ال�صرف ال�صحي الذي كلف �أكثر من
وعل ��ى ر�أ�سها الحك ��م المحل ��ي ويفر�ض ��ون �أجندتهم
كبي ��رة منها ،يتم بيعه ل�صالحها .وفي كل الأحوال ال
( )700000دوالر ولم يعمل منذ ثالث �سنوات في ارطا�س.
واختياراته ��م ،ولربم ��ا ال يزعجه ��م ف�ش ��ل تل ��ك
يبق ��ى معط�ل ً�ا ،فاله ��دف النهائي ه ��و تقديم خدمة
�أريحا :مجمع ال�سيارات العائد للبلدية قرب اال�ستراحة.
الم�شروعات الحق ًا.
لأبناء �شعبنا ب�صفته المالك الحقيقي والفعلي.
رام اهلل :مجم ��ع خدم ��ات جمالة ،ومجم ��ع خدمات دير
•لأن بع� ��ض تلك الم�شروعات وبال ��ذات المباني �أُقيمت
•�أن ت�سج ��ل كل حال ��ة ف�ش ��ل ت�شغيلية في ال ��وزارة وفي
عمار (اال�ستغالل جزئي لدور من ثالثة).
ف ��ي الم ��كان غي ��ر المنا�س ��ب �إما كح ��ل توافق ��ي بين
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات وتعطى مقدار ًا من
مجموع ��ة ق ��رى �أو لعجز الهيئ ��ة المحلية ع ��ن توفير
العالمات ال�سالبة عند تقييم الهيئات المحلية.
قلقيلي��ة :اال�ستغ�ل�ال الجزئ ��ي لمجل�س ق ��روي �سنيريا،
المكان
بعد
�كان
�
ف
المنا�سب
المكان
�ي
�
ف
أر�ض
�
�ة
�
ع
قط
ورافعة كهرباء المجل�س الم�شترك الأو�سط.
وف ��ي كل الأحوال ال يعقل وال يجوز �أن يبقى هناك م�شروع ًا
ع ��ن المواطنين �سبب ً
أكبر
�
م�شروع
تنفيذ
أو
�
ف�شله،
في
ا
فمن الم�س�ؤول عن ف�شل تلك الم�شروعات ولماذا
واح ��د ًا ال يعم ��ل وال ي�سهم في تحقيق رفاهي ��ة ال�سكان و�إن
بكثير م ��ن الحاجة لبع�ض مق ��رات المجال�س القروية
وما العمل ؟
ال�سكوت على ذلك بمثابة جريمة.
الت ��ي ت�شبه الكلي ��ات ،كما في �سنيري ��ا وال ي�ستغل منه
الم�س�ؤول
�أكث ��ر م ��ن ( )%20م ��ن م�ساحت ��ه �أو كم ��ا ف ��ي مجمع و�إ ّال م ��اذا ن�سم ��ي تعطيل ماليي ��ن الدوالرات م ��ن الأموال
•كل م ��ن �ش ��ارك باختيار الم�ش ��روع واعتب ��ره احتياج ًا
خدم ��ات جمال ��ه ومجم ��ع خدم ��ات دير عم ��ار حيث العامة �أو الأموال الممنوحة لل�شعب الفل�سطيني عن تحقيق
�أولوي ًا �إن كان الف�شل يعود ل�سوء االختيار.
�أدنى منفعة.
اال�ستغالل لطابق من ثالثة.
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كثير�أ ما رددنا عبارات تهيب بال�شباب وترفع من �ش�أنهم
ومكانتهم ودورهم ،ومن ذلك �أن «ال�شباب هم الم�ستقبل
وعم ��اد الأم ��ة» ،...ولكن ل ��و نظرنا بواقعي ��ة وم�صداقية
�أكث ��ر لواقع �شبابنا ،لر�أينا وت�أكدنا من �أنهم لم يتجاوزوا
في دوره ��م تلك العب ��ارات (م�ستقبل وعم ��اد� ،)...إذ ًا،
ما زلن ��ا �أمام مع�ضلة كبي ��رة؛ فالم�ستقبل ل ��م ي�أت حتى
اللحظ ��ة ،و�إن �أت ��ى ف�سيكون م�شوه ًا ،وذل ��ك لأنه لم ي�أت
م ��ن هنا جاءت فكرة «�إطار م�شاركة ال�شباب في الحكم
ب�أيدي ال�شباب ،وبالتالي فهو ال يعبر عن م�ستقبل �أف�ضل.
المحل ��ي» والتي ت�سعى �إلى بناء جيل من ال�شباب الواعي
انطالق ًا من ذلك ،وبنا ًء على �إح�صائيات الجهاز المركزي ب�آلي ��ات التغيير و�إمكاناته وفق معطي ��ات واقعية و�آليات
للإح�ص ��اء الفل�سطين ��ي والت ��ي ت�شي ��ر �إل ��ى �أن ال�شب ��اب مدرو�سة من قبل ال�شباب �أنف�سهم ،فكانت الفكرة تتمثل
الفل�سطيني (بين عم ��ر (� )29 -15سنة ي�شكلون ما ن�سبته بم�أ�س�سة عملهم من خالل �إ�شراك مجموعة من ال�شباب
( )%30من �إجمال ��ي عدد ال�سكان ،كان لزام ًا علينا �إذا ما الراغبي ��ن بذلك ف ��ي هيئات الحكم المحل ��ي (المتمثلة
�أردنا التغيير �أن نعطي المجال والفر�صة لل�شباب ب�أن ير�سم في البلديات) ،و�إعطائهم عدة تدريبات لبناء قدراتهم
الم�ستقبل ،ال �أن نر�سمه لهم ،وكذلك �أن نثق بقدرتهم على وتعزي ��ز ال�شراكة بينهم وبين المجال�س البلدية للو�صول
�أن يكونوا عماد ًا للأمة و�أدوات للتغيير والتطور للو�صول �إلى �إل ��ى �شراكة حقيقية تجمع بين خب ��رة الكبار وتجاربهم
مفهوم التنمي ��ة الم�ستدامة ،حيث يعتب ��رون القوة الم�ؤثرة الواقعية مع طاقة ال�شباب وطموحهم الكبير.
الحقيقية في دفع عجلتها �إلى الأمام.
وق ��د بد�أ بالفعل تنفيذ هذه المب ��ادرة في ثماني بلديات
تعتب ��ر الأحداث التي تدور في ال ��دول العربية اليوم (ما ريادي ��ة ف ��ي ال�ضف ��ة الغربية و�أرب ��ع بلدي ��ات ريادية في
ي�سم ��ى بالربي ��ع العربي) �أكبر �شاهد عل ��ى دور ال�شباب قط ��اع غزة ،حيث تم ت�أ�سي�س دائ ��رة �شبابية في كل من
ً
وقدرت ��ه على الت�أثي ��ر والتغيير ،ولك ��ن ،تجنبا للأحداث البلدي ��ات الريادية يتر�أ�سها من�سق/ة �شبابي معتمد من
الم�ؤلم ��ة الت ��ي تعي�شه ��ا وتعان ��ي منه ��ا ال ��دول التي تمر
قب ��ل البلدية �إلى جانب مراكز �شبابية تبرعت بها بع�ض
بمرحل ��ة الربي ��ع تل ��ك ،كان ال ب ��د م ��ن التفكي ��ر ب�شكل
البلديات الريادية ال�شريكة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك لقد تم
توفير الدعم الفن ��ي لل�شباب الرياديين في �إعداد خطة
الأن�شط ��ة ال�شباببة للعام ( )2014م ��ن خالل م�ست�شار
محلي ،والت ��ي تم ت�صميمها بم�شارك ��ة مجتمعية وا�سعة
واعتمدت من الهيئة المحلية ،وب ��د�أ ال�شباب الرياديون
بتنفيذها على �أر�ض الواقع وبجهود ذاتية.
ج ��دي ب�آليات تحد م ��ن مخاطر الأو�ضاع الت ��ي تعي�شها
تلك ال ��دول ،والتي بدا وا�ضح� � ًا �أن ال�شباب هو الالعب
الأ�سا�س ��ي ف ��ي �صناعة تل ��ك الأحداث ،و�أن ��ه ي�سعى �إلى
ه ��دف وا�ض ��ح وه ��و التغيي ��ر ،ولك ��ن الطريق ل ��م تكن
وا�ضح ��ة ولم يكن هناك خطة وا�ضح ��ة المعالم لإر�ساء
قواعد التغيير وتجنب المخاطر.

�إميل الغوري

م�ست�شار برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع
المدني ()GIZ

الرياديين في مدين ��ة ال�سموع في محافظة الخليل ،عن
قيم ��ة �إطار ال�شباب في الحكم المحلي في تعزيز العمل
التطوع ��ي والم�شاركة المجتمعية لدي ��ه ولآخرين .و�أكد
ب�أن ��ه من خالل هذه المبادرة «ا�ستطعت �أن �أح�ضر عدة
جل�س ��ات للمجل�س البلدي لأول مرة والتعرف على العمل
البل ��دي ب�شكل عام وكيفية �صنع القرار المحلي والت�أثير
عليه من خالل ال�شباب الرياديين في منطقة ال�سموع».
م ��ن جه ��ة �أُخرى �أف ��اد �أ�سي ��د �شاه ��ر �شبانة م ��ن بلدة
�سنج ��ل ،ال ��ذي يدر� ��س حالي ًا ف ��ي كلية الط ��ب الب�شري
ف ��ي جامعة القد� ��س – �أبو دي�س «�أن لإط ��ار ال�شباب في
الحكم المحلي فوائد �إيجابية على م�شاركة ال�شباب في
�صن ��ع القرار المحلي� ،ضمن �إطار ال يخرج عن العادات
والتقاليد الفل�سطينية وتعاليم الدين الإ�سالمي ،بهدف
النهو� ��ض بالمجتم ��ع الفل�سطين ��ي نحو ال�سم ��و والرفعة
ليكون في م�صاف الدول المتقدمة المتحررة».

وال بد �أ ّال نن�سى ت�أثير دور ال�شباب في الحكم المحلي على
المر�أة الفل�سطينية ،حيث تحدثت هناء حمار�شة من يعبد
في محافظة جنين �أن هذه المبادرة عززت ثقتها بنف�سها،
وقد �أ�صبح المجتمع المحل ��ي ينظر لل�شاب وال�شابة ب�شكل
خا�ص نظرة �إيجابية وتقدير قدرتهم على التغيير .و�أكدت
«�أنها تمكنت من التع ��رف ب�شكل عميق على العمل البلدي
وقد عبر ال�شباب الرياديون في تلك البلديات عن اعجابهم والتحديات التي تواجه ،بالإ�ضافة �إلى الم�شاركة في تنفيذ
وارتياحه ��م لهذا البرنام ��ج ،والذي اعتب ��روه ك�أداة لتعزيز بع� ��ض م ��ن ن�شاط ��ات البلدية نتيج ��ة زيادة ثق ��ة المجل�س
دوره ��م ف ��ي المجتمع المحل ��ي وتحديد ًا في زي ��ادة الت�أثير البلدي بمجموعة ال�شباب الرياديين».
عل ��ى القرارات التي تر�سمها الهيئ ��ات المحلية ،خا�صة في
�أخي ��ر ًا� ،إن الديمقراطي ��ة ال يمك ��ن �أن تتحق ��ق ف ��ي �أي
المجاالت التي تهم ال�شباب منها المهنية وال�شخ�صية.
مجتم ��ع ال ي�ؤمن بدور ال�شب ��اب و�إمكاناتهم في التغيير،
وعبر ال�شاب جمال حوامدة ،الذي يعمل م�سعف ًا في فريق وقواعد الحكم الر�شيد ال يمكن �إر�سا�ؤها بدون �أن يكون
نادي �شب ��اب ال�سموع الريا�ضي وهو �أي�ض� � ًا من ال�شباب لم�شاركة ال�شباب دور ًا بارز ًا فيها.
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توجهات وعالقات
التق�سيمات الإدارية (مفاهيم ومحددات)

الحلقة الأولى
يع��د مفه��وم التق�سيمات الإداري��ة الخا�ص بالبل��دان والمناطق داخل ال��دول مفهوم ًا حديث�� ًا ن�سبي ًا ،رغم
�أنّ الأم��م والح�ض��ارات القديم��ة �شه��دت تقا�سيم �إدارية مح��ددة المه��ام� ،إ ّال �أن هاج�س ال��دول لل�سيطرة
عل��ى حدوده��ا ومواطنيه��ا وتقديم الخدم��ات والتنمية الالزم��ة له��م ،كان وال زال الداف��ع الأ�سا�س لهذه
التق�سيم��ات ف��ي جميع الع�صور والأزمنة .ولأهمية التق�سيم��ات الإدارية في الدول كان هذا الأمر يعد من
�أعمال ال�سيادة ،فالتق�سيمات الإدارية تمثل مناطق محددة لأغرا�ض �إدارية وخدماتية و�سيا�سية.

حازم عمر

بلدية دير الغ�صون

ت�ص ��در التق�سيم ��ات الإداري ��ة بقانون ع ��ن المجال�س النيابي ��ة التي تحدد �أق�س ��ام الدولة ح ��دوده بفع ��ل العوامل الطبيعي ��ة �أو الب�شرية الت ��ي ت�ضع حدوده بن ��ا ًء على اعتبارات
وحددوها .ورثت ال�سلطة الفل�سطينية ما هو موجود من تق�سيمات ب�شكل كبير عن �سلطات �سيا�سي ��ة �أو �إداري ��ة5،وال يك ��ون ع ��ادة للإقليم �شخ�صي ��ة اعتبارية ويخ�ض ��ع تق�سيمه
�سابق ��ة ،وم ��ا �أحدثته م ��ن �إ�ضافة بع� ��ض المحافظ ��ات �أو تقلي�ص حدود �أخ ��رى 1لم يكن لالعتبارات الزراعية وال�صناعية واالجتماعية والعرقية.6
بت�شريع ،وهذا خالف ما �أ ّكده عبد الكريم �سدر الوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون الهيئات المحلية
�سابق� � ًا في وزارة الحكم المحلي في مقابلة معه ،2بينما ورد في م�شروع د�ستور فل�سطين،
�أن الت�شكي�ل�ات الإداري ��ة م ��ن اخت�صا� ��ص مجل�س ال ��وزراء ح�سب الم ��ادة ( )144منه،3
ونواح،
تكون المحافظة جزء ًا جغرافي ًا من الإقليم ،وتحدد حدودها وما فيها من مدن وقرى ٍ
ً
ا�ستنادا �إل ��ى القانون الأ�سا�سي في المادة رقم ( )85والتي بينت �أن التق�سيمات الإدارية �أو غيره ��ا من التجمعات بقوانين ت�صدر عن المجال� ��س النيابية والقوانين الأخرى واللوائح
وتحدي ��د اخت�صا�صاتها ،وحدودها �سينظم ��ه قانون خا�ص ،وهذا ل ��م ي�صدره
الت�شريعي المو�ضحة لمراك ��ز المحافظات ،ويتر�أ�س المحافظة محافظ ،ويكون ممث ًال للرئي�س كما هو
4
معه
لقاء
الحق ًا ح�سب ما �صرح به ع�ضو المجل�س الت�شريعي عبد الرحمن زيدان في
.
الحال في فل�سطين وفي كثير من الدول المركزية .بينما في فرن�سا مث ًال يتم تعيينه من قبل
مجل�س الوزراء ،7وكذلك الحال في لبنان .8وتعد المحافظة �أعلى م�ستوى في الهيكل الإداري
في التق�سيمات الإدارية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 9،والمحافظ يُع ّين بقرار من الرئي�س
وع ��ادة م ��ا تختل ��ف التق�سيم ��ات وت�سمياته ��ا من بل ��د لآخ ��ر ،ولكنها ف ��ي الغالب ويق�س ��م الق�س ��م �أمامه ويكون �أعلى �سلطة ف ��ي حدود المحافظة ،وه ��و الم�س�ؤول عن تطبيق
10
تك ��ون �أقالي ��م ومحافظات ونواحي وم ��دن وقرى ،نتعرف هنا عل ��ى تعريفات لهذه ال�سيا�سة العامة في المحافظة ،وله وظيفة ال�ضبطية الق�ضائية.
التق�سيمات ب�صورة مخت�صرة:

المحافظة

مفاهيم في التق�سيمات
الإقليم

المدينة

ال يعرف تحديد ًا متى �أن�شئت المدن� ،إ ّال �أن ذكرها قديم قدم التاريخ وقدم الح�ضارات.
تلج�أ دول عديدة في تق�سيم �أرا�ضيها �إلى �أقاليم وخا�صة تلك الوا�سعة جغرافيا منها ،ظهرت مث ًال المدن اليونانية ،ومدن ح�ضارات ال�صينيين والمايا ،و�أتى القر�آن الكريم
كنوع من ت�سهيل ال�سيطرة عليها و�ضمان توزيع الموارد ،و�إدارة التنمية ب�شكل عادل ،عل ��ى ذكره ��ا .ووا�ضح من ال�سي ��رة التاريخية �أنه ��ا كانت تت�شكل م ��ن م�ساكن ومراكز
وي�شم ��ل الإقليم مجموعة م ��ن المحافظات ويكون له �صفات ممي ��زة تميزه عن غيره عامة ،وت�شهد ن�شاطات اقت�صادية وثقافية و�سيا�سية واجتماعية كثيرة.
م ��ن الأقاليم الأخ ��رى .ومن هنا نتوافق مع تعريف الإقلي ��م ،كما ورد للكاتب «محمد
خمي� ��س» ب�أنه رقعة من الأر�ض لها �سماتها و�صفاتها المميزة عن غيرها ،وقد تتحدد
	1الهيئة الم�ستقلة لحقوق المواطن فل�سطين ،التنظيم االداري في فل�سطين� ،ص (.)38
 2عبد الكريم �سدر ،مقابلة �شخ�صية.)2013-9-27( ،
3
�أظه ��ر د�ست ��ور دول ��ة فل�سطي ��ن ،راب ��ط �إلكترون ��ي http://www.plc.gov.ps/nenu_plc/
arab/files/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%
D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9%20
% D8% A7% D9% 84% D9% 81% D9% 84% D8% B3% D8% B7% D9% 8 A % D
9%86%D9%8A%D8%A9/0/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8
%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%84
%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%20-%20%D9%85%D8%B4%D8
%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%
D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
%D8%A9.htm

4

زيدان ،عبد الرحمن ،ع�ضو مجل�س ت�شريعي ،لقاء خا�ص مع الباحث.)2013-10-30(،

	5الزك ��ة ،محم ��د خمي�س ،التخطي ��ط الإقليم ��ي و�أبع ��اده الجغرافي ��ة،ط( ،)3اال�سكندرية ،دار
المعرفة الجامعية� ،)1991( :ص (.)25
 6بدر �شهاب�،إبراهي ��م ،معجم م�صطلحات الإدارة العامة ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة للطباعة والن�شر،
بيروت )1998( ،م �ص(.)370
	7الهيئ ��ة الم�ستقل ��ة لحقوق المواط ��ن فل�سطين ،التنظي ��م الإداري في فل�سطي ��ن ،مرجع �سابق،
�ص(.)25
� 8أُنظ ��ر موقع �إلكتروني ،مرك ��ز المعلومات للتنمي ��ة المحلية� ،شوه ��د ( ،)2012/12/11رابط
�إلكتروني http://www.localiban.org/spip.php?rubrique388
 9جه ��از الإح�صاء المرك ��زي الفل�سطيني ،كتاب محافظة قلقيلي ��ة الإح�صائي ال�سنوي (� ،)2آب
(� ،)2010ص(.)25
	10الهيئة الم�ستقلة لحقوق المواطن فل�سطين ،التنظيم الإداري في فل�سطين ،مرجع �سابق� ،ص (.)62
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توجهات وعالقات

الأ�سباب والمحددات التي ت�ؤثر على
التق�سيم الإداري

ف ��ي مجال الأنثروبولوجياهن ��اك نوعان من التعاريف للمدين ��ة ،باالعتماد على
خا�صتي ��ن مهمتين للمدن وهما :التعري ��ف ال�سكاني والذي يعتمد على فكرة ب�أن
المدن هي عبارة عن �أماكن تجمع العديد من النا�س ،والتعريف الوظيفي الذي
للتق�سيم الإداري �أ�سباب ودوافع عدة وهي تتلخ�ص بالآتي:
ينطلق من فكرة ب�أن المدن لديها ت�أثيرها الخا�ص على محيطها.11
يت�ض ��ح وف ��ق التعري ��ف الأول �أن مفه ��وم المدين ��ة يعتم ��د على مق ��دار التجمع المحدد ال�سيا�سي:
ال�سكان ��ي ،وبالتالي ف�إن ع ��دد ال�سكان هو الذي يقرر �أن ه ��ذا التجمع مدينة �أو ق ��د يك ��ون المح ��دد ال�سيا�سي م ��ن �أهم المح ��ددات التي تدف ��ع الدول �إل ��ى �إجراء
غيره ��ا ،بينما في التعريف الثاني ف�إن ت�أثير المكان م ��ن النواحي ال�سيا�سية �أو التق�سيم ��ات الإداري ��ة بطريق ��ة معينة ،فتق�سم ال ��دول �إلى �أقالي ��م وواليات وح�ضر
وري ��ف وقرى وم ��دن ،يخ�ضع التق�سي ��م الإداري لكثير م ��ن االعتب ��ارات ال�سيا�سية
الدينية �أو االقت�صادية هو الذي يحدد �أن يكون التجمع مدينة �أو ال.
ف ��ي كثير من الأحي ��ان ،وهذا يت�ضح في مناطق كثيرة ومن ��ذ القدم ،ففي فل�سطين
وق ��د �صاغ لوي�س وي ��رث ( )Louis Wirthع ��ام ( )1938تعريف ًا للمدينة ي�شمل عل ��ى �سبيل المثال ،قررت الدولة العثمانية و�ض ��ع القد�س تحت �إدارة الباب العالي
بع� ��ض الخ�صائ�ص للم ��دن ،يرتكز على �أمور معينة ح ��ول التح�ضر وطرق الحياة ،مبا�ش ��رة ،15وهو ما الح ��ق التق�سيمات الإدارية في فل�سطين حت ��ى يومنا هذا .وهو
�إذ �أنّ المدينة ح�سب ما يرى (ويرث) ُتع ّرف بناء على �أربع خ�صائ�ص �أ�سا�سية :12ذات الدافع الذي ق�سمت عليه ليبيا �إلى ثالثة �أقاليم ،وال�سبب نف�سه الذي قام عليه
•الديموم ��ة :وق�صد بها ديموم ��ة الموقع ب�أن ال يك ��ون التجمع لظرف طارئ التق�سيم في ال�سودان .وكثير ًا ما ت�شكو المعار�ضات في الدول� ،أن التق�سيم الإداري
وتوزي ��ع الدوائر ي�أتي لخدمة فئ ��ة معينة دون �أخرى ،مما يمكنها من ال�سيطرة على
�أو متنقل.
الحياة ال�سيا�سية عبر التالعب بتوزيع المقاعد عبر حدود الدوائر وتق�سيماتها.
•عدد ال�سكان المرتفع� :أن يحوي التجمع عدد ًا كبير ًا من ال�سكان في حدوده.
المحدد الجغرافي:
•كثافة ال�سكان العالية :ب�أن يكون ن�سبة ال�سكان لوحدة الم�ساحة كبيرة.
•التنوع ال�سكاني :تنوع ال�سكان و�ضع ��ف الع�شائرية وتنوع المهن لل�سكان في كثي ��ر ًا ما يتب ��ع التق�سيم الإداري لل ��دول الطبيعة الجغرافية ،م ��ن حيث ات�ساعها
وطبيع ��ة الأر�ض بي ��ن الجبلية وال�سهلي ��ة والنهرية16،وقد ن�ش� ��أت بع�ض التجمعات
نطاق التجمع.
الح�ضرية حول الم�ضايق والأنهار مثل التجمع حول جزيرة م�سينا (Miessina
13
كما تعرف على �أنها تجمع ح�ضري ذو كثافة �سكانية ولها �أهمية معينة .
ف ��ي �صقيلية في �إيطاليا ،حيث بلغ عدد ال�سكان ف ��ي هذا التجمع �أكثر من ن�صف
ورغم ما تعك�سه التعاريف ال�سابقة من �شمولية �إ ّال �إن فيها تركيز �أكثر على الناحية مليون في عام ،17)1988 /والحالة الم�صرية تعبر ب�شكل كبير عن هذا التق�سيم،
ال�سكانية ،وهذا ما ُيعتمد �أكثر في الع�صر الحديث .ويرى الباحث �أن المدينة هي وهذا يبدو وا�ضح ًا �أي�ض ًا في اليمن والمملكة العربية ال�سعودية.
تجمعات ح�ضرية تجمع ما قاله (ويرث) من ديمومة و�سكان وكثافة وتنوع �سكاني،
المحدد ال�سكاني:
لكن في كثير من الأحيان تتخطاها للموقع والت�أثير والجانب ال�سيا�سي.
تعد الكثافة ال�سكانية من �أهم المحددات للتق�سيمات الإدارية ،وتحديد الأقاليم
وتحدي ��د نوع التجمع �إذا م ��ا كان قرية �أم مدينة ،وت�ضع كثي ��ر من الدول معيار
ال�سكان كمقيا�س رئي�سي للقيا�س� ،إن كان التجمع ينطبق عليه موا�صفات القرية
ً
القرى ه ��ي �إحدى �أنواع التجمع ��ات الح�ضرية ،وهي غالب� �ا تقع في الريف �أو المدين ��ة .ويعرفه البع�ض بالإقليم الب�شري �إ�شارة �إلى تدخل الإن�سان بتحديد
وت�شكل الغالبية الكبرى م ��ن الم�ساحات الم�أهولة في الدول .وتمتاز القرى حدوده� ،سواء بو�ضع الحدود �أو اعتبار ال�سكان المعيار في تحديد الحدود18،ويرى
بعدة ميزات �أهمها �صغر الم�ساحة الم�أهولة ،و�صالت القربى بين �سكانها ،الباح ��ث �أن هذا المحدد قد يكون الأكثر عدالة للتق�سيم الإداري� ،إذا ما �أرادت
والطبيع ��ة الزراعية للتجم ��ع ،علم ًا �أن بع�ض القرى يمك ��ن �أن تنمو لت�صبح الدول �أن تقيم مجتمع ًا مدني ًا ال يتميز به العرق والطائفة.
�أكب ��ر من قري ��ة ،وب�ص ��ورة عامة ف� ��إن مفهوم القري ��ة هي :تجم ��ع �سكاني
يعي� ��ش في ��ه عدد قليل م ��ن ال�س ��كان يقدرها البع� ��ض بين المئ ��ات وع�شرة المحدد االقت�صادي:
�آالف ،وي�شتغ ��ل معظ ��م �سكانه بالزراعة ،وق ��د يكون امتداده ��م من قبيلة يعد المحدد االقت�صادي من المحددات الهامة في التق�سيمات الإدارية ،وينطلق
واحدة14.وف ��ي فل�سطين تعد الق ��رى هيئات محلية يديره ��ا مجل�س قروي ،م ��ن دافع �ضم ��ان ال�سيطرة على الم ��وارد وتوزيعها وا�ستغالله ��ا وتوزيع العمالة
ومعظم الهيئات المحلية الفل�سطينية هي مجال�س قروية.

القرية

15

11

American Anthropologist 91:454-461. Smith, Michael E. 1989 Cities,
Towns, and Urbanism: Comment on Sanders and Webster. American
Anthropologist 91:454-461

	12المرجع ال�سابق
13

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
%D8%A9

14

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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�أنظرويكبيدياhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B:
5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D
9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
%D9%8A%D9%81

	16الزك ��ة ،محمد خمي�س ،التخطيط الإقليمي و�أبعاده الجغرافية،ط( ،)3مرجع �سابق� ،ص
(.)27
� 17إ�سماعي ��ل �أحمد ،علي ،درا�سة ف ��ي جغرافية المدن،ط( ،)4القاهرة ،دار الثقافة للن�شر
والتوزيع� ،)1988( :ص (.)125
	18الزك ��ة ،محمد خمي�س ،التخطيط الإقليمي و�أبعاده الجغرافية،ط( ،)3مرجع �سابق� ،ص
(.)27
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فيه ��ا ،حت ��ى �أن المغرب ي�سم ��ي تق�سيمات ��ه الإداري ��ة ب�أ�سماء
عمالية ويق�سمه �إلى (جهة اقت�صادي) و (عمالة) و(با�شوية)
وغيرها من الم�سميات المرتبطة ارتباط ًا اقت�صادي ًا.19
المحدد اال�ستراتيجي الع�سكري:
�سعي ال ��دول لل�سيط ��رة والتحكم والحفاظ عل ��ى اال�ستقاللية
والهيب ��ة ،كان وم ��ا زال عل ��ى ر�أ� ��س االعتبارات ف ��ي التق�سيم
الإداري ،فرغ ��م �إعالن الدول �أن عام ��ل التنمية هو ما يدفعها
للتق�سي ��م لك ��ن ف ��ي كثي ��ر من الأحي ��ان يب ��رز العام ��ل الأمني
واال�ستراتيج ��ي خلف التق�سيم ��ات الإدارية ،و�سب ��ق �أن �أ�شرنا
للتق�سي ��م ف ��ي فل�سطين في كثير م ��ن مراحله كمث ��ال ،كما �أن
�سع ��ي كثير من الحكام لتثبي ��ت �أركان الحكم �أوجد تق�سيمات
�إداري ��ة يكون �أ�سا�سها �أمني ًا ا�ستراتيجي ًا وهذا يبدو وا�ضح ًا في
20
المثال اليمني منذ الحكم التركي وحتى النظام الحالي.
المحدد الطائفي والإثني:
عندم ��ا ت�ضعف الدول وتق ��وى فيها النزاع ��ات الإثنية والأقليات
الطائفي ��ة ف� ��إن الأقلي ��ات تتقوقع ف ��ي �أماكن مح ��ددة ومتقاربة
تفر� ��ض عل ��ى الدولة واقع ًا خا�ص� � ًا ،ولعل النظر �إل ��ى العراق في
ه ��ذه الأيام ي�صور ب�شكل كبير هذا الواقع� ،إذ قامت التق�سيمات
الإداري ��ة لتراع ��ي ه ��ذا الأم ��ر ب�ش ��كل كبي ��ر ،حيث ت ��م تق�سيم
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ك�إقليم ت�سود في ��ه عرقية الك ��رد ،وتم تق�سيم
المحافظ ��ات الأخرى عل ��ى �أ�سا�س ديني بي ��ن الطوائف وخا�صة
ال�سني ��ة وال�شيعية ،فر�ضت ه ��ذه التقا�سيمات نف�سه ��ا �أي�ض ًا في
لبن ��ان ب�شكل كبير ،وحت ��ى �أنّ توزيع المقاعد النيابية في العراق
ولبن ��ان والجزائ ��ر والمغ ��رب ،ي�أخ ��ذ بالح�سبان �إل ��ى حد كبير
التوزي ��ع الطائفي ،وبالتالي ف� ��إن حدود الأقالي ��م والمحافظات
تت�أثر ب�شكل كبير بالمحدد الطائفي والإثني.
وي�ض ��اف له ��ذا المح ��دد البع ��د الدين ��ي والثقاف ��ي� ،إذ �أولت
كثي ��ر م ��ن ال ��دول ومن ��ذ الق ��دم الأماك ��ن المقد�س ��ة و�ضعية
خا�ص ��ة وتعامل ��ت معها ب�ش ��كل خا�ص ،وهذا م ��ا نالحظه عند
ن�ش� ��أت المدن ف ��ي ح�ضارة الماي ��ا القديم ��ة �إذ �أ�صبحت هذه
المراك ��ز الدينية مراكز للتجمع ��ات الح�ضرية و�أماكن النفوذ
ال�سيا�سية 21،وين�سحب ذلك ب�شكل كبير على مراكز الح�ضارة
ف ��ي ال�ش ��رق الأو�سط ،في مك ��ة المكرمة والقد� ��س وبيت لحم
وغيرها من المدن.
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ً
�شهد حفل الإعالن عن �أ�سم ��اء الفائزين بجائزة
ال�صحفي �صديق الحكم المحلي للعام (،)2013
ال ��ذي يقام للع ��ام الثالث على التوال ��ي ،بالتعاون
م ��ع نقاب ��ة ال�صحفيين الفل�سطيني ��ن ،وبدعم من
برنامج تطوير الحك ��م المحلي والمجتمع المدني
(� )GIZإقب ��ا ًال ملحوظ ًا في الم�شاركة والتناف�س،
حيث وقع للم�شاركة في الم�سابقة (� )208صحفي
للع ��ام ( ،)2013مقارنة مع الع ��ام ( )2012التي
وقع فيها (� )107صحفيين ،وقدمت للتناف�س هذا
الع ��ام ( )133مادة �صحفية ،والذي �شهد ازدياد ًا
ملحوظ� � ًا ع ��ن الع ��ام ( )2012ال ��ذي قدمت فيه
( )38مادة �صحفية متناف�سة.

ً

ر�أفت دراو�شة

العالقات العامة والإعالم

كم ��ا و�شهد الحفل �إبداع متجدد من الناحية الإخراجية للحف ��ل الذي بدت فقراته �أقرب للغة
التي يفهمها ال�صحفيين ،فا�ستبدلت الكلمات باللقاء الحواري مع كل من وزير الحكم المحلي
د� .سائ ��د الكون ��ي ،ونقيب ال�صحفيين الفل�سطينين د .عبد النا�ص ��ر النجار ،وممثلة جمهورية
�ألماني ��ا االتحادي ��ة لدى دولة فل�سطي ��ن ال�سيدة بربرا وولف ،وتخلل الحف ��ل عدد من التقارير
ال�صحفية التي تتحدث عن الجائزة ومخرجاتها.
والجائ ��زة الت ��ي هدفت �إلى تعمي ��ق ال�صورة المعرفية ع ��ن قطاع الحكم المحل ��ي في الو�سط
الإعالم ��ي ،وخل ��ق �صورة ذهني ��ة حقيقية عن قطاع الحك ��م المحلي في �أو�س ��اط النا�س،تقام
�سنوي� � ًا وتمنح لكافة قطاعات الإعالم (المطبوع ،والمرئ ��ي ،والم�سموع ،وال�صور) وفق ثالث
جوائز تمنح للفائزين لكل منها.
ه ��ذا العام� ،أقامت ال ��وزارة حفل الإعالن عن �أ�سماء الفائزين بالجائزة في العا�شر من �آذار،
بح�ض ��ور كل م ��ن المذكورين �أعاله� ،إ�ضاف ��ة �إلى نائب رئي�س جامعة النج ��اح الوطنية لل�ش�ؤون
الأكاديمية �أ.د �سامي جبر ،ومدير برنامج الحكم المحلي والمجتمع المدني (� )GIZأولريت�ش
نيت�شكه ،وممثلي ��ن عن الم�ؤ�س�سات الإعالمية ،وعدد كبير م ��ن ال�صحفيين ،وطلبة ال�صحافة
والإعالم في كافة الجامعات الفل�سطينية الم�شاركين في دورة التحقيقات اال�ستق�صائية التي
تعد �إحدى مخرجات الجائزة.
وتعزي ��ز ًا للنزاه ��ة وال�شفافية �أ�ص ��درت الإدارة العامة للعالقات العام ��ة والإعالم في الوزارة
م�ؤ�ش ��ر ًا �إعالمي� � ًا تم العمل عليه ب�ش ��كل يومي طيلة العام الما�ض ��ي( ،)2013ك�أحد مخرجات
الجائ ��زة ،حي ��ث �أظه ��ر �أن تغطية �أخب ��ار وفعاليات ال ��وزارة وقط ��اع الحكم المحل ��ي و�صلت
�إل ��ى ( )4051م ��ادة �صحفية �شامل ��ة لكل من (الأخب ��ار ،والتقارير ،والتحقيق ��ات ،والبيانات
ال�صحفية ،والمقابالت ،والتحيلالت الإخبارية ،والمقاالت).
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توجهات وعالقات
ال�صحاف ��ة في تعريف المواطني ��ن بمهام وم�س�ؤليات الهيئ ��ات المحلية ،م�ؤكد ًة
على �أهمية ا�ستقاللية ال�صحافة في �ألمانيا وكذلك في فل�سطين.
وم ��ن منطلق تو�سيع �آفاق الم�شاركة المجتمعي ��ة وم�شاركة الم�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلي ��ة والجامع ��ات الفل�سطينية ف ��ي خدمة قط ��اع الحكم المحل ��ي ،وك�أحد
مخرجات الجائ ��زة ،وقعت الوزارة مذكرة تفاهم م ��ع جامعة النجاح الوطنية،
وبرنام ��ج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدن ��ي ( ،)GIZبخ�صو�ص تو�سيع
�آف ��اق التعاون الم�شت ��رك بينهما وخا�صة في ق�ضايا الحك ��م المحلي ،وتعد هذه
المذكرة كبادرة للتوقيع مع باقي الجامعات الفل�سطينية.

وق ��ال وزير الحكم المحل ��ي د� .سائد الكوني خالل الحفل �إن هذه الجائزة ت�ؤكد
عمق العالقة الت�شاركية التي تجمع بين الوزارة ونقابة ال�صحفيين الفل�سطينين،
و�أهمية ال�صحافة ودورها في نقل ال�صورة الحقيقية و�إي�صالها بكل م�صداقية،
و�أن ه ��ذه ال�شراكة الم�ستمرة من �ش�أنه ��ا خدمة قطاع الحكم المحلي من خالل
تناول ق�ضاياه بتخ�ص�صية �أكبر ،كون ال�صحفي هو الأقدر على التقاط الق�ضايا
والموا�ضيع التي ت�ساعد في بناء هذا القطاع على �أف�ضل ما يكون.
و�أ�ش ��ار الكون ��ي �إلى �أن ا�ستم ��رار هذه الجائ ��زة للعام الثالث عل ��ى التوالي يدل
على نج ��اح هذه التجربة الفريدة من نوعها على م�ست ��وى الم�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلي ��ة ،و�أن ازدياد عدد ال�صحفيي ��ن الم�شاركين في هذه الجائزة خير دليل
على مدى م�صداقية الجائزة.
وم ��ن جهته� ،أك ��د النجار عل ��ى �أهمية هذه الجائ ��زة التي ت�شكل تطبيق� � ًا عملي ًا
للتع ��اون الم�شت ��رك والفاع ��ل بي ��ن الم�ؤ�س�سة الر�سمي ��ة وال�سلط ��ة الرابعة ،و�أن
وزارة الحك ��م المحلي �سباقة في التعاون مع ال�صحفيين كافة ،حيث �أنه لم يرد
�أي �شك ��وى للنقابة م ��ن قبل ال�صحفيين عل ��ى دور الوزارة ف ��ي ت�سهيل الو�صول
للمعلومات التي يحتاجونها.
و�أ�ض ��اف النجار �إن فكرة الجائزة تق�ض ��ي ب�إيجاد �صحفي متخ�ص�ص في قطاع
الحك ��م المحلي ،وفق مقولة �صديقك من �صدق ��ك بمو�ضوعية �سواء بال�سلب �أم
بالإيج ��اب لق�ضايا هذا القط ��اع ،والذي يعبر عن م�صداقي ��ة الجائزة بحيث ال
تقت�ص ��ر الم�شاركة على الم ��واد الإعالمية التي ت�شير بالإيج ��اب لقطاع الحكم
المحل ��ي بل تت�س ��ع لتت�شمل النواحي ال�سلبي ��ة �أي�ض ًا ،وهذه الجائ ��زة �أدت لتطور
تناول ق�ضايا الحك ��م المحلي ،حيث ( )%50من �أخبار الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية
عن قطاع الحكم المحلي.
وم ��ن ناحيته ��ا ،عبرت ممثلة جمهوري ��ة �ألمانيا االتحادية ع ��ن �أهمية الجائزة،
خا�ص ��ة تعزيز ال�شفافية في ط ��رح ق�ضايا الحكم المحلي ،وه ��و الدور الم�شابه
لل�صحاف ��ة في �ألماني ��ا ،والتي تعمل على تزويد المواطني ��ن بالمعلومات وب�شكل
�أ�سا�س ��ي ق�ضاي ��ا الحك ��م المحل ��ي ،الأم ��ر الذي ي� ��ؤدي �إل ��ى تعزي ��ز ال�شفافية
والم�ساءل ��ة المجتمعي ��ة ،م�شير ًة في الوق ��ت ذاته �إلى �أهمية ال ��دور الذي تلعبه
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و�أعلنت لج ��ان التحكيم الخا�صة بالمواد الم�شارك ��ة بالجائزة �أ�سماء الفائزين
ع ��ن كل فئة ،حيث �أعلنت لجنة التحكيم عن فئ ��ة الإعالم المرئي والتي �ضمت
كل م ��ن الناطق با�س ��م الحكوم ��ة الفل�سطينية ومدير مركز الإع�ل�ام الحكومي
د� .إيه ��اب ب�سي�سو ،وم�ساعد بح ��ث وتدري�س في جامعة النج ��اح الوطنية ه�شام
عي ��روط ،ومن�سق الج ��ودة في مركز تطوي ��ر الإعالم بجامع ��ة بيرزيت الأ�ستاذ
عم ��اد الأ�صفر �أ�سم ��اء الفائزين الثالث ��ة بالجائزة ،حيث ح�ص ��ل على المرتبة
الأول ��ى ال�صحفي معت�صم العويوي م ��ن تلفزيون فل�سطين عن تقريره (الطاقة
ال�شم�سي ��ة ف ��ي منطقة الخلي ��ل) ،والمرتبة الثانية من ن�صي ��ب ال�صحفي عميد
�شح ��ادة من وكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا) عن ق�صته الم�صورة (كمائن على
الطريق)� ،أما المرتبة الثالثة فمن ن�صيب ال�صحفية خلود العفيفي من تلفزيون
فل�سطين وبرنامجها (نف�ض الغبار -النفايات).
وع���ن فئة الإع�ل�ام الم�سموع� ،أعلنت لجن���ة التحكيم الخا�ص���ة بها وهم
ع�ضو نقابة ال�صحفيين و�أ�ست���اذ ال�صحافة الإذاعية في جامعة بيرزيت
نبه���ان خري�ش���ة ،ومدير عام �شبك���ة �أجيال الأ�ستاذ ولي���د ن�صار ،ومدير
�شركة دوزان للإنتاج التلفزيوني ومقدم برنامج مع النا�س في راديو راية
الأ�ستاذ �إيهاب الجريري� ،أ�سماء الفائزين الثالثة وهم ال�صحفية روزان
نم���ر عل���ي �أبو زنط من تلفزي���ون فل�سطين عن برنامجه���ا مياه ولكن في
قريتي -عين �سيني���ا وجفنا ،والمرتبة الثانية لل�صحفي �أحمد الهيجاوي
من راديو ف���رح عن برنامجه نب�ض المواطن – الم�ساءلة المجتمعية في
هيئ���ات الحكم المحلي ،وفاز بالجائزة الثالث���ة ال�صحفية �سحر الترتير

توجهات وعالقات
م���ن �إذاع���ة موطني (ع���دة ق�ضايا ج���ول ال�شفافي���ة والنزاه���ة في بلدة
بيتوني���ا) والثالثة مكرر عن نف�س الجائزة ال�صحفية وجدان دهيدي من
راديو نا�س – جنين ،عن الم�ساءلة المجتمعية.
وع���ن فئة الإعالم المكتوب والتي �ضم���ت لجنة التحكيم الخا�صة بها كل
من الأ�ستاذ المحا�ضر ف���ي جامعة بيرزيت د .ن�ش�أت الأقط�ش ،والأ�ستاذ
المحا�ض���ر ف���ي جامعة النج���اح الوطني���ة �أيمن الم�ص���ري ،ونائب مدير
التحري���ر ف���ي جريدة القد����س الأ�ستاذ محم���د �أبو لب���دة� ،أعلنت اللجنة
ع���ن �أ�سماء الفائزين وهم ال�صحفي ب�ش���ار �ضراغمة من جريدة الحياة
الجدي���دة عن تحقيق���ه جماعين قتلت نف����س ،والجائ���زة الثانية ذهبت
�إل���ى ال�صحف���ي بالل غي���ث من وكال���ة الأنب���اء الفل�سطيني���ة (وفا) عن
تحقيق���ه )20( /طف ً
ال مه���دد بالتراب القادم من ال�سم���اء في رام اهلل
ب�سب���ب حديق���ة مطلة على ال�ساح���ل� ،أما المرتبة الثالث���ة فقد فازت بها
ال�صحفية ر�شا حرز اهلل من وكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا)عن تحقيها
المعن���ون )15( /عام ًا وقريت���ا جفنا وعين �سينيا تعي�ش���ان كارثة بيئية،
والثالث���ة مكرر ح�صل عليها ال�صحفي ب�سام �أب���و الرب من وكالة الأنباء
الفل�سطيني���ة (وفا)عن تحقيقه /مواقف ع���دادات المركبات جباية بال
قانون ...وجه���ل المواطن بالأنطمة ،والثالثة �أي�ض ًا مكرر ال�صحفي ف�ؤاد
فهم���ي جبارين من راديو الظاهري���ة عن تقريره �صوت المواطن وميزان
المجل�س البلدي الفل�سطيني في الم�ساءلة المجتمعية.
وعن فئة الت�صوير والتي �ضمت لجنة التحكيم الخا�صة بها كل من الم�صور
ال�صحف ��ي عبا� ��س المومن ��ي م�ص ��ور وكالة الأنب ��اء الفرن�سي ��ة (،)AFP
والم�ص ��ور ال�صحفي ع�ل�اء بدارن ��ة م�ص ��ور الوكالة الأوروبي ��ة ()EPA
ومدر� ��س الت�صوير في جامعة بيرزيت ،والم�صور ال�صحفي ومن�سق وحدة
الت�صوير ال�صحفي في جامعة النجاح الوطنية ر�شيد لفداوي ،حيث �أعلنت
اللجنة �أ�سماء الفائزين الثالثة وهم الم�صور ال�صحفي ع�صام الريماوي
بالجائ ��زة الأول ��ى من جريدة الحياة و�صورته حف ��رة و�سط الطريق بدون
�أي ا�ش ��ارة �أعمال على الطريق ،وح�صلت عل ��ى المرتبة الثانية ال�صحفية
�آالء مروح بني ف�ضل من راديو كل النا�س و�صورتها حول ك�سارات جماعين
ال ت� ��ؤذي ال�س ��كان ب�ضجيجه ��ا فقط ،والمرتب ��ة الثالثة كان ��ت من ن�صيب
ال�صحف ��ي عاطف دغل�س من الجزيرة ن ��ت و�صورته الفائزة لطالبات من
مدر�س ��ة �إناث قرية برق ��ة �شمال نابل� ��س يجل�سن على مقع ��د �أ�سمنتي في
متنزه الم�سعودية الذي يخطره االحتالل بالهدم.
وب�ش���كل ر�سم���ي اعتمدت ال���وزارة جائزة خا�ص���ة بطلب���ة ال�صحافة في
الجامع���ات الفل�سطينية وكانت الجائزة الأولى من ن�صيب غيداء النجار
الطالبة ف���ي كلية الإعالم بجامعة النجاح الوطني���ة ،ومادتها ال�صحفية
المعنون���ة (مر عام على �سب���ات الإجراءات الوقائية – مليون ومائة �ألف
دوالر تطرد الموت من ال�ضيافة في عنبتا)� ،أما المرتبة الثانية فح�صلت
عليه���ا �إيمان فقه���ا الطالبة في كلي���ة الإعالم بجامعة النج���اح الوطنية
وتحقيقه���ا المعن���ون �أكث���ر م���ن (� )20سن���ة عل���ى النزيف وال���رد واحد
(التموي���ل ال يكفي)  ...الإ�سكندرون�...سمك ب���دل بعو�ض ورائحة تذكر
بالموت� ،أما الجائزة الثالثة فكانت من ن�صيب الطالب في كلية الإعالم
بجامعة النجاح الوطنية محم���د كراكرة ومادته المعنونة ب جلجيليا...

خم�سة �أ�ضعاف �أهلها في المهجر.
وم����ن منطل����ق من ال ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل ،كرم����ت الوزارة عدد ًا من
الم�ؤ�س�س����ات الإعالمية لدوره����ا في خدمة ق�ضايا قط����اع الحكم المحلي
وت�سليط ال�ضوء عليها في تغطيتها الإعالمية اليومية ،حيث كرمت جريدة
القد�����س لكونها �أكثر م����ن ين�شر الأخبار والمعلوم����ات عن القطاع وح�سب
م����ا �أظهره الم�ؤ�شر الإعالمي ،حيث و�ص����ل حجم تغطيتها لق�ضايا الحكم
المحل����ي �إلى ( )1623مادة �صحفية ،وجاءت جري����دة الأيام في المرتبة
الثانية ( ،)1345والحياة الجديدة ثالث ًا ( )1083مادة �صحفية .وكذلك
كرم����ت ك ً
ال من (تلفزي����ون فل�سطين ،و�إذاع����ة �صوت فل�سطي����ن ،و�إذاعة
�أجي����ال ،و�إذاعة راية ،و�إذاعة موطني ،و�إذاعة ن�ساء  ،FMووكالة الأنباء
الفل�سطينية – وفا ،ووكالة مع ًا) في حين كرمت �أي�ض ًا جميع الحكام.
كم���ا وزع �شه���ادات عل���ى مجموعة م���ن طلب���ة ال�صحاف���ة والإعالم في
الجامع���ات الفل�سطينية الم�شاركين ف���ي دورة التحقيقات اال�ستق�صائية
التي �أجريت خالل العام الما�ضي ك�إحدى مخرجات الجائزة.
وتوثيق� � ًا لمخرج ��ات الجائ ��زة �سيت ��م طباع ��ة كتيب يحت ��وي عل ��ى المواد
الإعالمي ��ة الفائ ��زة بالجائ ��زة ،وعم ��ل ( )CDللإع�ل�ام المرئ ��ي و�آخ ��ر
للم�سم ��وع من الم ��واد الفائزة� ،إ�ضافة �إلى طباعة كتي ��ب لأهم ال�صور التي
�شارك ��ت بالم�سابق ��ة ،وعمل معر� ��ض لتلك ال�صور وتدوي ��ره بالمحافظات،
�إلى جان ��ب و�ضع �أ�صحاب القرار في �صورة المع�ضالت التي �أثارتها المواد
الفائزة ،والعمل على �إن�شاء �شبكة ال�صحفي ال�صديق لقطاع الحكم المحلي
للفائزي ��ن والم�شاركين ف ��ي الجائ ��زة� ،إ�ضافة �إلى منت ��دى �شبابي لطالب
الإعالم في الجامعات الفل�سطينية الفائزين والم�شاركين بالجائزة.
والجائ���زة الأول���ى م���ن كل قطاع �إعالم���ي ،لعله���ا الأهم والت���ي �ستثري
الفائزي���ن بالجائزة معلوماتي ًا وتدريبي ًا ،من خ�ل�ال الم�شاركة في زيارة
خارجية لالطالع على التجربة الإعالمية لبلد يتم اختياره ،وذلك خالل
الأ�شهر القليلة التي تلي �إعالن �أ�سماء الفائزين بالجائزة.
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املهند�س جمال زيتاوي

مدير برنامج ( )GISفي الوزارة

بالع ��ودة �إلى الع ��ام ( )2002حين ب ��ادرت الإدارة العام ��ة للتخطيط والتنظيم
العمران ��ي ف ��ي وزارة الحكم المحل ��ي ،بتدري ��ب مهند�سيها وطاقمه ��ا في كافة
الدوائ ��ر والوح ��دات عل ��ى نظ ��ام ال (� )GISإنما كان ��ت ت�ست�ش ��رف الم�ستقبل
وترقب الأهمية التي �سيحظى بها هذا النظام ،بكونه التكنولوجيا الواعدة التي
�ستج�س ��ر الهوة بين ما اعت ��اده م�ستخدمو البيانات من ت�شظ ��ي معلوماتهم بين
ترجع فكرة الم�شروع بالأ�سا�س �إلى تحقيق عدد من الأهداف منها:
خرائط ورقية تارة وبيانات مجدولة ال ترتبط بما تمثله على الواقع من عنا�صر
•تزوي ��د الم�ستخدم النهائي ببرنامج �سهل ومبا�شر يتم من خالله الح�صول
مكانية على الأر�ض تارة �أخرى.
عل ��ى المعلوم ��ات المكانية ب�سهول ��ة ،مما يوف ��ر الجهد والوق ��ت والتكلفة،
وبالتالي �إعفاء الم�ستخدم النهائي م ��ن �ضرورة اكت�ساب مهارات وتقنيات
ثم ما كان للتدريب الذي تلقاه فريق من مهند�سي الدائرة في الدولة ال�صديقة
متع ��ددة للتعام ��ل م ��ع تكنولوجيا ال ( )GISفل ��م يعد م�ستخدم ��و النظام
فرن�س ��ا (� )2004/2003أثر بارز ف ��ي االطالع على تجارب البلدان التي قطعت
مطالبين بمهارات متخ�ص�صة في مجال الحا�سوب (� )ITأو ال (.)GIS
�شوط� � ًا كبي ��ر ًا في ه ��ذا المج ��ال ،واكت�س ��اب العديد م ��ن المه ��ارات والمعرفة
•يت ��م االت�ص ��ال بالنظ ��ام عب ��ر �شبك ��ة ال ��وزارة (الإنتران ��ت) دون الحاجة
المدعم ��ة بالتطبيق المبا�شر للنظام في كثير م ��ن القطاعات والأعمال ،ثم �إن
«لتنزيل» برمجيات على جهاز الم�ستخدم النهائي.
توا�صل الزي ��ارات للعديد م ��ن دول العالم مثل (الواليات المتح ��دة الأمريكية،
•يتي ��ح النظام الو�صول للمعلوم ��ات المكانية دون الحاج ��ة للعودة للخرائط
واليابان ،وبريطانيا ،والنم�سا ،وم�صر ،والأردن ،والإمارات العربية المتحدة)،
الورقية والملفات والبيانات المتناثرة.
مكن ��ت من بن ��اء ت�صور نا�ضج ومكتم ��ل للتطبيق الأمثل لنظ ��ام ال ( )GISبما
يتوافق مع خ�صو�صية وتعقيد وتحديات الواقع الفل�سطيني.
•يتم تحدي ��ث البيانات المتوفرة على النظام مركزي� � ًا ،مما ي�ضمن ح�صول
الم�ستخدم على البيانات المحدثة مبا�شرة ،وبهذا ف�إن ()TopBottom
هذا بالإ�ضافة لمبادرة الوزارة في عقد �سل�سلة من ور�شات العمل واللقاءات بين
�سيناري ��و ه ��و المنف ��ذ ق ��ي الوق ��ت الراه ��ن وال ��ذي يمك ��ن �أن يط ��ور ال
مختلف الم�ؤ�س�سات المحلية ،التي تبنت هذا النظام في �صلب عملها في مختلف
( ،)BottomTopخ�صو�ص� � ًا عن ��د االت�ص ��ال م ��ع البلدي ��ات التي لديها
القطاعات الحكومية والخا�صة والأكاديمية والأهلية ( ،)NGO’sكان له نتائج
قدرات في مجال ال (.)GIS
مثمرة عب ��ر تبادل الخبرات والأف ��كار والتطبيق الأمثل له ��ذه التكنولوجيا ،بما
•يمك ��ن النظام من تح�سين م�ستوى نوعية ودق ��ة البيانات باال�ستناد للتغذية
الخدمة
ي�سه ��ل العم ��ل ويمكن من الو�صول �إل ��ى المعلومات ب�سرعة ،مم ��ا يطور
ً
الراجعة ()Feedbackنظرا لت�شارك الجميع في الو�صول �إليها.
المقدمة للمواطن الذي هو بالأ�سا�س ب�ؤرة االهتمام والتركيز.
•ي�ساعد هذا النظ ��ام في تطوير البناء الم�ؤ�س�ساتي ،حيث يقل فيه االعتماد
على الفرد ،و�إنما على نظام محو�سب ال يت�سبب فيه غياب �أ�شخا�ص بعينهم
تقني� � ًا ف�إن ��ه نظر ًا الرتباط معظم البيانات التي تعنى به ��ا وزارة الحكم المحلي
توقف �سير العمل.
بالأر� ��ض ،وك ��ون المخططات الهيكلي ��ة ت�شكل الج ��زء الأكبر والأه ��م من هذه
•يعتبر النظام حا�ضن ��ة جيدة للمعلومات ،مما يبقيها م�صونة من التلف مع
البيان ��ات ،لما يترتب عليها من تنظيم للعالقة بي ��ن الإن�سان والمكان كون هذه
الأخ ��ذ بعين االعتبار الن�سخ االحتياطية التي يتم االحتفاظ بها للتمكن من
المخطط ��ات تبين اال�ستعماالت المح ��ددة لالرا�ضي من �سكن وتجاري وزراعي
ا�سترجاعه ��ا عند حدوث خل ��ل في النظام .يراعى االحتف ��اظ بهذه الن�سخ
و�صناع ��ي و�سياحي وغيره .وبو�صف الو�صول �إل ��ى مثل هذه البيانات والخرائط
ف ��ي �أماكن مختلفة لتبقى بعي ��دة عن الأخطار التي قد ت�صيب مكان بعينه،
والمخطط ��ات ركي ��زة �أ�سا�سية ت�سب ��ق القي ��ام بالتخطيط لأي م�ش ��روع ،وذلك
وتج ��در الإ�شارة هنا �إلى �أنه يمكن تعوي�ض جمي ��ع مكونات النظام الأخرى
ل�ض ��رورة ان�سجام طبيعة الم�شروع مع اال�ستخ ��دام المخ�ص�ص للأر�ض المنوي
م ��ن (� ،)Software/Hardwareأم ��ا البيانات ف� ��إن تلفها ي�ؤدي �إلى
تنفيذ الم�شروع عليها ،فقد ارت�ؤي �أن يتم تطوير نظام ( )GISمتكام ًال مت�ص ًال
�شلل النظام وخ�سارة مجهود كبير ال يمكن تعوي�ضه.
بقاع ��دة بيان ��ات تحت�ضن كاف ��ة المخططات الهيكلي ��ة الم�صدق ��ة بحيث تتيح
وبما �أنه تم تبني نظام ال ( )GISعلى م�ستوى ال ( )enterpriseف�إن عملية
للم�ستخدمي ��ن اال�ستف�سار ع ��ن ت�صنيف الأرا�ضي ح�س ��ب المخططات الهيكلية
تحديث وت�صنيع البيانات المتزامنة ( )Simultaneous Editingتتم من
الم�صدقة والمو�ضوعه للتنفيذ.
خالل:
وحيث �أن الجزء الأكبر من المخططات الهيكلية متوفرة ب�صيغة «الأوتوكاد» ف�إنه
•ال  :Desktopحي ��ث يتمك ��ن جمي ��ع المت�صلي ��ن بقاع ��دة البيان ��ات من
ت ��م المبا�شرة بتحويلها �إلى �صيغ تن�سجم م ��ع تكنولوجيا نظام ال (� .)GISأما
تحدي ��ث المعلومات على نف� ��س ( )Feature Classفي نف�س الوقت من
بخ�صو�ص مركبات النظام فقد تم تبني برمجيات �شركة ( )ESRIعلى م�ستوى
خالل برنامج (.)ArcSDE
ال ( )Desktopوال ( ،)Serverبينما تم اعتماد ال ( )SQL Serverمن
�شرك ��ة ( )Microsoftكقاعدة بيانات وا�ستخدام ال  Geocortexكنظام
ل( )Web Mapping Applicationالمط ��ور م ��ن �شركة (Latitude
.)Graphics
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•ال  :Webحي ��ث يت ��م تعدي ��ل البيان ��ات عبر �شبك ��ة الإنترنت ل ��كل من له
�صالحي ��ات التعديل عبر تطبيق ال ( ،)Geocortexوذلك دون الحاجة
لتنزيل �أي برنامج على جهاز الم�ستخدم.
�أم ��ا ب�ش�أن المعلومات الأ�سا�سية التي تم �ضخها على النظام في المرحلة الأولى
فيمكن �إيجازها على النحو الآتي:

2.2مقاوم ��ة الأرا�ض ��ي لتل ��وث المي ��اه الجوفي ��ة ( :)Vulnerabilityت ��م
ت�صني ��ف الأرا�ض ��ي على م�ستوى ال�ضف ��ة الغربية �إل ��ى خم�س مجموعات
ح�س ��ب مقاومة طبقات الأر�ض لت�سرب الم ��واد التي من الممكن �أن تلوث
المياه الجوفية.
3.3التن ��وع الحي ��وي ( :)Biodiversityوه ��ي تل ��ك الأرا�ض ��ي الت ��ي تنمو
فيه ��ا نباتات �أو تعي� ��ش فيها بع�ض الحيوانات البري ��ة النادرة �أو المهددة
باالنقرا�ض نتيجة االعتداءات الإن�سانية �أو التلوث.
4.4المحميات الطبيعية ( )Natural Reservesوهي تلك المناطق التي
تتمي ��ز بطبيعة فري ��دة من نوعها �أو ق ��د تحوي على معال ��م تعود لع�صور
�سحيقة.
5.5الم�شه ��د الطبيع ��ي ( :)landscapeوهي تلك الأرا�ض ��ي التي ت�صنف
ك�أماكن ذات طبيعة جميلة وخالبة.
6.6المناط ��ق التاريخي ��ة والثقافي ��ة ( )Cultural heritageوالمواق ��ع
الأثرية (.)Archeological sites

المخطط ��ات الهيكلي ��ة الم�صدق ��ة لجميع الهيئ ��ات المحلية :يح ��دد المخطط
الهيكل ��ي ا�ستعماالت الأرا�ضي في المنطق ��ة الواقعة �ضمن حدوده ،وبذلك يبين
ت�صني ��ف الأر�ض ��ي بناء عل ��ى اال�ستخدام المق ��رر من قبل المخط ��ط بما فيها
الأماك ��ن ال�سكنية ،والتجارية ،وال�صناعية ،والزراعية ،والمباني العامة وغيره.
كما يت ��م من خالل المخط ��ط الهيكلي ت�صميم �شبكة الط ��رق وتحديد عرو�ض
ال�ش ��وارع ،بما يخ ��دم االحتياجات خالل الفت ��رة الت�صميمية .وتج ��در الإ�شارة
ف ��ي هذا المق ��ام �إلى �أن عدد الهيئ ��ات المحلية التي تمتل ��ك مخططات هيكلية
م�صدقة في ال�ضفة الغربي ��ة هو ( )138منها ( )14مخطط ًا يجري تجديدها،
بينما يتم �إعداد ( )50مخطط هيكلي لهيئات محلية �أخرى في مناطق (�أ +ب)
وعلى ذلك ف�إن المخطط المكاني يقيد البناء في المناطق ذات الت�صنيف
مقابل ( )69مخطط في مناطق (ج).
الزراع ��ي عالي القيم ��ة ،ومناطق التن ��وع الحيوي ،والمحمي ��ات الطبيعية،
ولمراعاة �ضمان تحديث البيانات المتعلقة بالمخططات الهيكلية على النظام ،ومناط ��ق الم�شهد الطبيعي ،والتراث ،وكذلك الأرا�ضي منخف�ضة المقاومة
وحتى يت�سنى �إدخال جميع التعدي�ل�ات والقرارت التي يتخذها مجل�س التنظيم لتل ��وث المي ��اه الجوفية ،حال اقت ��راح م�شاريع تف ��رز م ��واد كيماوية يمكن
الأعل ��ى (والذي ي�ض ��م ممث ًال من جميع ال ��وزارات والم�ؤ�س�سات ذات العالقة)� ،أن تت�س ��رب للمي ��اه الجوفي ��ة وبالتالي ت�ؤدي �إل ��ى تلوثها.تج ��در الإ�شارة �أن
وتل ��ك التي تتخذ على م�ست ��وى اللجان الإقليمية في مديري ��ات الحكم المحلي ،المخط ��ط الوطن ��ي المكان ��ي يخ�ضع لعدد م ��ن التعديالت والت ��ي �ستجري
فق ��د تم اعتماد الح�صول عل ��ى موافقة دائرة الم�ساح ��ة وال ( )GISكمتطلب الم�صادق ��ة عليه ح ��ال اكتمالها .وفي ه ��ذا المقام تجدر الإ�ش ��ارة �إلى �أن
المخط ��ط المكاني يج ��ري �إجراء بع� ��ض التعديالت عليه ليت ��م م�صادقته
�أ�سا�سي ال�ستكمال �إجراءات الم�صادقة النهائية على الم�شاريع التالية:
1.1المخططات الهيكلية قبل الإي ��داع لالعترا�ض وبعد درا�سة االعترا�ضات مجدد ًا على م�ستوى مجل�س الوزراء.
ومن ثم التعديالت والم�صادقة النهائية.
2.2م�شاري ��ع التعدي�ل�ات التنظيمية (تعديل اال�ستعم ��االت �أو م�سار وعرو�ض
ال�شوارع �ضمن المخططات الهيكلية الم�صدقة).
3.3م�شاري ��ع التنظي ��م التف�صيلي (�إ�ضافة �شوارع �ضم ��ن حدود المخططات
الهيكلية الم�صدقة).
4.4م�شاري ��ع الهي ��كل التف�صيل ��ي (تنظيم مخطط ��ات هيكلية خ ��ارج حدود
المخططات الهيكلية الم�صدقة).
�5.5أية م�شاريع تتطلب ت�صديق مجل�س التنظيم الأعلى �أو اللجان الإقليمية.

ه ��ذا ويع ��د الح�صول عل ��ى توقيع دائ ��رة الم�ساحة وال (� )GISإق ��رار من هذه
الدائ ��رة با�ست�ل�ام كاف ��ة البيان ��ات المتعلق ��ة بالم�شاري ��ع المذك ��ورة بال�صيغة
الإلكترونية والفنية التي تتوافق مع نظام ( )GISوزارة الحكم المحلي.
•مخطط ��ات الحماي ��ة :والتي ت ��م ت�صنيعها من خالل لجن ��ة وطنية �ضمت كل
م ��ن (وزارة الحك ��م المحل ��ي ،ووزارة الزراعة ،ووزارة البيئ ��ة ،ووزارة الآثار
وال�سياح ��ة ،ووزارة التخطي ��ط) والم�صادقة عليه من خ�ل�ال مجل�س الوزراء
في عام ( )2011وو�ضعها مو�ضوع التنفيذ وقد �شمل مخطط الحماية ما يلي:
1.1الت�صني ��ف الزراع ��ي للأرا�ضي :ت ��م ت�صني ��ف الأرا�ضي ح�س ��ب قيمتها
الزراعي ��ة عل ��ى م�ستوى ال�ضف ��ة الغربية �إل ��ى ثالث م�ستوي ��ات( :عالية،
ومتو�سطة ،ومنخف�ض ��ة القيمة الزراعية) .وي�شار �إلى �أن جميع الأرا�ضي
الت ��ي �صنفت على �أ�سا� ��س �أنها عالي ��ة القيمة الزراعي ��ة ال ي�سمح بت�شيد
و�إقامة المباني عليها.

•المخطط ��ات التوجيهي ��ة :يوفر النظ ��ام المخطط ��ات والخرائط التي
تحت ��وي على معلوم ��ات تتعل ��ق بالر�ؤي ��ة الم�ستقبلية لإقلي ��م �أو منطقة
تخطيط محددة ت�شمل على عدد من التجمعات.

•خرائ ��ط الت�سوي ��ة :تبلغ ن�سب ��ة الأرا�ضي الت ��ي تتوفر له ��ا خرائط على
م�ست ��وى القطع ��ة ( )%35من مجموع �أرا�ضي ال�ضف ��ة الغربية ،وقد تم
حو�سبة ( )240000قطعة و�إدخال المعلومات التي تتعلق برقم القطعة
والحو� ��ض والبلدة �ضم ��ن م�شاريع �سابق ��ة� .أما فيما يتعل ��ق بالأرا�ضي
التي ال تتوف ��ر لديها خرائط ت�سوي ��ة ( ،)%65ف�إن
الو�صول �إليها يتم عبر م�سح قطعة الأر�ض المعنية
من قب ��ل م�ساح مرخ�ص ومن ث ��م الح�صول على
توقي ��ع المجاوري ��ن الثب ��ات �سالم ��ة و�صحة
الحدود التي تم تر�سيمها من قبل الم�ساح
المرخ�ص.
•خرائط ال�صالحي ��ات ح�سب اتفاق
�أو�سلو :تعتبر هذه الخرائط الأكثر
جد ًال ،وذلك لأن ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ت�سلمتها من الطرف
الآخ ��ر عل ��ى �صيغ ��ة مخطط ��ات
ورقية وبمقيا�س ر�سم منخف�ض
من جهة ،وعدم
تر �سيمها
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على ال�صور الجوية لمعرفة المواقع المحددة لها على الأر�ض من جهة
�أخرى ،مما �أدى �إلى تدني م�ستوى الدقة حين تم تحويلها �إلى معلومات
محو�سبة ( .)AutoCAD or GISوت�شكل م�ساحة الأرا�ضي الواقعة
ف ��ي منطق ��ة (�أ) ما ن�سبته ( )%18من مجمل م�ساح ��ة ال�ضفة الغربية
ومنطقة (ب) بن�سب ��ة ( )%22وبذلك تكون ن�سبة الأرا�ضي الواقعة في
منطقة (ج) (.)%60
•�ص ��ور الأقمار ال�صناعية :والتي يتم من خالله ��ا التعرف على عنا�صر
المكان الحقيقية جنب ًا �إلى جنب مع المعلومات التخطيطية.
�أما بخ�صو�ص الأرا�ضي التي ال تتوفر لديها خرائط ت�سوية ف�إنه يمكن الح�صول
يتمك ��ن الم�ستخ ��دم م ��ن الح�ص ��ول عل ��ى المعلوم ��ات للمنطق ��ه اله ��دف
عل ��ى ذات المعلومات حال توف ��ر الإحداثيات للمكان المطل ��وب .وبالفر�ض �أنه
ع ��ن طري ��ق معرف ��ة رقم القطع ��ة والحو� ��ض للمناط ��ق التي لديه ��ا ت�سوية
ي ��راد الح�ص ��ول على معلوم ��ات تتعلق بالقطعة الت ��ي �أحد �إحداثي ��ات محيطها
(� )Registrationأو بوا�سط ��ة الإحداثي ��ات ( )x,yللمناط ��ق الطبيعية
هو( )160000,170000ف�إنه يمكن ا�ستخدام الأداة المو�ضحة بال�شكل التالي:
والتي لي�ست لديها خرائط كد�سترائية(.)Non-Registered
كمثال عل ��ى ذلك ،لنفر�ض �أنه يراد الح�صول عل ��ى معلومات تتعلق بقطعة
�أر� ��ض رقم ( )21وحو�ض رقم ( )10م ��ن �أرا�ضي قباطية ،ف�إن الم�ستخدم
يقوم ب�إدخال هذه الأرقام ح�سب ما هو مو�ضح في ال�شكل التالي:

ومن ث ��م ال�ضغط على ( )Drawللو�صول �إلى الم ��كان وبالتالي الح�صول على
المعلومات المتعلقة به ،كما هو مبين �أدناه:

عند ال�ضغط عل ��ى ( )Searchيقوم النظام بالبحث عن هذه القطعة في
قاع ��دة البيانات وم ��ن ثم �إعطاء ال�صورة الجوي ��ة للقطعة الهدف مع كافة
البيان ��ات المتعلقة بها .وتو�ضح النتائ ��ج �أن قطعة الأر�ض واقعة في منطقة
ذات ت�صني ��ف «�سكن ب» ح�سب المخطط الهيكلي وذات ت�صنيف منطقة «
�أ» ح�سب خارطة ال�صالحيات كما هو مو�ضح في ال�شكل التالي:

بالمقاب ��ل ف�إن النظام يتي ��ح �إمكانية �إدخال البيانات ب�صيغ ��ة «الأوتوكاد» �أو ال
( )shape fileوم ��ن ث ��م معرف ��ة المعلوم ��ات المتعلق ��ة بها كما ه ��و مو�ضوح
بال�شكل التالي:

�إذا كان ��ت قطعة الأر�ض واقعة �ضمن ح ��دود المخطط الهيكلي ف�إن النظام
يق ��وم بتزوي ��د جميع المعلوم ��ات التنظيمية م ��ن عدد الطواب ��ق الم�سموح،
والإرتدادات الأمامية والخلفية والجانبية ،والإفرازات ،ور�سوم الترخي�ص� ،أم ��ا بالن�سبة للمرحل ��ة الثانية من الم�ش ��روع ( )Phase IIوالت ��ي تم تنفيذها
ور�س ��وم المخالف ��ات .ومثال ذلك القطعة رق ��م ( )90حو�ض رقم ( )3من خالل ال�شهور ال�سابقة فقد هدفت �إلى الآتي:
�أرا�ض ��ي جفنا ،نالحظ من ال�شكل التالي �أن النظام يوفر جميع المعلومات
•تح�سي����ن الواجهة النهائية لنظام ال ((GIS (Web Mapping
 )Application Interfaceورفده����ا بمزي����د م����ن الأدوات
التنظيمية الخا�صة بقطعة الأر�ض ال�سابقة.
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والمزايا والوظائف التي تمك���ن الم�ستخدم النهائي من الح�صول
عل���ى جمي���ع المعلومات ب�شكل م���رن و�سهل ومتكام���ل .وحديث ًا تم
تبن���ي نظ���ام ال ( )Geocortexلبن���اء تطبيق ع�ص���ري و�سهل
يمك���ن الو�ص���ول �إليه من خ�ل�ال ال ( .)Webيذك���ر �أنه تم تبني
قاع���دة ( )ADFلبن���اء الجي���ل الأول من النظام عل���ى الإنترنت،
ولكن �سرع���ان ما تم ا�ستبداله بالجيل الثاني والمبني على قاعدة
«الجيوكورتك����س» ،وذل���ك لحج���م االمتي���ازات والخ�صائ�ص التي
يوفره���ا وعلى ر�أ�سها طريقة البحث الذكية ،كما هو الحال بنظام
«جوجل».
•زيادة �سرعة النظام وذلك عن طريق تح�سين ال ()Software
وال ( ،)Hardwareوكذل���ك ا�ستخ���دام تقني���ات ال
( )Cachingوال ( )Poolingالمتوف���رة ف���ي ال (ArcGIS
 )Serverوحالي��� ًا يج���ري التخطي���ط لتطبي���ق طريق���ة ال
()Clustersوال (.)Failover scenario

•وحي ��ث �أن تدقيق ال�صور الجوية التي يت ��م ا�ستكمال تجهيزها من قبل
�ش ��ركات القط ��اع الخا�ص يقع �ضم ��ن م�س�ؤليات الحك ��م المحلي ،فقد
ت ��م توفير جهاز ( )GPSت�صل دقت ��ه �إلى ( )cm 1عند �شبكه بنظام
( .)RTKوتجدر الإ�شارة �إلى �أن هناك عدد ًا من المخططات الهيكلية
ذات الدقة المكانية ( )Spatial Accuracyالمتدنية والتي ت�سببت
بح ��دوث تداخالت مخططات هيكلية مع بع�ضه ��ا البع�ض من جانب �أو
حتى عدم وقوعها بالمطلق بالمكان ال�صحيح وهذا يقود �إلى تعقيدات
في التعامل معها.

•تطوي���ر قاع���دة البيانات التي تغذي نظ���ام ال ( )GISعن طريق
�إ�ضافة بع�ض المركبات الأ�سا�سية ،كما �أنه يتم درا�سة التحول من
بالمقابل ف�إن المرحلة الثالثة من الم�شروع ()Phase IIIتهدف �إلى الآتي:
نظام (� SQLإلى .)Oracle
•ا�ستكم���ال �ضخ جميع البيانات المكانية �إلى قاعدة البيانات وعلى
وجه الخ�صو�ص المخططات الهيكلية على الم�ستوى الوطني.
•التحق���ق م���ن ج���ودة البيان���ات ( )Data Qualityو�ض���رورة
�ضم���ان �أكب���ر م�ست���وى م���ن الدق���ة ( )Accuracyوالتطاب���ق
( ،)Matchingوكذل���ك تطبي���ق ال ( )QA\QCفيم���ا يتعلق
بهذا الخ�صو�ص.

�1.1إط�ل�اق �أول تجرب ��ة �إلكتروني ��ة لعر� ��ض المخطط ��ات الهيكلي ��ة ف ��ي
مرحل ��ة الت�صديق عب ��ر الإنترنت بحيث يتمكن المعني ��ون من تقديم
اعترا�ضاته ��م� ،إلكتروني� � ًا والت ��ي تتاب ��ع عل ��ى الفور من قب ��ل اللجان
المحلي ��ة واللج ��ان الإقليمية ومجل�س التنظي ��م الأعلى ومن ثم تقديم
ال ��ردود �إلكتروني� � ًا �أي�ض� � ًا .وتعتب ��ر التجرب ��ة «الت�شيكية» مث ��ا ًال جيد ًا
عل ��ى تطبي ��ق هذه الآلي ��ة ،حيث تم تطوي ��ر مخطط هيكل ��ي بم�ساحة
( )500كيلومت ��ر مرب ��ع للعا�صمة ب ��راغ ،ومن ثم �إيداع ��ة لالعترا�ض
لمدة �شه ��ر ،فمن �أ�صل ( )16000اعترا�ض عل ��ى هذا المخطط ،تم
ا�ست�ل�ام ( )2500منها عبر الإنترن ��ت .ويمكن االطالع على التجربة
الأندوني�سي ��ة فيما يتعلق بتطوير نظ ��ام ( )GISخا�ص بالمخططات
الهيكلية من خالل الرابط التالي:

•تحدي���ث البيانات ( )Data Updateب�ش���كل فوري حال اتخاذ
ق���رارات في مجل����س التنظي���م الأعل���ى �أو اللج���ان الإقليمية ،وال
�سيم���ا تلك الت���ي تتعلق بالتعدي�ل�ات على المخطط���ات الهيكلية.
في ه���ذا ال�سياق ي�شار �إلى �أن بع�ض البيان���ات يمكن تعديلها على
م�ست���وى ( )Webمثل المعلوم���ات المتعلقة بت�صنيف التجمعات h t t p :// w w w . e s r i . c o m / n e w s / a r c n e w s /2.2
الفل�سطيني���ة (البلدي���ات والمجال�س القروية ولج���ان الم�شاريع)
summer12articles/gis-takes-public-praguesو�أخرى يتم تعديلها با�ستخدام ال ( )Desktopمثل التعديالت
development-plans.html
المتعلق���ة بالمخطط���ات الهيكلي���ة ،كم���ا ه���و مبين ف���ي ال�شكلين 3.3الت�سوي ��ة الإلكترونية :والمق�صود منه ��ا �أن يتم «�إدخال» قطع الأرا�ضي
التاليين على الترتيب:
الت ��ي يتم م�سحها ف ��ي الأرا�ض ��ي الطبيعي ��ة) ،والتي ت�شكل م ��ا ن�سبته
( )%70م ��ن �أرا�ض ��ي ال�ضفة الغربية وتعبئ ��ة كافة البيان ��ات المتعلقة
به ��ا من رق ��م القطعة ،ورقم الحو� ��ض ،وا�سم الحو� ��ض ،وا�سم البلدة،
والمال ��ك .يمك ��ن اال�ستفادة م ��ن هذه البيان ��ات لأغرا� ��ض اال�سئنا�س
والمقارن ��ة وت�ض ��ارب المعلومات التي ت�صل مديري ��ات الحكم المحلي
على �أقل تقدير.
4.4رخ� ��ص المبان ��ي والخدمات :حي ��ث �أن مهم ��ة ترخي� ��ص المباني تقع
عل ��ى عاتق مديريات الحك ��م المحلي لجميع الهئي ��ات المحلية التي ال
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تتوفر لديها لجان ترخي�ص ،وكذلك في كافة المناطق الواقعة خارج حدود
المخطط ��ات الهيكلي ��ة .وعل ��ى ذلك ف�إن رب ��ط الرخ�ص (م ��ع المخططات
المرخ�صة) بالمباني يوفر كثير ًا من الوقت عند العودة �إليها لأي غر�ض من
الأغرا�ض .وفي ذات ال�سياق ف� ��إن و�صل المباني بالخدمات يتطلب �أُذونات
خا�صة من مديريات الحكم المحلي والتي �سيتم ربطها بالمباني �أي�ض ًا.
5.5رب ��ط الم�ؤ�س�س ��ات الحكومية ،والخا�ص ��ة ،والأكاديمي ��ة والأهلية بنظام ال
( ،)GISمما يتيح تبادل وت�ش ��ارك المعلومات ب�أ�سلوب ع�صري يتواءم مع
التغيير ال�سريع الحا�صل في ه ��ذا المجال .وباعتبار �أن البيانات بالأ�سا�س
لي�ست ثابتة ( ،)Staticبل هي متغيرة ( )Dznamicف�إن ذلك ي�ستدعي
االت�ص ��ال بم�صدر المعلوم ��ة الر�سمي من الجه ��ة ذات االخت�صا�ص ب�شكل
مبا�شر وح � ّ�ي ( )Liveوم�ستمر .وعلى هذا الأ�سا� ��س ف�إن تحديد م�صنعي
بيانات ال ( )GISيقع في �أولى المراتب للبدء بم�شروع كهذا على الم�ستوى
الوطن ��ي .ولتو�ضيح ذلك ف�إنه يمكن �إ�سناد مهمة ت�صنيع البيانات المتعلقة
بالمخطط ��ات الهيكلية لوزارة الحكم المحل ��ي ،والقطع/الأحوا�ض ل�سلطة
الأرا�ض ��ي وت�صني ��ف الأرا�ض ��ي ح�سب القيم ��ة الزراعية ل ��وزراة الزراعة،
و�شبك ��ة الطرق لوزارتي النق ��ل والموا�صالت والأ�شغ ��ال العامة والإ�سكان،
ومواق ��ع الآبار ل�سلط ��ة المياه...الخ .وبنا ًء على ذلك يمك ��ن للم�ؤ�س�سات �أن
تتكام ��ل عبر الت�شارك ف ��ي تبادل البيان ��ات �إلكتروني ًا م ��ا ي�ضمن الو�صول
�إلى البيانات المحدثة م ��ن الم�صدر الر�سمي مبا�شرة ب�أف�ضل دقة متوفرة
وب�أق�ص ��ر زمن ممكن .فني� � ًا ت�ستطيع جميع الم�ؤ�س�س ��ات المت�صلة بالنظام
الو�صول �إلى كافة المعلومات المتوفرة ،لكن ال يمكن تغيير البيانات �إ ّال من
قبل الم�ؤ�س�سة المخت�صة� ،أما بخ�صو�ص عمل ( )Downloadف�إن ذلك
يحدد عبر �سيا�سة محددة يتفق عليه ��ا .وتعتبر التجربة الأندوني�سية البلد
ذات المليون ��ي كيلومت ��ر مربع مثال نج ��اح لمثل هذا النوع م ��ن الم�شاريع،
حيث تم البدء بم�شروع تطوير بنية معلومات مكانية على الم�ستوى الوطني
( )NSDIوبموج ��ب مر�سوم رئا�سي عام ( ،)2007ومن المفتر�ض �أن يتم
اختتام المرحلة الأولى منه في منت�صف العام الجاري .يمكن االطالع على
التجرب ��ة الأندوني�سي ��ة فيما يتعلق بتطوير نظ ��ام ( )GISوطني من خالل
الرابط التالي:
h t t p : / / w w w . e s r i . c o m / n e w s / a r c n e w s /6.6
spring12articles/indonesia-nsdi-one-map-for-thenation.html

�7.7إ�صدار رخ� ��ص الأبنية �إلكتروني ًا باالعتماد عل ��ى المخططات المقدمة من
قب ��ل المهند�سي ��ن ومواقعها ف ��ي المخطط الهيكلي بما ين�سج ��م مع قوانين
التنظيم والبناء.
8.8ربط النظام ب�أنظمة �أخرى على الم�ستوى الوطني و�أهمها:
•( :)Geocodingحي ��ث يتمكن الم�ستخدم م ��ن الو�صول �إلى المكان
المطلوب عند تزويد العنوان (ا�سم ال�شارع ورقم البناية) .من الطبيعي
�أن ه ��ذا التطبيق يتطلب �أن تنهي جميع الهيئ ��ات المحلية ت�سمية جميع
ال�شوارع وترقيم جميع المباني التي تقع �ضمن حدود �صالحياتها.
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•( :)Routingيق ��وم النظ ��ام باقت ��راح الطري ��ق الأف�ض ��ل من حيث
�أق�صر م�سافة �أو زمن عند تزويده بعنوانين �أو �أكثر.
•( :)Fleet managementيج ��ري رب ��ط النظ ��ام ب
( )Geoeventوال ��ذي يوفر �إمكانية متابعة مواقع الأحداث وتدفق
حي على النظام.
المعلومات ب�شكل ّ
9.9يج ��ري الإعداد لتركي ��ب نظ ��ام ( )FME Safeوالذي يمك ��ن من تحويل
البيانات المتوفرة ب�صيغ ��ة �أوتوكاد �إلى ( ،)GISحيث �أن ال ()ArcGIS
يعج ��ز عن ق ��راءة ال ( )Hatchم ��ن الأوت ��وكاد ،والذي يعتب ��ر المعلومة
الأ�سا�سي ��ة التي ت�شير �إل ��ى ا�ستعمال الأر�ض في المخط ��ط الهيكلي .هناك
بع� ��ض ال ( )Extensionsالت ��ي ترك ��ب عل ��ى ( )ArcGISللقيام بهذا
الغر� ��ض ولكن لي� ��س بقدرة �أو كف ��اءة ( .)FME Safeوبه ��ذا ف�إن تحويل
المعلوم ��ات م ��ن الأوتوكاد �إلى ال ( )GISلن يتطلب �إع ��ادة تعبئة البيانات
في ال (.)ArcGIS
1010يت ��م التخطي ��ط لرب ��ط نظ ��ام ال ( )GISبنظ ��ام ( )BPMم ��ن �شرك ��ة
( ،)Skeltaوال ��ذي ي�سه ��ل متابع ��ة الإج ��راءات المت�سل�س ��ة �ضم ��ن
( )Workflowوالت ��ي يتطل ��ب تنفيذها الح�صول عل ��ى معلومات مكانية
يقوم ال ( )GISبتزويدها.
1111الربط مع قاعدة بيانات م�شروع التخطيط التنموي اال�ستراتيجي للمدن والبلدات
( ،)SDIPوالذي يوفر معلومات هائلة عن كل ما يتعلق بالهيئات المحلية بحيث
يتمكن مدخلو البينات من �إ�ضافة البعد المكاني للم�شاريع المقترحة.
وتج ��در الإ�شارة �أن الم�ش ��روع ينفذ بدعم ورعاي ��ة الم�ؤ�س�س ��ة الألمانية للتعاون
الدولي ( )GIZعبر برنام ��ج (� )Local Governance Programسواء
بتوفي ��ر ال « »Softwareوال « ،»Hardwareوكذل ��ك برامج بناء القدرات
وتتع ��دى العالقة م ��ع ال ( )GIZعالقة مم ��ول بم�ستفيد �إلى م�ست ��وى ال�شراكة
الكامل ��ة ،مما �أك�س ��ب الم�شروع زخم ًا نوعي ًا مكنه من الو�ص ��ول لغاياته و�أهدافه
بفترة زمنية وجيزة ن�سبي ًا.
�إن حجم العمل المناط بوازرة الحكم المحلي يملي عليها بال�ضرورة تبني �أحدث
التقني ��ات والو�سائ ��ل التكنولوجي ��ة المتطورة ،مما يمكنها ف ��ي النهاية من توفير
الخدمة للمواطنين ب�أف�ضل �أُ�سلوب ممكن من جانب ،وتزيد من حرفية الموظفين
و�ضم ��ان ت�أديته ��م لأعمالهم ب�أُ�سلوب ع�صري من جان ��ب �آخر .من هذا المنطلق
ف�إن تطوي ��ر الكادر ومواكبته لكل ما ي�ستجد في ه ��ذا الم�ضمار عبر الم�شاركات
المحلي ��ة والإقليمية والدولية وبرامج بناء الق ��درات المختلفة هو ال�سبيل الأنجع
لعك�س الخبرات المكت�سبة في تطوير �آلية العمل و�ضمان التميز في تقديمه.
مالحظة:
•متاح ��ة عبر الإنتران ��ت( :المخطط ��ات الهيكلية ،والمخطط ��ات الجزئية،
و�أنظم ��ة البن ��اء والترخي� ��ص ،ومواق ��ع الم�ؤ�س�س ��ات العام ��ة والخدماتي ��ة،
والمخط ��ط الوطني المكاني /مخط ��ط الحماية ،وخرائ ��ط ال�صالحيات،
وخرائ ��ط الت�سوي ��ة /قط ��ع الأرا�ضي/الأحوا� ��ض ،وال�ص ��ور الجوي ��ة عل ��ى
الم�ستوى الوطني).

التخطيط والتنظيم العمراني

�أم�لاك الحكوم��ة ال تب��اع وال توه��ب ولك��ن تخ�ص���ص وت�ؤج��ر� ،إن مو�ض��وع تخ�صي���ص الأرا�ض��ي
الحكومي��ة ه��و مو�ض��وع قدي��م وحدي��ث ،حي��ث �أن المعايي��ر القديمة والت��ي طبقت من��ذ دخول
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة كانت تفو�ض رئي�س �سلطة الأرا�ضي �أن ي�ص��در قرارات التخ�صي�ص بمفرده
دون الرج��وع للج��ان متخ�ص�ص��ة �أو ت�صديق الق��رارات من مجل�س ال��وزراء ،وبقيت تل��ك المعايير
�ساري��ة لغاية ع��ام ( )2009الذي �صدر فيه قرار عن مجل�س الوزراء بت�شكيل لجنة وزارية وقرار
�آخ��ر بت�شكيل لجنة فنية لتخ�صي���ص الأرا�ضي الحكومية ،وذل��ك لأن م�ساحة وا�سعة من دونمات
الأرا�ضي تحولت �إلى م�شاريع خا�صة ل�شخ�صيات معينة ،وجمعيات خيرية وخا�صة� ،آالف الدونمات
خ�ص�ص��ت بقرارات حكومية بدون �ضوابط ومعايير وا�ضحة ل�شركات غير ربحية وجهات م�ستقلة
و�أ�شخا�ص �أ�صحاب نفوذ ،و�أندية ريا�ضية ،وم�ساحات كبيرة خ�ص�صت لبلديات وم�ؤ�س�سات ،ال يعلم
النا���س كي��ف خ�ص�صت تل��ك الأرا�ضي ،حيث تم الإعت��داء على االحتي��اط اال�ستراتيجي للأر�ض
الحكومية في ال�ضفة الغربية دون النظر �إلى حاجات النا�س.

الحق� � ًا وفي الع ��ام ( )2010تم �إلغ ��اء اللجنة
الوزاري ��ة لتخ�صي� ��ص الأرا�ض ��ي الحكومي ��ة
والإبقاء فقط على اللجنة الفنية برئا�سة وزير
الحك ��م المحل ��ي وع�ضوي ��ة كل من ال ��وزارات
التالي ��ة( :التخطي ��ط ،واالقت�ص ��اد ،و�سلط ��ة
ج ��ودة البيئ ��ة ،وال�سياح ��ة والآث ��ار ،والأ�شغال
العامة والإ�سكان ،والأوقاف ،و�سلطة الأرا�ضي،
والحكم المحلي ،بالإ�ضافة �إلى الأمانة العامة
لمجل�س الوزراء).
�سلطة الأرا�ضي ه ��ي الجهة الم�س�ؤولة والتي تعنى
بحف ��ظ بيان ��ات الأرا�ض ��ي والعق ��ارات المملوكة
للدول ��ة ،وت�سجي ��ل جمي ��ع الأرا�ض ��ي والعق ��ارات
المن ��زوع ملكيته ��ا للمنفعة العام ��ة� ،ضمن �سجل
�أم�ل�اك الدول ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إلى ت�سجي ��ل وتوثيق
الأرا�ضي التي تم تخ�صي�صها ،وتجهيز مخططات
الم�ساحة الخا�صة بتلك الأرا�ضي.
اله ��دف من تخ�صي� ��ص الأرا�ض ��ي الحكومية هو
ت�أمي ��ن احتياجات ال ��وزارات والأجهزة الحكومية
والهيئ ��ات والم�ؤ�س�س ��ات العام ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي،
باال�ضاف ��ة �إلى �أن تحديد الغاي ��ة من التخ�صي�ص
يهدف �إلى حمايتها من الإعتداءات الجارية عليها
وب�شكل ع�شوائي .وفي بع�ض المدن التي يوجد بها
نق�ص في الأرا�ضي الحكومية يتم التو�صية ب�شراء
الأرا�ض ��ي الالزم ��ة لتل ��ك الجه ��ات ولم�شروعات
الإ�سكان و�إع ��داد م�شروعات عقود بي ��ع الأرا�ضي
ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية.

معايير تخ�صي�ص الأرا�ضي الحكومية
ا�ستن ��د مجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى القان ��ون الأ�سا�سي
المعدل لعام ( )2003وقانون �إدارة �أمالك الدولة
رقم ( )32لعام ( )1965وعلى المر�سوم الرئا�سي
رقم ( )10ل�سنة ( )2002ب�إن�شاء �سلطة الأرا�ضي
ف ��ي �إ�ص ��دار ق ��رارات التخ�صي�ص ال�ص ��ادرة عن
اللجن ��ة الفني ��ة لتخ�صي� ��ص الأرا�ض ��ي الحكومية
والت ��ي حكم عملها معايير تم الم�صادقة عليها من
مجل�س الوزراء وتتلخ�ص تلك المعايير بالآتي:
يت ��م من ��ح الأولوي ��ة ف ��ي التخ�صي� ��ص للم�شاريع
المتعلقة بالقطاعات التالية:
•ال�صحة ،والتعليم ،والأمن ،والق�ضاء.
•مجمع ��ات دوائ ��ر ال ��وزارات �أو الم�ؤ�س�س ��ات
العامة.
•المرافق العامة.
•م�شاريع الإ�سكان التي تنفذها الحكومة.
•المناطق ال�صناعية.
ومن �أه ��م النقاط الت ��ي ت�ضمنته ��ا المعايير� ،أنه
ال يت ��م تخ�صي� ��ص الأرا�ضي الحكومي ��ة للأفراد
العاديي ��ن ،وتج ��در الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن تخ�صي� ��ص
الأرا�ض ��ي الحكومي ��ة ال يعني نقل ملكي ��ة الأر�ض
و�إنما تبق ��ى ملكيتها للحكومة ومنفعتها تخ�ص�ص
للجهة الم�ستفيدة منها وح�سب المعايير �أعاله.
�آلية تخ�صي�ص الأرا�ضي الحكومية
عل ��ى الجه ��ة الراغب ��ة بالتخ�صي�ص التق ��دم بطلب
التخ�صي� ��ص �إل ��ى رئي� ��س اللجنة الفني ��ة لتخ�صي�ص

املهند�سة ليايل مقدادي
مدير دائرة التنظيم

الأرا�ضي الحكومية (وزير الحكم المحلي) ،حيث يتم
تحويلها �إل ��ى �سكرتارية اللجن ��ه لدرا�ستها بالتن�سيق
مع �سلطة الأرا�ضي وتح�ضيره ��ا للعر�ض على اللجنة
الفني ��ة في جل�سته ��ا التي يت ��م عقدها �شهري� � ًا ،ليتم
اتخ ��اذ التو�صيات المنا�سبة لرفعه ��ا لمجل�س الوزراء
للم�صادقة عليه ��ا وبالتالي �إ�ص ��دار مرا�سيم رئا�سية
للقرارات ال�صادرة عن مجل�س الوزراء.
الوثائق المطلوبة لطلب التخ�صي�ص
يج ��ب على الجه ��ة طالبة التخ�صي� ��ص �أن تتقدم
بالوثائق التالية مرفقة بطلب التخ�صي�ص:
•الم�ستن ��دات المتعلق ��ة بالم�ش ��روع المن ��وي
�إقامت ��ه عل ��ى الأر� ��ض والدرا�س ��ات المتعلقة
بالم�شروع.
•تمويل الم�شروع.
•تقري ��ر م ��ن دائ ��رة الآث ��ار �أن الأر� ��ض لي�ست
�أثرية.
•مخطط م�ساحة حديث.
•تقري ��ر م ��ن وزارة الزراع ��ة ف ��ي ح ��ال كانت
الأر�ض زراعية.
•الغاية من التخ�صي�ص.
يتم حالي ًا �إعداد خرائط لجميع محافظات ال�ضفة
الغربي ��ة و�سيت ��م تنزيل كاف ��ة المعلوم ��ات المتعلقة
بقط ��ع الأرا�ض ��ي الحكومي ��ة التي ت ��م تخ�صي�صها
ومواقعه ��ا والغاي ��ة م ��ن التخ�صي� ��ص ،ليت ��م ربط
الم�شاريع التي تم �إقامتها مع الم�شاريع الم�ستقبلية
في المناطق المحيطة.
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تجارب ونجاحات

احتف ��ا ًال بمرور ( )100ع ��ام على ت�أ�سي� ��س م�ؤ�س�سة
روكفل ��ر ،قامت الم�ؤ�س�سة هذا العام ب�إطالق م�شروع
تحدي المئوي ��ة لإن�شاء �شبك ��ة ( )100مدينة قادرة
عل ��ى مجابه ��ة التحدي ��ات ،لتمكي ��ن ( )100مدينة
ف ��ي العال ��م للتعام ��ل ب�ش ��كل �أف�ضل م ��ع ال�صدمات
وال�ضغوط المتزايدة في القرن الحادي والع�شرين.
و�أبدت ما يزيد عن ( )600مدينة رغبتها في الم�شاركة
ف ��ي ال�شبكة ،فيم ��ا تقدم ��ت قراب ��ة ( )400مدينة عبر
قارات العالم ال�ست بطلبات ر�سمية لالنت�ساب للع�ضوية،
م ��ن بينها بلدية رام اهلل التي تقدم ��ت بطلب لالنت�ساب
للع�ضوية في ال�شبكة بتاريخ (.)2013/10/12
وتم اختيار مدين ��ة رام اهلل �ضمن المجموعة الأولى
وت�ض ��م ( )33مدين ��ة من الفئ ��ة الم�ستهدف ��ة بواقع
( )100مدين ��ة م ��ن العال ��م لتلقي الدع ��م والموارد
التقنية لتطوير وتنفيذ خط ��ط لمجابهة التحديات،
و�سي�ستم ��ر العم ��ل عل ��ى اختي ��ار باق ��ي الم ��دن على
مدى ال�سن ��وات الثالث المقبلة ،وذل ��ك اقتناع ًا من
لجن ��ة التحكيم بالملف ال ��ذي قدمته بلدية رام اهلل،
وبالتالي باتت رام اهلل ع�ضو ًا في �شبكة « 100مدينة
في العالم قادرة على مجابهة التحديات».
يذك ��ر �أن د .محم ��د �شاهي ��ن ،مدي ��ر مرك ��ز البح ��وث
والدرا�سات في جامعة القد�س ،كان قد بادر �إلى اقتراح
م�شارك ��ة رام اهلل عبر بلديتها في ال�شبكة ،ولأجل ذلك
ت�شكلت لجنة توجيهية للم�ش ��روع ،ت�ضم :رئي�س البلدية
المهند�س مو�سى حدي ��د ،ومدير عام البلدية �أحمد �أبو
لب ��ن ،والقائ ��م ب�أعمال مدي ��رة دائرة ال�صح ��ة والبيئة
ملفينا الجمل� ،إ�ضافة �إلى الدكتور �شاهين.
م ��ن الجدي ��ر بالذكر �أن لجن ��ة التحكي ��م التي قامت
بدرا�سة الطلبات �ضمت ال�شخ�صيات التالية :الرئي�س
الأميركي الأ�سبق بيل كلنتون ،ورئي�س نيجيريا ال�سابق
�أول�سج ��ن �أوبا�سانج ��و ،وريك ��ي ب ��وردات مدير مركز
الأبح ��اث ( )Lse Citiesومق ��ره جامعة االقت�صاد
في لندن ،ود .بيت ��ر هاد رئي�س �أمانة «الحجز البيئي»
ف ��ي لن ��دن ،ود .هيلين جالي رئي�س ��ة م�ؤ�س�س�سة «كير»
الأميركي ��ة ،و�أن�ش ��و جاي ��ن الرئي�س التنفي ��ذي لبنك
«ديوت�شي» ،ودافيد ميلر رئي�س �صندوق الحياة البرية
العالمي ( )WWFفي كن ��دا� ،إ�ضافة �إلى د.جوديث
رودين رئي�سة م�ؤ�س�سة روكفلر.
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وم�ش ��روع �شبك ��ة « 100مدين ��ة ق ��ادرة عل ��ى مجابه ��ة
التحدي ��ات» جاء مع توا�صل زيادة ال�صدمات والتوترات
م ��ن حي ��ث المع ��دل والت�أثي ��ر والنط ��اق ،وقدرتها على
التغلغ ��ل ف ��ي الأنظمة والمناط ��ق الجغرافي ��ة ،وكون �أن
غالبية مدن العالم لي�س ��ت على ا�ستعداد لمواجهة كافة
التحدي ��ات وتحمله ��ا والتعاف ��ي منها ،خا�ص ��ة ما يتعلق
بت�أثي ��رات تغي ��ر المن ��اخ� ،أو تهديدات ال�صح ��ة العامة،
والتي غالب� � ًا ما تنعك�س عل ��ى الفق ��راء وال�ضعفاء ممن
لديه ��م ق ��درات مح ��دودة على التكي ��ف م ��ع الكارثة �أو
التح ��دي ،وي�ستغرق ��ون وقت ًا �أطول للتعاف ��ي منها ،حيث
ت�ؤدي بع�ض التحديات �أو الكوارث �إلى قطع �سبل رزقهم،
وبالتالي زيادة هوة عدم الم�ساواة في المجتمع.

املهند�سة ملفينا اجلمل

قائم ب�أعمال مدير دائرة ال�صحة والبيئة

وخل ��ق الفر� ��ص لم�شارك ��ة التج ��ارب ،والممار�س ��ات
الناجحة ،ونق ��ل ا�ستراتيجيات التكي ��ف المبتكرة بين
المديري ��ن التنفيذيي ��ن للتكي ��ف وم�س�ؤول ��ي المدين ��ة
الآخري ��ن ،وتوفير الو�ص ��ول �إلى برنام ��ج ا�ستراتيجية
التكي ��ف وم�ص ��ادر التنفي ��ذ بم ��ا ف ��ي ذل ��ك التمويل،
والتكنولوجي ��ا ،والبنية التحتية وا�ستخ ��دام الأرا�ضي،
والبناء والت�صمي ��م ،واالت�صاالت ،والمجتمع والأدوات
االجتماعية م ��ن �شركاء مثل البنك الدولي« ،الهند�سة
المعماري ��ة م ��ن �أج ��ل الب�شري ��ة» ،والمعه ��د الأميركي
للمهند�سي ��ن المعماريي ��ن ،وم�ؤ�س�س ��ة «�سوي� ��س ري»،
وم�ؤ�س�س ��ة «باالنت ��ر» ال�سوي�سرية ،به ��دف الو�صول �إلى
الدرجة المطلوبة من المرونة.

كم ��ا ج ��اء لدع ��م المدن ف ��ي اعتم ��اد ودم ��ج عقلية
التكيف ف ��ي التخطيط والتطوير وبناء المجتمع ،كي
يك ��ون على ا�ستعداد �أف�ضل ،ويمكنه بالتالي النهو�ض
ب�سرعة من �صدمات و�ضغ ��وط القرن الحالي ،حيث
تعم ��ل ال�شبكة على تمكين المدن المختارة في جميع
�أنح ��اء العالم م ��ن تطوي ��ر وتنفيذ خط ��ط التكيف،
وتوفير منت ��دى �إلكتروني عبر الإنترنت لقادة المدن
(العم ��دة �أو رئي� ��س البلدي ��ة) ،لم�شارك ��ة تجاربهم
والتعل ��م منها ،وربطه ��م بالمفكري ��ن ،والم�ساهمين والمق�ص ��ود بالمرون ��ة هنا :ق ��درة �أي نظ ��ام �أو كيان �أو
ال ��ذي يمكنهم م�ساعدتهم ف ��ي تح�سين درجة تكيف مجتم ��ع �أو حت ��ى �شخ� ��ص على تحم ��ل ال�صدم ��ات مع
مدينتهم في مجابهة التحديات �أو الكوارث.
الحف ��اظ عل ��ى وظائف ��ه الأ�سا�سي ��ة ،كم ��ا يعن ��ي �أي�ض ًا
وتق ��وم �شبك ��ة (� )100 Resilient Citiesأو «مئ ��ة القدرة عل ��ى التعافي ب�سرعة ،وبفعالي ��ة من التحديات
مدين ��ة قادرة على مجابهة التحديات» ،بتوفير التمويل والك ��وارث ،والق ��درة على تحم ��ل �ضغوط �أكب ��ر �أي�ض ًا،
للمدين ��ة �أو المنظم ��ة المعتم ��دة م ��ن قب ��ل ال�شبك ��ة ولذل ��ك ف�إن بناء المرونة من قب ��ل ال�شبكة معني بجعل
لالحتف ��اظ بالمدي ��ر التنفي ��ذي للتكي ��ف ( ،)CROالأف ��راد والمجتمعات والأنظمة �أكث ��ر ا�ستعداد ًا لتحمل
لفت ��رة ال تقل ع ��ن عامي ��ن� ،إ�ضافة �إلى دع ��م العملية التحدي ��ات وحتى الأح ��داث الكارثية� ،س ��واء الطبيعية
و�إعداد ا�ستراتيجية �أو خطة تكيف للمدينة ،من خالل منه ��ا� ،أو الناجم ��ة ع ��ن تدخ ��ل الإن�سان ،و�أكث ��ر قدرة
الخدم ��ات الفنية وخدمات بناء القدرات ،بالتعاون مع على التعاف ��ي ب�سرعة منها وبقوة �أكب ��ر ،فالإن�سان وفق
المجتم ��ع ،والم�ساهمي ��ن ،وم�س�ؤولي البلدي ��ة ،وتعيين العدي ��د من البحوث والدرا�س ��ات ال يولد بقدرة فطرية
مدي ��ر عالق ��ات بالمدينة الذي �سيعم ��ل فيها عن كثب عل ��ى المرونة ،وفق المعنى ال�سابق ،بل يتعلمها ويتكيف
م ��ع المدي ��ر التنفي ��ذي للتكي ��ف وغيره م ��ن المعينين معها ،ويتطور بناء عليها �أو وفق ًا لها ،والأمر ذاته ي�سري
للم�ساع ��دة في تنفي ��ذ المراحل الأ�سا�سي ��ة في الوقت على الم�ؤ�س�س ��ات �أو المنظمات والأنظمة والمجتمعات،
المح ��دد ،والم�ساع ��دة ف ��ي الح ��د م ��ن العوائ ��ق متى وم ��ن هنا ق ��ررت م�ؤ�س�سة روكفل ��ر �إن�ش ��اء �شبكة «100
�أمكن ،عالوة على �إن�ش ��اء وتي�سير �شبكة �أقران و�شبكة مدينة ق ��ادرة على مجابهة التحدي ��ات» لبناء ما ي�سمى
تعليمي ��ة قوية بي ��ن الم ��دن الأع�ضاء التابع ��ة لل�شبكة ،بـ«المرونة الح�ضرية» في العديد من مدن العالم.

تجارب ونجاحات

ً
في �شه ��ر كانون الأول من ع ��ام ( ،)2012وعلى هام�ش
الم�ؤتم ��ر ال ��ذي ّ
نظمته جمعي ��ة المكتب ��ات والمعلومات
الفل�سطيني ��ة ف ��ي مدينة قلقيلي ��ة� ،س�ألن ��ي �أمين �إحدى
مكتب ��ات الوط ��ن م�ستغرب� � ًا« :لم ��اذا اخت ��ارت وزارة
الثقافة مكتب ��ة البيرة لتكون المكتب ��ة العا ّمة الأولى في
فل�سطين ...وما هي المعايير التي ا�ستندتْ �إليها اللجنة
التي �ش ّكلته ��ا الوزارة لتَمنح عل ��ى �أ�سا�سها هذه المكتبة
جائ ��زة �أف�ض ��ل مكتب ��ة فل�سطيني ��ة؟؟» ،وال�س� ��ؤال نف�سه
ُو ّج ��ه � ّإلي من قب ��ل العديد من و�سائل الإع�ل�ام المرئية
والم�سموع ��ة ،وللإجابة عل ��ى هذا الت�س ��ا�ؤل؟ �أ�ضع بين
ي ��ديّ القارئ �أهم الم ّيزات التي جعلت من مكتبة البيرة
منبر ًا وعنوان ًا لكل باحث عن المعرفة ...
•الوظيفة التي تحولت �إل ��ى ر�سالة  ...و�إيمان طاقم
العم ��ل بال ��دور المح ��وري واله ��ام للمكتب ��ات ف ��ي
النه�ضة والتنوير.
•�إيمانه ��ا �إيمان� � ًا مطلق� � ًا بحري ��ة الفكر وال ��ر�أي...
و�إتاح ��ة م�صادر المعرفة للجمهور دون تحفظ على
�أي كتاب �أو ر�أي.
• ُح ��ب النا� ��س وف ��ن التعام ��ل معه ��م والرغب ��ة ف ��ي
خدمتهم ...وبناء العالقات الإن�سانية معهم.
•احترافية العمل� ...إذ �أن الطاقم ي�سعى بكل طاقته
�إل ��ى �إتقان كاف ��ة العملي ��ات الفني ��ة الخا�صة بعلم
المكتبات.
•الخ ��روج م ��ن ال ��دور النمط ��ي للمكتب ��ة كم�ستودع
للكت ��ب وتحويلها �إلى مكتبة ع�صرية  ...تذهب �إلى
الجمهور قبل �أن ي�أتوا �إليها.
•تنظي ��م الأن�شط ��ة الم�صاحب ��ة للق ��راءة على مدار
ال�سنة ولمختلف الم�ستويات العمرية والفكرية.
•الت�شبي ��ك م ��ع الم�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة الر�سمي ��ة
وال�شعبية وال�شبابية.
•�إيالء اهتمام كبير بالأطفال والطالئع والمر�أة.
•العمل على تفعيل دور جمعية المكتبات والمعلومات
الفل�سطينية و�إنجاح برامجها.
•خلق عالقات ثقافية مع العديد من دول العالم.
وح ��ول �أ�سب ��اب الإقبال المتمي ��ز على مكتب ��ة البيرة من
مختل ��ف محافظ ��ات الوط ��ن بم ��ا فيه ��ا مدين ��ة القد�س
والداخ ��ل الفل�سطين ��يُ ،ن�شي ��ر هن ��ا �إلى �أنه ج ��اء نتيجة
لعملي ��ة متكامل ��ة تقوم عل ��ى الجانب الفن ��ي المتمثل في

الفهر�س ��ة الإلكترونية المميزة التي تجع ��ل من الو�صول
�إل ��ى الكت ��اب مهمة �سهل ��ة للباح ��ث ،وتحدي ��ث المكتبة
بعناوي ��ن نوعي ��ة تل ّبي �شغف القارئ وتخ ��دم احتياجاته،
وعل ��ى ال�صعي ��د الجماهي ��ري القائم على الو�ص ��ول �إلى
الجمهور في المدر�سة والجامعة والبيت والم�ؤ�س�سة عبر
و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي ،و�إتاح ��ة الفر�صة للأطفال
والطالئ ��ع للم�شاركة ف ��ي برامج وفعالي ��ات ممتعة تن ّمي
الجوانب المهاري ��ة والمعرفية لديهم ،وا�ستثمار العالقة
الإيجابية مع و�سائل الإع�ل�ام المتنوعة ال�ستقطاب �أكبر
ع ��دد من الجمه ��ور .وفي الجان ��ب الطوعي ف� ��إن مكتبة
البي ��رة ومن ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا ُتعد قاع ��دة من قواع ��د العمل
التطوعي ف ��ي فل�سطين ،ومركز ًا للعدي ��د من المنتديات
والتجمع ��ات ال�شبابي ��ة التي ُت�ش ��رف عليه ��ا المكتبة� ،أو
ت�ست�ضيف فعالياتها في مرافقها.
�إنّ الط ��رق التقليدي ��ة والأدوار النمطي ��ة ف ��ي الت�شجي ��ع
عل ��ى القراءة ال يمكن لها النج ��اح في �إرجاع الكتاب �إلى
و�ضع ��ه ال�صحيح ف ��ي مجتمعنا ف ��ي ظل طغي ��ان و�سائل
التكنولوجي ��ا عل ��ى الم�شه ��د؛ ب ��ل المطل ��وب ه ��و تقديم
�شكل مختلف من االنخ ��راط المجتمعي للمكتبة بق�ضايا
المواط ��ن من خ�ل�ال توظيف مختل ��ف الو�سائل الحديثة
في خدم ��ة ر�سالة المكتبة .والأرق ��ام التي يقدّمها جهاز
الإح�صاء المركزي ومنظمة �إليون�سكو حول واقع القراءة
ف ��ي فل�سطين والعالم العربي هي �أرقام مذهلة ،فـَ ()%3
من �أفراد المجتمع الفل�سطيني يزورون المكتبات ،ويقر�أ
العربي ( )6دقائق �سنوي� � ًا ،بينما يقر�أ المواطن الغربي
(� )200ساعة �سنوي ًا� ،أي ن�صف �ساعة يومي ًا� ،أما الطفل
العربي فيقر�أ حتى �س ��ن (� )12سنة ( )30كتاب ًا ،مقابل
( )600كت ��اب يقر�أها الطفل الغربي ف ��ي الفترة نف�سها
�أي ( )4كت ��ب �شهري� � ًا ،وي�صل �إجمالي م ��ا تنتجة الدول
العربي ��ة من الكتب ( )%1من االنتاج العالمي ،فيما تبلغ
مبيعات الكتب �إجما ًال ف ��ي كل �أنحاء العالم ( )88مليار
دوالر ،ن�صيب العالم العربي منها ( )%1فقط.
وهن ��ا ال بُد من ت�ضافر الجه ��ود لإرجاع الكتاب �إلى و�ضعه
مث ��ل جه ��ود الأُ�سرة والم�ؤ�س�س ��ات الر�سمية وعل ��ى ر�أ�سها
وزارات الثقاف ��ة والإع�ل�ام والتربي ��ة والتعلي ��م ،وجمعي ��ة
المكتبات والمعلوم ��ات الفل�سطينية� ،إ�ضاف ًة �إلى م�ساهمة
م�ؤ�س�س ��ات المجتمع المحل ��ي والقطاع الخا� ��ص في دعم
وتمويل المكتبات ،والبرامج التي ت�شجع على القراءة.

عامر عو�ض اهلل

مدير الدائرة الثقافية والإعالم في البلدية

بع ��د عامين من الآن ،وتحديد ًا في عام ( )2016تحتفل
مكتبة البيرة بيوبيلها الذهبي ،حيث ي�صادف هذا العام
مرور ( )50عام ًا على ت�أ�سي�سها ،وهنا ال ُب ّد من �أن نرفع
هاماتن ��ا �أمام قامتين عاليتين م ��ن قامات هذا الوطن:
ال�سي ��د عب ��د الجواد �صال ��ح الم�ؤ�س� ��س ،ال ��ذي ر�أى في
المكتبات والمدار�س طريق ًا للتحرير والتنوير والنه�ضة،
وال�سيد �سلي ��م الب�سط� ،أمين المكتب ��ة على مدار ()30
عام� � ًا ،وال ��ذي �أدار بعقلي ��ة المثق ��ف الديمقراطي هذا
ال�صرح ،وجع ��ل منه محطة هامة م ��ن محطات الوطن
المعرفي ��ة ...فلهم ��ا ...ولطاق ��م المكتب ��ة ...كل الحب
والتقدي ��ر والإج�ل�ال .كم ��ا ال تفوتنا هنا الإ�ش ��ادة بدور
المجال�س البلدية المتعاقبة والمجتمع المحلي ومجال�س
الأمن ��اء الت ��ي �أول ��تْ المكتب ��ة اهتمام ًا جي ��د ًا ،وقدمت
الكثي ��ر لتطويره ��ا ورف ��ع م�ستواها وج ��ودة مخرجاتها،
ومع ذل ��ك ف�إن الم�س�ؤولي ��ات كبيرة ،والتحدي ��ات �أكبر،
في ظل الأزمة الثقافية التي تعانيها فل�سطين ،والتراجع
الملمو�س في م�ستويات القراءة في المجتمع.
�أخير ًا � ...سي�شهد عام ( )2014ثالثة �أحداث
ثقافية هامة:
الأول :افتت ��اح مرك ��ز بلدي ��ة البي ��رة الثقافي (مركز
بلدنا �سابق ًا)،
والثاني :افتتاح مركز البيرة لتنمية الطفولة.
والثالث� :إعادة �إحياء مجل�س �أمناء المكتبة.
هذه الأحداث الثالثة مت�ضافرة �س ُت�سهم ب�شكل فاعل في
تطوير العمل الثقافي ف ��ي المدينة وفل�سطين ...و�ستكون
م ��ن �أهم الو�سائل الت ��ي ُتعلي من ا�سم مدين ��ة البيرة ...
والمطل ��وب من الجميع ،وخا�ص ًة القط ��اع الخا�ص و�أبناء
المدين ��ة دع ��م المكتب ��ة  ،...التي هي عن ��وان التقدم في
المجتمعات التي تحترم ذاتها ومواطنيها.
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تقع قرية برطع ��ة ال�شرقية على تل يرتفع عن �سطح الجه ��ة ال�شرقي ��ة والجنوبي ��ة ،حي ��ث يف�صله ��ا عن
البحر( )350متر ًا ،وعلى بعد ( )30كيلومتر ًا غرب ال�ضفة الغربية.
مدين ��ة جنين بمح ��اذاة الخط الأخ�ض ��ر و�أقرب بلد
�إليه ��ا هي بل ��دة يعبد التي تبعد عنه ��ا م�سافة ( )11ويف�صل بين (القريتين) واد �صغير كحد طبيعي،...
كيلومت ��ر ًا �شرق� � ًا� .أُن�شئت قرب عين م ��اء التي تعتبر عا�ش �أهل القرية كبقية �أهل فل�سطين يعانون مرارة
من �أهم متطلبات الحياة ،كون النا�س كانوا يعتمدون االحتالل حتى ع ��ام ( ،)2002عندما قام االحتالل
ف ��ي معي�شتهم على تربية الموا�شي ،فاكت�شاف العين ببناء ج ��دار ال�ضم والف�صل العن�صري ،الذي ف�صل
كان �أهم �أ�سباب ت�أ�سي�س القرية في ذلك الحين ،وما برطعة ع ��ن ال�ضفة الغربية .وقام ��وا ب�إن�شاء المعبر
زالت هذه العين م�ص ��در مياه ال�شرب للقرية ،حيث وهو حاجز كبير يحتوي عل ��ى �أجهزة تفتي�ش عديدة
تم في عام (� )1972إن�شاء �شبكة مياه حديثة ،وظلت مخ�ص� ��ص منه ��ا لأغرا� ��ض الأفراد ومنه ��ا لفح�ص
الج�س ��م و�أخ ��رى لفح� ��ص الم�ستن ��دات م ��ن هوي ��ة
القرية ب�شطريها تتطور حتى في العهد الأردني.
�شخ�صية وت�صريح وبطاق ��ة ممغنطة .وهناك �أي�ض ًا
ويبل ��غ عدد �سكان برطعة ال�شرقي ��ة ( )5000ن�سمة ،بواب ��ة ال يمك ��ن الدخ ��ول والخ ��روج من القري ��ة� ،إ ّال
�أم ��ا م�ساح ��ة �أرا�ضيه ��ا ( )12000دون ��م وم�ساح ��ة من خالله ��ا وب�شرط الح�صول عل ��ى ت�صريح دخول
المخط ��ط الهيك ��ي الجزئ ��ي المق ��ر في �شه ��ر �أيار م�سب ��ق ،وذل ��ك بع ��د انتظ ��ار ل�ساع ��ات حت ��ى �إنهاء
ع ��ام( )432( )1995دونم� � ًا .وهذا يعن ��ي �أن ن�سبة �إجراءات التفتي�ش القا�سية.
الأرا�ض ��ي الواقع ��ة في منطقة(ج) تبل ��غ ()%93.2
ول ��م يق ��ف االحت�ل�ال عند ه ��ذا فح�سب ،ب ��ل هناك
م ��ن �إجمالي م�ساح ��ة �أرا�ضي القري ��ة .يحد برطعة
عمليات مداهمة وهدم منازل وهدم محالت تجارية
من الجهة الغربية الخط الأخ�ضر الذي يق�سمها �إلى
أرا�ض و�شق ط ��رق ا�ستيطاني ��ة و�إ�صدار
برطعة غربي ��ة وبرطعة �شرقية ،بع ��د �أن كانت قرية وم�ص ��ادرة � ٍ
�أوام ��ر ه ��دم لأكثر م ��ن ( )60من�ش� ��أة منه ��ا بيوت
واحدة متداخلة البيوت ،وتم �شطرها عام ()1952
�سكني ��ة ومحالت تجارية وم ��زارع في عام ()2013
وال زالت م�شطورة .وذلك بعد احتالل عام ()1948
فق ��ط ،الأمر ال ��ذي ي�ؤكد وجود نواي ��ا خبيثة لديهم.
ب�أرب ��ع �سن ��وات ،عندم ��ا قام ��ت ق ��وات االحت�ل�ال
وربما التخطيط لبناء جدار يف�صل القريتين نهائي ًا
الإ�سرائيل ��ي بتق�سي ��م القري ��ة �إل ��ى �شطري ��ن غربي
ليتعاظم الخط ��ر وي�شتد الأذى على ال�سكان فت�صبح
و�شرقي (طبع ًا بدوافع �أمنية !) ،حيث �أ�صبح الق�سم
وك�أنه ��ا �سجن ال يطاق ...وم ��ن الم�شاكل التي يعاني
الغربي يتبع االحت�ل�ال الإ�سرائيلي والق�سم ال�شرقي
منها �س ��كان القري ��ة بعد م�شكل ��ة متاع ��ب التفتي�ش
بقي تحت الحكم الأردني ،وبد�أت معاناة الأهالي في
ه ��ي عملية دخول الب�ضائع ،لأنه ��ا تحتاج �إلى تن�سيق
كال الق�سمي ��ن ،ب�سبب عدم ال�سم ��اح لهما بالتوا�صل
م�سب ��ق ،و�أي�ض ًا معاناة الموظفين وطالب الجامعات
والت ��زاور فانق�سم ��ت الأ�سرة الواح ��دة �إلى ق�سمين،
اليومية وع ��دم ال�سماح للأطباء ول�شركة االت�صاالت
وا�ستمرت الفرق ��ة والمنع حتى ع ��ام( ،)1967عام
وللم�ؤ�س�سات الإن�سانية بالدخول بحجج �أمنية واهية.
االحتالل لل�ضف ��ة الغربية عندم ��ا �أ�صبحت الحدود
مفتوح ��ة .يحي ��ط بالقرية ثالث خ ��رب �صغيرة هي :ومن الم�ش ��اكل �أي�ض� � ًا م�شكلة البطالة الت ��ي تفاقمت
برطع ��ة ،وعبداهلل اليون�س �شرق� � ًا ،والمنطار جنوب ًا ،لت�صل �إلى ( )%80وم�شكلة التهجير البطيء ،وكذلك
ويحي ��ط به ��ا جدار ال�ض ��م والف�ص ��ل العن�صري من الم�شكل ��ة الأخط ��ر هي المي ��اه ،خا�ص ��ة عندها يقوم
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�سماح قبها

ع�ضو المجل�س القروي

الم�ستوطنون في م�ستعمرة (كت�سير) القريبة بتلويثها
بالمي ��اه العادم ��ة .وبرغ ��م كل الم�ش ��اكل التي ذكرت
ول ��م تذكر ،يبق ��ى �أهالي القرية �صامدي ��ن �شامخين
يواجهون الع ��دو و�أ�سلحت ��ه بال�صبر والثب ��ات ،لتبقى
القرية و�أرا�ضيها عربية فل�سطينية بدرجة �أولى.
م�ؤ�س�سات القرية:
وف ��ي متابعة الحديث عن القرية نذك ��ر �أنه من �أهم
مراف ��ق القري ��ة العامة مجل�س ق ��روي برطعة ،الذي
ي�ش ��رف عل ��ى تقديم الخدم ��ات المحلي ��ة المختلفة
وي�ض ��م هيئة �إدارية مكونة من ( )11ع�ضو ًا ،وهناك
مدار� ��س �أ�سا�سي ��ة وثانوية للذك ��ور والإناث ومدر�سة
مختلط ��ة تقع في منطقة الخربة ،ومركز �صحي يتبع
لوزارة ال�صحة ومرك ��ز �صحي تابع للمجل�س ي�ساهم
بتقدي ��م بع�ض الخدمات ولكن ��ه بحاجة لغرفة والدة
ومختبر حديث وطبيب دائ ��م التواجد نظر ًا لطبيعة
وخ�صو�صي ��ة المنطقة ،ومن المراف ��ق �أي�ض ًا جمعية
برطعة التعاونية للتنوير والكهرباء.
الم�شاريع المنفذة:
من الم�شاريع التي نفذها المجل�س القروي في القرية
بن ��اء ج ��دران ا�ستنادي ��ة لمدر�س ��ة الف ��اروق وترميم
وت�شطي ��ب �ساح ��ات لمدر�سة بن ��ات برطع ��ة الثانوية،
وبن ��اء جدران ا�ستنادي ��ة و�ساحات خارجي ��ة لمدر�سة
ثان للمدر�سة
برطع ��ة الأ�سا�سية للبنات ،وبناء طاب ��ق ٍ
الأ�سا�سي ��ة للذك ��ور ،وبن ��اء وت�شطي ��ب مدر�س ��ة ذكور
برطع ��ة الثانوية ،و�ش ��ق وت�سوية وتعبيد ط ��رق و�أعمال
تو�سع ��ة وبن ��اء �أر�صفة ،وافتت ��اح مقر للدف ��اع المدني
وتجهي ��زه ب�سي ��ارة �إطف ��اء ،ورب ��ط المنط ��ار ال�شرقي
والغرب ��ي بالم ��اء والكهرب ��اء ،وبناء عب ��ارات بمنطقة
الواد لمياه الأمطار ،و�أي�ض ًا م�شروع ال�صرف ال�صحي.

تجارب ونجاحات
االحتياجات:
وبرغ ��م الجهود الحثيثة ما زال ��ت القرية تحتاج �إلى
الكثي ��ر نظ ��ر ًا لخ�صو�صيته ��ا الجغرافي ��ة ولطبيع ��ة
و�ضعه ��ا ال ��ذي ترك �أث ��ر ًا عل ��ى كل جوان ��ب الحياة
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة والأمني ��ة والنف�سي ��ة
والتعليمي ��ة ،لذل ��ك ب ��رزت احتياجات ال�س ��كان في
�إقام ��ة محط ��ة نقل وترحي ��ل نفاي ��ات ،وتعبيد طرق
داخلي ��ة ،و�إن�ش ��اء قاع ��ة ريا�ضي ��ة لل�شب ��اب ،و�إقامة
مجمع خدمات قرية برطعة ،وبناء خزان مياه علوي
وقنوات ت�صريف مياه ...
الو�ضع االقت�صادي :
قبل بن ��اء جدار ال�ضم والف�ص ��ل العن�صري بقليل ومع
بداي ��ات انتفا�ضة الأق�صى ،بد�أ بع� ��ض التجار التفكير
بفت ��ح مح�ل�ات في برطع ��ة ال�شرقي ��ة ،وذل ��ك ل�سهولة
و�ص ��ول ع ��رب (� )1948أو فل�سطين ��ي الداخ ��ل �إل ��ى
هن ��اك ب ��دون حواجز ،وب ��د�أ ال�سوق يكبر �شيئ� � ًا ف�شيئ ًا
�إل ��ى �أن و�ص ��ل �إلى م ��ا هو علي ��ه الآن ،ف�أ�صب ��ح ي�سمى
ب�س ��وق برطعة ،ال ��ذي يحتوي على ع ��دد من المحالت
التي تق ��ارب ( )1300محل تج ��اري ومنها (المنطقة
ال�صناعية التي ت�ضم الكراجات) ،حيث يعتبر ()%90
من �أ�صحاب تلك المحالت من الوافدين �إلى القرية.
�أما باقي المح�ل�ات وهي(�سجاد ،و�أثاث ،و�أدوات
منزلية ،ومواد تموينية ،و�أدوات �صحية ،ومحالت
�شاي�ش  ...الخ) بالن�سب ��ة لهذه المحالت فيملكها
( )%40من �أهالي القرية و( )%60من الوافدين.
وف ��ي البداي ��ة واجهت المجل� ��س بع� ��ض الم�شاكل
بخ�صو� ��ص دخ ��ول وخ ��روج التج ��ار� ،إ ّال �أن ��ه في
النهاية تمكن المجل�س م ��ن ترتيب هذا المو�ضوع
ب�ضوابط خا�صة والآن ال�سوق ت�سير على نحو جيد.

عماد حنتويل
رئي�س البلدية

�سيل ��ة الظه ��ر بل ��دة من بل ��دات جنين ،تتمي ��ز بموقعها ال ��ذي يتو�سط ث�ل�اث محافظات (جني ��ن ،ونابل�س،
وطولك ��رم) مم ��ا �أ�ضفى عليها �أهمي ��ة ا�ستراتيجية ،حيث يمر منه ��ا ال�شارع الرئي�سي ال ��ذي يربط مدينتي
نابل� ��س وجني ��ن وتتفرع منه عدة ط ��رق فرعية �إلى القرى الواقعة �شرق ال�ش ��ارع وغربه ،كما وتمر في الجهة
الغربية �سكة حديد الحجاز التي �أُن�شات عام ( )1900في عهد الخليفة العثماني عبدالحميد الثاني ،والتي
اخترقت التالل المحاذية ل�سيلة الظهر باتجاه قرية بلعا المجاورة.

وبما �أن موقعها �أ�ضفى عليها ميزات خا�صة ،فكثرة الينابيع فيها وخ�صوبة تربتها �أغرت النا�س منذ القدم للإقامة
فيها ،ولعل الكهوف والمغائر التي تم اكت�شافها في البلدة بالإ�ضافة �إلى �آثار المقابر يدل داللة وا�ضحة على ذلك.
و�أول ذكر ل�سيلة الظهر ظهر في زمن االحتالل الروماني لفل�سطين ،وكان يطلق عليها في ذلك الزمن ا�سم
(كف ��ار �سال) �أي المنطقة الهادئة .وكان قادة الرومان في �سب�سطية ي�أتون �إلى تلك المنطقة لق�ضاء فترات
من الراحة واال�ستجمام ،فهي تتمتع بطبيعة خالبة وجمال منقطع النظير ،وقد تم العثور على مجموعة من
العم�ل�ات النقدية التي كانت متداولة في ذلك الزمن ،كما ُعث ��ر على مقابر بيزنطية في المنطقة ال�سهلية،
ويوجد فيها مقام تاريخي ي�سمى مقام الوين وهو م�سكن لأحد �أبناء النبي يعقوب عليه ال�سالم.
تق ��ع البل ��دة �إلى الجنوب من مدينة جني ��ن بانحراف قليل �إلى الغ ��رب وتبعد عنها ( )23كيل ��و متر ًا ،ويبلغ
ارتف ��اع �سيل ��ة الظهر عن �سطح البح ��ر ( )500متر .في حين بلغت م�ساحته ��ا ( )9972دونم ًا منها ()174
دونم ًا �أو �أكثر م�ستخدمة للطرقات والأودية و�سكك الحديد .ويحيط بها �أرا�ضي الفندقومية وبرقة والعطارة
والرام ��ة وبزاريا وجب ��ع وعجة .وقد ا�شتهرت �سيلة الظهر ب�أ�شجارها ف�شج ��ر الزيتون مزروع فيها منذ �أكثر
م ��ن ( )3000عام ،كما وا�شتهرت بزراعة اللوزي ��ات و�أهمها الم�شم�ش .وقد �أُعجبت �شاعرة فل�سطين فدوى
طوقان بجمالها حين مرورها منها ف�أطلقت عليها ا�سم �سلة الزهر.
ويبل ��غ ع ��دد �سكانها ح�س ��ب �أخر �إح�صائية ( )6700ن�سم ��ة� ،إ ّال �أن �أ�ضعاف هذا العدد م ��ن �أبنائها يعي�شون
خارجه ��ا ويقدرون ب� �ـ ( )30000موزعون عل ��ى الأردن ودول الخليج العربي والوالي ��ات المتحدة الأمريكية
وغيرها من دول العالم.
تنق�س ��م �سيل ��ة الظهر �إلى حارتين �شرقي ��ة وغربية ،ويوجد فيها �أكثر من ( )20عائل ��ة ،تعتبر عائلة حنتولي
�أكب ��ر العائ�ل�ات في البلدة ،وهن ��اك عائالت كل من (�أبوع�صب ��ة ،و�أبوقيا�ص ،وزع ��رور ،وماللحة ،وعثمان
مو�س ��ى ،والكيالني ،ومو�سى ،و�أبودياك ،وغان ��م ،و�أبوعلي ،و�شريح ،والأخر�س ،والحرامي ،وخنفر ،وعطية،
وم�سعد ،ورحال ،وقطم�ش ،وال�شلبي ،ومالول ،وزبيدي).
وقدم ��ت �سيلة الظهر الع�شرات من ال�شه ��داء فداء للوطن ،وذلك عبر كل الث ��ورات والحروب واالنتفا�ضات
الت ��ي م ��رت على فل�سطين ،وقد �أطلق عليها الحاج �أمين الح�سني �سيلة الفخر نظر ًا للت�ضحيات التي قدمتها
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تجارب ونجاحات

الخطة اال�ستراتيجية

ف ��ي ث ��ورة ( ،)1936وكان ��ت في طليع ��ة العمل الوطن ��ي والن�ضالي فق ��ادة ثورة
( )1936م ��ن خ�ل�ال �شهيدها القائ ��د �أبوخالد .وتوا�صلت قواف ��ل �شهدائها في
الأع ��وام ( )1982 ،1967 ،1948وفي انتفا�ضة الأق�ص ��ى الأخيرة قدمت �سيلة ر�ؤية البلدية:
الظهر (� )11شهيد ًا من خيرة �شبابها وقادتها.
بن ��اء بل ��دة خ�ض ��راء مزده ��رة ،تاريخها عري ��ق ،دورها ري ��ادي ،تنعم فيها
الأجيال بال�صحة والمعرفة والوعي والم�شاركة الفاعلة.

الهيئة المحلية

قام ��ت البلدية بعمل خط ��ة ا�ستراتيجية تنموية للأع ��وام (،)2015-2012
ف ��ي �سيلة الظهر بلدية كان ابتداء ت�أ�سي�سها في عام ( )1963كمجل�س قروي ح ��ددت خاللها ر�ؤيته ��ا و�أولوياته ��ا و�أهدافها والتي ت�ش ��كل بو�صلة وخارطة
تحول �إلى بلدية عام ( ،)1997تقوم بتقديم خدمات الكهرباء والمياه وجمع طري ��ق للبل ��دة من حيث تحقي ��ق التنمية المحلي ��ة وتعزيز مفه ��وم التطوير
النفايات والتراخي� ��ص للبيوت والمحالت التجارية ومتابعة �إعمار المدار�س والتخطيط بم�شاركة مجتمعية ونهج ت�شاركي...
والم�ساج ��د في البلدة و�ش ��ق الطرق وتعبيدها وت�أهيله ��ا وتنظيفها وتجميلها
وبن ��اء الأ�سوار والج ��دران اال�ستنادية لأغلب طرقها لطبيع ��ة البلدة الجبلية وف ��ي ع ��ام ( )2013قام ��ت البلدي ��ة بعق ��د ور�ش ��ات عمل لتحدي ��ث الخطة
اال�ستراتيجي ��ة للأع ��وام الأربع ��ة الق ��ادم ( )2016 – 2013وللو�صول �إلى
وارتفاعها عن �سطح البحر.
ه ��ذه الغاية كان ال بد من من اعتم ��اد منهجية وا�ضحة تعتمد على مجموعة
م ��ن المراحل والخط ��وات وبما ين�سجم مع دليل الإج ��راءات المعد من قبل
وزارة الحك ��م المحلي وبالتعاون مع العديد من الجهات ومن �أهمها �صندوق
تطوير و�إقرا�ض البلديات ،ولتحقيق ذلك عملت البلدية على ت�شكيل اللجان
•مبن ��ى للبلدية ومجمع خدمات فيه مكات ��ب للبريد والزراعة وال�ش�ؤون
الأ�سا�سي ��ة الم�شرف ��ة عل ��ى عملي ��ة التخطيط وم ��ن بينها فري ��ق التخطيط
االجتماعية تخدم �سيلة الظهر والقرى المجاورة.
الأ�سا�س ��ي وال ��ذي �أدار عملية التخطي ��ط و�ساهم بتنفيذه ��ا ،بالإ�ضافة �إلى
•عي����ادات ل����وزارة ال�صح����ة الفل�سطيني����ة ،عام����ة و�أ�سن����ان وقل����ب
لجن ��ة التخطيط التنم ��وي اال�ستراتيجي ولجنة البن ��اء الم�ؤ�س�سي� ،أي�ض ًا تم
و�صيدلية ومختبر ورعاية حوامل و�أطفال ،وكذلك عيادات لوكالة
غ����وث الالجئين تخ����دم الالجئين و�س����كان �سيلة الظه����ر والقرى ت�شكيل لج ��ان مجتمعية مختلفة بهدف تعزيز الم�شارك ��ة المجتمعية كلجنة
المج����اورة ،كما يوجد فيه����ا عيادات خا�صة �أ�سن����ان وطب باطني ممثلي �أ�صحاب العالقة والم�شكلة من ممثلين عن المجتمع المحلي ،والذين
ت ��م اختيارهم بطريقة مهنية و�شفافة ،بالإ�ضاف ��ة �إلى اللجان المتخ�ص�صة
وقلب وت�أهيل طبيعي.
•�أرب ��ع مدار�س �أ�سا�سي ��ة للبنين والبن ��ات ومدر�ست ��ان ثانويتان للبنين والت ��ي �ساهمت ب�ش ��كل �أ�سا�سي في درا�سة واقع البل ��دة وتحديد احتياجاتها
والبن ��ات ب�أفرعه العلمي والأدبي والتج ��اري ومدر�سة �صناعية ثانوية واقت ��راح التدخ�ل�ات المختلف ��ة بم ��ا ين�سج ��م مع واق ��ع المجتم ��ع المحلي
للإن ��اث والذك ��ور طالبه ��ا م ��ن المحافظات الث�ل�اث المذك ��ورة في والمواطنين على ال�سواء ،حيث تم �إعطاء هذه اللجان الدور الكبير في كافة
المراح ��ل والخطوات ابتداء من ت�شخي�ص الواقع وتحليله و�صو ًال �إلى تحديد
البداية ،عالوة على وجود ثالث ريا�ض للأطفال وح�ضانة.
•كما يوجد في البلدة نادٍ ثقافي وريا�ضي واجتماعي ومركز لتكنولوجيا الق�ضايا والأهداف والم�شاريع والتي تم تحديدها باال�ستناد �إلى العديد من
المعلومات وحي ��د في المنطقة يخدم القرى المجاورة من محافظتي االجتماع ��ات واللق ��اءات الجماهيرية وور�ش العمل والت ��ي ا�ستهدفت �إعداد
خطة تنموية ا�ستراتيجية بم�شاركة مجتمعية فاعلة.
نابل�س وجنين بواقع ( )14بلدة وقرية.
•ويوجد في البلدة جمعية مركز ن�سوي �سيلة الظهر وجمعية تنمية ال�شباب .الق�ضايا التنموية ذات الأولوية

الم�ؤ�س�سات الخدماتية الموجودة في
البلدة

الخدمات المتوفرة في البلدة:

•�شبك ��ة مياه� ،أُن�ش�أت �سنة ( ،)1973وجدد و�أعيد ت�أهيل جزء قليل منها
�سنة (.)1996
•�شبك ��ة كهرباء �أن�ش� ��أت �سن ��ة ( ،)1978و�أعيد ت�أهيل ج ��زء منها �سنة
(.)1990
•�شبك ��ة ط ��رق داخلية معب ��د منه ��ا ( ،)%70وق�سم ال يق ��ل عن ()%25
بحاجة �إلى �إعادة ت�أهيل.
•خدم ��ة النفايات ت ��م تحويلها �إلى مجل� ��س الخدم ��ات الم�شترك مكب
زه ��رة الفنجان ،بع ��د �أن كان هناك �سيارة خا�ص ��ة تخدم �سيلة الظهر
والقرى المجاورة.
•وال يوج ��د �شب ��كات �صرف �صح ��ي �أو ت�صريف المي ��اه الرمادية �أو مياه
الأمطار في البلدة.
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ال ب ��د لأي خطة تنموي ��ة ا�ستراتيجي ��ة �أن تر ّكز في �سعيها لتح�سي ��ن الواقع على
الق�ضاي ��ا الملح ��ة والأكث ��ر �أهمي ��ة وت�أثي ��ر ًا ،وه ��ي ما ا�صطل ��ح علي ��ه الق�ضايا
التنموي ��ة ذات الأولوية ،والتي تمث ��ل خطوط التوجيه لعملي ��ة التخطيط وعليها
تبن ��ى الأه ��داف التنموية للبلدة .وب�ش ��كل عام تع ّبرالق�ضايا ع ��ن الم�شاكل التي
تح ��د من تنميته ��ا ،وبذلك تعك�س جوانب ال�ضع ��ف �أوالمعوقات التي تعاني منها
مج ��االت العمل التنم ��وي المختلفة ،وق ��د تعبرعن جوانب �إيجابي ��ة ونقاط قوة
يمك ��ن تطويرها والبناءعليها .لذلك يمكن الإ�شارة �إل ��ى �أهم الق�ضايا التنموية
الت ��ي تم تحديدها باال�ستناد �إلى حقائق ومعطي ��ات واقعية وبم�شاركة مجتمعية
وا�سع ��ة ،حي ��ث تم تحديد هذه الق�ضاي ��ا في �إطار مرحل ��ة الت�شخي�ص والتحليل
اال�ستراتيج ��ي ،بالإ�ضافة �إلى عر�ضها على ممثلي المجتمع المحلي خالل ور�ش
عم ��ل وبالتالي اعتماد �س ��ت ق�ضايا ،وهي ق�ضاي ��ا تنموية ك�أه ��م ق�ضايا تنموية
�أ�سا�سية ذات �أولوية بالن�سبة للمجتمع المحلي كما هو مو�ضح في ال�سياق الآتي:

تجارب ونجاحات
 -1مجال الخدمات االجتماعية
التعليم

•�ضعف التح�صيل العلمي للطلبة.
•نق�ص التجهيزات والمرافق الخا�صة بالمدار�س.

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

نق�ص البنى التحتية والخدمات المقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ال�صحة

عدم كفاية البنى التحتية والخدمات ال�صحية المقدمة للقطاع ال�صحي.

المر�أة ،والطفولة المبكرة

•�ضعف م�شاركة المر�أة في الحياة العامة.
•قلة الم�شاريع الإنتاجية ال�صغيرة وفر�ص العمل.

 -2مجال التخطيط والتنظيم والخدمات والبنية التحتية

البنية التحتية

�ضعف البنى التحتية الخدماتية على م�ستوى البلدة)طرق/كهرباء/مياه/نفايات �صلبة�/صرف
�صحي):
•عدم كفاءة بع�ض �أجزاء �شبكة الكهرباء.
•عدم كفاية وجاهزية بنية قطاع الطرق.
•�ضعف عملية التخل�ص من النفايات ال�صلبة الموجودة في ال�شوارع.
•قلة الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالنفايات ال�صلبة.
•غياب نظام ال�صرف ال�صحي.
•محدودية م�صادر المياه للبلدة.
•�ضعف البنية التحتية ل�شبكة المياه.

التخطيط والتنظيم

•عدم وجود مخطط هيكلي حديث وم�صادق عليه.
•الملكيات العامة للأرا�ضي ال تلبي التطلعات الم�ستقبلية للبلدية.

 -3االقت�صاد

•قلة الم�شاريع الإنتاجية والت�شغيلية.
•�ضعف البيئة اال�ستثمارية.

الزراعة

•نق�ص الخدمات المقدمة ومحدودية البنى التحتية للقطاع الزراعي.
•�ضعف ت�سويق المنتجات الزراعية.

الموارد الب�شرية
 -4البيئة وال�صحة العامة

محدودي ��ة البرامج التي له ��ا عالقة بتنمية قدرات فئات ال�شباب ف ��ي البلدة وتوفير االحتياجات
الخا�صة بهم.
•التلوث البيئي الناتج عن �سوء ت�صريف المياه العادمة والرمادية.
•غياب بع�ض المرافق البيئية ذات الموا�صفات ال�صحية.

 -5مجال الثقافة والريا�ضة والتراث وال�سياحة
الثقافة و الريا�ضة

�ضعف البنية التحتية للمجال الثقافي والريا�ضي.

التراث وال�سياحة

عدم االهتمام بالأماكن الأثرية والعناية بها.

 -6مجال البناء الم�ؤ�س�سي
�ضعف القدرات الإدارية والبناء الم�ؤ�س�سي للبلدية
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تجارب ونجاحات
تزويد عدد من البلدات ومن بينها �سيلة الظهر بالمياه �شرب ب�شكل دائم.
•م�ش ��روع �إ�سكان بتبرع م ��ن �أحد المح�سنين خارج البل ��دة وبتكلفة ()1000000
دوالر على �ست �سنوات.
•ت�أهي ��ل وتعبي ��د عدد م ��ن �ش ��وارع البلدة بدع ��م من �صن ��دوق تطوي ��ر و�إقرا�ض
البلديات.

�أما الق�ضايا التي تم اختيارها ك�أهم ق�ضايا تنموية ملحة وذات �أولوية خالل الور�شة
الأول ��ى من قبل ممثل ��ي �أ�صحاب العالق ��ة واللجان المتخ�ص�ص ��ة والمجتمع المحلي
فكانت على النحو الآتي:
�أو ًال� :ضعف البنية التحتية على م�ستوى البلدة.
ثاني ًا :عدم كفاية البنية التحتية والخدمات المقدمة للقطاع ال�صحي.
ثالث ًا� :ضعف البنية التحتية للمجال الثقافي والريا�ضي.
رابع ًا :نق�ص الخدمات المقدمة ومحدودية البنى التحتية للقطاع الزراعي.
خام�س ًا :الملكيات العامة للأرا�ضي ال تلبي التطلعات الم�ستقبلة للبلدة.
�ساد�س ًا :التلوث البيئي الناتج عن �سوء ت�صريف المياه العادمة والرمادية.
�إ ّال �أن الو�ض ��ع المال ��ي كان عائق ًا �أمام تنفيذ الأولوي ��ات التي طرحت في هذه الخطة
لتكون م�شاريع متمناه في حال توفر الدعم المالي لتنفيذها.
الم�شاريع التي �أُنجزت عام ()2013
تعان ��ي �سيلة الظهر كغيره ��ا من البلديات من قلة الواردات المالية ،حيث تعتمد على
ما تجبيه من �أثمان الكهرباء والمياه وبع�ض رخ�ص الأبنية والمحالت التجارية والتي
بال ��كاد تكف ��ي ل�سداد االلتزام ��ات ال�شهرية للبلدي ��ة ،مما يجعل البلدي ��ة عاجزة عن
تقديم �أف�ض ��ل الخدمات لمواطنيها واعتمادها اعتمادا كلي� � ًا على الدعم الخارجي،
ال ��ذي يكاد يكون �صفر ًا خالل العام الما�ضي ،فانعك� ��س هذا على قلة الم�شاريع التي
تم �إنجازها ومنها:
•حديق ��ة �سيل ��ة الظه ��ر بالتعاون م ��ع م�ؤ�س�سة الر�ؤي ��ا العالمية بتكلف ��ة زادت عن
(� )850000شيقل.
•طابق ثان لرو�ضة �أطفال بدعم من الأ�صدقاء الإيطاليين.
•تمدي ��د خط �ضغط عال �أر�ضي بطول ( )800متر م ��ع محول ( )400ك ،بدعم
من �سلطة الطاقة.
م�شاريع قيد التنفيذ :
•م�ش ��روع خ ��ط مياه دير �ش ��رف ،بتمويل من الوكال ��ة الأمريكية للتنمي ��ة الدولية
( )USAIDوبالتع ��اون م ��ع �سلطة المي ��اه الفل�سطينية ،حي ��ث �سيتم من خالله
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�أهم االحتياجات :
•الحاج ��ة الما�س ��ة �إلى تعبيد الطريق ال ��ذي �سي�صل �إلى متن ��زه �سيلة الظهر،
والذي �سيتم افتتاحه في �شهر مار�س ( ،)2014حيث كلف عمل هذا المتنزه
المليون �شيقل بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الر�ؤيا العالمية.
•الحاجة الما�سة �إلى فتح وتعبيد طرق داخلية بطول ال يقل عن ( )10كيلو متر.
•تعبي ��د الطريق الذي ي�صل البلدة ببلدتي عجة والرامة مرور ًا بمنطقة ال�سهل
التي تحتوي على �أكبر ثروة حيوانية في البالد ،بالإ�ضافة �إلى �أن هذا الطريق
�سي�شجع عودة المواطنين �إلى زراعة الأر�ض.
•تعان ��ي البلدة من �س ��وء مقاطع كثيرة من �شبكة الكهرب ��اء ت�صل �أطوالها �إلى
( )10000متر ت�ؤدي �إلى �ضعف التيار الكهربائي الوا�صل �إلى المواطن و�إلى
م�ش ��اكل من انقط ��اع �أو حدوث تما�س كهربائي ب�سب ��ب الرياح والأمطار ،مما
ي� ��ؤدي �إلى �أ�ض ��رار بالغة في الأجه ��زة الكهربائية ل ��دى المواطنين ،وكذلك
حاجة البلدة الما�سة �إلى عدد من المحوالت الكهربائية.
•�سوء ال�شبكة الداخلية للمياه والتي ت�سبب في وجود فاقد من المياه ي�صل �إلى
( )%40و�أحيان ًا �أكثر من ذلك.
•م ��ن �أه ��م الم�شاكل التي تعاني منه ��ا البلدة عدم وج ��ود �شبكة �صرف �صحي
�أو عل ��ى الأق ��ل �شبكة ب�سيطة لت�صريف المياه الرمادي ��ة بد ًال من وجودها في
ال�شوارع والطرق ��ات ،مما ي�سبب �أ�ضرار ًا �صحية كبي ��رة وتلوث لمياه ال�شرب
و�إف�ساد ال�شوارع المعبدة.
•حاج ��ة البلدة �إل ��ى مدر�سة للبني ��ن ،حيث �أن مدر�س ��ة �سيلة الظه ��ر الأ�سا�سية
الثاني ��ة للبني ��ن ت�ضم �أكثر من ثالثمائ ��ة طالب ب�ساحة ال تتع ��دى ( )100متر،
و�أي�ض� � ًا حاجة البلدة �إلى مركز طوارئ ،علم ًا �أن هناك متبرع ًا لمركز الطوارئ
ويلزم فقط موافقة وزارة ال�صحة على ت�شغيله في حال تم بناء المركز.
•حاجة البلدية �إلى �سيارة حركة وجرافة ورافعة للكهرباء ،لأن هذه الموجودات
في البلدية قديمة وم�ستهلكة وت�سبب خطر ًا على الم�ستخدمين لها.

تجارب ونجاحات

تق ��ع �شمال فل�سطين وتبعد �سبعة كيلو مت ��رات عن مدينة طولكرم ،معروفة بعرو�س
ال�شعراوي ��ة ب�سب ��ب تمتعه ��ا بجمي ��ع المرافق الحيوية ف ��ي الحياة ،وت�شته ��ر بزراعة
الزيتون ،والحم�ضيات والخ�ضار.

رائد �أبو �صاع
رئي�س البلدية

ومن الجدير ذكره �أن الظاهر بيبر�س قد �شيد بيت ًا له في دير الغ�صون ،ويقال لها منطقة
ومواطنه ��ا الوحيد الذي نق ��ر ال�صخر في الجبال وك�ساها ب�أ�شج ��ار الزيتون ،والتي (حو�ش ��ة الدقة) المطلة على واد م�صين .وهناك ر�أي �آخ ��ر في الت�سمية يقول �إن ال�سبب
ح ��ازت منذ ع ��ام ( )1948-1932عل ��ى الدرجة الأول ��ى في الإنتاج وج ��ودة الزيت كثرة �أغ�صان الزيتون في البلدة.
والزيت ��ون �إلى حي ��ن دخول االحتالل ع ��ام ( ،)1948وتم م�ص ��ادرة �ستة ع�شر �ألف
تق ��ع دي ��ر الغ�صون على �سفوح الجب ��ال ،وترتفع مائتان و�أربع ��ون ( )240متر ًا عن �سطح
دونم من �أرا�ضيها ،وبقي مثلهن لأهاليها ،بما في ذلك م�سطح البلدة الأم.
البحر ،ثم امتدت �إلى ال�سهول المحيطة بها ،لكثرة البنيان والإعمار والتكاثر ال�سكاني.
وق ��د بق ��ي مواطنوها(ف ��ي الج ��زء الم�ص ��ادر) �صامدي ��ن ليثبت ��وا �أقدامه ��م على
ويذك ��ر �أن رب الأ�س ��رة ف ��ي دير الغ�صون ،قد ق�س ��م �أبناءه �إلى ق�سمي ��ن ق�سم �أبقاهم في
�أرا�ضيه ��م ،لك ��ي ال ي�سيطر عليها ما ي�سمى (دائ ��رة �إ�سرائيل) وقد عرفت المناطق
مناط ��ق ال ( )48و�آخ ��ر ف ��ي ال ( ،)67وذلك حر�ص� � ًا على �أر�ضه ��م لحمايتها من تملك
الم�ص ��ادرة ب�أ�سم ��اء�( :أبث ��ان ،وبير ال�سكة ،ويم ��ه ،والمرجة ،وخل ��ة الم�شلح ،ودير ال�صهاينة التي �ضمت عام ال ( ،)48وللحفاظ على هويتها العربية.
ع�شاير ،والمن�شية ،ور�أ�س �أبو ح�سان) التي كانت تعرف با�سم (خرب الدير) والآن
�سمي ��ت (زيم ��ر) .و�أما ما تبق ��ى لعام ( )1967فه ��و (م�سطح البل ��دة الم�سقوفة ،و
الجارو�شية ،و وادي ال�شام ،وخربة ال�سكر ،وخربة وا�صل).
وف ��ي ع ��ام (� )2002صودر م ��ن �أرا�ضيها غرب� � ًا ثالث ��ة �آالف ( )3000دونم ،وذلك
ب�سبب ما ي�سمى بال�سور الواق ��ي ،بهدف وقف المقاومة الفل�سطينية خالل انتفا�ضة
الأق�ص ��ى داخ ��ل فل�سطين المحتلة عام ( ،)1948حي ��ث ي�ستوطن الجزء الأكبر من
اليهود هناك .وبقي من �أرا�ضي دير الغ�صون الأم ،ثالثة ع�شر �ألف دونم ()13000
فقط .يحدها من ال�شرق بلعا ،ومن الغرب قاقون ،ومن ال�شمال وادي م�صين وعتيل،
وم ��ن الجن ��وب �أحرا� ��ش نور �شم�س المطل ��ة على �ش ��ارع نابل�س .ويبلغ ع ��دد �سكانها
ع ��ام (� )1920ألف و�ستمائ ��ة ( )1600ن�سمة ،وفي ع ��ام (� )1945ألفان وت�سعمائة
( )2900ن�سم ��ة ،وفي عام ( )2014بلغ عدد �سكانها ع�شرة �آالف ( )10000ن�سمة،
وقراه ��ا المعروفة بخ ��رب الدير والم�سمي ��ة حديث ًا (زيمر) ثماني ��ة �آالف ()8000
ن�سم ��ة ،والذي ��ن نزحوا م ��ن الدير بعد النكب ��ة �أربعة ع�شر �أل ��ف ( .)14000ولذلك
يكون مجم ��وع �أرا�ضيها اثنان وثالثون �ألف ( )32000دونم ،ومجموع �سكانها اثنان
وثالثون �ألف ( )32000ن�سمة.
الزراعة في دير الغ�صون
ذك ��ر ا�س ��م دير الغ�ص ��ون لأول م ��رة في التاري ��خ العربي ،ف ��ي المال ��ك والمماليك
(للمقري ��زي) ووردت با�س ��م دي ��ر الق�صون ويعتق ��د �أنها خط�أ كتاب ��ي .حيث اقتطع
بيبر�س دير الغ�ص ��ون لعبد الكريم ال�صالح �أحد قادته عام ( ،)1265وهناك رواية
�شعبي ��ة تقول� « - :إن �أح ��د الق�ساو�سة قد �أ�سمى ابنته غ�ص ��ون ،وبالتالي �سيت بدير
الغ�ص ��ون ن�سبة له ��ذا المعبد ،ويذكر �أن الرومان قد بنوا فيه ��ا �أكثر دير في منطقة
ر�أ�س حبلة ودار القب وبجورة وبئر الناطوف.

تعتب ��ر دير الغ�صون بل ��دة زراعية بامتياز ،وقد كان للزراع ��ة م�ساهمة كبيرة في تقدمها
وارتف ��اع ن�سب ��ة التعليم فيها ،حيث وف ��رت الزراعة الدخل الكافي لتعلي ��م �أبنائها مبكر ًا،
تك�س ��و �أرا�ضي دي ��ر الغ�صون مختلف الأ�شج ��ار التي تزرع في فل�سطي ��ن خا�صة الزيتون،
وق ��د �أعجب علي ن�صوح الطاهر -م�ؤلف كتاب �شجرة الزيتون الذي يرقى لدرجة م�صدر
ف ��ي هذا المجال -ب�أهالي دي ��ر الغ�صون و�صنفها في المرتبة الأولى على �صعيد فل�سطين
لزراع ��ة الزيتون واالهتمام به وبجودة زيتها ،كما يوجد في دير الغ�صون جزء من ال�سهل
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تجارب ونجاحات
ال�ساحل ��ي الفل�سطيني بقي منه بعد النك�سة قرابة ( )1000دنم وي�ستغله �أهالي دير الروا�س ��ب المعلق ��ة جميلة ال�ش ��كل وهو بئر وا�س ��ع ويتم النزول له ع ��ن طريق فتحة
الغ�ص ��ون ا�ستغال ًال كام�ل� ًا ،مما عمل على خف�ض ن�سبة البطال ��ة في البلدة ،وتزويد �ضيق ��ة ثم الن ��زول �إلى الأ�سفل ب�شكل بئر ولهذا �سمي ببئ ��ر� ،أما الناطوف فيقال �إن
ال�س ��وق المحلي بمختل ��ف الخ�ضار والفواكه ،علم� � ًا �أن هذا القطاع ت�أث ��ر كثير ًا بعد الناطوفي ��ن هم �أُمة بدائية قديمة قد تكون من الع�ص ��ر الحجري .ويظهر في البئر
�أ�ش ��كال توحي ب�أنها �آثار قديمة ج ��د ًا ويعتبر مزار لأهالي البلدة �إ ّال �أنه مهمل ب�سبب
�إقامة جدار ال�ضم والف�صل العن�صري على �أرا�ضي البلدة.
�صعوبة الو�صول �إليه.
رجم الق�سي�س:
يق ��ع في الغ ��رب من دير الغ�صون (على طريق دي ��ر الغ�صون/عتيل) على �أر�ض في
منطق ��ة باب ال�سهل على بعد خم�سين ( )50متر ًا من ال�شارع العام ،وهو رجم �أثري
يع ��ود �إلى العهد الروماني ،حي ��ث كان هناك دير للعبادة ،يتعب ��د فيه هذا الق�سي�س
وجماعته ،كما �أن هذه المنطقة غنية ب�أ�شجار الزيتون الروماني �سابق ًا.
خربة رحال:
دمره ��ا جدار ال�ضم والف�صل العن�ص ��ري الإ�سرائيلي بعد �أن بقيت ك�شاهد تاريخي
على �أ�صالة الأر�ض الفل�سطيني على مدى �آالف ال�سنيين .فحول القرية يوجد العديد
من المواقع الأثرية القديمة التي اعتاد الفل�سطينيون على ت�سميتها بالخرب ،وكانت
الوف ��ود ال�سياحية ت�أتي لت�شاهده ��ا� ،إ ّال �أن الذين خططوا لبناء الجدار لم يعطوا �أي
�أهمي ��ة للمناط ��ق الأثرية الت ��ي يمكن �أن يتجنبوه ��ا ب�سهولة و كان ��ت النتيجة تدمير
منطق ��ة «خربة رحال» التي كانت تمتد على م�ساحة ( )8دونمات وهي منطقة �أثرية
مقتطف من كتاب الطاهر حول دير الغ�صون
روماني ��ة تقع غرب قري ��ة دير الغ�صون مر الج ��دار ال�ضم والف�ص ��ل العن�صري من
وتتكون البلدة من عائالت( :الحارة ال�شرقية وتعرف بال�سورة :لعمر بدران الملقب
منت�صفها فدمرها ب�شكل �شبة كامل.
(جردات) ،والحارة القبلية وتعرف (الخليلية) :خ�ضر يون�س خلف ح�سن ،والحارة
الغربية (�آل غانم):
منطقة الخمارة:
وهي منطقة قديمة جد ًا يعتقد �إنها كانت ت�ستعمل كمعا�صر للعنب وقد تعر�ضت هي
وهم(�آل خليل و�آل �سميح و�آل عبد اهلل).
الأخرى للنب�ش و�سرقة الآثار.
تعتب ��ر دي ��ر الغ�صون من �أق ��دم الأماك ��ن الم�سكونة ف ��ي فل�سطي ��ن وتنت�شر في
�سهوله ��ا وجبالها الكثير من بقايا الأمم ال�سابقة وال �أدل على ذلك من الأ�سماء منطقة ال�سورة :والتي يقال �إنها كانت �إحدى الم�ساكن لل�سامرين ويعتقد البع�ض �أن
التاريخي ��ة القديمة التي تحملها كثير من المناطق فيها والتي تمثل بحق �أماكن كنز مملكة ال�سامرين مدفون في دير الغ�صون ح�سب المهتمين بالتاريخ ،مما يجعل
�أرا�ضي البلدة عر�ضة للنب�ش الم�ستمر من قبل الطامعين.
تراثية و�سياحية ومنها :
وهن ��اك ع�شرات المناطق الأثري ��ة الأخرى مثل ال�شونة ومقت ��ل الزيح وخربة �صايل
منطق ��ة روماني ��ة قديمة تنت�ش ��ر بها الآث ��ار التاريخي ��ة والمقاب ��ر القديمة وقد
ودير ع�شاير التي يتواجد بها قبر �أحد القادة الم�سلمين من قواد �صالح الدين.
تعر�ض ��ت للكثي ��ر م ��ن �أعمال الحف ��ر والتنقي ��ب من قب ��ل ل�صو�ص الآث ��ار وتقع
ه ��ذه المنطقة ف ��ي جنوب �شرق البل ��دة وتمتاز ب�أ�شجار الزيت ��ون الرومانية .تم ويعتقد �أن الخليفة عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه ،قد �أقام في دير الغ�صون وبنى
اكت�شافها خالل حفريات قام بها الباحثون عن الآثار ،فتم ك�شف مقبرة تحتوي م�سجد ًا فيها وقد بقي حتى عام ( ،)2003حيث لم يعد �صالح ًا ف�أقيم على �أنقا�ضه
على عدة قبور فيها وبيوت من �سبعة غرف ،وعثر على �أحجار نحت عليها كلمات م�سجد حديث بتمويل �أهل البلدة.
وتواريخ ت�شير �إلى العهد الروماني وبد ًا لع�صر الزيتون ومعا�صر للعنب.
حرب الدير:
ويق ��ال �إن بج ��ورة تع ��ود �إلى �سبع ��ة �آالف ( )7000ع ��ام قبل المي�ل�اد ،وتعود لعهد وه ��ي ح ��رب بي ��ن �إبراهيم با�شا ع�سك ��ر وثوار جب ��ل نابل�س الذين تجمع ��وا في دير
الكنعانيين ،وكانت �أثارهم قد اكت�شفها الرومانيين.
الغ�ص ��ون بقيادة ال�شي ��خ �أحمد قا�سم برق ��اوي ،و كان نتيجة المعرك ��ة احتالل دير
و�أخ ��ذ ا�سم بجورة من برج النار (التي �أ�شعلها القائد �صالح الدين الأيوبي) ،حيث الغ�صون ،وهدم ال�سور الذي كان يلف القرية ،وقد بقي منه لع�صرنا هذا باب القب.
ف ��ي ه ��ذه المنطقة ا�ستخدمت الن ��ار في وجه ال�صليبيي ��ن( .ورد هذا في كتاب_ وقد اقتحم �إبراهيم با�شا دير الغ�صون من الجهة الغربية ،وقتل من جنوده �سبعمائة
القرية الفل�سطينية _ للدكتور �شكري عراف من حيفا) ،وقد تعر�ضت للكثير من خيال (ال زال ��ت تعرف بخلة الخيل) وقتل من �أهل دير ال�صون ت�سعة وت�سعون()99
�أعمال الحفر والتنقيب من قبل ل�صو�ص الآثار.
وكلب .و�سميت المنطقة التي تم القتال به ��ا (ر�أ�س الكلب) ،وما زالت تحمل
رج�ل� ًا ٌ
هذا اال�سم حتى وقتنا الحا�ضر.
بئر الناطوف:
يق ��ع ف ��ي الجنوب من �أر�ض دير الغ�ص ��ون ،وبالتحديد في منطقة �أب ��و الدور ويعتبر وم ��ن ال�شخ�صي ��ات البارزة على م�ستوى الوطن و�أ�صح ��اب الت�أثير في دير الغ�صون
معلم� � ًا تاريخي� � ًا هام ًا �إذ �أنه على غ ��رار بئر مغارة جعيتا في لبن ��ان ،حيث تظهر به والخارج نورد بع�ض الأ�سماء منها:
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•الدكتور �س�ل�ام فيا�ض :رئي�س الوزراء الفل�سطين ��ي ال�سابق ويحمل دكتوراة في م�ؤ�س�سات البلدة
االقت�ص ��اد ووال ��ده وجده كان وزي ��ر ًا للإن�شاء والتعمير ف ��ي الأردن  .-وهو من
يوج ��د في دي ��ر الغ�صون عدة م�ؤ�س�س ��ات تعتبر الأقدم في منطق ��ة ال�شعراوية حيث
الم�شهود لهم على ال�صعيدين الوطني والدولي.
كانت دير الغ�صون مركز ًا لجميع قرى ال�شعراوية ومنها :
•ع ��زت الغزاوي :ولد الغ ��زاوي في عام ( )1951في دي ��ر الغ�صون  /طولكرم،
•عي ��ادة ال�صحة �:أن�شئ ��ت في دير الغ�ص ��ون ع ��ام ( )1946وكان ا�سمها عيادة
ون ��ال درجة الماج�ستير ف ��ي الأدب الإنجليزي من �إحدى الجامعات الأمريكية،
العي ��ون والتراخوم ��ا وكان ��ت تخ ��دم جميع ق ��رى ال�شعراوي ��ة ،والي ��وم العيادة
ث ��م عمل محا�ضر ًا ف ��ي جامعة بيرزيت الفل�سطينية ول ��ه �أكثر من ع�شر روايات
ال�صحية موجودة في بناء م�ستقل وتقدم الخدمات الطبية لأهالي البلدة.
ودرا�س ��ات نقدي ��ة و�أدبية وح�صل على عدد من الجوائ ��ز منها جائزة فل�سطين
•مكتب بريد دير الغ�صون :
في الرواية وجائزة الحرية من النرويج وجائزة من االتحاد الأوربي في الأدب،
ويعتب ��ر الغ ��زاوي �أحد م�ؤ�س�س ��ي اتحاد الكت ��اب الفل�سطينيين وانتخ ��ب رئي�س ًا
•�أُن�ش ��ىء ع ��ام ( )1958وكان بمثاب ��ة وكالة بري ��د ،وفي ع ��ام ( )1962ا�ستقل
ل ��ه عام ( )1996وت ��م تعيينه وكي ًال ل ��وزارة الثقافة والإع�ل�ام ،وكانت القوات
كمكتب بريد م�ستقل كان يخدم جميع قرى ال�شعراوية.
الإ�سرائيلي ��ة ق ��د اعتقلت ��ه عدة م ��رات و�أم�ضي �أكث ��ر من عامين ف ��ي ال�سجون
•مدر�سة دير الغ�صون الثانوية للبنات:
نهاية
الإ�سرائيلي ��ة ،وا�ست�شه ��د ابنه رامي على �أي ��دي الق ��وات الإ�سرائيلية في
•�أُن�ش� ��أت عام ( )1922ك�أول مدر�س ��ة في منطقة ال�شعراوي ��ة وكان يدر�س فيها
العام (.)1993
جميع الطالب من جميع ال�شعراوية.
•زهي ��ر �أبو �شايب� :شاعر وكاتب م�سرحي ،ول ��د في دير الغ�صون /طولكرم عام
( .)1958م ��ن �أعمال ��ه« :جغرافي ��ا الريح والأ�سئل ��ة» �شع ��ر ( ،)1986و«دفتر
الأح ��وال والمقام ��ات» �شع ��ر ( ،)1987و«بيا� ��ض �أعمى» م�سرحي ��ة (،)1992
و«ال�شعر الحديث في الأردن» باال�شتراك ( ،)1982وهو ّ
خطاط وكاتب ،ويوجد
له ّ
مخطوطات للقر�آن الكريم.
•خي ��ري من�ص ��ور� :شاعر ولد ع ��ام ( )1945في قرية دي ��ر الغ�صون /طولكرم.
وم ��ن �أعماله ال�شعري ��ة« :غزالن ال ��دم»( ،)1981و«ال مراث ��ي للنائم الجميل»
( ،)1983و«ظ�ل�ال» ( ،)1987و«التيه وخنجر ي�س ��رق �شكل البالد» (،)1987
و«الكتابة بالقدمين» (.)1990
•وم ��ن �أعماله النقدية« :الكف والمخ ��رز» ( ،)1980و«�أبواب ومرايا» (،)1987
و«اللوز المر» (.)1990
•عب ��د ال�ست ��ار قا�س ��م :كاتب ومحلل ل ��ه �أكثر من �إ�ص ��دار على ر�أ�سه ��ا التجربة
االعتقالية .و�شغل محا�ضر ًا في عدة جامعات ومنها بيرزيت والنجاح الوطنية.
وهن ��اك الكثير من �أبناء البلدة الذين يحتلون مراكز متقدمة في مختلف المجاالت
مث ��ل :مدحت العمر رجل �أعمال ،ولطفي عبد المجي ��د رجل �أعمال ،وح�سني بدران
مدي ��ر مديرية التربية والتعليم في نابل�س و�أي�ض ًا طولكرم ،وكذلك جمال �أبو طريف
ت�سل ��م �إدارة التربي ��ة والتعليم في �سلفي ��ت وطولكرم ،وفي�صل العم ��ر يت�سلم رئا�سة
الجامع ��ة المفتوحة في طولكرم ،ومحمد العمر قا�ضي محكمة البداية في طولكرم،
وزهير يا�سر قا�ضي في المحكمة العليا ،والدكتور ن�صوح «محمد نادر» �أحمد بدران
�شاعر وناقد �أدبي ،والع�ضو الت�شريعي عبد الرحمن زيدان  ...الخ).

•نادي خريجي دير الغ�صون الثقافي:
�أُن�شىء عام ( )1995وي�ساهم النادي في كثير من الن�شاطات الثقافية وخدمة
خريج ��ي الثانوية العامة عبر احتفال تكريمي �سنوي كبير و�إقامة الع�شرات من
الندوات والن�شاطات والدورات.
•النادي الريا�ضي:
يق ��وم بالعديد من الن�شاطات في معظم �أنواع الريا�ضات ،خا�صة ريا�ضة كمال
الأج�سام.
•الجمعية الخيرية:
يتبع الجمعية رو�ضة �أطفال.
•مجل�س الخدمات الم�شترك :
يوجد ف ��ي البلدة مجل�س الخدم ��ات الم�شترك لقرى ال�شعراوي ��ة وي�ضم ()16
تجمع ًا �سكاني ًا.
ويوج ��د في البل ��دة الكثير من الم�ؤ�س�س ��ات الأخرى مثل (دار الق ��ر�آن الكريم ،ودار
الحديث ال�شريف ،وجمعية الإح�سان ،ومركز الغ�صون ،والجمعية الزراعية ،واتحاد
ال�شب ��اب الفل�سطين ��ي) .كما يوجد فيه ��ا عدة م�ساجد رئي�سية وه ��ي( :م�سجد عمر
ب ��ن الخطاب ويعتقد �أنه من العهد العمري،وم�سجد الأبرار ،وم�سجد �آمنة ،وم�سجد
عب ��اد الرحمن ،وم�سجد خديجة ،وهناك م�سجد قيد الت�شييد ،و�أي�ض ًا م�سجد �صغير
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وي�سمى م�سجد الحاج عبد القادر ،وم�سجد زاوية لأتباع الطريقة الخلوتية وي�ستعمل
اليوم كمركز تحفيظ قر�آن وتعليم الحديث ال�شريف).
الو�ضع ال�سيا�سي والجهادي
�شارك����ت دي����ر الغ�صون ب�ش����كل كبير في الو�ض����ع ال�سيا�س����ي والجهادي
وكان ل�سهوله����ا وجبالها ورجالها ون�سائها جوالت و�صوال ت على امتداد
التاري����خ الفل�سطين����ي الحديث منذ ق����دوم المحتل الإنكلي����زي �إلى هذه
الب��ل�اد وحتى الي����وم وكان لرجاله����ا دور ريادي وقيادي ف����ي المنطقة،
معركة واد م�صين:
ب����ل ف����ي كل فل�سطين .وق����د جرت على �أر�����ض دير الغ�ص����ون الكثير من
ج ��رت بي ��ن الثوار وجنود الإنكلي ��ز ،حيث كمن االنكليز للثوار �أثن ��اء لقاء عقدوه في
المع����ارك ،التي يذكره����ا التاريخ وقد امتزجت تربته����ا بدماء ال�شهداء
بلدة عالر وجرت معركة قتل خاللها العديد من الجنود الإنكليز.
الأبرار من جميع بالد فل�سطين.
معركة باب ال�سهل:
ا�ستط ��اع الث ��وار �إ�سقاط طائ ��رة �إنكليزية على ي ��د الثائر ابن البل ��دة الحاج محمد
العبا� ��س في منطقة ال�سه ��ل ،وقد قام الجي�ش الإنكليزي عل ��ى �أثر المعركة باعتقال
الحاج عبد اللطيف �أ�سعد خ�ضر وهدم منزله في ذلك المكان وما تزال �أطالله �إلى
اليوم ،وقد تم عزل هذه المنطقة �ضمن منطقة جدار ال�ضم والف�صل العن�صري.
الهيئة المحلية

�أ�س�س �أول مجل�س قروي في دير الغ�صون عام (� )1966إ ّال �أنه تم حله في
عام ( )1967بعد االحتالل الإ�سرائيلي ،ثم تم �إحياء المجل�س من جديد
عام ( )1973وبقي يمار� ��س عمله حتى عام ( ،)1993تم ت�شكيل مجل�س
�أهم المعارك التي جرت في دير الغ�صون
ق ��روي جديد باتفاق القوى الوطني ��ة والإ�سالمية في حينه برئا�سة جميل
معركة جبل �أبو فرح:
�أب ��و علي ،ثم ترفيع ��ه �إلى بلدية في �شه ��ر ( ،)1996/11حيث جرت �أول
بينم����ا كانت ثورة �أل ( )36تمر بم�����أزق �ضعفها ب�شكل ملحوظ ،وثوارها انتخابات لبلدية دير الغ�صون في عام ( )2005برئا�سة خالد عليان ،ثم
بات����وا معروفين لدى جمي����ع �أجهزة اال�ستعمار البريطان����ي قررت �إدارة جرت انتخابات في عام ( )2012وفاز بالرئا�سة رائد �أبو �صاع.
الث����ورة �أن تعم����ل عل����ى تقوي����ة الثورة م����رة �أخ����رى ،ف����كان موقعهم دير تعمل بلدية دير الغ�صون على تقديم الخدمة لأهالي البلدة ،عبر الإ�شراف
الغ�صون لما فيها من قياديين ومنا�ضلين .فقد ح�ضر �إلى دير الغ�صون عل ��ى م�شاريع الكهرباء والم ��اء وجمع النفايات ،وتنظي ��م البناء عبر لجنة
مجموع����ة دعم من الثوار وكان����وا من �شمال فل�سطي����ن و�سوريا ولبنان .التظي ��م المحلية في البلدة ،ويتعد ن�شاط البلدية �إلى الجوانب االجتماعية،
وكان يعم����ل ف����ي القي����ادة القائدان /عب����د اهلل الحادر وعب����د الرحمن ففي البلدية ق�سم للت�أهيل المجتمعي ،وكثير ًا ما تكون البلدية بيت للتوا�صل
زيدان  ،/وفي الوقت الذي كانوا يعدون فيه ن�صب الكمائن للعدو ،وكان المجتمع ��ي ،وه ��ي ت�ؤم ��ن بال�شراك ��ة مع المجتم ��ع المحل ��ي ،ولذلك عملت
موقعهم منطقة جبل �أبو فرح ،علم العمالء بذلك و�أو�صلوا بدورهم �إلى عل ��ى ت�أ�سي� ��س موقع �إلكترون ��ي و�صفح ��ة للتوا�صل االجتماعي عل ��ى الفي�س
الإنجليز  .فبد�أ الإنجليز بن�شر دباباته حول المكان وجنوده الم�شاة من ب ��وك وتويتر ،كما تن�ش ��ر �صناديق ال�ش ��كاوى في البلدة ،وتعق ��د الكثير من
كل موق����ع وطائ����رات القتل والدم����ار ،وما �أن لمح ثوارن����ا الإنجليز حتى اللقاءات مع المجتمع المحل ��ي والم�ؤ�س�سات في البلدة ،وهو ما بدا وا�ضح ًا
�سارع����وا ب�إطالق النار على المحتلين .وكان����ت معركة �شهد لها التاريخ م ��ن الم�شاركة المجتمعي ��ة العالية في اللق ��اءات الجماهيرية التي عقدتها
البلدية ،خا�صة خالل �إعداد الخطة اال�ستراتيجية التنموية للبلدة.
كونه����ا من المع����ارك الكبرى ،فقد تم محا�ص����رة ثالثة ع�شر ( )13من
الأحرار ،وح�صلوا على �أو�سمة ال�شهادة .وكان من بينهم ال�شهيد البطل رغ ��م توا�ضع الإمكانات و�صعوبة الحي ��اة االقت�صادية في فل�سطين ومنها
اب����ن دير الغ�ص����ون  /محمد �سعيد �أب����و البن  /و�س����رور ال�سعدي  /من دي ��ر الغ�ص ��ون� ،إ ّال �أن بلدي ��ة دي ��ر الغ�ص ��ون ا�ستثم ��رت جمي ��ع الجهود
(لوبية)� ،إحدى قرى �شمال فل�سطين ،المدمرة عام ( .)1948وال�شهيد و�سخ ��رت الإمكان ��ات المتاحة بفاعليه تام ��ة ،مما ترك �أث ��ر ًا �إيجابي ًا في
�أحم����د محمد بكار ال�شهابي من قرية لوبية �أي�ض���� ًا ،والذي ا�ست�شهد في نفو�س المواطنين وعمل على �سد االحتياجات الملحة والعاجلة:
دي����ر الغ�صون نتيجة للمعركة ،وقد ن�س����ف االحتالل االنكليزي منازلهم دي ��ر الغ�صون كباقي بلدان فل�سطين تفتقد �إل ��ى بنية تحتية قوية ،خا�صة
في لوبية ومن����ازل �أقربائهم.ومن الجدير ذك����ره �أنهم دفنوا في مقبرة ف ��ي مجال ال�ص ��رف ال�صح ��ي والطرق وه ��ي بحاجة ما�س ��ة للمزيد من
ال�شهداء في �شرق البلد .ومنذ ذلك التاريخ �سميت (مقبرة ال�شهداء) .الدعم من �أجل االرتقاء بالبلدة وتقدمها.
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وم ��ع ه ��ذا ف�إن البلدية �أنج ��زت ع�شرات الم�شاري ��ع بف�ضل الجه ��ود المتوا�صلة التي
يبذله ��ا رئي� ��س و�أع�ض ��اء البلدي ��ة ودع ��م المجتمع المحل ��ي والمانحي ��ن والوزارات
المخت�صة ،ن�ضعكم في �صورة الإنجازات على مدار عام م�ضى:
المدار�س:
انطالق� � ًا م ��ن ر�ؤية بلدي ��ة دير الغ�صون بدعم قط ��اع التعليم في البل ��دة فقد نفذت
البلدية العديد من الم�شاريع والإنجازات في المدار�س وهي:

•فت ��ح العديد م ��ن الطرق وت�أهيله ��ا وت�سليكها �سواء في مو�س ��م المطر الما�ضي
خالل �شهر (� )2013/1أو خالل المنخف�ض الجوي ال�سابق في (.)2013/2
•تنفي ��ذ ( )85متر طولي من مج ��اري ت�صريف مياه الأمطار ،والعمل على تفقد
العبارات وتجهيزها لمو�سم المطر القادم.
•هدم العديد من الأبنية الخطرة وترحيلها.
•بناء غرفتين على مقبرة الهبور وت�أهيل المقبرة.
•العم ��ل عل ��ى تو�سع ��ة وادي م�صين بالتعاون م ��ع بلدية عتي ��ل بتكلفة ()15000
�شيقل.
•ت�شكيل غرفة طوارئ في البلدية والتعاون مع الدفاع المدني ومجل�س الخدمات
الم�شترك لمواجهة �أي مخاطر خالل الأحوال الجوية ال�سيئة.

•الح�ص ��ول على تمويل لت�شطيب المدر�سة الأ�سا�سية العليا للذكور ،وقد تم طرح
العطاء في ال�صحف المحلية في (.)2013/12
•تنفي ��ذ �أعم ��ال ت�شطيب وق�صارة ف ��ي المدر�س ��ة الأ�سا�سية العلي ��ا للبنين منها
�أعمال ق�صارة بدعم من المجتمع المحلي والبلدية.
في المجال الهند�سي:
•دع ��م المدار� ��س بمبل ��غ (� )25000شيقل ،وذل ��ك من م ��ردودات المعارف في
•�إ�ص ��دار تراخي� ��ص ل ( )55رخ�صة بناء في البلدة ،ومتابع ��ة �أعمال البناء في
البلدة.
البلدة.
•عمل �سور في المدر�سة الأ�سا�سية الدنيا للبنات بم�ساهمة من البلدية والمدر�سة
•• توقي ��ع اتفاقي ��ة لمخط ��ط هيكل ��ي للم�سقوف ��ة والتي ت ��م �ضمه ��ا �إداريا لدير
والمجتمع المحلي.
الغ�صون.
•تجهي ��ز �صف تمهيدي في المدر�سة االبتدائية الأ�سا�سية الدنيا ي�ستوعب ()30
•العمل على �إعداد م�شاريع هيكلية ل�شوارع معدلة في البلدة.
طالب ًا (�صف تمهيدي).
•عمل درا�سة وتح�ضير وثائق لتعبيد �شوارع داخلية جديدة في البلدة.
•دع ��م جميع المدار�س ف ��ي البلدة بالعمالة الالزمة من �أج ��ل تنفيذ العديد من
•مرا�سل ��ة العدي ��د م ��ن المانحين م ��ن �أجل الح�ص ��ول على تموي ��ل لتعبيد طرق
الن�شاط ��ات اليومي ��ة ،حيث تم رف ��د المدار�س ب�أكثر م ��ن ( )700عامل خالل
داخلية في البلدة منها بكدار ورئا�سة الوزراء والأ�شغال العامة.
ال�سنة.
•تحديث و�إكمال درا�سة مخططات م�شروع ال�صرف ال�صحي.
•معالجة م�شكلة المياه في المدر�سة الأ�سا�سية العليا للبنات.
المجال ال�صحي:
•دعم المدر�سة الثانوية للبنات ب�أعمال الدهان وال�صيانة الدورية.
•ا�ست�ضافة العديد من الأيام الطبية والأخ�صائيين.
•الموافق ��ة على �ش ��راء ثالثة دونمات في المنطقة ال�شرقي ��ة تمهيد ًا لتح�ضيرها
•دعم العيادة ال�صحية في البلدة بالأثاث الالزم.
لمدر�سة جديدة �أو تو�سعة الأ�سا�سية للذكور.
•�إنت ��اج ع�ش ��رات الحاوي ��ات في ور�ش ��ة البلدية ل�س ��د النق�ص النات ��ج عن تو�سع
•تقديم مركز البلدية (محمود دروي�ش) مجان ًا لطلبة الثانوية العامة.
البلدة ،وتلف القديم.
•العم ��ل مع جمعي ��ة اللد �ضمن م�شروع التعلم باللع ��ب لمعالجة الخلل لدى الفئة
•ر�ش البلدية �أكثر من مرة لمواجهة الآفات والح�شرات خا�صة اللي�شمانيا.
ال�ضعيفة من الطلبة في المرحلة الأ�سا�سية الدنيا.
•�إعطاء درو�س خا�صة للطلبة الذين ال ي�ستطيعون القراءة �ضمن �صفوف ال�سابع .الكهرباء
•ح�صلت البلدية على رافعة من وزارة النقل.
الطرق والبنية التحتية:
•قامت البلدية بتغيير محول في الحارة ال�شرقية من (� )250أمبير �إلى ()400
اهتمت البلدية بالطرق والبنية التحتية اهتمام ًا خا�ص ًا �ضمن الموارد المتاحة ،وقد
�أمبير لحل م�شكلة �ضعف الكهرباء في المنطقة.
عملت البلدية على ح�شد الدعم الخارجي والداخلي و�أهم �أعمال الطرق هي:
•قامت البلدية بتغيير العديد من الخطوط �إلى �أقطار �أكبر.
•تح�ضي ��ر وثائ ��ق وتعبيد �شارع البا�ص ��ول ،بتمويل من �صن ��دوق تطوير و�إقرا�ض
•عمل ��ت البلدية على تو�سعة �شبكة الكهرباء ف ��ي المناطق الجديدة بالتعاون مع
البلديات وبم�ساهمة من البلدية بـ (� )145000شيقل.
المجتمع المحلي.
•ترقي ��ع وتزفيت �ش ��وارع داخلي ��ة بتمويل ذاتي م ��ن البلدية بكلف ��ة ()120000
•عملت البلدية على �إنارة العديد من ال�شوارع الجديدة.
�شيقل.
•قام ق�سم الكهرباء بمعالجة �أثار المنخف�ض الجوي الأخير والتعامل مع حاالت
•العم ��ل عل ��ى تجهيز متطلب ��ات م�شروع ت�أهيل ط ��رق داخلية في البل ��دة بتمويل
الط ��وارئ منها تغيي ��ر �ساعات حرقت و�إعادة التي ��ار الكهربائي نتيجة الأحوال
م ��ن �صندوق تطوير و�إقرا� ��ض البلديات بكلفة ( )98000ي ��ورو ،والم�شروع في
الجوية.
مراحله النهائية.
•تغيي ��ر العدادات الحالية م�سبقة الدفع �إلى عدادات رقمية ينعدم معها الت�سيب
•ت�أهيل ط ��رق ال�سهل مع الإغاثة الزراعية والبلدي ��ة بكلفة ت�صل �إلى ()48000
وال�سرقة وت�ستجيب للتكنولوجيا المتقدمة.
�شيقل.
•تبلي ��ط دخل ��ة الحراي ��ق بكلف ��ة (�)13000شيق ��ل بم�شاركة المجتم ��ع المحلي ق�سم المياه:
•عمل مخططات ودرا�سات لخط مياه الم�سقوفة بطول ( )1500متر.
وم�ساهمة البلدية.
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•عمل مخططات لخط ناقل وم�ضخات للحاوز المقترح في الحرايق.
•تجهيز مخططات حاوز الحرايق ومرا�سلة العديد من المانحين تمهيد ًا
لبناء الحاوز المذكور ،ومن المقرر البدء بها �أوا�سط عام (.)2014
•العمل على مد خطوط جديدة.
•العمل على ا�ستبدال خطوط تالفة وت�أهيلها من جديد.
برنامج الت�أهيل المجتمعي:
•التوا�صل مع المعاقين و�أهاليهم ،حيث بلغت الزيارات المنزلية ()600
زيارة.
•ت ��م دمج عدد م ��ن المعاقين ف ��ي التعليم بواقع ( )8ح ��االت جديدة تم
اكت�شافها خالل ال�سنة وتم تن�سيب ( )10حاالت لبرنامج التعلم باللعب.
•بلغ عدد التحويالت �إلى المراكز المتخ�ص�صة ( )320تحويلة.
•بلغ ع ��دد التعديالت البيئية بواقع ( )7تعدي�ل�ات بم�ساهمة من البلدية
ووكال ��ة الغوث ،حيث تم بناء وحدة �صحية وتجهيز مطبخ وتعديل منزل
كامل لعائلة محتاج ��ة وتزفيت مدخل بيت لذوي الإعاقة ،وجمع مالب�س
وغيرها وتوزيعها على المحتاجين.
•توزي ��ع عدد من الأجهزة الم�ساعدة(�سماعات ،ونظرات ،وباندج ،وكير،
وف ��وط ،وقرطا�سي ��ة ،ووك ��ر ،وكرا�سي متحرك ��ة ،وفر�شات ه ��واء) على
المحتاجين.
•�إقام ��ة مجموعة م ��ن الأن�شطة المجتمعي ��ة (رحالت ،و�أن�شط ��ة وقائية،
وتن�سيق لعي ��ادات اخت�صا�ص ،وريا�ض �أطفال) و( )77ن�شاط ًا وبلغ عدد
الم�ستفيدين ( )2238م�ستفيد ًا.
•التن�سي ��ق والت�شبيك مع الم�ؤ�س�س ��ات بواق ��ع ( )150م�ؤ�س�سة (مدار�س،
وريا�ض �أطفال ،وحكومية ،وخا�صة).
•عرو�ض م�سرحية ومخيمات �صيفية.
•دمج حالتين في العمل.

•ا�ست�ضاف ��ة وف ��د م ��ن طلبة الثانوي ��ة العامة ف ��ي م�شروع تعزي ��ز الرقابة
المجتمعية وال�شفافية.
•زرع الأ�شج ��ار بم�ساهمة الأمن الوطني ومدار� ��س دير الغ�صون والبلدية
على جوانب الطرق في (.)2013/3/2
•�إقامة العدي ��د من الندوات والمحا�ضرات التوعوي ��ة والتثقيفية لل�شباب
وال�شاب ��ات والأمه ��ات ح ��ول العدي ��د م ��ن الموا�ضي ��ع التي ته ��م الأ�سرة
الفل�سطينية.
•ا�ست�ضاف ��ة ع�ش ��رات الطلبة المتدربي ��ن ،وا�ستيع ��اب المتطوعين �ضمن
خدمة المجتمع.
•ا�ست�ضافة بع�ض الأخ�صائيين النف�سين والعالج الطبيعي لمعالجة بع�ض
الحاالت في البلدة.
•�إقامة ور�ش عمل عن الحقوق لذوي الإعاقة والقطاعات المه�شمة.
•القيام بالعديد من الزيارات الميدانية للمدار�س والم�ؤ�س�سات والبيوت.
•توزي ��ع طرود غذائية والتعاون مع برنام ��ج العمل مقابل الغذاء وبرنامج
العمل مقابل المال التابع لوكالة الغوث ،والإغاثة الإ�سالمية.
•القي ��ام بزي ��ارة �إل ��ى بع� ��ض الم�ؤ�س�س ��ات المانح ��ة لح�ش ��د التمويل مثل
م�ؤ�س�سات (.)CARE، CIZ ،CHF
•العم ��ل عل ��ى تحدي ��ث الموق ��ع �إلكترون ��ي وتغذي ��ة �صفح ��ات التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ون�ش ��ر بيان ��ات و�أن�شط ��ة البلدي ��ة عليها بما يحق ��ق المزيد
م ��ن النزاه ��ة وال�شفافي ��ة ،وتلق ��ي �ش ��كاوى المواطني ��ن واقتراحاته ��م
وتوجيهاتهم.
•التوا�صل مع المغتربين في البلدة من �أجل ح�شد مزيد من الموارد لدعم
البلدة.
•الح�ص ��ول على حا�س ��وب لوحي من �صندوق تطوي ��ر و�إقرا�ض البلديات،
ت ��م تزوي ��ده بمعلومات عن البلدي ��ة لي�ستطيع المواط ��ن الح�صول عليها
ب�سهولة وي�سر.
•و�ض ��ع �صن ��دوق لل�شكاوى ف ��ي مدخل البلدي ��ة ،حتى ي�ستطي ��ع المواطن
�إي�صال تظلمه ب�سهولة و�سرية.
•المتابع ��ة الإعالمي ��ة ون�ش ��ر االخب ��ار والتوا�صل م ��ع ال ��وكاالت المحلية
والعالمية.
•الم�شاركة بمختلف الور�ش والدورات المختلفة.

العالقات العامة والتوا�صل مع المجتمع المحلي:
•تحديث الخطة اال�ستراتيجية.
•ا�ست�ضاف ��ت البلدي ��ة العدي ��د من ال�شخ�صي ��ات العام ��ة والخا�صة وكبار
الم�س�ؤولين وال�ضيوف المحليين والأجانب.
•عق ��دت البلدية العديد من اللقاءات م ��ع المجتمع المحلي ،وذلك �ضمن
�سيا�سة الم�شاركة وتعزيزها.
•عقد لقاء جماهيري في (.)2013/6/27
�إداري ًا ومالي ًا:
•لق ��اء مع طلب ��ة الثانوي ��ة العامة قب ��ل االمتحان ��ات العام ��ة بالتعاون مع
•ا�ست�ل�ام رئي� ��س البلدية رائد �أبو �ص ��اع لرئا�سة البلدية بع ��د وفاة رئي�س
مدار�س البلدة والتربية والتعليم.
البلدية المرحوم عبد الرحيم القب
•�إقامة احتفال تكريمي لطلبة الثانوية العامة.
•الح�صول على رزمة نظام الإجراءات المالية الموحد.
•�إقامة احتفال تكريم للمعلمين و�أخر للمعلمين المتقاعدين.
•�إنهاء وظيفة �سائق البلدية.
•الم�شاركة باالحتفاالت الوطنية والخا�صة.
•تعيين موظف جديد (�أمين �صندوق).
•ا�ست�ضاف ��ة رحل ��ة برعاي ��ة التربي ��ة والتعليم �ضم ��ن التعري ��ف بالقانون
•دخول ع�ضوين جديدين للبلدية بدل الع�ضو المتوفي و�أخر م�ستقيل.
الإن�ساني والجدار بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الحق.
•ت�سديد ديون لوزارة المالية بـ (� )400000شيقل.
•ا�ست�ضاف ��ة مدر�س ��ة بنات دي ��ر الغ�ص ��ون الثانوي ��ة للبن ��ات لتعريفهم
•تح�سين م�ستوى الجباية خا�صة في مجال المياه.
بالبلدية و�أن�شطتها.
•عل ��ى �صعيد الجدار ت ��م ا�ستقب ��ال ( )2000معاملة ج ��دار� ،صدر منها
•ا�ست�ضاف����ة وفد من بن����ات المدر�س����ة الأ�سا�سية الدني����ا لتعريفهم
( )1200ت�صريح.
بق�سم المياه.
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بديا بلدة جبلية تقع في الجنوب الغربي من نابل�س على ال�شارع العام الم�ؤدي
�إل ��ى كفر قا�سم ،وتبعد عن نابل�س م�ساف ��ة ( )32كيلومتر ًا ،وعلى بعد ()13
كيلومتر ًا �إلى ال�شمال الغربي من مدينة �سلفيت.
يجاوره ��ا من الغ ��رب والجن ��وب الغربي قرى م�سح ��ة والزاوي ��ة ورافات ،ومن
الجه ��ة ال�شرقية كل من قرى �سرطة وق ��راوة بني ح�سان و�سنيريا وعزون عتمة
وكفر ثلث من ال�شمال وال�شمال الغربي� ،أما من الجنوب فيجاورها كفر الديك.

�أحمد �أبو �صفية
رئي�س البلدية

في حين الأماكن الأثرية تمثلت في (خربة حزيمة ،وخربة ال�سمرا ،وخربة �سليتا
ف ��ي جنوب البلدة ،وبرك ��ة ماء �أثرية قديم ��ة تعود �إلى العه ��د الروماني ،ودرجة
�إ�سعيفان ن�سبة لعائلة �إ�سعيفان /دار �أبو �سالم ،وتحتوي بديا على مدافن منقورة
في ال�صخر ،وبركة ،و�أنقا�ض محر�س وبركة �أخرى �إلى ال�شمال الغربي).

مبني ��ة فوق بقعة منب�سطة على الرغم من كونها في منطقة جبلية يمتد فيها
�شارع رئي�سي معبد بطول ( )2كيلومتر ،ترتفع عن �سطح البحر ( )320متر ًا
بم�ساح ��ة وف ��ق المخطط الهيكل ��ي ( )2015دونم ًا ،في حين تبل ��غ الم�ساحة
الكلي ��ة للأرا�ضي ( )22الف دونم� ،أما الأرا�ض ��ي الم�شجرة بالزيتون فتقدر تمت ��از مدينة بديا بموق ��ع ا�ستراتيجي متميز ،حيث تعتب ��ر القلب الناب�ض لعدد
بـ ( )15الف دونم.
م ��ن البلدات ف ��ي المنطقة الغربية من محافظة �سلفي ��ت ،وهي م�سحة والزاوية
ووف ��ق �إح�صائي ��ة دائ ��رة الإح�صاء المركزي ��ة الفل�سطينية لتع ��داد ال�سكان و�سرط ��ة وق ��راوة بني ح�س ��ان وديربلوط وراف ��ات و�سنيريا ،حي ��ث �أدى موقعها
والم�ساكن والمن�ش�آت عام ( )2007بلغ عدد �سكانها ( )7960ن�سمة ،وحالي ًا �إل ��ى خلق حرك ��ة تجارية واقت�صادي ��ة ،ن�شطة تمثلت في وج ��ود مئات المحالت
تق ��در بـ ( )12000ن�سم ��ة .وتتكون من العائالت التالي ��ة�( :إبراهيم ،وعقل ،التجاري ��ة المختلفة مما جعلها مكان ��ا للت�سوق ،وقد ن�شطت حركة اال�ستثمار من
و�صال ��ح ،و�أحمد ،وط ��ه ،و�أبو بكر ،وكنعان ،والوافدي ��ن ،و�أبو عثمان ،وحمد ،قبل عدد من ر�ؤو�س الأموال في المدينة ومن خارجها .و�أ�صبحت مكان ًا منا�سب ًا
لإقامة العديد م ��ن الور�ش ال�صناعية والمن�ش� ��آت االقت�صادية الكبيرة وبع�ضها
ومو�سى ،وح�سين ،والأطر�ش ،وطه عبد العال ،وجحا).
بر�أ�س مال يقدر بماليين ال�شواقل ،والأمر الذي زاد في �أهمية بديا قيام العديد
ً
�سميت بديا به ��ذا اال�سم تحريفا لكلمة (ب ��دة) الآرامية (و البدة) مع�صرة من الم�ؤ�س�سات االقت�صادية بفتح �أفرع لها فيها مثل البنك العربي وبنك القد�س
الزي ��ت ومنها (البد) وهو الجذع الثقيل ال ��ذي ي�ستخدم في ع�صر الزيتون ،وبن ��ك فل�سطي ��ن كون بدي ��ا مكان ًا لج ��ذب اال�ستثم ��ارات ور�ؤو�س الأم ��وال ،كما
ً
كما �أن بديا تعتبر من �أكثر البلدات �إنتاجا للزيت في ق�ضاء نابل�س ،ومن هنا ن�شط ��ت فيها �شركات الت�أمي ��ن وعيادات الأطباء والمختب ��رات الطبية ومكاتب
جاءت ت�سميتها بهذا اال�سم.
(التك�سي ��ات) ،ولعل وجود مجم ��ع (تك�سيات) عمومي مرخ� ��ص من قبل وزارة
النق ��ل والموا�صالت �ساهم ب�ش ��كل كبير في جعلها مح ��ط الأنظار في المنطقة
وملتقى الأعمال والن�شاطات.
تعود البلدة في تاريخها �إلى العهد الروماني ،حيث تنت�شر في �أرا�ضيها الكثير يعمل �سكان بديا في عدة قطاعات مختلفة �أهمها التجارة ،حيث تتوافر م�ساحة
من المواقع الأثرية والمغارات والمقامات و�أ�شهر هذه المواقع هي�( :ضريح كبيرة في بديا لال�ستخدام التجاري ب�أ�صنافها المختلفة ،وكذلك يوجد اهتمام
ال�شيخ علي الدجاني في جنوبي القرية ،و�ضريح ال�شيخ حميدة الرابي جد �آل خا� ��ص بال�صناع ��ة والحرف ،تمثلت في العديد م ��ن الم�صانع التي تحوي عدد ًا
الراب ��ي الذي كان �إمام ًا وعالمة بجوار �ضري ��ح ال�شيخ علي الدجاني ،ومقام
كبي ��ر ًا من الأيدي العاملة ،في حي ��ن يعمل قطاع وا�سع من الأيدي العاملة داخل
ال�شيخ حمدان).
الخ ��ط الأخ�ضر ف ��ي (�إ�سرائيل) وجزء �آخ ��ر يعملون داخل التجم ��ع ال�سكاني،
�أم ��ا الأماكن الدينية فتتمثل ف ��ي (الم�سجد الكبير وقد بني ف ��ي عهد الإنتداب بالإ�ضافة �إلى الموظفين في القطاع الحكومي والخا�ص� ،أما بخ�صو�ص القطاع
البريطان ��ي ،وم�سجد عمر بن الخط ��اب وهو م�سجد قديم ويق ��ال �أنه يعود �إلى الزراع ��ي فيترك ��ز اهتمام ال�س ��كان على الزيت ��ون ،فمعظ ��م �أرا�ضيهم مزروعة
م ��والة �أب ��ي حماد في العه ��د العثمان ��ي ،وم�سجد الن ��ور بجانب مبن ��ى البلدية ،ب�أ�شجار الزيتون وال تدل بيانات الإح�صاء الزراعي على زراعة �أنواع �أخرى من
المزروعات المروية والحقلية با�ستثناء م�ساحات قليلة ل�سد الحاجة الذاتية.
وم�سجد �أبو عبيدة ويقع في الجهة ال�شرقية من المدينة ،وم�سجد التقوى).

الحياة االقت�صادية:

الأماكن التاريخية والدينية
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الخدمات المتوفرة :

بلدية بديا

نظر ًا لأهمية مدينة بديا في محافظة �سلفيت وانطالق ًا من الحر�ص على تقديم
الخدم ��ات الأف�ضل للمواطني ��ن والت�سهيل في �أمور حياته ��م المعي�شية ،وب�سبب
الحواج ��ز الإ�سرائيلي ��ة و�أهمها حاجز زعت ��رة والذي قطع �أو�ص ��ال المحافظة،
فق ��د ارت� ��أت العديد من ال ��وزارات وبجهود �أهال ��ي بديا والمنطق ��ة الغربية من
المحافظ ��ة فت ��ح �أفرع لها ف ��ي مدينة بديا ،وم ��ن هنا تواجدت ف ��ي مدينة بديا
�أف ��رع لعدد م ��ن الم�ؤ�س�سات وعلى ر�أ�سها مركز بدي ��ا ال�صحي الحكومي ووزارة
الداخلية من خالل فتح مكتب للداخلية ووزارة العمل ووزارة البريد وتكنولوجيا
المعلوم ��ات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والمحكمة ال�شرعية ووزارة الزراعة ،كما
ت ��م �إقامة مقر �سي ��ادي للدفاع المدن ��ي وتواجد فيها �أي�ض ًا مق ��ر لل�شرطة الذي كما �شه���دت البلدية نقلة نوعية في �أدائه���ا ودورها على مختلف ال�صعد
يق ��وم بدور كبير ف ��ي حفظ الأمن والنظ ��ام� ،إ�ضافة �إلى وج ��ود مقر للإ�سعاف والم�ستويات ،الأمر الذي جعلها واحدة من �أكبر الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية
التابع للهالل الأحمر الفل�سطيني ونقابة للعمال.
ف���ي محافظة �سلفيت� ،س���وا ًء بحجم الخدمات الت���ي توفرها للمواطنين
كما تتوفر في بديا الخدمة ال�صحية من خالل الجمعية العلمية الطبية ومقرها �أوع���دد الم�شاري���ع التي تق���وم بتنفيذه���ا ،بالإ�ضافة �إلى حج���م الطاقم
مجمع بلدي ��ة بديا� ،إ�ضافة �إلى وجود العديد م ��ن المختبرات وعيادات الأطباء الإداري والفن���ي الذي ي�شرف على تنفيذ �أعمال البلدية ،فهي من القوى
و�ص ��االت الأفراح وعددها ث�ل�اث �صاالت ومتنزه للبلدية ومجم ��ع للنقل و�إذاعة المحرك���ة لعجلة التنمية ف���ي المنطقة ،ومن مهامه���ا تزويد (� )12ألف
�صوت الغد ،ونادي �شباب بديا الريا�ضي المتنف�س الوحيد لل�شباب .كما يتواجد ن�سمة بالماء والكهرباء عبر �شبكاتها ،حيث بلغ عدد ا�شتراكات الكهرباء
فيه ��ا عدد م ��ن الجمعيات و�أهمها جمعية ن�ساء من �أج ��ل الحياة وجمعية الثروة �أكثر م���ن ( ،)2500وا�شتراكات المياه �أكثر من ( )2000ا�شتراك ،هذا
الحيواني ��ة والجمعي ��ة التعاوني ��ة لع�صر الزيت ��ون وجمعية الأ�س ��رى والمحررين �إ�ضافة �إل���ى مهمة البلدية في تخلي�ص المواطني���ن من النفايات ،وربط
وجمعية التعاون للتنمية المجتمعية وجمعية الإخال�ص.
منازله���م ب�شبكة ال�صرف ال�صحي من خالل �سعيه���ا الحثيث للح�صول
على هذا الم�شروع الحيوي اله���ام ،وكذلك فتح وتعبيد الطرق وال�شوارع
و�إنارته���ا ،و�شق الطرق الزراعية ،و�إن�شاء المدار�س والحدائق والجدران
تعتب ��ر بديا م ��ن البلدات الت ��ي تهتم بالتعليم ،فت ��م فتح �أول مدر�س ��ة فيها عام اال�ستنادية ،ودعم كافة الم�ؤ�س�سات الحكومية والأهلية ،وت�شجيع القطاع
( )1920وهي حالي ًا مدر�سة بنات بديا الأ�سا�سية.
الخا�ص لال�ستثمار في المدينة.

ت�أ�س�س����ت بلدي����ة بديا في ع����ام ( ،)1997حيث ت����م ا�ستحداثها من قبل
ال�سلط����ة الوطني����ة الفل�سطيني����ة ،وق����د كانت مجل�س���� ًا قروي���� ًا منذ عام
( ،)1952وه����ي م�ؤ�س�س����ة �أهلي����ة م�ستقلة ،تعم����ل وفق �أنظم����ة وقوانين
مح����ددة ،وتق����دم العديد م����ن الخدم����ات ال�ضرورية للمواطني����ن و�إلى
تطوي����ر في البنى التحتي����ة التعليمية وال�صحي����ة والخدماتية التي تم�س
حياة المواطنين ،وقد �شهدت بلدية بديا ً
ن�شاط ًا كبير ًا يوافق لما يعي�شه
المواطن اليوم.

على �صعيد التعليم :

المجل�س البلدي الحالي :

ويوج ��د فيها �ست مدار�س حكومي ��ة ثالث للذكور وثالث للإن ��اث ،حيث يدر�س
ف ��ي مدار� ��س الذك ��ور ( )1238طالب� � ًا بمع ��دل ( )31.7طال ��ب � /شعبة ،وفي
ً
مدار�س الإناث ( )1324طالبة بمعدل ( )34.84طالبة � /شعبة ،بما مجموعه ي�ض ��م ع ��ددا م ��ن ال�شخ�صي ��ات االعتباري ��ة ذات الكف ��اءة العلمي ��ة والمهني ��ة
والت ��ي ح ��ازت عل ��ى ثق ��ة مواطنيها من خ�ل�ال االنتخاب ��ات التي ج ��رت بتاريخ
( )2562طالب ًا وطالبة.
( )2012/10/20وهم:
كم ��ا يتواجد �أي�ض ًا مدر�ستان خا�صتان هما مدر�س ��ة الم�ستقبل ومدر�سة الأوائل
ً
ً
(�أحم ��د وا�صف �أب ��و �صفية  /رئي�سا للبلدية ،و�إبراهي ��م ع�ساف /نائبا للرئي�س،
يدر�س فيهما ( )241طالب ًا� ،إ�ضافة �إلى وجود �سبع رو�ضات.
وح�س ��ن محمودالقرم ،و�إياد �سالمة ،و�سائد الأقرع ،و�سليمان يعقوب طه ،وعلي
وانطالق� � ًا من اهتمام بديا بالتعليم ممثلة ببلديتها ،فقد �سعت وثابرت من �أجل �صبحي �صال ��ح ،ونا�صر �صالح ح�سين ،وجمال الأطر�ش ،وجميل دروي�ش ،وحلوه
الح�صول عل ��ى فتح مركز تعليمي تابع لجامعة القد�س المفتوحة ،وتوفير المقر كنعان ،و�سهيلة بدر ،ومحمود محمد �سليمان �صالح).
له ��ذا المركز وهو مجمع بلدية بدي ��ا ،الذي قدم خدمة التعليم المريح ل�شريحة
كبي ��رة من �أبناء المنطقة الغربية م ��ن المحافظة والبلدات المجاورة جغرافي ًا،
والذي بلغ تعداد طالبه ما يزيد عن الألف طالب وطالبة ،ومنذ العام ()2006
نح ��و بدي ��ا مدينة منظمة جميلة خ�ض ��راء ومركز ًا اقت�صادي� � ًا يتمتع مواطنوها
وهو ي�ضم ( )24م�شرف� � ًا بين متفرغ وغير متفرغ و( )11موظف ًا �إداري ًا ،ويوجد
بخدمات �صحية متقدمة وبوعي ثقافي وعدالة اجتماعية.
فيه ما ن�سبته ( )%70طالبات و ( )%30طالب.

ر�ؤية بديا التنموية
الر�سالة

وت�أكي ��د ًا عل ��ى االهتمام بالتعليم وبتثبي ��ت مقر جامعة القد� ��س المفتوحة ،فقد
قام ��ت بلدية بديا ،ب�إ�ضافة طابق للمقر وقدمت �إعفا ًء كام ًال للجامعة من �أُجرة ر�سال ��ة البلدي ��ة تقوم عل ��ى التخطي ��ط والت�صمي ��م والبن ��اء ،وتعزيز ما ت ��م �إنجازه
المق ��ر ،كما قدمت قطعة �أر�ض لإقامة مق ��ر ر�سمي للجامعة والذي �سيبنى على وتطوي ��ره ،لتوفير مقوم ��ات النجـاح ،ولتقديم �أف�ضل الخدم ��ات ال�ضرورية والملحة،
وتنظيـم �أف�ضل للعالقـات المحلية والخارجية ،التي ت�سهم في حركة البناء والتطوير.
ح�ساب البلدية والمجتمع المحلي في المنطقة الغربية من المحافظة.
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تجارب ونجاحات

الأهداف العامه للبلدية

•العم ��ل عل ��ى بن ��اء الق ��درات وم�أ�س�س ��ة العمل م ��ن خالل بن ��اء �أنظمة،
و�إ�ص ��دار لوائ ��ح داخلية لعمل البلدي ��ة ،وكوادر العاملي ��ن فيها ،وتزويد
البلدية ببرامج ت�شغيلية ،و�أتمت ��ة كافة الأن�شطة داخل البلدية ،وتنظيم
برام ��ج لج ��رد الموجودات ،و�إع ��داد ومتابعة الموازن ��ات والميزانيات،
وتر�شيد الإنفاق ،ورفع كفاءة الجباية ،وتح�صيل الر�سوم والم�ستحقات
عل ��ى المواطنين ،والعم ��ل على ح�سن �إدارة �أم ��وال البلدية وممتلكاتها،
وتطوير العالقات مع المجتمع المحلي.
•العمل على تنفيذ م�شروعات تطويرية� ،ضمن الخطة المرحلية المنبثقة
عن الخطة اال�ستراتيجية لمدينة بديا حتى العام ( )2015في قطاعات
الطرق والكهرباء والمياه وال�صحة والبيئة والتعليم والمرافق العامة.
•بن ��اء قاعدة بيان ��ات �شمولية ،من خالل �إجراء م�سوح ��ات و�إح�صاءات
بالتعاون مع الجهات المخت�صة.
•دع ��م التوا�ص ��ل مع المجتم ��ع المحل ��ي ،ورف ��ع ال�شع ��ور بالمواطنة من
خ�ل�ال الم�شاركة في الن ��دوات وور� ��ش العمل والمحا�ض ��رات في قاعة
البلدي ��ة ،ومن خالل زيارات ميدانية م ��ن قبل �أع�ضاء المجل�س للمواقع
والفعاليات المختلفة في المدينة.
•العم ��ل المكثف لتخطيط المدين ��ة وتجميلها ،وتنظي ��م ومتابعة رخ�ص
البناء.
•العم ��ل على تنظيم وتح�سين كفاءة الأداء في قطاعات المياه والكهرباء
وال�صحة العامة والنظافة.
•العمل على دعم قطاع التعليم ،من خالل ال�سعي لبناء مدار�س جديدة،
وترميم و�صيانة المدار�س الحالية.
•بناء وتعزيز دور الم�ؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية والريا�ضية ،ودعمها
للقيام بما يناط بها من �أدوار تجاه المجتمع المحلي.

معيقات عمل البلدية

•عدم القدرة على م�صادقة المخطط الهيكلي مع �أن العمل جا ٍر فيه منذ (.)2009
•التو�سع ال�سكاني في منطقة (ج)� ،أرهق كاهل البلدية ب�أعباء مالية كبيرة،
بينم ��ا ال تح�ص ��ل البلدية على �أي تمويل له ��ذه المناطق ،وال يدفع المواطن
�أي ر�سوم ترخي�ص فيها.
•اعتماد البلدية على م�صدر واحد للدخل ،وهو م�شروع الكهرباء فقط.
•�ضعف البنية التحتية ب�شكل عام.

�أهم الم�شاكل التي تعاني منها بديا

م�شكلة �إعادة ت�أهيل ال�شارع الرئي�سي وطوله ( )2كيلومتر:
ت ��م �إن�شاء ال�ش ��ارع عام (� )1992أي من ��ذ ( )21عام ًا ،وق ��د �أ�صبح مهترئ ًا
وتالف ًا وبحاجة ملحة لإعادة الت�أهيل وق�ضية تهم كافة المواطنين لما له من
�أث ��ر يم�س كافة �شرائح المجتمع ،كم ��ا �أن عر�ض الأر�صفة الحالي غير كاف
وهي تالف ��ة بالكامل ،وتتلق ��ى البلدية �شكاوى م�ستمرة م ��ن قبل المواطنين
والزائري ��ن ب�سبب الحفر التي تعي ��ق المرور وتت�سبب في خ ��راب للمركبات
و�أخط ��ار على الم�شاة ،خا�صة في ف�صل ال�شتاء من تراكم كميات كبيرة من
المياه في ال�شارع الرئي�سي ،والتي تن�ساب على عر�ضه دون وجود منفذ على
جوانب ��ه ب�سبب وجود الأر�صفة ،مما ي�سبب تزايد لكميات المياه كلما اتجهنا
عل ��ى ط ��ول ال�شارع .وينتج عن ذل ��ك معاناة ال تو�ص ��ف للأطفال من طالب
المدار�س ،وغيره ��م .ويعتبر ال�شارع الرئي�سي ع�ص ��ب الحياة والذي يعاني
من عدم توفر خطوط لت�صريف مياه الأمطار ،التي تتجمع فيه وفي ال�شوارع
الم�ؤدي ��ة �إليه ،حيث يب ��دو كمجرى وادٍ وذلك ب�سب ��ب طبوغرافية المنطقة،
علم� � ًا �أن ه ��ذا ال�ش ��ارع ي�ضم كافة المراف ��ق والخدمات والمح ��ال التجارية
والمراك ��ز الحيوية والمدار�س ومقر الجامعة وف ��روع الم�ؤ�س�سات الحكومية
واالقت�صادية والبنوك.
وق ��د �سعت البلدية جادة في ال�سنوات الأخيرة للح�صول على م�شروع لإعادة
ت�أهيل ��ه ،وح�صل ��ت على موافقة لتمويل ��ه بقيمة مليون ون�ص ��ف دوالر و�أدرج
ه ��ذا الم�شروع عل ��ى موازن ��ة وزارة المالية في الع ��ام ( )2011وتم ترحيله
للع ��ام ( )2012ثم الع ��ام ( )2013ب�سبب ال�ضائقة المالي ��ة ،ومن ثم تمت
الم�صادق ��ة على تمويله من قبل ال�صناديق العربي ��ة /من البنك الإ�سالمي
للتنمي ��ة ول ��م يتحقق �شيء على �أر� ��ض الواقع حتى هذه اللحظ ��ة ،وما زالت
بلدية بديا ومواطنوها يعانون ويتلقون الوعود بتمويل هذا الم�شروع وما زال
على قائمة االنتظار ؟؟!.

•االفتق ��ار �إلى م�صادر تمويل خارجية وب�شكل مر� ٍ��ض ،فهي �شحيحة جد ًا ال
تتنا�سب مع تطلعات بديا وموقعها و�أهميتها وعدد �سكانها.
• تواج ��ه بلدية بديا وكغيرها م ��ن البلديات �شح ًا في الإي ��رادات والتي ت�أتي
في معظمها م ��ن خدمات الكهرباء والمياه وهي بال ��كاد تغطي م�صروفات
البلدي ��ة عل ��ى قطاع ��ي الكهرب ��اء والمي ��اه وروات ��ب الموظفي ��ن وبع� ��ض
الم�صروفات الأخرى.
•�ضيق المخطط الهيكلي وعدم القدرة على التو�سع العمراني ب�سبب التحكم
الإ�سرائيلي في ذلك وتق�سيم المناطق الفل�سطينية �إلى فئات ()A.B.C
•�أي�ض ًا هناك م�شكلة حقيقية وهي �صعوبة الح�صول على التراخي�ص الالزمة
لإنجاز بع�ض الم�شاريع ال�ضرورية كونها تقع خارج نطاق المخطط الهيكلي
للبلدة وبحاجة �إلى موافقة �إ�سرائيلية.
•عدم وجود �شبكة �صرف �صحي ،مما يخلق م�شكلة حقيقية للمواطن وللبيئة.
•عدم توفر مخططات ت�سوية الأرا�ضي وتخمين عقارات (طابو) ،مما ي�ؤدي وق ��د ا�ستطاعت بلدية بديا خالل الفترات الزمنية المتعاقبة للمجال�س البلدية
لع ��دم القدرة على تح�صيل �ضريبة الأم�ل�اك ،والعجز في �إيرادات البلدية تنفيذ عدد م ��ن الم�شاريع بتمويل من عدد من الم�ؤ�س�سات وبم�ساهمات منها �أو
و�شح الموارد.
تمويل خا�ص من �صندوقها في كثير من الم�شاريع وهذه الم�شاريع هي الآتية:

م�شاريع بلدية بديا المنفذة لمدة خم�س
�سنوات فترة()2013-2009
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تجارب ونجاحات
الم�شاريع المنفذة في الفترة ( :) 2013 – 2009
المبلغ

�سنة التنفيذ مالحظات

ا�سم الم�شروع

الم�ؤ�س�سة المانحة

�إ�ضافة غرف
الدرجة�صفية �إلى مدر�سة الذكور وزارة المالية
الثانوية

 135000دوالر

 2009/2008مدر�سة الدرجة

تعبيد طريق بديا –قراوة �سرطة -بديا مجل�س الخدمات الم�شترك

 180000يورو

2009

تعبيد طرق قراوة بديا �سرطة

 75000دوالر

2009

ال�شارع الرئي�سي

2010

ال�شفطان

2010

�شارع ال�سويد ال�شفطان عمر المختار �أبو عبيده

2010

�شمال البلدية

�إ�ضافة رووف لمبنى البلدية

وزارة المالية

�شق طرق زراعية ( )2كيلومتر

وزارة الأ�شغال مع البلدية � 30000شيقل
�صندوق تطوير
 117000دوالر
و�إقرا�ض البلديات
 1300000دوالر
وزارة الداخلية

تعبيد طرق داخلية
مبنى الدفاع المدني
تعبيد طرق داخلية

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض البلديات

 117000دوالر
� 100000شيق ��ل 2011
م�ساهمة البلدية

تعبيد طرق ال�شفطان �أبو عبيده �شارع عمر المختار ال�سويد
�شق طرق في ال�شم ��ال المدر�سه وجنوب �ش ��ارع ال�شفيط�+شارع
بير دار �صالح جنوب ًا وتو�سعة �شارع �أبو الأديب و�أبو عبيدة
بناء طابقين

�شق طرق داخلية

معدات وزارة الأ�شغال

� 30000شيقل

2011

بناء مدر�سة البنات الأ�سا�سية العليا

chf

� 980000شيقل

2011

 346000دوالر

2011

ال�شفطان+الم ��ازي ل�ش ��ارع الرئي�س ��ي( )3ان�شيق ��ل �+ش ��ارع �أبو
ال�سعيد بي ��ر القديري+ال�شيخ رم�ضان والم ��وازي ل�شيخ رم�ضان
م ��ن ال�شمال على �شكل دائري �+أب ��و زعين ومحطة التنقية وبير
القديري و�شارع �سليمان طه م ��ع بير القديري �شارع علي ال�سيد
�أحمد في حريقة طه

 77000دوالر
 2300دوالر

2011

تعبيد �شارع المجمع وبناء الجدار

� 445000شيقل

2011

عمل مجمع ال�سفريات
�ش ��ارع علي حريق ��ة طه الدف ��اع المدني �شم ��ال مدر�سة البنات
�شارع الكراج الدائري �أبو زعين �أبو ال�ساجد

تو�سعة �شبكة المياه

تعبيد �شارع المجمع مع الجدار
�إن�شاء مجمع �سفريات قرب الحاوز
ت�أهيل طرق داخلية

وزارة المالية
ال�سلطة الفل�سطينية
ال�سلطة الفل�سطينية
والبلدية

البلدية
�صندوق تطوير و�إقرا�ض
 132000يورو
البلديات +البلدية

�إ�ضاف ��ة طابق رووف في الق�سم ال�شرقي
للجامعة
�سلطة المياه
تو�سعة محطة التنقية �سلطة المياه
البلدية

تنظي ��م ال�ش ��ارع الرئي�س ��ي م ��ن مف ��رق
�سرط ��ة القدي ��م وحت ��ى مدخ ��ل �ش ��ارع البلدية
الكرجات مع دوار

� 530000شيقل

2013

�إ�ضافة رووف للجامعة الجهة الغربية

 62000دوالر

2013

تو�سعة محطة التنقية

� 213000شيقل

2013

عمل جزي ��رة ودوار في ال�شارع من مف ��رق �سرطة القديم وحتى
مدخل �شارع الكراج

وعلى قائمة التنفيذ عدد من الم�شاريع و�أهمها م�شروع بناء مركز �صحي،
حي ��ث ح�صلت عليه البلدية بتمويل من ال�صن ��دوق العربي للتنمية وبمبلغ
(� )300أل ��ف دوالر وبم�ساهم ��ة م ��ن البلدي ��ة بمبل ��غ (� )300ألف دوالر،
وم�شروع تعبيد طرق داخلية من �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات بقيمة
(� )90أل ��ف يورو ،كما يوجد على قائمة التنفي ��ذ عدد من الم�شاريع ومن
�صندوق البلدية :و�أهمها ت�أهيل دوار لمدخل بلدة بديا ال�شرقي ،وم�شروع
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2012

تو�سع ��ة �شبكة ال�صرف ال�صح ��ي بطول ( )2كيلو و�إج ��راء درا�سة وتنفيذ
مخطط ��ات �صرف �صح ��ي لجميع مناطق بل ��دة بديا ،وم�ش ��روع بناء مقر
دائ ��م لجامعة القد�س المفتوحة على ح�س ��اب المجتمع المحلي وا�ستعداد
البلدية لتوفي ��ر الأر�ض الالزمة ،حيث تمت موافق ��ة رئا�سة الجامعة على
ذلك وب�شكل ر�سمي� ،إ�ضافة �إلى م�شروع بناء غرف �صفية لمدر�سة الذكور
الأ�سا�سية العليا من قبل وزارة التربية والتعليم وبمبلغ (� )830ألف �شيقل.

النوع االجتماعي
نماذج م�شرفة

لم يثنه ��ا الزواج وال �إنجاب ثالث ��ة �أطفال (ما زالوا
في �سن الطفولة) عن موا�صلة نجاحها ،فقد در�ست
واجته ��دت ،ونال ��ت الدرج ��ات العلمي ��ة الواحدة تلو
الأخ ��رى و�صو ًال �إل ��ى درجة الماج�ستي ��ر في القانون
الخا� ��ص لأن الإن�سان الناجح يطمح في الو�صول �إلى
�أهدافه ،ونيل مراده ،وتحقيق رغباته و�أمنياته.
وهن ��ا تظهر �شجاع ��ة الإن�س ��ان �سواء كان ذك ��ر ًا �أم
�أُنث ��ى ،وقوة �صب ��ره وتحمله ،وت�سم ��و رايات طموحه
ال�شامخ ��ة ،لتعلن عن قدوم غ ��د م�شرق ...وم�ستقبل
�أف�ض ��ل ... ،لطالما حلم وتمنى الو�صول �إليه ليعي�شه
على �أر�ض الواقع ب�سعادة وبطعم النجاح.
وق�ص ��ة النج ��اح الت ��ي نحن ب�ص ��دد الحدي ��ث عنها
ل�سي ��دة حققت �شيئ ��ا مما كان ��ت ت�صب ��و �إليه ،رغم
م ��ا اعتر�ضها من عقب ��ات ك�أداء ولكنها عملت بقول
ال�شاعر:
ال تح�سب المجد تمر ًا �أنت �آكله
لن تبلغ المجد حتى تلعق ال�صبرا
اجت ��ازت الم�صاع ��ب وارتقت �سل ��م النجاح درجة
درجة بدعم وم�ساندة م ��ن زوجها منير الجاغوب،
الذي كان الم�شجع والداع ��م لها لخو�ض انتخابات
المجل� ��س البل ��دي ،فالمحامي ��ة �سن ��اء الجاغ ��وب
(�أم را�ض ��ي) ف ��ي بداية الثالثيني ��ات من عمرها و
ل ��م تبلغ ما بلغته م ��ن نجاح في عمله ��ا في ع�ضوية
مجل� ��س بلدية بيتا� ،إ ّال بع ��د عناء وعقبات ومعيقات
اجتمعت في طريقها ،لكنها بقوة عزيمتها و�صبرها
وجلدها ،ا�ستطاعت �أن تح ��ول العقبات �إلى ال�سهل
الممتن ��ع ...والم�شكالت �إلى حلول واقعية ومنطقية
والعن ��اء �إل ��ى راح ��ة نف�سي ��ة وج�سدي ��ة ،فالمطامح
ال�سامي ��ة ،والغاي ��ات النبيلة هي دعام ��ة الرقي في
الأم ��م  ..فهي التي تُك�س ��ب الحياة خ�صوبة ،وتبعث
فيه ��ا الرونق والبهاء ،وهي �أ�سا� ��س التقدم العلمي،
وال�صناعي ،والتج ��اري ،والثقافي ...وعن تجربتها
في العمل البلدي ،تو�ضح �أم را�ضي �أن هذه التجربة
«لم ت�أخ ��ذ مداها الكامل لأن البع� ��ض في المجل�س
البل ��دي ال ي�ؤم ��ن بدور الم ��ر�أة بحيث ل ��م يت�سنَّ لي

تفعي ��ل دور الم ��ر�أة بال�شكل المطل ��وب و�أنا م�س�ؤولة
اللجن ��ة القانونية في البلدي ��ة و�أُكافح لتثبيت العمل
في قوانين الحكم المحلي ،لأن ال�سائد في المجتمع
�أن البلدي ��ة «جاهة وواجهة» .وه ��ذا خط�أ فادح يقع
في ��ه البع�ض ،لأن العم ��ل البلدي ه ��و �إدارة ال�ش�ؤون
المحلي ��ة لأي تجم ��ع ب�ش ��ري ،وه ��ذا الأم ��ر يندرج
في �إط ��ار الخدم ��ة العامة ويجب تفهم ه ��ذا الأمر
جي ��د ًا» ،و�أ�ضاف ��ت «و�إن م ��ا �ساعدني عل ��ى النجاح
ف ��ي تجربتي البلدية هو مج ��ال الدرا�سة كحقوقية،
مما ذلل العقبات �أمامي في فهم وا�ستيعاب محتوى
الأنظم ��ة والقواني ��ن النافذة في الهيئ ��ات المحلية
ومعرف ��ة الآلي ��ات الواج ��ب اتباعه ��ا لو�ض ��ع ه ��ذه
الأنظمة والقواني ��ن مو�ضع التنفيذ ومدى الخطورة
الكامنة وراء �إق�صاء هذه القوانين وعدم مراعاتها
وتنفيذه ��ا» ،و�أك ��دت الجاغ ��وب «ب� ��أن الد�ست ��ور
والقوانين النافذة في فل�سطين لم تفرق بين المر�أة
والرجل غي ��ر �أن المجتمعات هي الت ��ي تف ّرق نظر ًا
�إل ��ى طبيعتها ،غي ��ر �أن تطوره ��ا �أدى �إلى ت�صحيح
م�سار المر�أة اجتماعي ًا ومهني ًا ،وهي اليوم اقتحمت
�شتى المجاالت وب ��د�أت ت�شارك الرجل في الميدان
العملي .ونظر ًا �إل ��ى كوني محامية وم�س�ؤولة اللجنة
القانونية في المجل�س البلدي ،ا�ستطعت �أن �أفر�ض
ذاتي بي ��ن �أقراني ،بالإقناع واحت ��رام الر�أي الآخر
و�صو ًال لتطبيق الأنظمة والقوانين.

منري را�ضي

رئي�س اللجنة الإعالمية لمفو�ضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح

وبالتال ��ي حي ��ث وج ��دت الم ��ر�أة ف ��ي ال�سيا�سة �أو
الإدارة �أو المه ��ن الح ��رة ،فر�ض ��ت دور ًا فـاعـ�ل ً�ا
و�أ�سـا�سـيـ ًا يـرتـكـز عـلـى االحـتـرام والثقة».
وللمحامي ��ة الجاغ ��وب نظ ��رة خا�ص ��ة �إل ��ى �سبل
تفعي ��ل دور الم ��ر�أة في المجتم ��ع ،:حيث �أو�ضحت
«�أن الم ��ر�أة �شريك ��ة الرجل ف ��ي المجتمع ،والقول
الم�أث ��ور�« :إن وراء كل رجل عظي ��م امر�أة» ،ينبغي
�أن يتب ��دل لي�صب ��ح �إل ��ى جان ��ب كل رج ��ل عظي ��م
ام ��ر�أة عظيمة .لأن التكام ��ل �أ�سا�س النجاح ولي�س
الفردي ��ة .و�إن المجتم ��ع تح ��ول م ��ن الفردية �إلى
العم ��ل الجماع ��ي المنظ ��م والمتخ�ص� ��ص ،وعلى
الم ��ر�أة �أن تت�س ّل ��ح بالثقافة ،لكي يتح ��ول تفاعلها
�أ�سا�سي� � ًا� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى كونه ��ا �أُم� � ًا ته ��ز ال�سرير
بيمينها ،يمكنها �أن تهز العالم ثـقـافيـ ًا بـيـ�سـارها،
و�أن تخـو� ��ض مـعـركـ ��ة الـنـ�ضـ ��ال لـتـحـقيق الذات
وتفعيل دورها في المجتمع.
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قضايا

قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ( )10لسنة ( )2005وتعديالته

ا�ستعر�ضن����ا ف����ي الحلق����ة ال�سابق����ة قان����ون
الهيئات المحلية رق����م ( )1ل�سنة (،)1997
وف����ي ه����ذه الحلق����ة �سنتح����دث ع����ن قان����ون
انتخ����اب الهيئ����ات المحلي����ة ،حي����ث م����ن
العالمات البارزة في تاريخ ال�سلطة الوطنية
الفل�سطيني����ة �أن قان����ون انتخ����اب مجال�����س
الهيئ����ات المحلية رق����م ( )5ل�سنة ()1996
كان ق����د �أُق����ر ف����ي وقت مبك����ر ،ب����ل لعله من
�أوائل القواني����ن التي تمت الم�صادقة عليها.
وخ�ض����ع القانون بعد ذلك لعدة تعديالت� ،إ ّال
�أن االهتم����ام مبكر ًا بم�س�ألة انتخاب مجال�س
الهيئ����ات المحلية جاء من�سجم���� ًا مع �أدبيات
منظم����ة التحري����ر الفل�سطيني����ة وف�صائله����ا
المختلف����ة ،الت����ي ازدحم����ت بالحدي����ث ع����ن
ديموقراطي����ة الدولة العتي����دة .فاالنتخابات
كم����ا هو مع����روف واحدة م����ن �أو�س����ع بوابات
العملي����ة الديموقراطي����ة باعتباره����ا ت�ض����ع
ق����رار اختيار القيادات �س����واء على الم�ستوى
المحلي �أو الوطني بي����د المواطنين ،وخو�ض
االنتخاب����ات الديموقراطية ي�ستل����زم �إ�شاعة
قي����م دافعة نح����و الدمقرط����ة ،وتر�سيب هذه
القيم في منط����ق الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة
عبر و�سائل التثقيف المختلفة .ومن الم�سائل
الهام����ة الت����ي ت�ستلزمه����ا الدمقرط����ة ه����ي
ت�أ�سي�س الأبنية ال�سيا�سية ال�ضرورية لإنجاح
العملية الديموقراطية ،فيم����ا يمكن اعتباره
�أ�سا�س ًا لعملية تنمية �سيا�سية يعتبر المجتمع
الفل�سطيني بحاجة ما�سة لها وي�ستحقها.
ومم���ا يزي���د م���ن �أهمي���ة ه���ذا القان���ون هو
الموروث الفل�سطيني ،الذي عانى من الفقر
المدقع في مجال دمقرطة الهيئات المحلية
العتب���ارات �أهمه���ا �أن كاف���ة الجه���ات التي
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حكمت فل�سطين منذ ت�أ�سي�س �أول هيئة محلية
في �أوائل �ستينيات القرن التا�سع ع�شر وحتى
�إقامة ال�سلط���ة الوطنية ع���ام ( ،)1994لم
تكن فل�سطيني���ة ،وبالتالي ان�صب همها على
ا�ستخدام الهيئات المحلية لتمرير �سيا�سات
المركز� ،إلى درج���ة �أن بع�ض الكتاب ي�صف
الحال ب����أن ال�سلطات المركزية كانت ت�سعى
ً
ممث�ل�ا له���ا لدى
لجع���ل الهيئ���ات المحلي���ة
ال�شعب ولي�ست ممثل���ة لل�شعب لدى المركز.
لذلك احتوت منظوم���ات القوانين الموروثة
على العديد من المناف���ذ التي تتيح المجال
لتدخ���ل المرك���ز ،بم���ا يرتق���ي لأن ي�ش���كل
ا�ستالب��� ًا ال�ستقاللي���ة الهيئ���ات المحلي���ة،
ول���م يتر�سخ في التاري���خ الفل�سطيني تقاليد
انتخ���اب الهيئات المحلية ،ول���م يكن هناك
انتظام ًا في عملي���ة االنتخاب �سوى في فترة
الحك���م الأردن���ي ف���ي ال�ضف���ة الفل�سطينية،
وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك �أتاح���ت القوانين
المعمول بها هام�ش ًا وا�سع ًا للحكومة الأردنية
للتحكم بالهيئات المحلية ،الأمر الذي يفقد
العملية االنتخابية �أية �أبعاد ديموقراطية.
لقد كان���ت ال�ضربة الأولى لقان���ون انتخاب
مجال����س الهيئ���ات الفل�سطيني���ة ه���ي عدم
الت�أ�سي����س لعملي���ة انتخابي���ة م���رة كل �أربع
�سنوات كما جاء في القانون ،مما قد ي�شكل
ا�ستم���رار ًا لذات الخلل ال�سابق بغ�ض النظر
عن الأ�سباب والم�س�ؤوليات� .إلى جانب ذلك
فقد �أغرق قانون الهيئات المحلية رقم ()1
ل�سن���ة( )1997في القيود التي فر�ضها على
الهيئات المحلية لدرجة ا�ستحق معها و�صف
ال�سعي لت�أ�سي�س نظ���ام محلي مركزي ،وهو
ما ي�شكل من حيث الم�ضمون الديموقراطي
تناق�ض��� ًا مع قانون انتخاب مجال�س الهيئات

عمر �سمحة

وكيل م�ساعد يف وزارة احلكم املحلي

المحلي���ة الذي جاء ُمب�شر ًا بالديموقراطية،
ومتناق�ض��� ًا �أي�ض ًا مع م���ا ذكرناه من �أدبيات
منظمة التحرير والف�صائل المختلفة ب�ش�أن
ت�أ�سي�س نظ���ام �سيا�س���ي ديموقراطي ،ومن
غير المعقول �أن يك���ون النظام ديموقراطي ًا
في حق���ل وا�ستبدادي في حق���ل �آخر ،الأمر
ال���ذي ي�ؤ�س����س ل�شيزوفريني���ا �س���وف يعاني
منه���ا حتم ًا النظ���ام ال�سيا�س���ي الفل�سطيني
تحت الت�أ�سي�س.
ولع���ل ال�ضرب���ة القا�ضية لفك���رة الدمقرطة
وبالتال���ي التنمية ال�سيا�سي���ة ،قد جاءت في
ق���رار بقان���ون (بال رق���م) ل�سن���ة ()2008
ب�ش����أن تعديل قان���ون الهيئ���ات المحلية رقم
( )1ل�سن���ة ( ،)1997وال���ذي �أ�ضاف قيود ًا
جدي���دة عل���ى الهيئ���ات المحلية وفت���ح باب ًا
وا�سع��� ًا للوزي���ر وبم�صادقة مجل����س الوزراء
لالنق�ل�اب على الهيئ���ات المنتخبة ،وهو ما
يمكن اعتباره ا�ستمرار ًا بامتياز لما �ساد في
العهود ال�سابقة من منافذ للتحكم بالهيئات
المحلي���ة .بل لقد بين���ت �إح���دى الدرا�سات
(بعنوان :عالقة الوزارة بالهيئات المحلية)
التي �أجرته���ا جهة م�ستقلة للوزارة �أن البيئة
القانونية الناظمة للقطاع قد �أ�س�ست لعالقة
تحكمية بين الوزارة والهيئات المحلية ،و�إذا

قضايا
كان يع���ول عل���ى انتخ���اب الهيئ���ات المحلية
ليك���ون النظ���ام المحل���ي رافد ًا م���ن روافد
دمقرطة النظ���ام ال�سيا�سي ،فكي���ف �إذا تم
االنقالب على هذا الت�أ�صيل؟.
وعل���ى الرغم من المالحظ���ات ال�سابقة� ،إ ّال
�أن قان���ون انتخ���اب الهيئ���ات المحلية حمل
�أي�ض��� ًا �إيجابيات ،فهو ينظ���م في الأ�صل دور
لجن���ة االنتخاب���ات المركزي���ة كجه���ة علي���ا
تتول���ى �إدارة العملية االنتخابي���ة والإ�شراف
عليه���ا والتح�ضي���ر له���ا وتنظيمه���ا واتخاذ
كافة الإج���راءات الالزمة ل�ضم���ان نزاهتها
وحريته���ا ،وهذا م���ا يمكن �أن يعتب���ر �أ�سا�س ًا
للبن���ى ال�سيا�سي���ة الالزم���ة لعملي���ة التنمية
ال�سيا�سي���ة ،ومن حي���ث العملي���ة االنتخابية
ب�شكل مجرد فقد اكت�سب ال�شعب الفل�سطيني
ثقة الجهات الدولية المحايدة ،ب�ش�أن نزاهة
و�شفافي���ة االنتخاب���ات الت���ي �أُجري���ت عل���ى
الم�ستويين المركزي والمحلي.
كما �أن المادة ( )17من القانون قد حر�صت
على تمثيل المر�أة في الهيئات المحلية بن�سبة
ال تق���ل ع���ن ( ،)%20وح���ددت �آلي���ة �ضمان
تمثيله���ا بدق���ة بحيث ال يقل ع���ن امر�أة بين
الأ�سماء الثالث���ة الأولى في القائمة ،وامر�أة
بين الأ�سم���اء الأربعة التالية ،ث���م امر�أة في
الأ�سم���اء الت���ي تلي ذل���ك .وه���ي م�س�ألة في
غاية الأهمي���ة باعتبارها تفتح المجال �أمام
تو�سيع قاعدة الم�شاركة ال�شعبية من ناحية،
وم�شارك���ة ن�ص���ف المجتمع ال���ذي عانى في
فت���رات مختلف���ة م���ن التغيي���ب م���ن ناحية
�أخ���رى .وهو ما ي�ؤ�س����س لعملية تنمية محلية
في بعدها االجتماعي.
واقع الهيئات المحلية من زاوية
التنمية المحلية
ي�ضاف �إلى ما تقدم �أنه وبالنظر �إلى الهيئات
المحلية الفل�سطينية في محاولة لفهم مدى
جهوزيتها للقي���ام بعملية التنمي���ة المحلية،
ف�إنه ال بد من الت�أكيد على �أن الدرا�سات ذات
العالقة قد دلت عل���ى �أن كثير ًا من الهيئات

المحلي���ة على اختالف مواقعه���ا وت�صنيفها
تقوم بن�شاطات ت�صنف تحت عنوان التنمية
المحلية� ،إ ّال �أن ه���ذه الن�شاطات تحتاج �إلى
ت�أطي���ر و�س���ن ت�شريعات جدي���دة وتعديالت
�أُخ���رى موج���ودة كما ذكرن���ا �آنف ًا م���ن �أجل
�شرعن���ة �أعمالها ،وحل م���ا يعتر�ض طريقها
م���ن عقب���ات و�إ�شكالي���ات م���ا زال���ت البيئة
القانونية عاجزة عن توفير الحلول لها .كما
تحتاج العملية �إلى م�أ�س�سة عملية التنمية في
�إطار الهيئ���ة المحلية عب���ر ت�أ�سي�س وحدات
متخ�ص�صة يناط بها ه���ذه المهمة ،على �أن
تكون وا�ضحة ال�صالحي���ات واالخت�صا�ص،
و�أن ت�أخذها �إدارة الهيئة المحلية ب�أكبر قدر
م���ن الأهمية والجدية ،الأم���ر الذي ي�ستلزم
�أن ت���درك الهيئ���ات المحلي���ة �أهمي���ة ه���ذه
الجزئية من اخت�صا�صاتها ،ولعل ذلك يعني
�أي�ض ًا �أن تدرك الوزارة هذه الأهمية وت�ؤ�س�س
مث���ل ه���ذه الإدارة لتك���ون العق���ل المركزي
المفتر�ض �أن ي����ؤدي دور ال���وزارة (ال�سلطة
المركزي���ة) ف���ي هذا المج���ال ،ال �سيما و�أن
دور ال���وزارة يمكن تلخي�صه في كلمتين هما
ر�سم ال�سيا�سات والإ�شراف �إذا �أُريد للنظام
المحلي �أن يتجه نحو المركزية حقيقية .وقد
لوحظ �أن الهيئات المحلية وهي تمار�س هذا
الن�شاط قد اعت���رى عملها �أخطاء كان ال بد
للوزارة من حلها �أو عدم ال�سماح بوقوعها لو
كانت متقدمة عل���ى الهيئات في �إدراك هذه
الأهمي���ة .كما �أنه ال بد لل���وزارة من ت�شجيع
االرتب���اط بي���ن طبيع���ة المجتم���ع المحل���ي
وطبيعة اال�ستثمار ،بمعنى �أن مدينة زراعية
ال ب���د لها من ت�شجيع ال�صناع���ات الزراعية
عل���ى �سبي���ل المث���ال ،ب���د ًال م���ن االلتف���ات
لل�سياح���ة على ح�ساب الزراعة مث ً
ال وهكذا،
الأمر الذي يقود �إلى التق�صير في المجاالت
المختلف���ة ،و�سيادة منطق تجار المفرق بين
الهيئات المحلية بد ًال من التكامل.
و�إلى جانب البناء الم�ؤ�س�سي على الم�ستويين
المحل���ي والوطني وم���لء الف���راغ القانوني،
ف�إنه ال بد من معالجة �ضعف الكادر الب�شري
ف���ي الدوائر المعني���ة في الهيئ���ات المحلية

والوزارة وربما وزارات �أُخرى ذات عالقة،
الأمر الذي يفتح الباب على �إمكانية ت�أ�سي�س
هيئة وطنية للتنمية المحلية على الم�ستوى
المرك���زي ت�ش���ارك فيه���ا كل الجهات ذات
العالق���ة .دون �إغفال ما يحتاج���ه الق�ضاء
من تطوير يعال���ج الخلل البنيوي الموجود.
وه���ذا ي�ضيف بع���د ًا هام ًا للتنمي���ة المحلية
يتعلق بتنمية الموارد الب�شرية.
وحيث �أنه من غي����ر الممكن تجاهل الأفكار
الم�سبق����ة الت����ي يحمله����ا كل م����ن القط����اع
الخا�����ص والهيئات المحلي����ة كل عن الآخر،
والتي تكونت عبر ال�سنوات الما�ضية دون �أن
تكون بال�ض����رورة مبنية على �أ�سا�س �صحيح
ومنطق����ي وعلمي .لذلك ال ب����د من ت�صويب
ر�ؤي����ة كل من الجانبي����ن للآخر ،فال يهدف
القط����اع الخا�����ص فق����ط للربح مج����رد ًا من
القيم الوطنية ،وال الهيئات المحلية عاجزة
عن القيام ب�أعم����ال ذات قيمة .الأمر الذي
يمهد ل�شراكة حقيقية على الأر�ض.

�أخير ًا ،ال بد م���ن الإ�شارة �إلى �أن الحديث
ف���ي هذه الورق���ة قد تجن���ب الخو�ض فيما
ي�شكل���ه االحت�ل�ال و�سيطرته عل���ى الأر�ض
وتحكم���ه في الم���وارد والمعابر ،والتمادي
ف���ي ال�سيا�س���ات الهادف���ة لتدمي���ر فر�ص
�إقامة دولة فل�سطينية ،وذلك باعتبار هذا
الواقع من المفرو�ض �أن يكون م�ؤقت ًا ويراد
تغييره ولي�س واقع ًا دائم ًا مطلوب التعاي�ش
مع���ه ،وهذا يفر�ض تحدي��� ًا يتطلب تفكير ًا
ا�ستراتيجي��� ًا م���ن جان���ب قي���ادة ال���وزارة
بموجبه يمكن ر�سم الدور الممكن للهيئات
المحلي���ة �أن تلعبه في �سي���اق معركة تغيير
الواق���ع .ف����إذا كان �أحد البدائ���ل لل�سلطة
الت���ي يراه���ن االحت�ل�ال عل���ى محاول���ة
اختالقها هي البلديات ،ف�إن �أحد مكونات
اال�ستراتيجي���ة الفل�سطيني���ة ق���د يك���ون
كيفية حماي���ة الم�شروع الوطني من خالل
الهيئ���ات المحلي���ة حتى لو ق���رر االحتالل
تقوي�ض ال�سلطة.
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من قلب الوطن

على مر الع�صور
الحلقة التا�سعة
القد�س حتت االحتالل الربيطاين ()1948 – 1917
بع ��د ثورة الب ��راق في ع ��ام ( )1929وفي �أعقاب
الم ��رارة الت ��ي خلفته ��ا االنتخاب ��ات البلدية عام
( )1934ووف ��اة مو�س ��ى كاظم الح�سين ��ي رئي�س
اللجن ��ة التنفيذية ،ت�شكلت �ست ��ة �أحزاب �سيا�سية
فل�سطيني ��ة ه ��ي (ح ��زب اال�ستقالل �سن ��ة 1932
برئا�س ��ة عون ��ي عب ��د اله ��ادي ،وح ��زب الدف ��اع
ف ��ي  1934/12/2بزعام ��ة راغ ��ب الن�شا�شيبي،
والح ��زب العرب ��ي برئا�س ��ة جم ��ال الح�سيني في
 ،1935/4/24وحزب الإ�صالح في 1935/6/18
برئا�سة ح�سي ��ن فخري الخال ��دي ،وحزب الكتلة
الوطني ��ة ف ��ي  1935/1/4برئا�سة عب ��د اللطيف
�صالح ،وحزب ال�شباب في  1935/5/10برئا�سة
يعقوب الغ�صين).
اتخ ��ذت الأح ��زاب الأربع ��ة الأولى منه ��ا القد�س
مق ��ر ًا لها نظر ًا لمكان �إقام ��ة ر�ؤ�سائها ،واتخذت
الكتلة الوطنية نابل�س مق ��ر ًا لها ،وحزب ال�شباب
اتخذ مدين ��ة الرملة مقر ًا له ،وعن ��د قيام الثورة
الفل�سطينية الكبرى (� )1938-1936شكلت هذه
الأحزاب قي ��ادة موح ��دة با�سم اللجن ��ة الوطنية
العليا برئا�سة الحاج �أمين الح�سيني ،وع�ضوية كل
من عوني عب ��د الهادي �أمين ًا لل�سر ،و�أحمد حلمي
�أمين ًا لل�صندوق ،وح�سين فخري الخالدي وراغب
الن�شا�شيب ��ي ويعقوب فراج وعب ��د اللطيف �صالح
والف ��رد روك وجمال الح�سيني ويعقوب الغ�صين،
واتخ ��ذت القد� ��س مقر ًا له ��ا و�أعلن ��ت الإ�ضراب
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ال�سيا�س ��ي الذي �أمت ��د �إلى �سائ ��ر فل�سطين ،وهو �صديقتنا الحكوم ��ة البريطانية ،ورغبتها المعلنة
�أط ��ول �إ�ض ��راب عرف ��ه التاري ��خ� ،إذ امت ��د ل�ستة لتحقي ��ق العدل ،وثقوا ب�أنن ��ا �سنوا�صل ال�سعي في
�شه ��ور ،وقام على خدم ��ة هذا التنظي ��م الوطني �سبيل م�ساعدتكم».
عد ٌد من ال�صحف ،منها �أربع �صحف عربية هي:
(الل ��واء ل�سان ح ��ال الحزب العرب ��ي الفل�سطيني �أر�سل ��ت بريطانيا بعدها لجن ��ة �سميت بلجنة بيل
و�صاحبها جم ��ال الح�سيني ،وجري ��دة فل�سطين ،للتحقيق ف ��ي �أ�سباب اندالع الث ��ورة الفل�سطينية،
وتعا�ضد حزب الدفاع برئا�سة راغب الن�شا�شيبي ،وخرجت بع ��دة تو�صيات تق�ضي بتق�سيم فل�سطين
وجريدة الدفاع وهي ل�سان حال حزب اال�ستقالل �إلى ثالثة مناطق هي:
•دولة عربية :تت�ألف من �شرق الأردن والأق�سام
برئا�س ��ة عون ��ي عبد اله ��ادي ،وجري ��دة الجامعة
ال�شرقية والجنوبية من فل�سطين.
الإ�سالمية).
•دول ��ة يهودية :تت�ألف م ��ن المناطق ال�شمالية
نتيج ��ة ل�سيا�س ��ة بريطاني ��ا المنح ��ازة ل�صال ��ح
وال�سواحل الغربية من فل�سطين ،حيث تنت�شر
ال�صهيونية ،فقد تم �إدخال خم�سين �ألف �صهيوني
الم�ستعمرات اليهودية.
�إل ��ى فل�سطين �سكن جز ٌء كبي� � ٌر منهم في القد�س
•منطق ��ة االنت ��داب :تت�أل ��ف م ��ن المنطق ��ة
الغربي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إل ��ى ان ��دالع الث ��ورة
المحيط ��ة بالقد�س ،وبيت لح ��م� ،إلى جانب
الفل�سطيني ��ة الكب ��رى ف ��ي ع ��ام ( ،)1936حيث
مدينتي النا�صرة وطبري ��ا ،والتي توجد فيها
الأماك ��ن الديني ��ة المقد�س ��ة وتت�صل بالبحر
بذلت الحكوم ��ة البريطانية جهود ًا م�ضنية لوقف
المتو�س ��ط في ممر خا�ص ي�شمل مدينتي اللد
الث ��ورة ،وعندما ف�شلت في ذل ��ك لج�أت للمهادنة
ويافا.
والمراوغ ��ة ،وا�ستغل ��ت عالقة الحرك ��ة الوطنية
�ف
الوطي ��دة بالزعم ��اء الع ��رب لإقناعه ��م بوق � تراجع ��ت بريطاني ��ا ع ��ن ه ��ذه الخط ��ة لتق�سيم
الإ�ض ��راب والث ��ورة ،فجاء بيان الزعم ��اء العرب فل�سطي ��ن نتيج ��ة لمعار�ضة العرب له ��ا في داخل
بوق ��ف الإ�ض ��راب ،الذي جاء في ��ه «�إل ��ى �أبنائنا فل�سطي ��ن وخارجها ،واقت ��رح وقتها نوري ال�سعيد
ع ��رب فل�سطي ��ن ...لق ��د ت�أثرنا للحال ��ة ال�سائدة رئي�س وزراء العراق في ر�سالة موجهة �إلى الم�ستر
ف ��ي فل�سطين ،فنحن باالتفاق م ��ع �إخواننا ملوك كي ��زي وزير الدولة البريطاني في �سنة (،)1943
الع ��رب والأمير عبد اهلل ،ندعوك ��م للإخالد �إلى والت ��ي �سمي ��ت بالكتاب الأزرق وبم�ش ��روع الهالل
ال�سكينة حقن ًا للدم ��اء معتمدين على ح�سن نوايا الخ�صي ��ب تدعو ب�أن تكون القد� ��س مفتوحة �أمام

من قلب الوطن
بي ��ن الجي� ��ش الأردني ف ��ي القد� ��س والقوات
الإ�سرائيلية في ح ��رب فل�سطين ،التي تمكن
من خاللها الأردن من ال�سيطرة على القد�س
ال�شرقي ��ة بما فيه ��ا البلدة القديم ��ة .ي�سمي
الإ�سرائيلي ��ون هذه المع ��ارك (المعركة من
�أجل القد�س).

معتنق ��ي الديان ��ات ال�سماوية الث�ل�اث ،لأغرا�ض
الحج والعبادة على �أن ت�شرف على المدينة لجنة
خا�صة م�ؤلفة من ممثلي الديانات الثالث.
بعد انتهاء ثورة فل�سطين الكبرى عام ()1936
وتجدد فعاليات الثورة الفل�سطينية حتى عام
( ،)1939لرف�ض قرار تق�سيم فل�سطين ،لج�أ
البريطانيون لتحويل ق�ضية فل�سطين �إلى ق�ضية
عربية عامة ودعوة ممثلين عرب من العراق
وم�صر وال�سعودية واليمن و�شرق الأردن لم�ؤتمر
لندن ،وا�ست�شارة فرن�سا كدولة منتدبة على
�سوريا ولبنان بدعوى المناداة ب�إقامة �سالم
وتقدم في فل�سطين .فنظمت بريطانيا م�ؤتمر
لندن في ( /7فبراير ،)1939 /في ق�صر �سان
جيم�س ،لعدة �أ�سابيع .وكان برنامج الم�ؤتمر
عقد حوارات بريطانية مع الوفود العربية في
�ساعات ال�صباح ،ولقاءات بريطانية مع اليهود
بعد الظهر لتجنب جلو�س الفريقين العربي
واليهودي مع ًا .وخالل مداوالت الم�ؤتمر برزت
�إ�شاعة بالتوجه لإعالن ا�ستقالل فل�سطين،
فنظم اليهود حملة �إرهابية كبيرة على العرب
�أدت ال�ست�شهاد نحو ( )40فل�سطيني ًا وجرح عدد
مماثل ،فنظم العرب ثورة م�ضادة في (مار�س/
 ،)1939حيث عمت معارك عنيفة بين مناطق
عكا و�صفد وبين القد�س ونابل�س قتل فيها
�ضباط بريطانيون و�أ�سقطت طائرات بريطانية
وا�ست�شهد ع�شرات المواطنين العرب ،وانتهى
م�ؤتمر لندن في ( /27مار�س )1939 /دون
نتيجة تذكر .فلج�أت بريطانيا لطريقة جديدة
لحل ق�ضية فل�سطين تتمثل ب�إ�صدار بالغ ر�سمي
في ( /17مايو) وهو الكتاب الأبي�ض الثالث
( ،)1939و�أهم بنوده:
•الحك ��م الذات ��ي :تقيم الحكوم ��ة البريطانية
خالل ع�شر �سنوات دول ��ة فل�سطينية م�ستقلة
عندم ��ا ي�ستت ��ب ويتوطد الأمن .عل ��ى �أن يتم
اتخ ��اذ تدابير تمك ��ن الفل�سطينيين من تولي
الدوائ ��ر الحكومي ��ة بمعاون ��ة م�ست�شاري ��ن
بريطانيي ��ن .وبع ��د م�ض ��ى خم� ��س �سن ��وات
عل ��ى الأمن والنظام تبحث هيئ ��ة فل�سطينية
بريطاني ��ة م�س�أل ��ة و�ض ��ع د�ست ��ور لدول ��ة
فل�سطيني ��ة م�ستقل ��ة .وعلى الجان ��ب الآخر،
�إذا اقتنع ��ت بريطانيا بعد م�ضي ع�شر �سنين
�أن الظ ��روف غي ��ر م�ؤاتي ��ة لإن�ش ��اء الدول ��ة
الفل�سطينية ف�إن الحكومة البريطانية ت�شاور
الممثلي ��ن الفل�سطينيي ��ن ومجل� ��س ع�صب ��ة

بد�أ القتال في القد�س بعد ان�سحاب قوات االنتداب
منها ،حيث �أخ ��ذ اليهود داخل المدينة وخارجها
يقذف ��ون الأحي ��اء العربية بمدافع اله ��اون ،وقدر
ع ��دد القوات اليهودية داخ ��ل المدينة بين (– 6
� )8آالف جن ��دي .عندما ا�شتدت وط�أة القتال في
القد� ��س ولخ�شية ال�سكان الع ��رب �سقوط المدينة
�أر�سلوا برقية �إلى الملك عبد اهلل الأول في عمان
ينا�شدون ��ه نجدته ��م ،ف�أ�ص ��در �أوام ��ره بتحريك
�صورة عبد القادر الح�سيني
الق ��وات �إلى القد�س وبعث برقي ��ة �إلى كلوب با�شا
الأمم وق ��ادة ال ��دول العربية لت�أجي ��ل �إقامة يطلب من ��ه �إر�سال القوات �إل ��ى القد�س ،و�أخذت
الدول ��ة الفل�سطينية وو�ضع خط ��ة م�ستقبلية قوات الجي� ��ش الأردني تتجه �إل ��ى القد�س وكانت
بدي ًال عنها.
(ال�سري ��ة الأولى الم�ستقلة) �أولى هذه القوات في
• الهج ��رة اليهودي ��ة :ي�سم ��ح ب�إدخ ��ال ( )75احتالل مواقعها في جبل الزيتون.
�ألف يه ��ودي لفل�سطي ��ن وفق مق ��درة البالد
اال�ستيعابي ��ة اقت�صادي� � ًا ،خ�ل�ال ال�سن ��وات حينما ق ��ررت الجمعية العمومي ��ة للأمم المتحدة
الخم� ��س المقبلة اعتب ��ار ًا من مطل ��ع ني�سان في ( / 29نوفمبر )1947/تق�سيم فل�سطين وو�ضع
( ،)1940لي�ص ��ل عدد �س ��كان فل�سطين من القد� ��س ومنطقته ��ا التي تمتد من �شعف ��اط �شما ًال
اليه ��ود لنحو ثلث �س ��كان البالد ،وبعد م�ضي والعيزرية �شرق ًا وبيت لح ��م جنوب ًا وقالونية غرب ًا،
ال�سن ��وات الخم� ��س ال ي�سمح بهج ��رة يهودية
تحت �إ�شراف دولي ،وافق اليهود على الم�شروع كله
جديدة �إ ّال بموافقة عرب فل�سطين.
م ��ع االعترا�ض على دولية القد� ��س ،ورف�ض العرب
•الأرا�ض ��ي :توج ��د مناط ��ق ف ��ي فل�سطي ��ن ال
مج ��ال النتقال الأرا�ضي م ��ن العرب لليهود ،الم�شروع كله بما في ذلك دولية القد�س.
وعلى الجان ��ب الآخر تو�ضع قيود على انتقال
الأرا�ضي من العرب لليهود في مناطق �أخرى
لتمكي ��ن المزارعي ��ن العرب م ��ن االحتفاظ
بم�ستوى المعي�ش ��ة الراهن ،تحا�شي ًا لحرمان
جماعات عربية من �أرا�ضيهم.
•ويب ��دو وا�ضح ًا مما �سب ��ق� ،أن الكتاب يلغي حق
تح ��ول فل�سطين �إلى دولة عربي ��ة م�ستقلة ،كما
يلغ ��ي ح ��ق تحولها �إل ��ى دولة يهودي ��ة خال�صة،
وي�ص ��ل �إلى ح ��ل و�سط هو الدول ��ة الفل�سطينية
الديمقراطية الم�ستقلة المحكومة بعدم تجاوز
اليه ��ود ن�سبة ثلث ال�سكان ف ��ي �أي وقت ،وعدم
االنتقال الحر للأرا�ض ��ي وفق نظام يتم و�ضعه
الحق� � ًا .كم ��ا يت�ضح ب� ��أن هن ��اك �سيا�س ��ة �آنية
مبا�شرة تتطلب التطبيق الفوري ،وهي المتعلقة
بالهج ��رة والأرا�ض ��ي ،و�سيا�سة الحق ��ة خا�صة
بالجانب الد�ستوري وتمتد �إلى ع�شر �سنوات.
•معركة القد� ��س (� / 28 – 15أيار،)1948 /
ه ��و ا�سم يطل ��ق على المع ��ارك الت ��ي قامت

وع ��ادت الجمعي ��ة العامة �إل ��ى مجل� ��س الو�صاية
بو�ضع نظ ��ام للو�صاية الدولية عل ��ى القد�س على
�أ�سا� ��س �إيجاد �إدارة موحدة ،ي�شترك فيها العرب
واليه ��ود وممثل ��و الأم ��م المتح ��دة ،وت�ستن ��د �إلى
مجل� ��س ا�ست�شاري م�شت ��رك و�إلى حاك ��م عام له
�صالحيات وا�سعة تعينه الأمم المتحدة.
وقب ��ل نهاية االنتداب ،وفى �أثن ��اء الح�صار الذي
فر�ضه المنا�ضلون العرب على القد�س ب�سيطرتهم
عل ��ى طري ��ق ب ��اب ال ��واد ،قدم ��ت ع ��دة م�شاريع
بتجني ��ب القد� ��س وي�ل�ات الحرب ،ف ��كان اليهود
ميالي ��ن للأخ ��ذ به ��ا ب�سب ��ب حالته ��م الخطيرة،
ولكنه ��م كانوا ي�شترط ��ون دوما ت�أمي ��ن االت�صال
بي ��ن القد� ��س وال�ساحل اليهودي .وم ��ع �أن العرب
لم يوافقوا على دولية القد�س باعتبار ذلك جزء ًا
من التق�سيم ال ��ذي يرف�ضونه ،فقد �أظهروا رغبة
ف ��ي تجني ��ب القد�س وي�ل�ات الح ��رب بموافقتهم
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من قلب الوطن

جنود االنتداب يعتدون على مو�سى كاظم الح�سيني

كان ��ت خ�سائر الق ��وات الإ�سرائيلية كبيرة في هذه
المعرك ��ة ،وكان م ��ن بينه ��م ال�ضاب ��ط الأمريك ��ي
ديفيد ماركو�س ال ��ذي وقف بجانب الإ�سرائيليين،
وقد قتل عن طريق الخط�أ بوا�سطة �إطالق نار من
�أحد الجن ��ود الإ�سرائيليين وقاد الق ��وات الأردنية
الم�شي ��ر حاب� ��س المجال ��ي والجي� ��ش الإ�سرائيلي
�أرئيل �شارون ،الذي �أ�صبح فيما بعد رئي�س ًا للوزراء
الإ�سرائيلي ��ة ( .)2006-2001وق ��د ج ��رح �أرئيل
�شارون في المعركة ووقع �أ�سير ًا بيد الجي�ش العربي
الأردني وقد �أ�سره يومه ��ا النقيب حاب�س المجالي
الذي عالج ��ه ونقله �إلى الخطوط الخلفية ،ثم �إلى
في مع�سك ��ر اعتقال الأ�س ��رى اليهود ف ��ي المفرق
الأردني ��ة ،وت ��م تبديله ب�أ�سير عرب ��ي عندما جرى
تبادل الأ�سرى بعد الهدنة الثانية...

ودارت فوقه معارك عظيم ��ة عبر القرون ،فعنده
ق ��ام �صالح الدي ��ن ب�صد هج ��وم ريت�ش ��ارد قلب
الأ�س ��د ،وف ��ي موقعة وق ��ف المقد�سي ��ون في وجه
�إبراهيم با�شا �سنة ( ،)1834ودارت فوقه معارك
دامي ��ة في الح ��رب العالمية الأول ��ى بين الأتراك
والإنجليز (.)1917
عم ��ل الع ��رب على قط ��ع الطري ��ق عل ��ى ال�صهاينة
الذين �أرادوا احتالل باب الواد بعد قرار التق�سيم،
فتجم ��ع المقاتلون من القرى المجاورة لباب الواد،
وكان ��وا ف ��ي البداي ��ة ( )300مقات ��ل عل ��ى ر�أ�سهم
ال�شيخ هارون بن جازي �أحد �شيوخ قبيلة الحويطات
�شرق ��ي الأردن ،وقد ان�ضموا �إلى لوائي قوات جي�ش
الجهاد المقد�س بقيادة عبد القادر الح�سيني.

عل ��ى تعيين رئي� ��س م�شترك لبلدي ��ة القد�س ،كان
يمثل ��ه في المدين ��ة ال�سنيور �أ�سكرات ��ى الذي كان
�سكرتي ��ر ًا للجنة القن�صلية للهدن ��ة ،وبموافقتهم
كذل ��ك على الهدنة التي رتبه ��ا المندوب ال�سامى
مع الأمي ��ن العام للجامعة العربي ��ة في �أريحا في
الي ��وم ال�سابع م ��ن �شهر (ماي ��و ،)1948 /ووافق
اليهود عليها و�سرت بالفعل من �صباح الثامن من
معركة باب الواد:
�أيار -مايو -حتى نهاية االنتداب.
ا�ستطاع ��ت لجن ��ة الهدن ��ة القن�صلية الت ��ي عينها هي �إحدى مع ��ارك القد�س بي ��ن الجي�ش الأردني
والق ��وات الإ�سرائيلية ع ��ام ( ،)1948حدثت بعد
مجل�س الأمن من قنا�صل فرن�سا والواليات المتحدة
�أق ��ل من �أ�سب ��وع من معرك ��ة اللط ��رون .ا�ستطاع
وبلجي ��كا لتعمل عل ��ى �إيجاد هدنة ف ��ي القد�س� ،أن
م ��ن خالله ��ا الجي� ��ش الأردن ��ي تحري ��ر القد�س
تح�ص ��ل على موافق ��ة العرب واليه ��ود على تمديد م ��ن الق ��وات الإ�سرائيلية وكان ��ت خ�سائر القوات
تلك الهدنة التي رتبها المندوب ال�سامي ،وال �سيما الإ�سرائيلي ��ة هائلة ف ��ي هذه المعرك ��ة ،فقد قتل حاول ��ت الق ��وات ال�صهيوني ��ة ليل ��ة (،)3/31
بعد �أن ف�شلت م�ساعي وفد ال�صليب الأحمر الدولي المئ ��ات وجرح �أكثر من �ألف ول ��م يخ�سر الجي�ش احت�ل�ال الت�ل�ال الم�شرف ��ة على باب ال ��واد ،لكن
العرب ا�شتبكوا م ��ع القافلة قرب م�ستعمرة خلدة
باعتبار القد�س مدينة مفتوحة.
الأردني �سوى ( )20جندي ًا.
مما خلف قتلى كثيرين في الجانبين ،ولكن الأهم
معركة اللطرون:
ق ��اد الق ��وات الأردني ��ة في تل ��ك المعرك ��ة نواف �أن الع ��رب ا�ستطاعوا دح ��ر ال�صهاينة و�إعادتهم
اللط ��رون بالإنجليزي ��ة ( Battles ofجبر الحم ��ود ،وقال رئي� ��س ال ��وزراء الإ�سرائيلي �إلى خلدة وغنموا بع�ض ال�سيارات.
) ه ��ي معرك ��ة بي ��ن الجي� ��ش الأردني وم�ؤ�س�س الكيان الإ�سرائيل ��ي ديفيد بنغوريون في
Latrun
(حزيران� )1949 /أمام الكني�ست« :لقد خ�سرنا في ( )16ني�سان هاجم العرب بقيادة �أحمد زونا
والق ��وات الإ�سرائيلية ا�ستمرت م ��ن (/ 23 -15
في معركة باب الواد وحدها �أمام الجي�ش الأردني وال�شيخ هارون بن جازي قافلة من (� )250سيارة
ماي ��و ،)1948/وه ��ي �إحدى مع ��ارك القد�س في
�ضعفي قتالنا في الحرب كاملة».
ع�سكرية عند دير �أي ��وب ،ا�ستمرت المعركة حتى
الح ��رب العربي ��ة الإ�سرائيلي ��ة (ح ��رب ،)1948
ال�ساع ��ة الرابعة ع�ص ��ر ًا وانته ��ت بتدمير ()60
تبع ��ت هذه المعركة معركة �أخ ��رى هي باب الواد ب ��اب الواد عبارة عن ممر يربط ال�سهل ال�ساحلي
�سيارة واال�ستيالء على (� )15سيارة �أخرى وكمية
والت ��ي م ��ن خاللها ت ��م تحري ��ر القد� ��س .تعتبر بجب ��ال القد�س ،وتت�شع ��ب منه ط ��رق كثيرة مثل
من الأ�سلحة .وفي ي ��وم (� )10أيار حدثت معركة
معركتا اللطرون وب ��اب الواد من قالئل المعارك القد� ��س والرمل ��ة وبيت جبري ��ن وعرطوف وغزة
ورام اهلل .وتطل عليه قرى مثل عموا�س واللطرون كبي ��رة �أي�ض� � ًا قت ��ل (� )300صهيون ��ي ،وتم�س ��ك
الت ��ي تكلل ��ن بالنج ��اح فلق ��د ا�ستط ��اع ()1200
وت ��ل الجزر و�أب ��و �شو�شة وبي ��ت نوبا ويال ��و .ولأنه العرب بالموقع حتى ت�سلم الجي�ش الأردني الموقع
جن ��دي �أردني م ��ن الدفاع ع ��ن القد� ��س بمقابل
مفت ��اح القد�س ،ف�إن له �أهمي ��ة ع�سكرية عظيمة ،في (.)1948/5/15
(� )6500إ�سرائيلي.
في عام ( )1985قال النائ ��ب الإ�سرائيلي عوزي
الندو في الكني�ست �إن ع ��دد القتلى الإ�سرائيليين
ف ��ي اللط ��رون تج ��اوز ال ( )2000قتي ��ل ،وبع ��د
انتق ��ادات �شديدة ق ��ام بتقليل تقديرات ��ه �إلى ال
( .)1000وكان قائد المنا�ضلين المتطوعين من
البدو ال�شيخ نهار بن �سبع النعيمي (�أخو ذيبه).
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قام ��ت القوات العربية بتخري ��ب الطريق و�إتالف
�أنابي ��ب المي ��اه الت ��ي تو�ص ��ل الم ��اء للأحي ��اء
اليهودي ��ة ،ثم �أخذوا يت�ص ��دون للقوافل اليهودية
المحرو�سة التي تم ��ر كل �أ�سبوع بباب الواد .فقد
هاجموا القافلة ي ��وم ( )1948/3/1وقتلوا ()4
م ��ن رجالها ،وفج ��روا الألغ ��ام تح ��ت ال�سيارات
ال�صهيوني ��ة يوم ��ي (12و )3/13وقتلوا ( )5من
ركابه ��ا ،وف ��ي ( )3/19قتل ��وا ( )15رج�ل� ًا بعد
�أن هاجم ��وا القافلة ،مع ا�شت ��داد وط�أة الهجمات
ا�ستنج ��د يهود القد� ��س ب�سلطات االنت ��داب التي
و�ضعت في عرط ��وف قوة بريطاني ��ة من ()200
جندي لحماية القوافل ال�صهيونية.

من قلب الوطن
معركة الق�سطل:
هاج ��م المجاه ��دون م�ستعمرة م�شم ��ار هاعمك �أثناء
انهماك الإ�سرائيليين في الهجوم على القد�س القديمة
لت�صفي ��ة ق ��وات الجهاد المقد� ��س ،الت ��ي كان يقودها
المجاه ��د عب ��د الق ��ادر الح�سين ��ي وف ��ي محاولة فك
الح�صار الم�ضروب عليهم بفتح الطريق �إلى تل �أبيب.

عربية ع�سكرية عليا ،وطالبوه بعدم الذهاب نحو ورمى بدبارة كانت في يده في وجوههم وقال�« :إنكم
الق�سطل ،فقال رد ًا عليهم:
تخونون فل�سطين� ...إنكم تريدون قتلنا وذبحنا».
«�إنني ذاهب �إل ��ى الق�سطل و�س�أقتحمها و�س�أحتلها �أما �صديقه «قا�سم الرمادي» فقد قال:
ولو �أدى ذلك �إل ��ى موتي ،واهلل لقد �سئمت الحياة لي�سق ��ط دمي عل ��ى ر�أ�س عبد الرحمن ع ��زام (�أمين
و�أ�صب ��ح الم ��وت �أح ��ب �إل � ّ�ي م ��ن نف�سي م ��ن هذه الجامعة العربية) وط ��ه الها�شمي و�إ�سماعيل �صفوت
المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة� ،إنني �أ�صبحت (ق ��ادة القوات الع�سكرية التابع ��ة للجامعة العربية)،
�أتمنى الموت قبل �أن �أرى اليهود يحتلون فل�سطين ،الذين يري ��دون ت�سليمنا لأعدائنا لك ��ي يذبحونا ذبح
�إن رجال الجامعة والقيادة يخونون فل�سطين» .النع ��اج ،لكننا �سنقات ��ل بدمائن ��ا و�أج�سادن ��ا ،وليبق
ثم توجه نحو الق�سط ��ل بقواته و�أ�سلحته الب�سيطة ،ال�س�ل�اح مكد�س� � ًا في عناب ��ر اللجن ��ة العربي ��ة ،وفي
وقد �صادف �أن كانت �إحدى الجيو�ش العربية بقيادة مزابلها� ،سنرجع �إلى فل�سطين لنحقق �أمنيتنا بالفوز
�إنجليزي ��ة موجودة ومتمرك ��زة في رام اهلل ،فطلب ب�إحدى الح�سنيي ��ن �إما الن�صر و�إم ��ا ال�شهادة».وقر�أ
عب ��د الق ��ادر من ه ��ذا الجي�ش م�ساندت ��ه ،فاعتذر قول ��ه تع�إلى  ﴿:فليقاتل في �سبي ��ل اهلل الذين ي�شرون
ق ��ادة الجي� ��ش وطلب ��وا ت�أجيل القت ��ال حتى يحدث الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في �سبيل اهلل فيقتل
االن�سحاب الع�سك ��ري البريطاني في ( /15مايو� /أو يغلب ف�سوف ن�ؤتيه �أجر ًا عظيم ًا ﴾ الن�ساء (.)74
 .)1948ولم تكن ال ��دول العربية تريد مواجهة مع ث ��م قفل عائ ��د ًا �إل ��ى الق�سطل ،وجعل ي ��ردد قول
بريطاني ��ا ،ور�أت �أن �أي عم ��ل ع�سكري الآن �سيعني �أخي ��ه القائد ال�شاعر عب ��د الرحيم محمود الذي
مواجه ��ة حتمية مع بريطانيا ،ولك ��ن الح�سيني بد�أ ُقتل في معركة ال�شجرة :
ير�سل �إلى المتطوعين من الحركات الإٍ�سالمية في بقلبي �س�أرمي وجوه العـداة ...فقلبي حديد وناري لظى
فل�سطي ��ن وم�صر وما حولها ،ثم �إنه طوق الق�سطل
و�أحمي حماي بحد الح�سـام ...فيعلم قومي ب�أني الفتى
وب ��د�أ ي�ستنج ��د م ��رة �أخ ��رى بالقي ��ادة الع�سكرية،
و�أر�س ��ل �إليه ��م ب�أن ��ه بم�ساعدتهم �سينه ��ي الوجود �أخوفا وعندي تهون الحياة ؟!� ...أذال و�إني لـربي �أبى ؟!
اليه ��ودي فيها ،بيد �أن القي ��ادة الع�سكرية للجامعة ث ��م َت َّج َم� � َع م ��ن المتطوعين مع عب ��د الق ��ادر الح�سيني
العربية �أ�صرت على موقفها .و�أثار ذلك الترنح في ( )500رج ��ل مجاهد ان�ضموا �إليه في ح�صار الق�سطل،
مواقف الجامعة العربية حفيظة الح�سيني ،وثارت ف ��ي (� /8إبري ��ل )1948 /ب ��د�أ الهج ��وم ال�شام ��ل عل ��ى
ثائرته ف�أطلق �صيحت ��ه قائ ًال« :نحن �أحق بال�سالح القري ��ة ،وانته ��ت المعركة بمقت ��ل ( )150يهودي ًا وجرح
ال ُمخَ � َ�زّن م ��ن المزاب ��ل� ،إن التاري ��خ �سيتهمك ��م ( )80منهم ،وت ��م تحرير الق�سطل ،ولكن بعد ا�ست�شهاد
ب�إ�ضاعة فل�سطين ،و�إنني �س�أموت في الق�سطل قبل البطل العظيم عبد القادر الح�سيني رحمه اهلل تع�إلى.
�أن �أرى تق�صيركم وتواطئكم».
�أُحيلت ق�ضية القد�س �إلى الأمم المتحدة بعد الحرب

ف ��ي (� /2إبريل )1948 /قامت ق ��وات الهاجاناه
اليهودية بمهاجمة قرية «الق�سطل» غربي القد�س
(في موقع هام يتحكم بمدخل القد�س) ،وا�ستولت
عليه ��ا وطردت كل �سكانها منه ��ا وكانت الق�سطل
ت�شكل بداية لخطة يهودية الحتالل الجزء الأكبر
م ��ن فل�سطين قبل �إنهاء االنت ��داب البريطاني في
( /15ماي ��و ،)1948/وق ��ام القائد عب ��د القادر
الح�سيني بمواجهة هذا الهجوم بقوات فل�سطينية
متفرق ��ة ومجاهدي ��ن ب�أ�سلحة قليل ��ة الفعالية في
الحروب ،ولم تتلق ه ��ذه الجماعات المقاومة �أي
دعم من البلدان العربية التي كان بع�ضها ال يزال
يعاني وط� ��أة اال�ستعمار .لك ��ن القائد عبد القادر
�أخ ��ذ الأمور على عاتقه ،وفي (� )5إبريل من عام
( )1948توج ��ه بقواته الب�سيطة نح ��و الق�سطل،
ولي�س معه �سوى ( )56من المجاهدين ،وا�ستطاع
فع�ل� ًا �أن يحا�صر الق�سطل ،لكن قب ��ل �أن ي�ضرب
ح�ص ��اره على الق�سط ��ل توجه �إل ��ى جامعة الدول
العربية يطلب عبث ًا المدد بال�سالح والذخيرة من
حكام الع ��رب م�ستعين ًا بهم واحد ًا تلو الأخر وهم
يرف�ض ��ون الم�ساع ��دة ويماطلون فيه ��ا ،وتتحدث
كت ��ب التاري ��خ عن ه ��ذا اللق ��اء بين عب ��د القادر
الح�سين ��ي واللجن ��ة الع�سكري ��ة .يق ��ول الح�سيني
رحم ��ه اهلل �إن اللجن ��ة الع�سكري ��ة طالبت ��ه بعدم
وقد ذكرت «جريدة الم�صري» �أن اللجنة الع�سكرية
افتع ��ال ت�صرف ��ات فردي ��ة ،و�أن جامع ��ة ال ��دول
العلي ��ا التابع ��ة للجامع ��ة العربية جعل ��ت ت�سخر من
العربي ��ة ق ��د �أوكل ��ت ق�ضي ��ة فل�سطين �إل ��ى لجنة
عب ��د القادر الح�سن ��ي و�ضعف قوته وعت ��اده اللذين
يحملهما لمواجهة اليهود ،وه ��ز�أ منه طه الها�شمي
و�أخب ��ره �أن ل ��دى اللجنة العت ��اد وال�س�ل�اح ،ولكنها
ل ��ن تعطيه لعبد القادر ،ولكنه ��ا �ستنظر بالأمر بعد
( /15مايو) فكان رد الح�سيني عليه:

يا�سر عرفات في بداية الأربعينيات

«واهلل ي ��ا با�ش ��ا �إذا ترددت ��م وتقاع�ستم ع ��ن العمل
ف�إنك ��م �ستحتاج ��ون بع ��د ( /15ماي ��و) �إل ��ى ع�شرة
�أ�ضع ��اف م ��ا �أطلبه منكم الآن ،وم ��ع ذلك ف�إنكم لن
تتمكن ��وا من ه�ؤالء اليه ��ود� ،إني �أ�شه ��د اهلل على ما
�أق ��ول ،و�أحملكم �سلف ًا م�س�ؤولي ��ة �ضياع القد�س ويافا
وحيف ��ا وطبري ��ة ،و�أق�س ��ام �أخ ��رى م ��ن فل�سطي ��ن».
ولك ��ن �أع�ضاء اللجنة لم يهتم ��وا لقوله و�سخروا من
حما�سه واندفاع ��ه ،فا�ست�شاط عبد الق ��ادر غ�ضب ًا،

العالمي ��ة الثانية ،ف�أ�ص ��درت الهيئ ��ة الدولية قرارها
ف ��ي ( /29نوفمب ��ر )1947 /بتدوي ��ل القد� ��س تحت
رعايتها و�إ�شرافه ��ا .وجاء في القرار �أنه �سوف ُيط ّبق
طيل ��ة (� )10سن ��وات ،وي�شمل مدينة بي ��ت لحم ،و�أنه
بع ��د هذه الفت ��رة �سيتم �إجراء ا�ستفت ��اء عام لتحديد
نظ ��ام الحك ��م الذي يرغ ��ب �أغلبي ��ة �س ��كان المدينة
بتطبيق ��ه عليهم� ،إ ّال �أن تطبيق ه ��ذا القرار لم ُيكتب
له �أن يتم ،فبعد �أن �أعلنت بريطانيا في عام ()1948
�إنهاء االنتداب ف ��ي فل�سطين و�سحب قواتها ،ا�ستغلت
الع�صابات اليهودية حالة الفراغ ال�سيا�سي والع�سكري
و�أعلنت قي ��ام الدولة الإ�سرائيلية ،فثار العرب عموم ًا
والفل�سطيني ��ون خ�صو�ص� � ًا ،و�أعلن ��وا الح ��رب عل ��ى
�إ�سرائيل ،فهوجم ��ت المدينة من قبل الجي�ش العربي
والث ّوار الفل�سطينيين ،و ُقتل عدد من الإ�سرائيليين في
هذا الهجوم وت ��م �أ�سر البع�ض الآخ ��ر .كذلك هاجم
الق ّنا�صة العرب الق�سم الغربي من المدينة.

جملة احلكم املحلي  -العدد � - 18أبريل 69 | 2014

من قلب الوطن

...
•المدار�س :يوجد في القرية �أربع مدار�س وهي:
1.1مدر�سة ذك ��ور ق�ص ��ره الأ�سا�سي ��ة :وتعد �أول
مدر�سة� ،أقيمت على �أرا�ضي القرية وت�أ�س�ست
عام (.)1921
2.2مدر�س ��ة ق�ص ��ره الأ�سا�سي ��ة المختلطة :وهي
ثاني مدر�سة ،تم �إن�شا�ؤها على �أرا�ضي القرية
وت�أ�س�ست عام (.)1950
3.3مدر�س ��ة بن ��ات ق�ص ��ره الثانوية :وتع ��د ثالث
مدر�سة� ،أقيمت على �أرا�ضي القرية.

تقع قرية ق�صرة �إلى الجنوب ال�شرقي على بعد ()24
كيلومت ��ر ًا من مدين ��ة نابل�س ،وتتبع �إداري� � ًا للمجل�س
القروي ،وتبعد عن الخ ��ط الأخ�ضر ( )50كيلومتر ًا
عل ��ى ارتفاع ( )750مت ��ر ًا من �سطح البح ��ر ،وتبلغ
م�ساحتها العمرانية ( )9000دونم ،في حين مجموع
م�ساح ��ة �أرا�ضيه ��ا ( )27000دونم .كم ��ا يبلغ عدد
�سكانها ( )6200ن�سمة ،ويعمل غالبيتهم بالزراعة،
حي ��ث ت�شتهر بزراعة الزيت ��ون واللوز والعنب ،معدل
متو�س ��ط دخ ��ل الف ��رد ال�شه ��ري (� )1500شيق ��ل،
ويوج ��د فيها �أربع حمايل وه ��ي (دار ح�سن ،ودار �أبو مدر�س ��ة ال�شهي ��د يا�سر عرفات :تع ��د �أحدث مدر�سة،
ريدة ،ودار عودة ،ودار كنعان) ،ولكل عائلة م�ضافة �أقيمت على �أرا�ضي القرية تم ت�أ�سي�سها عام (.)2009
تعود �إلى (الأعوام  1924و.)1926
•الم�ؤ�س�سات العاملة في ق�صرة:
يحده ��ا م ��ن الغ ��رب قريت ��ا تلفي ��ت وقب�ل�ان ،ومن تحت ��وي القري ��ة عل ��ى �أرب ��ع م�ؤ�س�سات عامل ��ة وهي:
ال�ش ��رق قرية مجدل بن ��ي فا�ضل ،فيم ��ا يحدها من (مجل� ��س ق ��روي ق�ص ��رة ،ون ��ادي اتح ��اد ق�ص ��رة
ال�شم ��ال قري ��ة عقربا ،وم ��ن الجنوب قري ��ة جالود .الريا�ضي ،جمعية ق�ص ��رة الخيرية ،وجمعية ق�صرة
ويع ��ود ت�سميتها به ��ذا اال�سم ن�سبة �إل ��ى ملك الروم الن�سوي ��ة) .كما يوجد في القري ��ة عيادة طبية عامة
ك�سرى ،والذي يقال �إنه �أقام فيها ،فيما تروي مقولة ال تكفي ل�سد حاج ��ات الأهالي نتيجة النمو الطبيعي
�أخ ��رى �أن ال�سبب يعود �إلى كث ��رة الأفاعي الق�صيرة لل�س ��كان ،و�أي�ض� � ًا �صيدليتان وهم ��ا �صيدلية ق�صرة
و�صيدلية ال�شهد.
الموجودة في القرية.
المرافق الحيوية في القرية
•الم�ساجد :يوجد في القرية �أربعة م�ساجد وهي:
الم�سجد الكبير :ت�أ�س�س عام ( 1361هـ – 1940م)
وهو �أول و�أكبر م�سجد �أقيم في القرية ويقع في قلبها
وتمت تو�سعته مرتين� ،آخرها كانت عام (1422هـ)،
وم�سجد ال�شهداء :ت�أ�س�س عام (1414هـ 1994 -م)
الحي
وه ��و ثان ��ي م�سجد بن ��ي ف ��ي القرية ويقع ف ��ي ّ
الغربي ،وم�سجد ال�صحاب ��ة :يعد ثالث م�سجد �أقيم
عل ��ى �أرا�ضي القرية وقد تم �إن�ش ��ا�ؤه في نهاية العام
(1429ه� �ـ 2008 -م) ويق ��ع ف ��ي الح � ّ�ي ال�شرق ��ي،
وم�سجد النورين :وهو رابع م�سجد بني
عل ��ى �أرا�ضي ويقع ف ��ي المنطقة الجنوبي ��ة «الحارة
الفوق ��ا» في الجزء الجنوبي م ��ن القرية ت�أ�س�س عام
(1430هـ 2009-م).
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�أماين �أ�سمر

العالقات العامة والإعالم

احتياجات القرية
تعان ��ي قري ��ة ق�ص ��رة م ��ن نق� ��ص الم�شاري ��ع ومنها:
(�إن�ش ��اء �شبكة �صرف �صحي للبل ��دة ،و�إن�شاء مدر�سة
�أ�سا�سي ��ة جدي ��دة ،وتعبي ��د ط ��رق داخلي ��ة للقري ��ة،
و�إن�ش ��اء ج ��دران ا�ستنادية للطرق الجدي ��دة ،وت�أهيل
مدخ ��ل القري ��ة الجنوب ��ي ،وت�أهي ��ل مدخ ��ل القري ��ة
الغرب ��ي ،وت�أهيل وتعبي ��د الطرق الداخلي ��ة ،وكركرة
ط ��رق زراعي ��ة ،و�إن�شاء مبن ��ى لمركز ثقاف ��ي يحتوي
عل ��ى م�سرح ومكتبة عام ��ة ومركز كمبيوت ��ر ،و�إن�شاء
مرك ��ز طبي ومختب ��رات طبية /م�ستو�ص ��ف ،وت�أهيل
الملعب البلدي و�إن�شاء غرف غيار وحمامات ،و�إن�شاء
مبنى لمرك ��ز ن�سوي جديد ،و�إن�ش ��اء رو�ضة نموذجية
وح�ضانة للأطفال ،وبناء قاعة متعددة الأغرا�ض).
المواطنون والمجل�س القروي

يتمي ��ز �أهال ��ي قري ��ة ق�ص ��رة بالتعاون م ��ع المجل�س
الق ��روي وم�ساندته ��م ل ��ه وتحفيزه ��م للنهو� ��ض
بالم�ؤ�س�سات العاملة في القرية وعلى ر�أ�سها المجل�س
الق ��روي ،من خالل دعمهم غي ��ر المحدود وتلبيتهم
الم�شاكل والمعوقات �أمام المجل�س القروي ل ��كل نداء من قب ��ل المجل� ��س القروي ،كم ��ا يثمنون
الم�شكل ��ة الكبرى التي يعان ��ي منها المجل�س القروي جهود المجل� ��س على الخدمات التي يقدمها لهم في
هي الم�ستعمرات الإ�سرائيلية وتغول ا�ستيطانها ،كما ظ ��ل �إمكاناته المتوا�ضعة ،والعم ��ل على راحتهم في
ظ ��ل تعر�ض القرية لهجمات �شر�سة متكررة من قبل
يواجه المجل�س القروي عدة معوقات �أبرزها:
الم�ستعمرين الإ�سرائيليين.
•قلة الإمكانات المتوافرة لدى المجل�س القروي.
•عدم �إعالن ق�صرة بلدية لمواجهة التحديات .وفي هذا الإطار يتقدم رئي�س المجل�س با�سمه وبا�سم
�أع�ض ��اء المجل�س القروي �إلى �أهالي قريتهم بال�شكر
•�ضعف �شبكة الكهرباء.
الجزيل على الدعم الالمحدود ووقوفهم �إلى جانب
•ع ��دم وج ��ود �شبك ��ة لت�صري ��ف مي ��اه ال�صرف المجل� ��س في كافة الظروف ،فقد كان ��وا عون ًا له في
ال�صحي.
مواجهة قطع ��ان الم�ستعمرين ،وه ��م �أهل للت�ضحية
•الكثي ��ر من �ش ��وارع القري ��ة بحاجة �إل ��ى تعبيد والدف ��اع عن �أر�ض هذه القري ��ة الطهور ،كما يتقدم
و�إع ��ادة ت�أهيل� ،إ�ضافة �إل ��ى حاجة القرية و�ضع المجل� ��س بال�شكر الجزيل للج ��ان الحرا�سة ال�شعبية
(ب�سكور� ��س) وذل ��ك للت�سهيل عل ��ى المواطنين الذين يتركون بيوته ��م و�أطفالهم ليبقوا في حرا�سة
الو�صول �إلى �أرا�ضيهم.
بلدهم ،فلهم كل االحترام والتقدير ،كما ي�شكر �أئمة
•عدم وجود قاعة تلبي احتياجات الأهالي.
الم�ساجد في القرية ،ويتوج ��ه بالتحية للأ�سير عبد

من قلب الوطن
العظي ��م عبد الحق والأ�سير ف ��ادي محمد وليد عبد خطوات �إدارة المجل�س في مواجهة
القادر ولأبناء ق�صرة و�أهلها خارج الوطن.
اال�ستيطان
المواطنون الق�صراويون يرغمون قطعان
الم�ستعمرين الإ�سرائيليين على دفع الثمن
تحي ��ط بقري ��ة ق�ص ��رة �أرب ��ع م�ستوطن ��ات وه ��ي
(م�ستوطن ��ة مجدالي ��م وتقع على المدخ ��ل ال�شرقي
للقري ��ة ،وم�ستوطنة �إي� ��ش كود�ش تقع ف ��ي المنطقة
الجنوبي ��ة (الوع ��ار) ،وم�ستوطن ��ة كي ��ده وه ��ي في
المنطقة الجنوبية �أي�ض� � ًا ،وم�ستوطنة علي عين تقع
�إلى الجنوب ال�شرقي من القرية).
وف ��ي (� )2014-1-7سط ��ر �أهال ��ي قرية ق�صرة
حدث� � ًا تاريخي� � ًا من خ�ل�ال تلقين ه ��ذه القطعان
در�س� � ًا قا�سي� � ًا وقل ��ب �شع ��ار ه� ��ؤالء الم�ستعمرين
على ر�أ�سهم (دفع الثم ��ن للعرب) ،حيث هم من
دف ��ع الثمن ف ��ي قرية ق�ص ��رة ،فنتيج ��ة ال�ضغط
المتوا�صل من قبلهم وهجماتهم المتكررة ،جعلت
الفالحي ��ن والمزارعي ��ن الب�سط ��اء ف ��ي القري ��ة
يقومون باحتجاز ( )16م�ستعم ��ر ًا �إ�سرائيلي ًا في
بي ��ت قيد الإن�ش ��اء وت ��م �ضربهم �ضرب� � ًا مبرح ًا،
ورغ ��م و�صول تعزي ��زات الجي� ��ش الإ�سرائيلي من
�أجل �إخ�ل�اء �سبيل ه� ��ؤالء القطعان ،ف� ��إن �أهالي
القري ��ة رف�ض ��وا رف�ض ًا قاطع� � ًا ت�سليمه ��م لهم �إ ّال
بح�ضرة الإرتباط الفل�سطيني ومحافظ محافظة
نابل�س ،وفع ًال وبعد و�ص ��ول الإرتباط الفل�سطيني
تم �إخالء �سبيلهم واحد ًا تلو الأخر ولي�س مجموعة
حت ��ى يكون ��وا عب ��رة لغيرهم م ��ن القطع ��ان ،وال
يعودوا �إلى هذه القري ��ة البا�سلة والعريقة ،وفع ًال
لغاي ��ة هذا التاريخ لم ول ��ن يدخل �أي قطيع منهم
�إلى ه ��ذه القرية� ،إ ّال �أنه خ�ل�ال �إعتداءاتهم على
الق ��رى المحيط ��ة ف�إنهم خطوا �شع ��ارات في دير
ا�ستيا ومادما وكفر قا�سم (الث�أر من ق�صرة).

من �أجل مواجهة قطعان الم�ستعمرين الإ�سرائيليين
ف�إن المجل�س اتخذ مجموعة خطوات منها:
•ت�شكيل لجان حرا�سة ليلية في المنطقة الجنوبية
للحد قدر الإمكان من هذه الإعتداءات.
•�شق الط ��رق الزراعية ف ��ي المنطق ��ة الجنوبية
(المنطقة الت ��ي تتعر�ض لإعت ��داءات متوا�صلة
م ��ن قب ��ل قطع ��ان الم�ستوطني ��ن وجي�شه ��م
الغا�صب).
•ح ��ث المواطني ��ن عل ��ى زراع ��ة وا�ست�ص�ل�اح
�أرا�ضيه ��م ،م ��ن خالل تقدي ��م الدع ��م الالزم
للمزارع.
•بناء غرف زراعية ف ��ي المنطقة الجنوبية حتى
يت ��م حماية الأر�ض من الهجم ��ات اال�ستيطانية
الإ�سرائيلية ال�شر�سة.
•تقديم خط ��وط الكهرب ��اء لأ�صح ��اب الأرا�ضي
الذي ��ن يتعر�ض ��ون لإعتداءات متك ��ررة من قبل
قطعان الم�ستعمرين.
ر�صد الإعتداءات الإ�سرائيلية
ر�ص ��د المجل� ��س القروي الأحداث الت ��ي يتعر�ض لها
الأهال ��ي من قبل ه� ��ؤالء الم�ستعمرين قب ��ل تلقينهم
الدر�س ،حيث بقي ه�ؤالء يمار�سون �إعتداءاتهم �ضد
القري ��ة لأكثر من �أربع �سن ��وات متتالية والتي و�صلت
�إلى �أكثر من مائة �إعتداء باختالف �أنواعها ،التي ال
تخلو من الوح�شية والهمجية ومنها الآتي:
•ا�ست�شه ��اد ع�ص ��ام ب ��دران ع ��وده بتاري ��خ
(.)2011/09/23

الحي
•�إ�صابة �أكثر من (� )70شخ�ص ًا بالر�صا�ص ّ
والمطاطي خالل �أقل من عامين ،وال زالت �أكثر
من خم�س �إ�صابات بحاجة �إلى عالج.
•�إ�صاب ��ة �أكث ��ر م ��ن (� )400شخ� ��ص بح ��االت
االختن ��اق ج ��راء �إط�ل�اق قنابل الغ ��از الم�سيلة
للدموع من قبل قوات االحتالل.
•الإعت ��داء عل ��ى �أكث ��ر م ��ن ع�ش ��رة �أ�شخا� ��ص
بال�ضرب المبرح ومكوثهم في الم�ست�شفى لعدة
�أيام ،وم ��ا زالوا لغاية الآن يعان ��وا من �أثار هذه
الكدمات.
•يوجد ثالث حاالت تعاني من �إعاقة لغاية الآن.
•تك�سير �أ�شجار الزيتون ،حيث بلغ عدد الأ�شجار
الت ��ي تم قلعه ��ا من قبل الم�ستوطني ��ن �أكثر من
(� )3400شجرة زيتون ب�أعمار مختلفة.
•قتل �أكثر من ( )18ر�أ�س غنم.
•الإعتداء على مزارع ��ي القرية خالل العمل في
مزارعهم.
•ح ��رق وتك�سي ��ر �أكث ��ر من خم� ��س �سي ��ارات في
القرية.
•ح ��رق م�سج ��د النوري ��ن ف ��ي القري ��ة وتدمي ��ر
محتوياته.
•�إط�ل�اق الر�صا� ��ص عل ��ى الإن ��ارة المحيط ��ة
بال�شوارع.
•وجود الخيمة التي �أثرت على حركة المزارعين.
•هناك ( )450حالة اختناق جراء �إطالق قنابل
الغاز.
•تدمير �سياج للمزارعين بطول ( )1200متر.
•عدم ح�صول القرية لأكثر من �أربع �سنوات على
حقوقها في قطف الزيت ��ون والحراثة لأكثر من
مكان.

فالن�ص ��ر كل الن�ص ��ر له�ؤالء المزارعي ��ن الفالحين
المواطني ��ن الذي ��ن ك�س ��روا حاجز الخ ��وف ،وحتم ًا
�سي�أت ��ي اليوم الذي يعود في ��ه الحق لأ�صحابه وعودة
الأر�ض والتراب لأهلها.
وبهذا الحدث التاريخي ف�إن �أهالي ق�صرة ي�ستبدلون
�شعار «دفع الثمن للع ��رب» ب «دفع الثمن للم�ستعمر
الإ�سرائيلي والم�ستعرب والمحتل» وكل من يعيث في
هذه القرية ف�ساد ًا.
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من قلب الوطن
�أثار �إعتداءات الم�ستوطنين الم�ستعمرين لم تق ��دم ال�شيء المطل ��وب منها �س ��واء كان على
م�ست ��وى الجرح ��ى� ،أو الأ�ض ��رار الناتج ��ة ع ��ن
على �أهالي القرية
•عنف �شديد ومتوا�صل لدى ال�شباب والأطفال الإعت ��داءات على الممتلكات الزراعي ��ة ،با�ستثناء
تلقي ع ��دة �أ�شخا�ص (حاالت �إعاق ��ة) دعم ًا مالي ًا
في القرية.
•�ضغ ��ط متوا�ص ��ل على �أبناء القري ��ة لأكثر من جراء الإ�صابات التي تعر�ضوا لها خالل �إعتداءات
الم�ستوطنين الم�ستعمرين.
�أربع �سنوات متتالية.

•الق ��رارات التع�سفي ��ة للجي� ��ش الإ�سرائيلي �ضد
المزارعي ��ن وع ��دم القي ��ام ب� ��أي �إج ��راء �ض ��د
م�ستوطنيهم الم�ستعمرين.
•ته ��اون ال�شرط ��ة الإ�سرائيلية م ��ع م�ستوطنيهم
الم�ستعمرين ف ��ي �أكثر من ( )28ق�ضية مقدمة
في مراكز ال�شرطة.
•ت�سلي ��م ال�شرط ��ة هوي ��ة ونق ��ال و�أدوات خا�صة
بالم�ستوطني ��ن الإ�سرائيليين ولم تقوم ال�شرطة
ب�أي �إجراء �ضدهم.
•ت�صرف (حر�س الح ��دود) بطريقة همجية مع
المزارعين.
•تعر� ��ض �سائ ��ق (تركت ��ور) النفاي ��ات لأكثر من
�إعتداء خالل قيامه بعمله.
•ه ��دم ج ��دران غرفة عل ��ي عبد الحمي ��د ح�سن
ف ��ي منطقة قط ��اع كامل والتي ه ��ي بتمويل من
القن�صلية الفرن�سية.
•تدمي ��ر خ ��ط الكهرباء في منطق ��ة را�س النخل
والوعار.
•�إ�صابة ال�ش ��اب عمار �سامر م�سامي ��ر ،وال�شاب
حلم ��ي عب ��د العزي ��ز ف ��ي المواجه ��ات م ��ع
الم�ستوطنين الم�ستعمرين وجي�ش االحتالل في
المنطقة الجنوبية.
•توجيه �إنذار لأكثر من ( )21منز ًال في القرية.
•م�ص ��ادرة الأرا�ضي في المنطق ��ة الجنوبية من
القرية بقرار ع�سكري �صهيوني.
•من ��ع المزارعين م ��ن قطف الزيت ��ون في بع�ض
المناطق.
•تجري ��ف الع�ش ��رات م ��ن الدونم ��ات الخا�ص ��ة
بالمواطني ��ن ف ��ي المنطق ��ة ال�شمالي ��ة الغربية
م ��ن القري ��ة ،بهدف �سرق ��ة الأرا�ض ��ي وتو�سعة
م�ستعمرة مجداليم باتجاه منطقة المعلقة.
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•�إ�صابة العديد من الن�ساء اللواتي يع�شن حالة دور المر�أة
الخوف على �أبنائهن و�أزواجهن.
خ�ل�ال ه ��ذه الإعت ��داءات كان للم ��ر�أة دور كبي ��ر ،حيث
•الرع ��ب المتوا�صل الذي يعان ��ي منه الأطفال
وال�شب ��اب نتيج ��ة الهجم ��ات الوح�شي ��ة م ��ن ر�سم ��ت �أروع الأمثل ��ة ف ��ي الت�ضحي ��ة والعطاء ف ��ي قرية
قطعان الم�ستوطني ��ن الم�ستعمرين ،مما �أدى ق�صرة ،فكانت ال�ساعد الأيمن للرجل من خالل الوقوف
�إلى تفكير العديد من الأطفال في ردة فعل قد �إلى جانب ��ه لمقارعة ه�ؤالء القطع ��ان ،ف�ضمدت وقدمت
الإ�سع ��اف الأول ��ي للجرح ��ى وكان ��ت ت�سه ��ر �إل ��ى جانب
تكون خارجة عن القانون.
الرج ��ل وال�ش ��اب لحرا�سة البيوت والأرا�ض ��ي ،كما كانت
وم ��ن �أجل تعزي ��ز �صمود المواطني ��ن في مواجهة
تقوم بزيارة الجرحى وموا�س ��اة �أهاليهم ،بالإ�ضافة �إلى
الإعتداءات ف�إن القرية بحاجة �إلى:
م�شاركتها ف ��ي ت�شييع جنازة ال�شهيد ع�صام بدران عودة
•تقدي ��م الم�ساع ��دات المالي ��ة والعيني ��ة ال ��ذي ا�ست�شهد م�ستب�س�ل� ًا في الدفاع ع ��ن �أر�ض ق�صرة
للم�صابين.
ال�صامدة في تاري ��خ ( )2011/9/23على �أيدي قطعان
•تقدي ��م الم�ساع ��دة الممكن ��ة للمزارعين من الم�ستوطنين الم�ستعمرين وجي�شهم الغا�صب.
خ�ل�ال تقديم الأ�شتال والأ�سمدة ،وغيرها من
احتياجات الزراعة.
هن ��ا ال نغف ��ل دور الرئي� ��س محمود عبا� ��س في دعم
•م�ساعدة المزارعين في ا�ست�صالح �أرا�ضيهم قري ��ة ق�صرة ،الذي التقى رئي� ��س و�أع�ضاء المجل�س
في كافة مناطق القرية.
الق ��روي ف ��ي ( ،)2014-2-13وت ��م خ�ل�ال اللق ��اء
•دفع رواتب للجان الحرا�سة ال�شعبية اليومية� .إع�ل�ان ق�صرة بلدي ��ة� ،إ�ضافة �إلى عم ��ل �إ�صالحات
•دف ��ع باق ��ي م�ستحق ��ات ترمي ��م م�سج ��د في العي ��ادة ال�صحية وتوفير �سي ��ارة �إ�سعاف للقرية
النورين م ��ن قبل وزارة المالي ��ة في الحكومة و�صرف �شيك قيمته (� )10آالف دوالر لتعزيز �صمود
الفل�سطينية.
المزارعي ��ن ف ��ي المنطق ��ة الجنوبي ��ة م ��ن القرية،
�إ�ضاف ��ة �إلى تكلي ��ف وزارة الأ�شغ ��ال العامة بكركرة
•ماذا قدمت الجهات الم�س�ؤولة للمواطنين
طرق زراعية في المنطقة الجنوبية �أي�ضاً.
�أفاد مجل�س قروي ق�ص ��رة ،ب�أن الجهات الر�سمية
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