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تم ان�شائها في فبراير  ، 2011 /لتكون مركز ًا للمعرفة والمعلومات الخا�ص بالتخطيط التنموي اال�ستراتيجي للمدن والبلدات
في فل�س ��طين  ،كما ت�ش ��كل حلقة االلتقاء والتوا�صل ما بين العاملين والمهتمين في المجال من جهة وما بين طواقم التخطيط
في البلدات والمدن الفل�سطينية من جهة �أخرى.
تت�ألف ال�صفحة االلكترونية من عدة بوابات مختلفة ( :التخطيط التنموي ،والخطط التنموية اال�ستراتيجية ،ومركز المعرفة
والإع�ل�ام  ،وال�ش ��ركاء) وبالإ�ضاف ��ة �إلى منت ��دى التوا�صل والذي يهدف �إل ��ى خلق من�صة للتحاور بين هيئ ��ات الحكم المحلي
والم�ؤ�س�سات العاملة في هذا القطاع .
وعليه �سيتم افتتاح هذه ال�صفحة االلكترونية ب�شكل ر�سمي في مطلع �شهر �أيار  2011 /من خالل عقد م�ؤتمر �صحفي .

جملة ف�صلية ت�صدر عن دائرة العالقات العامة والإعالم يف وزارة احلكم
املحلي ومب�صاركة من�صقيها يف املديريات .
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من احلريات الأ�صا�صية ،وهي لي�صت غاية بل خطوة
هامة ،وكثري ًا ما تكون اأ�صا�صية يف ا�صفاء الطابع
الدميقراطي على املجتمعات.
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بنى بلدية وخدمية وتنموية �صاحلة با�صتمرار
خلدمة املواطنني ب�صورة اأف�صل.
ال�صكر اجلزيل ملوؤ�ص�صة التعاون الفني الأملاين GIZ

على دعم اإ�صدار هذه املجلة

محتـويات العدد
3

إجنازات
نعم حلياة غزيرة عامرة
فعاليات الوزير
فعاليات الوكيل
تقرير الإجنازات

د .هاين احلروب
حممد جاد اهلل ومكتب الوزير
�صايل حنون
اإبراهيم الفتياين

15

مشاريع تنموية
م�صاريع باإ�صراف واإدارة وزارة احلكم املحلي
الطرق الرابطة
م�صاريع حمافظة اخلليل

الإدارة العامة للم�صاريع
خالد ا�صتية
رائد ال�صرباتي

22

توجهات وعالقات
عالمات على الطريق
انتخابات الهيئات املحلية
الرقابة الداخلية وظيفة توجيهية وعالجية
حتديث نظام الأبنية والتنظيم للهيئات املحلية ل�صنة 2011
�صوابط حتديد واقعية الربامج وامل�صاريع اخلا�صة بالهيئات املحلية
م�صروع نظام �صم (دمج) الهيئات املحلية
جمال�س اخلدمات امل�صرتكة (اأهميتها واإ�صرتاتيجيتها)
نحو حتقيق روؤية قطاع احلكم املحلي والإداري

عبد الكرمي �صدر
حممد ح�صن جبارين
عزت بدوان
د.توفيق البديري
الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراين
عدنان جفال
م .وليد حاليقة
هبة التيجاين

38

املوازنات
املوازنات الفل�صطينية للهيئات املحلية ( الواقع والتطلعات)
اأهمية املوازنة للهيئة املحلية

غ�صان دراغمة
وليد ا�صتيتي

53

جتارب وجناحات
بلدية رام اهلل  2011على ُخطى التميز والجناز
وي�صتمر العمل وتتقدم امل�صرية
بلدية �صب�صطية بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل
مكب نفايات يتحول اإىل حديقة بيئية وموقع ا�صتجمام
بلدية مرج ابن عامر ( واقع وطموحات )
كر�صي يتحدى ال�صعاب
اجلائزة ال�صنوية لل�صحفي �صديق احلكم املحلي (خطوة جريئة ورائدة)
مركز خدمات جمهور بلدية بني نعيم

مرام طوطح
م .عو�س اأبو عامر
ر�صا �صن�صور
اأمل الكرمي
ن�صر اآدم
عبد املنعم غنام
ر�صا �صليمان
هم�صة بلوط

النوع االجتماعي
النهو�س بواقع املراأة يف احلكم املحلي
املوؤمتر الأول للنوع الجتماعي واحلكم املحلي
انت�صار اغر ّيب رئي�س بلدية ترقوميا
مناذج م�صرفة للمراأة
جتربة تاأهيل املعاقني يف فل�صطني مع وزارة احلكم املحلي

حنان ام�صيح
مرام الزهريي
�صلوى �صبيطة
فوؤاد عزرائيل
عبد ال�صميع ال�صيخ

59

قضايا
ال�صعب يريد تطوير الأغوار
�صركة كهرباء ال�صمال
عدادات الدفع امل�صبق تعزيز دور الهيئات املحلية
مرج دير بلوط بيئة مثالية ل�صرطانات نادرة
نعم لتقدمي خدمات اأف�صل
املياه نعمة ولي�صت نقمة

نياز مزارعة
عريب عودة
اأمني مرعي
م .حممود عبد العزيز
يو�صف غنام
باج�س بني �صم�صة

68

من قلب الوطن
القد�س على مر الع�صور
بدر�س ندى البحر و�صموخ التل

د .ح�صني عبد القادر
اأماين اأ�صمر

40

كلمة العدد

د .هاين احلروب
يعترب املواطن اللبنة الأ�صا�صية الأوىل يف اأي جمتمع من املجتمعات ،بغ�س النظرعن طبيعة هذا املجتمع وموا�صفاته ،حيث اأن مفهوم املواطنة مرادف للدميقراطية،
التي تُعرب عن العالقة القانونية القائمة بني املواطن والوطن ،وبناء عالقة �صليمة بينهما بحيث يكون النظام ال�صيا�صي لهذا الوطن �صامن ًا حلقه وحرياته ،ومن
�صمنها احلقوق ال�صيا�صية ،التي توفر له امل�صاركة يف النتخابات ( ناخب ًا ومر�صح ًا) والتي يف نف�س الوقت لي�صت هدف ًا بحد ذاته ،بل هي الو�صيلة التي يطورها
الن�صان لختيار ممثليه ،اإ�صافة اإىل �صمانها لالنت�صاب اإىل جمعيات واأحزاب معربة عن راأيه وتطلعاته ،وكما قال املفكر اللبناين كمال جنبالط « علينا اأن نحيا
احلياة؛ اأي نعي�صها غزيرة عامرة».
والقراءة ال�صيا�صية ،تعني فهم الو�صع الراهن باعتباره املراآة التي تعك�س فيها اأ�صالة التكوين الجتماعي مبعناه احلقيقي ،فتقوم الدولة اأو ال�صلطة بوظيفة فريدة،
اإذ ت�صكل العامل الذي يحقق متا�صك م�صتويات التكوين الجتماعي ،خا�صة عندما ينظم الن�صان قواه اخلا�صة كقوة اجتماعية ول يف�صلها عنه يف �صكل القوة
ال�صيا�صية من اأجل حتريره ان�صاني ًا قبل اأي �صيء ،فاملرء هو اأ�صل كل ما يفعله ،حيث الفيل�صوف الإغريقي �صقراط ،يقول  « :باأن احلياة ل ت�صتحق العتبار اإذا مل
نقومها باحلوار واملناق�صة والختيار . »...
فالنتخابات ،هي الركيزة الأ�صا�صية يف عملية البناء الدميقراطي اإذ يتطلب اإجراوؤها �صمان العديد من احلريات الأ�صا�صية ،اإن النتخابات ل ت�صكل الدميقراطية،
فهي لي�صت غاية بل خطوة ل ريب يف اأنها هامة ،وكثري ًا ما تكون اأ�صا�صية على الطريق املوؤدي اإىل اإ�صفاء الطابع الدميقراطي على املجتمعات ،ونيل احلق يف
م�صاركة املواطن يف حكم البالد على النحو املعلن يف القوانني الدولية املتعلقة بحقوق الن�صان  ،والتي ت�صتهدف اإيجاد بيئة مالئمة وخلق مناخ لإجراء انتخابات
حرة ونزيهة.
وبعد قرار املحكمة العليا الفل�صطينية ،باإجراء النتخابات املحلية وقرار جمل�س الوزراء بتحديد يوم ( ) 2011/7/9موعد ًا لإجراء تلك النتخابات ،حيث قامت
جلنة النتخابات املركزية وبالتعاون مع وزارة احلكم املحلي بتحديد احلدود النتخابية للهيئات املحلية مبا فيها املندجمة ،حيث �صتتم العملية النتخابية يف
( )664مركز اقرتاع و�صتطال ( )290هيئة حملية منها ( )109بلديات و ( )181جمل�ص ًا قروي ًا ،يف حني مت حتديث بيانات �صجل الناخبني وم�صادقة جمل�س
الوزراء على نظام اإجراءات انتخاب جمال�س الهيئات املحلية رقم ( )6لعام  ... 2011الخ.
واإن اإجراء النتخابات املحلية يف هذه املرحلة الدقيقة لها خ�صو�صية هامة ،اإذ ترتاكم يف عملية جت�صيد ا�صتحقاقات جمتمعية و�صيا�صية تاريخية ،وكذلك
م�صالح م�صرتكة ل توجد يف املخيلة ك�صيء عام وجمرد ،واإمنا توجد اأو ًل وقبل كل �صيء يف الواقع متمثلة يف ت�صاند الأفراد الذين يقت�صمون العمل الجتماعي ويف
تعا�صدهم.
وعليه ل بد من اإزدياد دور وفعالية الهيئات املحلية يف اإدارة �صوؤونها م�صتندة اإىل م�صاركة جمتمعية م�صوؤولة حتقق ما ن�صبوا اإليه ،خا�صة واأن البلديات تعترب اأنوية
للعمل التنموي ،وتطور دورها من تقدمي اخلدمات اإىل امل�صاركة يف اإر�صاء البنية التحتية ،وخلق البيئة املنا�صبة التي تعمل على حل امل�صكالت مبختلف امل�صتويات،
الأمر الذي �صري�صخ بنى بلدية وخدمية وتنموية �صاحلة با�صتمرار خلدمة املواطنني ب�صورة اأف�صل ،مما �صي�صاعد على جت�صيد اأ�ص�س واأركان الدولة امل�صتقلة ذات
ال�صيادة على اأر�س الواقع باأبعادها ال�صيا�صية الوطنية والدميقراطية والتنموية.
جملة احلكم املحلي  -العدد  - 9ني�صان 3 | 2011

فعاليات

وزي ��ر الحكم المحلي د .خالد فهد القوا�ص ��مي يوؤكد اأن النتخابات المحلية �ص ��تجرى في
موعدها بنزاهة و�صفافية
اأثن ��ى وزي ��ر الحكم المحلي عل ��ى دور الحكومة الإيطالية الداعم ل�ص ��عبنا الفل�ص ��طيني،
خالل لقائه القن�صل الإيطالي العام ،وناق�س الجانبان نتائج زيارة الوفد الفل�صطيني اإلى
ايطاليا والخطة الم�ص ��تقبلية لتنفيذ برنامج دعم البلديات الفل�صطينية ،واإقامة عالقات
�صراكة وتعاون بين الهيئات المحلية الفل�صطينية والإيطالية.
محمد جاد اهلل

مدير التحرير
ومكتب الوزير
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إنجازات
تراأ�س مجموعة العمل القطاعي:
ق ��ام وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي بتروؤ� ��س اجتم ��اع
مجموع ��ة العمل عب ��ر القطاعية ،والت ��ي تتكون من
المانحين والموؤ�ص�ص ��ات والأ�ص ��خا�س ذوي ال�ص ��لة
والعالق ��ة مع قط ��اع الحك ��م المحل ��ي (الدنمارك،
وايطاليا،وال�ص ��ويد ،وبلجي ��كا ،والبن ��ك الدول ��ي،
وفرن�صا ،والتحاد الأوروبي ،و ،CHFو،USAID
و ،UNDPو ،KFWو ،JICAووزارة التخطيط،
و�ص ��ندوق تطوي ��ر واقرا� ��س البلدي ��ات) ،وتح ��دث
الوزير القوا�ص ��مي ع ��ن النتخاب ��ات المحلية وقرار
مجل� ��س الوزراء باجرائها ف ��ي  2011/7/9بنزاهة
و�ص ��فافية ،كما ت ��م نقا�س عدد من الموا�ص ��يع التي لبرنام ��ج تطوير البلديات والمك ��ون من ممثلين عن
تخ�س قطاع الحكم المحلي.
(البنك الدولي ،والدنمارك ،وبنك التنمية الألماني،
ووكالة التنمية الألمانية ،والوكالة الفرن�ص ��ية للتنمية
الدولي ،وموؤ�ص�ص ��ة �صيدا) ،حيث تم نقا�س البرنامج
وا�صتقبل وفداً المانياً
والتطورات والإنجازات التي ح�صلت لغاية الآن واأهم
وا�ص ��تقبل د.القوا�ص ��مي وفد ًا األماني ًا �صم عدد ًا من التو�ص ��يات للم�ص ��ي قدم ًا في المرحل ��ة القادمة من
الأكاديميي ��ن والأطب ��اء وال�ص ��حفيين وذلك بهدف الم�ص ��روع .وكذلك ا�صتقبل ال�ص ��يد ريك ووتر رئي�س
بناء عالقات تعاون وتواأمة مع البلديات الفل�صطينية .الق�صم ال�صيا�صي في القن�صلية الأمريكية.
والتق ��ى وفد ًا عن موؤ�ص�ص ��ة الغاثة الدولية ()IRD
وبحث معهم اأوجه التعاون الم�ص ��ترك والتفاق على القوا�صمي يبحث مع نائب القن�صل
توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

ووفد ()USAID
كم ��ا التقى القوا�ص ��مي وفد ًا عن الوكال ��ة الأمريكية
للتنمية الدولية (� )USAIDص ��م اريك �ص ��يتواين
وهني ��ر ميني� ��س  ،وناق� ��س معهم ��ا تقيي ��م برنام ��ج
ال�صالح الديمقراطي (توا�صل) والذي يتم تنفيذه
م ��ن خ ��الل موؤ�ص�ص ��ة ( )CHFم ��ع ال ��وزارة ،ومع
خم�ص ��ين هيئ ��ة محلية في ال�ص ��فة الغربي ��ة وقطاع
غ ��زة  ،وكذلك مع بعث ��ة البنك الدول�ي  ،لمناق�ص ��ة
م�ص� ��روع النفايات ال�ص ��لبة في كل م ��ن محافظات
غزة والخليل.

البلجيكي م�صروع دعم قطاع الحكم
المحلي

وقال غنيم اإن هذا الجتماع الأول للجنة ،بعد انتهاء
مرحلة الإعداد للم�صروع واإجراءات الم�صادقة عليه
واق ��راره م ��ن الجانبين ،موؤك ��د ًا على الب ��دء بعملية
التنفي ��ذ ،وت�ص ��تهدف ه ��ذه الم�ص ��اريع عمليات دمج
الهيئ ��ات المحلي ��ة والبلدي ��ات الم�ص ��تحدثة لدعمها
وتطوي ��ر قدراتها ،وبناء ق ��درات العاملين في قطاع
الحك ��م المحلي ،وتنفيذ م�ص ��اريع ل�ص ��الح عدد من
الهيئات المحلية من خالل �صندوق تطوير واقرا�س
البلديات.

الزيارات الخارجية:

عقدت اللجنه التوجيهية للم�ص ��روع البلجيكي لدعم د.القوا�صمي ي�صارك في موؤتمر بايطاليا لبحث دعم
قط ��اع الحك ��م المحل ��ي ،اجتماعه ��ا الأول ف ��ي مقر البلديات الفل�صطينية
ال ��وزارة بح�ص ��ور الدكت ��ور خال ��د القوا�ص ��مي وزير روم ��ا� -ص ��ارك وزي ��ر الحكم المحل ��ي د.خالد فهد
الحك ��م المحل ��ي وغيرت دي�ص ��يرانو نائب القن�ص ��ل القوا�ص ��مي والوفد المرافق ل ��ه في موؤتمر دولي عقد
البلجيك ��ي الع ��ام وم�ص� �وؤول التع ��اون في القن�ص ��لية في مدينة بيروجيا  /ااإقليم اأومبريا الإيطالية الذي
والمهند�س مازن غنيم وكيل الوزارة ،وتم بحث اأهم نظم ��ه اتح ��اد المجال�س المحلي ��ة الإيطالية ،بهدف
الق�ص ��ايا واج ��راءات تنفي ��ذ الم�ص ��روع والذي بلغت
دعم البلديات الفل�صطينية .وبحث الوفد الفل�صطيني
قيمته  15مليون يورو.
مع الم�ص� �وؤولين الإيطاليين �صبل واآليات التعاون بين
وافتتح القوا�صمي الجتماع بكلمة ترحيبية ،ثمن فيها المجال�س المحلية الفل�صطينية ونظيراتها الإيطالية.
الموقف البلجيكي ،ودعم الحكومه البلجيكية لقطاع وح�ص ��ر الموؤتمر عن الجانب الإيطالي كل من نائب
الحكم المحلي في فل�صطين ،ونوه اإلى المجالت التي وزير الخارجية الإيطالي ،والقن�صل العام الإيطالي
�صينفذ بها الم�صروع ،موؤكد ًاعلى اأهمية التركيز على ف ��ي القد� ��س ،ووكال ��ة التع ��اون الإيطالية ،وروؤ�ص ��اء
دعم عمليات دم ��ج الهيئات المحلية وزيادة ميزانية اإقليمي اأومباريا كاتيو�صا وبيروجيا.
هذا الجانب في الم�صروع.

وعق ��د اإجتماع ًا مع رئي�س وكالة التنمية اليابانية في
فل�ص ��طين :وبحث معه الم�ص ��اريع التي تخ�س قطاع
الحكم المحلي ،واأوجه التعاون الم�ص ��ترك ،وكذلك
م ��ع ماي ��ك هيرفي ممث � ً�ال ع ��ن الوكال ��ة الأمريكية
للتنمي ��ة الدولية ( )USAIDفي فل�ص ��طين وبحث
خالل ��ه الم�ص ��اريع الت ��ي تموله ��ا الوكالة ف ��ي قطاع وتم اقرار ت�صكيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ الم�صروع
برئا�صة المهند�س غنيم  ،وع�صوية �صندوق البلديات
الحكم المحلي.
ووزارة التخطيط وموؤ�ص�صة التعاون البلجيكي ووزارة
وا�ص ��تقبل وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي بعث ��ة الممولي ��ن الحكم المحلي.

وي ��زور فرن�ص ��ا لح�ص ��د تنفي ��ذ مقاطع ��ة
الجامعات الإ�صرائيلية ومقاطعة منتوجات
الم�صتوطنات
باري� ��س -ح� � ّل وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي د.خال ��د
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القوا�ص ��مي ،والوف ��د المراف ��ق ل ��ه ،الذي �ص � ّ�م ك ًال
من :د.توفي ��ق البديري الوكيل الم�ص ��اعد لل�ص� �وؤون
الهند�ص ��ة ،ود.ماه ��ر النت�ص ��ة نائب رئي� ��س جامعة
النج ��اح الوطنية ف ��ي نابل�س ،ود.عل ��ي عبد الحميد
رئي�س مركز التخطيط الح�صري في الجامعة ،على
بلدي ��ة (الراي ��ن) ف ��ي مقاطعة برتيان في فرن�ص ��ا.
وكان في ا�صتقبال الوفد الفل�صطيني برئا�صة الوزير
القوا�ص ��مي رئي� ��س بلدية (الراي ��ن) ورئي�س جامعة
برتيان ،ورئي�س الهيئات المحلية في فرن�صا.
وتم خالل الزيارة بحث �ص ��بل واآلي ��ات التعاون بين
الجانبي ��ن الفل�ص ��طيني والفرن�ص ��ي ،ودع ��م الآفاق
ال�صيا�ص ��ية لل�ص ��عب الفل�ص ��طيني وتعزي ��ز التع ��اون
الأكاديم ��ي والثقافي بين الطرفين ،واأ�ص ��اد الوزير
القوا�ص ��مي ب ��دور فرن�ص ��ا الفاع ��ل على ال�ص ��احتين
الفل�ص ��طينية والعالمي ��ة ،موؤك ��د ًا عل ��ى دور جامعة
برتيان في تطبيق المقاطع ��ة الأكاديمية للجامعات
الإ�ص ��رائلية ،ومقاطع ��ة منتوج ��ات الم�ص ��توطنات
المقام ��ة عل ��ى الأرا�ص ��ي الفل�ص ��طينية في ال�ص ��فة
الغربية.
ووقع الجانبان الفل�ص ��طيني والفرن�صي على مذكرة
تفاهم حول اآليات واآفاق العمل الم�ص ��ترك من حيث
بن ��اء القدرات ف ��ي مج ��ال التخطيط والم�ص ��اهمة
والم�صاعدة في م�صروع تخطيط كبير تدعمه فرن�صا
ي�صمل كافة المدن الفل�صطينية.

ويطل ��ع ف ��ي األماني ��ا عل ��ى مراح ��ل تط ��ول
الرقابة الحكومية على الهيئات المحلية.

نظمت في جامع ��ة العلوم التطبيقية لالإدارة العامة وافتت ��ح فعالي ��ات موؤتمر الن ��وع الجتماعي
ف ��ي ولية نورثوي�ص ��فاليا ،واأكد الم�ص ��يفون الألمان ف ��ي الحك ��م المحل ��ي (رافع ��ة التنمي ��ة
اأن دائ ��رة الرقاب ��ة التابع ��ة ل ��وزارة الداخلي ��ة هي المحلية):
التي تقدم التوجيه ��ات للبلديات فيما يتعلق باإعداد
الموازن ��ات والخطط الالزمة لتالف ��ي العجز الذي
قد ين�صاأ لحق ًا.

كما ا�ص ��تمع الوفد الفل�صطيني اإلى وجهة نظر اتحاد
البلديات بخ�ص ��و�س الرقاب ��ة باعتبارها التي تمنع
اأي تدخ ��ل ف ��ي �ص� �وؤون البلدي ��ات من قب ��ل اأي جهة
كانت ،في الوقت الذي تعمل فيه الرقابة على تقديم
الن�ص ��ائح والإر�ص ��ادات اإلى البلديات ،في حين زار
الوف ��د العدي ��د من م ��دن الولي ��ة ومنه ��ا (كولون،
ودو�صلدور ،ومون�صتر).

لقاءات محلية

قال وزير الحك ��م المحلي د.خالد القوا�ص ��مي انه ل
ب ��د من تعزي ��ز الم�ص ��اركة الفاعلة للمراأة في �ص ��نع
الق ��رار داخل الهيئات المحلي ��ة والحد من التهمي�س
وال�ص ��طهاد وم�ص ��ادرة حقوقه ��ا داخ ��ل المجتم ��ع
ول�ص ��نوات طويل ��ة ،ج ��اء ذل ��ك خ ��الل افتت ��اح وزير
الحك ��م المحلي فعالي ��ات موؤتمر الن ��وع الجتماعي
في الحكم المحلي :رافعة التنمية المحلية ،بح�ص ��ور
ع ��دد كبي ��ر م ��ن المدعوين ،حي ��ث ه ��دف الموؤتمر
اإلى ت�ص ��ليط ال�ص ��وء عل ��ى دور وم�ص ��اركة المراأة في
الهيئات المحلية وم�صاركتها في �صنع القرار وتعزيز
م�صاركتها في النتخابات المحلية القادمة  ،وكذلك
التوقي ��ع على ميثاق الن ��وع الجتماعي بي ��ن الوزارة
وع�ص ��ر بلديات كخط ��وة اأول ��ى نحو تعمي ��م الميثاق
لي�صمل كافة البلديات والمجال�س القروية.

برلين -التقى وفد وزارة الحكم المحلي برئا�ص ��ة
الوزير د .خالد فهد القوا�صمي في ولية نورثوي�صفاليا التق� ��ى كل م ��ن وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي
د.خال ��د القوا�صم ��ي ورئي��س �صلط� ��ة المي�اه وافتت� ��ح ور�ص ��ة عم ��ل ح ��ول التخطي ��ط
خالل زي ��ارة ق ��ام به ��ا ممثل ��و ال ��وزارة موؤخر ًااإلى
التنم ��وي ال�صتراتيجي للم ��دن والبلديات،
الفل�صطيني� ��ة د�.ص ��داد العتيل ��ي طاق�م� � ًا م ��ن
جمهوري ��ة الماني ��ا التحادية نحو (� )13صخ�ص ��ية
�ص ��اركت فيها الهيئات المحلي ��ة ،للتعريف بمنهجية
وكال ��ة الدع ��م الفن ��ي الألمان ��ي ( ،)GIZوتن ��اول
المانية من ذوي الخبرة في �صوؤون الهيئات المحلية
المجتمعون مراجعة م�ص ��روع نظام ربط الم�ص ��اكن
والرقابية ،وتم عق ��د ( )12اجتماعا ًخالل الزيارة
والمن�صاآت ب�صبكة المجاري العامة لمقدمي خدمات
تع ��رف فيها الوفد الفل�ص ��طيني عل ��ى مراحل تطور
المياه وال�صرف ال�صحي.
الجمهوري ��ة الألمانية في مج ��ال التوجيه والرقابة،
كم ��ا التقى الوف ��د ك ًال من وزير الداخلية وال�ص� �وؤون وناق�س وزير الحك ��م المحلي عدة م�صاريع
المحلية  ،رئي�س منطقة مون�صتر بيتر بازورك ،حيث تتعل ��ق بالدف ��اع المدني في لقاء �ص ��م ك ًال من
ت ��م خالل اللقاء التاأكيد على دور الرقابة الحكومية العمي ��د اأحم ��د رزق مدير عام الدف ��اع المدني ،تم
على الهيئات المحلية .ويذكر اأن هذه اللقاءات تمت خالله بحث م�ص ��اريع بن ��اء مراكز الدف ��اع المدني
بالتن�ص ��يق والتعاون بي ��ن الوزارة وموؤ�ص�ص ��ة الدعم لمعالجة الحرائق والإطف ��اء وذلك في عدة مناطق
الفني الألماني (.)GIZكما �ص ��ارك د.القوا�ص ��مي منه ��ا م ��رج نعج ��ة ،ونابل� ��س ،وطولك ��رم ،وجنين،
والوفد المرافق له في محا�صرة حول القانون العام والخليل.
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ومفه ��وم التخطي ��ط التنموي ال�ص ��تراتيجي وعملية
الت�ص ��بيك بي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة ،به ��دف تب ��ادل
الخب ��رات ونق ��ل المعرفة ،وال�ص ��تفادة م ��ن تجارب
ع ��دد م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة الت ��ي مار�ص ��ت عملية
التخطيط ال�صتراتيجي .كما افتتح ور�صة عمل حول
ماأ�ص�ص ��ة الهيئات المحلية وتعزيز اآليات الم�ص ��اركة
المجتمعية.

ورع ��ى د.القوا�صم ��ي حف ��ل اإط ��الق الجائزة
ال�صنوي ��ة لل�صحفي �صدي ��ق الحكم المحلي
بالتعاون مع نقابة ال�ص ��حفيين الفل�ص ��طينيين .كما
بح ��ث اأوج ��ه التعاون الم�ص ��ترك مع كل م ��ن (رئي�س

إنجازات
�صلطة الأرا�صي ،وممثلي اتحاد ال�صناعات الهند�صية
والمعدنية ،ورئي�س مجل�س الق�صاء الأعلى ،والهيئات
التاأ�صي�ص ��ية لتحاد الم�ص ��تثمرين ،ودي ��وان الرقابة
الإدارية والمالية ،و�صندوق ال�صتثمار).

الهيئات المحلي ��ة ،و ( )3ماليين يورو من اأجل الوزارة ت�صارك في افتتاح المدر�صة التركية
دعم برنامج تطوير البلديات من خالل �صندوق في قلقيلية

تطوي ��ر واقرا� ��س البلديات وملي ��ون يورو لدعم
البناء الموؤ�ص�صي للوزارة.

ور�ص ��ة عم ��ل ح ��ول التوجي ��ه والرقاب ��ة ف ��ي  توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الحكم المحلي
الهيئات المحلية
والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية ،USAID
وبرعاية وح�صور وزير الحكم المحلي نظمت الإدارة
و CHFوذل ��ك لتنفي ��ذ برنام ��ج تنمي ��ة البنية
العام ��ة للتوجي ��ه والرقاب ��ة في ال ��وزارة لق ��اء عمل
التحتي ��ة المجتمعية  CIDPبتموي ��ل يبلغ مائة
حول م�ص ��ودة ورقة �صيا�ص ��ات التوجيه والرقابة على
مليون دولر ينفذ لمدة خم�س �صنوات.
الهيئات المحلية ،التي تم اإعدادها من قبل م�صت�صار
ال ��وزارة د.اأحم ��د الرمح ��ي ،بالتعاون مع موؤ�ص�ص ��ة
( )CHFوبتموي ��ل م ��ن الوكالة الأمريكي ��ة للتنمية جولت ميدانية:
الدولية (.)USAID
قام وزير الحكم المحلي بعدد من الجولت الميدانية
�ص ��ملت كاف ��ة محافظ ��ات الوطن ( :ال ��رام  ،وبلدية
بن ��ي نعي ��م  ،و�ص ��ركة كهرب ��اء الجن ��وب  ،وعدد من
اتفاقي��ات:
الهيئات المحلي ��ة في محافظة قلقيليل ��ة  ،والهيئات
 توقيع مذك ��رة تفاهم مع وكالة التنمية والغاثة
المحلية في محافظ ��ة اأريحا  ،والهيئات المحلية في
الدولي ��ة  IRDلرف ��ع كف ��اءة المهند�ص ��ين ف ��ي
محافظ ��ة جنين  ،والهيئ ��ات المحلية ف ��ي محافظة
الوزارة.
الخلي ��ل ،والهيئات المحلية ف ��ي محافظة بيت لحم،
 توقي ��ع مذكرة تفاهم مع مملك ��ة بلجيكا ،لدعم والهيئات المحلية في محافظة القد�س ،ونظم زيارة
وتطوير وا�ص ��الح وتعزيز الموؤ�ص�ص ��اتية وتنمية تفقدية لمحطة التنقية وم�صلخ بلدية البيرة  ،وكذلك
الق ��درات في قط ��اع الحكم المحل ��ي ،حيث تم محافظتي طوبا�س و�ص ��لفيت ،والهيئات المحلية في
تخ�ص ��ي�س مبلغ ( )10ماليين يورو لدعم دمج محافظة طولكرم).

جاء ذلك خالل جولة للوزير القوا�صمي في محافظة
قلقيلي ��ة � ،ص ��اركه فيها كل من لمي� ��س العلمي وزيرة
التربي ��ة والتعلي ��م العالي ،ومحاف ��ظ قلقيلية العميد
ربي ��ح الخندقج ��ي ،وال�ص ��فير التركي لدى ال�ص ��لطة
الوطنية الفل�ص ��طينية ،ومدير موؤ�ص�صة تيكا التركية،
ومدي ��ري الدوائ ��ر ف ��ي محافظة قلقيلي ��ة  ،ومديري
الأجه ��زة الأمني ��ة ف ��ي المحافظ ��ة بالإ�ص ��افة اإل ��ى
وجهاء المحافظة وروؤ�ص ��اء الهيئات المحلية وح�ص ��د
م ��ن المواطني ��ن ف ��ي افتت ��اح المدر�ص ��ة التركية في
مدينة قلقيلية ،الت ��ي مولت الحكومة التركية بناءها
عن طريق موؤ�ص�ص ��ة تيكا .و�ص ��كر الوزير القوا�ص ��مي
الجمهوري ��ة التركي ��ة حكوم ��ة و�ص ��عب ًا عل ��ى الدع ��م
المتوا�صل ل�ص ��عبنا والمتعلق بتاأ�صي�س البنية التحتية
وبناء مدار�س في كاف ��ة محافظات الوطن  ،وتحدث
ع ��ن مواق ��ف الحكومة التركي ��ة الوطني ��ة والداعمة
لل�ص ��عب الفل�ص ��طيني  ،وتاأثير هذه المواقف الوطنية
على ال�ص ��عب الفل�صطيني  ،واأكد ال�صفير التركي على
ا�صتمرار الدعم المقدم لل�صعب الفل�صطيني  ،م�صير ًا
اإلى اأن هذا الدعم و�ص ��ل ( )150مليون دولر لدعم
البنية التحتية للهيئات المحلية الفل�ص ��طينية ،والتي
ب ��داأ العمل به ��ا من خالل بناء مدار� ��س في طولكرم
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وجنين وقلقيلية و�صت�ص ��مل لحق ًا كافة المحافظات.
ب ��دوره �ص ��كر الخندقج ��ي الحكوم ��ة التركي ��ة عل ��ى
الدعم ال�ص ��خي ال ��ذي تقدمه ل�ص ��عبنا  ،وتحدث عن
دور الحت ��الل ف ��ي هدم م ��ا تبنيه ال�ص ��لطة الوطنية
الفل�ص ��طينية ف ��ي محاولة منها الق�ص ��اء عل ��ى اآمال
وطموحات �صعبنا .وتحدثت العلمي عن التعليم ودوره
في بن ��اء الأجي ��ال و�ص ��كرت الحكوم ��ة التركية على
دعمها لبناء مدار�س في محافظات الوطن  ،وتحدث
�صمير دواب�ص ��ة رئي�س بلدية قلقيلية عن الدعم الذي
تقدم ��ه ال�ص ��لطة الفل�ص ��طينية له ��ذه المحافظة من
م�ص ��اريع بنية تحتية وم�صاريع حيوية اأخرى من اأجل
تقديم خدمة جيدة للمواطن الفل�صطيني.

وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي :ملتزم ��ون بدع ��م
البلديات الجديدة المدمجة
خالل جولة له في محافظة طولكرم اأكد وزير الحكم
المحلي باأن الوزارة ملتزمة بدعم البلديات الجديدة
الت ��ي تم دمجها ،حيث زار خ ��الل هذه الجولة بلدية
الكفريات  ،التي تم دمجها موؤخر ًا والتي �صمت �صبع
تجمعات �ص ��كانية وه ��ي ( كفر زيب ��اد ،وكفر جمال،
وكفر عبو�س ،وكور  ،و�صور ،والرا�س ،وجبارة ) ،اأكد
القوا�صمي على التزام الوزارة والحكومة التام بدعم
البلديات المدمجة والت ��ي اأعلنت عنها الوزارة وهي
تتمث ��ل في دعم م ��ادي وفني واإداري ،حيث �ص ��تقدم
مليون �ص ��يكل كم�ص ��اريف ت�ص ��غيلية ،وملي ��ون دولر
�صنوي لكل بلدية دمجت على مدى خم�س �صنوات.
واطلع الوزير القوا�ص ��مي على �صير العمل في البلدية
ودرا�ص ��ة احتياجاتها من �صبكات طرق داخلية ومياه
وان ��ارة الط ��رق الرابط ��ة بي ��ن الهيئ ��ات المدمج ��ة
وتو�صعة المدار�س و�صبكة ال�صرف ال�صحي.

اأهمية المواطنة ال�صالحة في بناء
الهيئات المحلية
اأكد د .خالد القوا�صمي وزير الحكم المحلي على بناء
المواطن ال�صالح للقيام بواجباته في بناء موؤ�ص�صات
الدولة وخا�ص ��ة الهيئات المحلي ��ة  ،جاء ذلك خالل
جولة له في محافظة اأريحا لالطالع على احتياجات
الهيئات المحلية في المحافظة ،والطالع على �صير
العمل في الم�صاريع التي يتم تنفيذها هناك ،ورافقه
خالل جولته محمد ح�ص ��ن جبارين الوكيل الم�صاعد
ل�صوؤون المديريات  ،والمهند�س هاني كايد مدير عام
الم�ص ��اريع  ،وابراهيم الفتياني مدير مكتب الوزير ،
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وحاتم م�ص ��لم مدير عام حكم محل ��ي اأريحا وطاقم
م ��ن المديري ��ة .التقى القوا�ص ��مي والوف ��د المرافق
ماج ��د الفتياني محافظ اأريح ��ا والأغوار واطلع على
�ص ��ير العمل في المحافظة ودورها في ت�ص ��هيل عمل
وم�ص ��اعدة الهيئ ��ات المحلية في القي ��ام بدورها في
تقدي ��م الخدم ��ات للمواطني ��ن .ث ��م التقى روؤ�ص ��اء
الهيئات المحلية في المحافظة وا�ص ��تمع منهم حول
ق�صايا وم�ص ��اكل هيئاتهم المحلية وطالبهم بترتيب
اأو�ص ��اعهم الداخلي ��ة واللتزام بدفع م ��ا عليهم من
م�صتحقات  ،وتح�صين طرق الجباية من المواطنين،
كم ��ا اأك ��د عل ��ى اأن ��ه ل بد م ��ن تكام ��ل بين ال ��وزارة
والمديري ��ة والمحافظ ��ة وهيئ ��ات الحك ��م المحل ��ي
والمواطني ��ن من اأجل النهو�س بالواقع الفل�ص ��طيني
وبناء موؤ�ص�صاتنا ب�صكل جيد.

افتتاح مجل�س الخدمات الم�صترك في
بلدة الفندق
تم افتت ��اح مقر مجل� ��س الخدمات الم�ص ��ترك الأول
في بل ��دة الفندق محافظة قلقيلية  ،بم�ص ��اركة وزير
الحك ��م المحلي الدكت ��ور خالد القوا�ص ��مي والعميد
ربيح الخندقجي محافظ محافظة قلقيلية والقن�صل
الفرن�ص ��ي الع ��ام في القد� ��س فرديري ��ك دينوانيو ،
والمهند� ��س عب ��د المغن ��ي نوفل مدير عام �ص ��ندوق
تطوير واقرا�س البلديات  ،حيث تم بناء هذا المقر
عن طريق ال�صندوق وبتمويل من الحكومة الفرن�صية
من خالل وكالة التنمية الفرن�صية ،حيث بلغت تكلفة
ان�صائه ( )320األف يورو.

وقال القوا�صمي «اأنه ل�صرف عظيم اأن اأكون معكم في
افتتاح هذا المبنى ال ��ذي يمثل نواة للتعاون في هذه
المنطق ��ة بين الهيئات المحلي ��ة ،اإذ اإن هذا الإنجاز
يمث ��ل نواة تحول لتح�ص ��ين الخدمات ف ��ي المنطقة،
م�صاع لن�صمام قلقيلية اإلى �صركة
التي تتعر�س لعتداءات الم�صتوطنين ،والتي تحتاج
كهرباء ال�صمال
من ��ا اإلى وقف ��ة جدية مع كاف ��ة مواطنيه ��ا وهيئاتها
عقد ف ��ي قاعة بلدي ��ة قلقيلية لقاء مفتوح بح�ص ��ور المحلي ��ة حت ��ى نبقى �ص ��امدين على ه ��ذه الأر�س».
وزي ��ر الحك ��م المحلي د .خال ��د القوا�ص ��مي ورئي�س و�صكر القوا�صمي فرن�صا على موقفها الداعم للق�صية
�ص ��لطة الطاق ��ة د .عمر كتانة ورئي� ��س مجل�س اإدارة الفل�صطينية وا�صتنكارها لال�صتيطان.
�ص ��ركة كهرب ��اء ال�ص ��مال المهند�س يحي ��ى عرفات
واأ�ص � � � ��اف الوزي ��ر اأن زيارة دول ��ة رئي ���س ال� ��وزراء
ومحاف ��ظ قلقيلي ��ة العميد ربي ��ح الخندقجي ورئي�س
د� .ص ��الم فيا�س هي ر�ص ��الة وا�ص ��حة للم�صتوطنين
لجنة بلدية قلقيلية �ص ��مير دواب�ص ��ة واأع�صاء البلدية للق ��ول لهم ب� �اأن اإرهابكم ل ��ن يخيفنا واأننا �ص ��نبقى
لمناق�صة اأو�صاع قطاع الكهرباء في المدينة.
�ص ��امدين عل ��ى هذه الأر� ��س ،مقاومي ��ن لالحتالل
وح�ص ��ر اللقاء فعاليات مدين ��ة قلقيلية وممثلون عن حتى قيام دولتنا الفل�صطينية ،م�صيف ًا اأن النتخابات
المحلي ��ة المزمع اإجراوؤها في تموز المقبل �ص ��تكون
المجتم ��ع المحل ��ي ونواب م ��ن المجل�س الت�ص ��ريعي
ديمقراطية و�صفافة.
واأمين �ص ��ر واأع�ص ��اء لجنة اقليم حركة فتح ووجهاء
وممثل ��و الع�ص ��ائر والف�ص ��ائل و�صخ�ص ��يات المدينة لق ��اءات الهيئ ��ات المحلي ��ة :وا�ص ��تقبل الوزي ��ر
ف ��ي مكتبه ك ًال م ��ن (بلدية ع ��زون ،وبلدية حلحول،
العتبارية وعدد من المواطنين.
ومجل�ص ��ي الجلمة وفقوعة  ،و�صركة كهرباء ال�صمال،
واأك ��د د .القوا�ص ��مي على اأن ��ه ل بد م ��ن رفع خدمة ومجل�س الخدمات الم�ص ��ترك للنفايات ال�صلبة بيت
مدين ��ة قلقيلية وتعزيز مقوماتها في وجه الح�ص ��ار لح ��م  ،وبلدي ��ة قباطية ،ومجل�س اجن�ص ��ينيا ،وبلدية
الذي يفر�ص ��ه الحتالل وجداره العن�صري وم�صير ًا بيرزي ��ت  ،وبلدي ��ة الخ�ص ��ر ،وبلدية جني ��ن ،وبلدية
اإل ��ى اأن ذل ��ك ل يت ��م اإ ّل بتعاون الجمي ��ع من حكومة اذنا ،ووح ��دة التعاون الم�ص ��ترك لبلديات رام اهلل،
وبلدي ��ة ومحافظ ��ة ومواطني ��ن وموؤ�ص�ص ��ات مجتمع والبي ��رة ،وبيتونيا لنقا�س مو�ص ��وع خدمة ال�ص ��رف
مدني  ،ودعا البلدية والمواطنين اإلى درا�صة مو�صوع ال�ص ��حي في المناطق الخدماتية لهذه البلديات )،
ان�ص ��مام بلدية قلقيلية اإلى �ص ��ركة كهرباء ال�ص ��مال وذلك لالطالع على �صير اأعمالها ومناق�صة الم�صاكل
الت ��ي هي ملك للهيئات المحلية ،ودور هذه ال�ص ��ركة التي تواجهها وايجاد الحلول المنا�صبة لها.
في تنظي ��م قطاع الكهرباء والذي يع ��ود بالنفع على
البلدية وعلى المواطنين.

إنجازات

وكيل وزارة احلكم احمللي املهندس مازن غنيم

اإعداد� :صايل حنون

افتتاح م�صاريع في جنين ,والطالع
على اأو�صاع البلديات الم�صتحدثة

زيارة بلدية اليا�صرية في محافظة
الخليل

ف ��ي نهاية كانون الثاني المن�ص ��رم ،ق ��ام المهند�س
م ��ازن غني ��م وكي ��ل وزارة الحك ��م المحل ��ي بافتتاح
طرق داخلي ��ة في قريتي الجلمة ،ودير اأبو �ص ��عيف،
التابعتين لبلدية مرج ابن عامر �صرق جنين ،بتكلفة
اإجمالي ��ة بلغت  550األف دولر .واطلع خالل الزيارة
على اأو�ص ��اع بلديتي م ��رج ابن عام ��ر والمتحدة في
منطقة ميثلون التي تم ا�ص ��تحداثها موؤخر ًا ،وهدفت
الزي ��ارة اإلى متابع ��ة البلديات التي تم ا�ص ��تحداثها
واحتياجاتها والإطالع على الم�ص ��اكل التي تواجهها
�ص ��من �صيا�ص ��ة الوزارة لتطوير الهيئات المحلية في
كافة المج ��الت ،كما اطلع على عملية ت�ص ��يير هذه
البلدي ��ات الم�ص ��تحدثة ،وف ��ي نف� ��س الوق ��ت التقى
الهيئ ��ات المحلية ف ��ي بلدات (جلقمو� ��س ،والمغير،
واأم الت ��وت ،والمطل ��ة) وبح ��ث اآلية الدمج لت�ص ��كيل
بلدية موحدة تحت ا�صم “بلدية �صالح الدين” ،كما
التقى في بلدة عنزة الهيئات المحلية لقرى (عنزة،
والزاوي ��ة ،ومريح ��ة ،والمن�ص ��ورة ،وواد دع ��وق،
والحفي ��رة) وبحث معهم اإمكانات و�ص ��بل دمجمهم
في بلدية واحدة.

وف ��ي بداية �ص ��باط زار الوكي ��ل بلدية اليا�ص ��رية في
محافظ ��ة الخلي ��ل  ،التي تم ا�ص ��تحداثها موؤخر ًا من
اندماج بلدات (بيت عوا ودير �صامت والكوم والقرى
المحيط ��ة ) ،واطل ��ع عل ��ى اأو�ص ��اعها و�ص ��ير العمل
فيها .والتقى غنيم المجل�س البلدي ،وا�ص ��تمع اإليهم
حول اآليات �ص ��ير عمل البلدية والإنج ��ازات التي تم
تحقيقها والم�ص ��كالت الت ��ي تواجههم ،كما ا�ص ��تمع
لحتياجاته ��م م ��ن الم�ص ��اريع المهمة ،اإ�ص ��افة اإلى
الموا�صيع الإدارية و�صعوبة تح�صيل الديون.

افتتاح مراكز خدمية في قباطية وبيت
فوريك
وق ��ام غني ��م بافتتاح مراك ��ز خدم ��ات الجمهور في
بلديات قباطية وبيت فوريك بح�صور اولري�س نيت�صكه
مدي ��ر برنامج الحك ��م المحلي في موؤ�ص�ص ��ة التعاون
الفن ��ي الألمان ��ي ( )GIZالممول ��ة للم�ص ��روعين،
ليب ��داأ العمل بهم ��ا وا�ص ��تقبال المواطني ��ن وتقديم
الخدمات.
واأك ��د غنيم على اأهمية ه ��ذه المراكز والخدمة التي

تقدمها للمواطنين ،حيث تعتبر خطوة فعالة ونوعية
ف ��ي اآلية تقديم الخدمات بطريقة متطورة و�ص ��ريعة
ومريحة ،وت�صتجيب لحاجات المواطنين.
وقال غنيم اإن هذه الإنجازات تاأتي �ص ��من البرنامج
الذي اأكد عليه الرئي� ��س محمود عبا�س وهو “الأمن
والزدهار” للمواطنين ،كما ياأتي �صمن خطة رئي�س
ال ��وزراء د�.ص ��الم فيا� ��س والحكومة “بن ��اء الدولة
وانه ��اء الحت ��الل” ،واأ�ص ��اف لق ��د تم تنفي ��ذ الف
م�ص ��روع حتى نهاي ��ة عام  2009وفي ع ��ام  2010تم
انجاز الف اأخرى معظمها في الهيئات المحلية ومن
خالل الحكم المحلي ،واأن هذه الم�صاريع هي لبنات
بن ��اء الدولة الفل�ص ��طينية ،وه ��ي اإنجازات لل�ص ��عب
الفل�صطيني ب�صكل عام.

ترميم مقبرة ال�صهداء العراقيين في
جنين
و�ص ��ع المهند� ��س غني ��م ،حجر الأ�ص ��ا�س لم�ص ��روع
ترميم و�ص ��يانة مقبرة ال�صهداء العراقيين ()1948
والتي تقع في المدخل الجنوبي لمدينة جنين ،وكان
ذلك في منت�ص ��ف �ص ��باط ،ايذان ًا بالبدء في تنفيذ
الم�ص ��روع ،كما و�ص ��ع غنيم اكلي ًال م ��ن الزهور على
الن�ص ��ب التذكاري لل�صهداء ،وقراأ ومن معه الفاتحة
على اأرواحهم الطاهرة.
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إنجازات
واأك ��د غنيم اأن م�ص ��روع اإعادة تاأهي ��ل المقبرة ياأتي
وفاء وتقدير ًا لدماء ال�ص ��هداء الذين �ص ��قطوا دفاع ًا
ع ��ن فل�ص ��طين ،وقدم ��وا اأرواحهم من اأجله ��ا ايمان ًا
منه ��م بعروبة ه ��ذه الر�س المقد�ص ��ة ،وهم جزء ل
يتجزاأ من �صهداء ثورتنا الفل�صطينية.

واأكد غنيم على اأهمية وجود اإدارة متكاملة للنفايات
ال�ص ��لبة تتعام ��ل م ��ع النفاي ��ات من ��ذ تكوينها حتى
معالجتها والتخل�س منها بالطرق ال�صحية ال�صليمة،
وتطرق اإلى ال�صتراتيجية الوطنية للنفايات ال�صلبة
والخط ��ط التي تحتويه ��ا لتطوير اآلي ��ات التعامل مع
ه ��ذه النفاي ��ات ،اإ�ص ��افة اإلى م ��ا �ص ��يتم توفيره من
معدات وحاويات وغيرها بهذا الخ�صو�س.

وجاء هذا الم�ص ��روع بتمويل من وزارة المالية بقيمة
مائ ��ة وثالث ��ة الف دولر ،وباإ�ص ��راف وزارة الحكم
المحلي وتنفيذ بلدية قباطية ،حيث �صيتم من خالله وق ��ال اإن مك ��ب زه ��رة الفنج ��ان ،ه ��و انج ��از كبير
بن ��اء الأ�ص ��وار وترميم الن�ص ��ب الت ��ذكاري وتجميل للمحافظتي ��ن ،حيث اأوج ��د ح ًال لم�ص ��كلة النفايات
في مناطق �ص ��مال الوطن ،وتم التخل�س من العديد
المكان بالأ�صجار والنارة وغيرها.
من المكبات الع�ص ��وائية واآفاتها ال�ص ��حية والبيئية،
بحث ق�صية النفايات ال�صلبة في
وقال اإن روؤيتنا تتركز في الو�صول اإلى راحة ورفاهية
المواطني ��ن ،لذل ��ك يج ��ب ت�ص ��افر كل الجه ��ود مع
طوبا�س وجنين
الموؤ�ص�ص ��ات ذات العالق ��ة م ��ن اأجل ايج ��اد الحلول
زار غنيم محافظت ��ي طوبا�س وجنين ،التقى خاللها
لكافة الم�ص ��اكل التي تنتج ع ��ن التعامل مع النفايات
روؤ�ص ��اء واأع�ص ��اء مجال� ��س الخدم ��ات الم�ص ��تركة
والتخل�س منها.
للنفايات ال�ص ��لبة ف ��ي المحافظتين ،كم ��ا زار مكب
زه ��رة الفنج ��ان ف ��ي جني ��ن ومحط ��ة الترحيل في يوم تخ�صير في مرج ابن عامر
طوبا� ��س ،واطلع على واقع النفايات ال�ص ��لبة وطرق
التعامل معها في المحافظتين والخطط الم�صتقبلية �ص ��ارك المهند�س مازن غنيم ،بلدية مرج ابن عامر
في التطوير وتح�ص ��ين هذه الطرق ،كما ا�ص ��تمع من ف ��ي محافظة جنين ومواطنيها زراعة الأ�ص ��جار في
روؤ�ص ��اء المجال� ��س اإلى اأه ��م العوائ ��ق والحتياجات الي ��وم الذي اأعلن عنه بعنوان “مرج ابن عامر دوم ًا
اأخ�صر”.
و�صرح عن اآلية عملهم في هذا المجال.
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واأكد غنيم على اأهمية الزراعة والت�ص ��جير وتخ�صير
وطننا الجميل ليبقى يانع ًا م�ص ��رق ًا ،وهذا جزء مهم
م ��ن عملية بن ��اء الوط ��ن ،والمحافظة عل ��ى الأر�س
من عمليات �ص ��رقة الحتالل لها ،ومواجهة الهجمة
الإ�صرائيلية على اأبناء �صعبنا واأر�صهم وممتلكاتهم،
وتج�صيد ًا ل�صمود اأهلنا عليها .وتفقد الم�صاريع التي
تنفذ في المنطقة ،و�ص ��ير العمل فيها ،كما اأعلن عن
م�ص ��روعين �ص ��يتم تنفيذهما للبلدية خ ��الل الفترة
القريبة وهي بناء مقر للبلدية بقيمة  250الف دولر
وت�ص ��طيب القاعة الريا�ص ��ية بقيمة  300الف دولر،
اإ�صافة اإلى الم�صاريع التي �صتتم من خالل الم�صاريع
الخا�صة بدعم عملية الدمج.

افتتاح « المتحف الطبيعي» في بتير
بمحافظة بيت لحم
وفي بداي ��ة اآذار افتتح في بتير بمحافظة بيت لحم،
المتح ��ف الطبيعي «م�ص ��ار ال�ص ��ياحة الأول» ،والذي
يبين جمال الطبيعة وال�ص ��تغالل الأمثل لالأرا�ص ��ي
والم ��وارد الطبيعي ��ة ،ويع ��د الأول م ��ن نوع ��ه ف ��ي
فل�صطين ،وي�صيف قيمة طبيعية و�صياحية للمنطقة.
وت ��م انجاز ه ��ذا الم�ص ��روع باإ�ص ��راف وزارة الحكم

إنجازات
المحل ��ي والقن�ص ��لية الإيطالي ��ة ،وتموي ��ل بل ��غ 650
الف ي ��ورو من برنامج دع ��م البلديات الفل�ص ��طينية
الإيطالي وم�صاركة هيئات محلية ايطالية وم�صاهمة
من مجل�س قروي بتير.
وق ��ال غنيم اإن الم�ص ��روع يهدف اإل ��ى الحفاظ على
الت ��راث الح�ص ��اري والقيم ��ة الطبيعي ��ة ف ��ي ه ��ذه
المنطقة الغنية بالم ��وارد الطبيعية والمياه والحياة
البري ��ة والزراع ��ة بجمال خالب  ،اإ�ص ��افة اإلى ذلك
انخ ��راط المجتمع المحلي ف ��ي الحفاظ على القيمة
الهامه للحياة البيئية وال�صياحية وال�صتغالل الأمثل
لالأرا�صي بطريقة اآمنة دون الإ�صرار بهذه الموارد،
م�ص ��ير ًا اإلى ت�صجيع ال�صياحة الداخلية وتوفير فر�س
عمل وال�ص ��تثمار في هذا المج ��ال .كما اأكد على اأن تفقد بلدة عورتا بعد اعتداءات
وزارة الحك ��م المحلي تدعم بكل الإمكانات المتاحة الم�صتوطنين عليها
لترجمة مثل هذه الأفكار الخالقة لأنها ت�ص ��اهم في
قال وكيل وزارة الحك ��م المحلي اإن الإجراءات التي
تطوي ��ر المجتمع ��ات المحلية الفل�ص ��طينية وت�ص ��كل
قام ��ت بها �ص ��لطات الحتالل الإ�ص ��رائيلي في قرية
اإدارة لها لم�صاعدتها على البقاء والعمل والتطور .
عورتا بنابل�س« ،ممنهجة �ص ��د اأبناء �ص ��عبنا لك�ص ��ر
�صموده وثباته على اأر�صه» .

مناق�صة خطة اإدارة النفايات ال�صلبة
في فل�صطين للعام 2011
ح ��ددت وزارة الحك ��م المحلي ،منت�ص ��ف اأو اأواخر
الع ��ام المقبل ،موع ��د ًا للعمل في مكبي ��ن مركزيين
للنفايات ال�ص ��لبة ف ��ي محافظت ��ي رام اهلل والبيرة
والخلي ��ل ،رغ ��م المعيق ��ات المادي ��ة ل�ص ��تمالك
الأرا�صي ،والأخرى التي يفر�صها الحتالل.
واأك ��د م .م ��ازن غني ��م ،خالل ور�ص ��ة عم ��ل نظمتها
ال ��وزارة بمدينة رام اهلل في اأوائ ��ل اآذار على تكامل
الأدوار بي ��ن كاف ��ة موؤ�ص�ص ��ات ال�ص ��لطة الوطنية في
اإتمام واإنجاز هذا العمل ،وتوزيع ال�ص ��الحيات فيما
بينها ،عبر الفريق الوطني لإدارة النفايات ال�صلبة،
والذي نال اإعجاب رئي�س الوزراء د�.صالم فيا�س.
وقال غنيم « :اإن الخطة ال�صتراتيجية ،التي يفتر�س
اأن ت�ص ��اف اإليه ��ا تدخالت اإ�ص ��افية الع ��ام القادم،
و�ص ��ع فيها نظام حديث للتعامل م ��ع النفايات ،اإلى
جانب مبالغ تمويل لتطوير منظومة التعرفة الخا�صة
بجم ��ع النفايات عبر منظوم ��ة موحدة ،والتعامل مع
النفايات الم�صنفة على اأنها نفايات خطرة».

جاء ذلك خالل زيارة غنيم اإلى بلدة عورتا ،لالطالع
عل ��ى الدم ��ار ال ��ذي خلف ��ه الحت ��الل وم�ص ��توطنوه
بهجومه ��م الهمج ��ي عل ��ى البل ��دة خ ��الل الأي ��ام
الما�صية .واأ�صاف اأن «ما يحدث في القرية هو ثمن
�صيا�ص ��ي بحجة عملية ايتمار ،رغم اأننا ن�ص ��كك بمن
ق ��ام بها ،فال يمكن لعربي م�ص ��لم اأن يقدم على مثل
هذا العمل ويقتل اأطفا ًل».
واأكد وق ��وف ال�ص ��لطة الوطني ��ة وكافة الموؤ�ص�ص ��ات
اإلى جان ��ب اأهالي القرية ،لما تعر�ص ��وا له من دمار
وتخريب لممتلكاتهم واعتقال ال�ص ��باب ،م�صير ًا اإلى
ت�ص ��كيل لجنة لح�صر الأ�ص ��رار للعمل على م�صاعدة
المواطنين وتعوي�صهم عما تم تدميره.

اإل ��ى رف ��ع كف ��اءة ال ��وزارة لتمكينها م ��ن التخطيط
والتوجيه والإ�صراف على قطاع الحكم المحلي.
ج ��اء ذلك خالل زيارة ميدانية قام بها لقرى جنوب
غرب بيت لحم في منت�ص ��ف اآذار� ،ص ��ملت كال من
(مراح رباح ،وواد الني�س ،والمع�صرة ،وخلة حداد،
وبيت فج ��ار ،وخربة �صكار�ص ��ة ،والجبعة ،ونحالين،
وحو�ص ��ان ،وواد فوكي ��ن والولج ��ة)  ،التق ��ى خاللها
روؤ�ص ��اء واأع�ص ��اء هذه الهيئات اإل ��ى جانب عدد من
الفعاليات والأطر الر�ص ��مية ،واطلع منهم على واقع
الهيئات المحلية وخططه ��ا وهمومها واحتياجاتها،
كم ��ا تفق ��د مجموعة م ��ن الم�ص ��اريع قيد الإن�ص ��اء،
وخ ��الل جولته اطلع اأي�ص� � ًا على اآثار جدار الف�ص ��ل
العن�ص ��ري والأ�ص ��رار الت ��ي األحقه ��ا بالمواطني ��ن
وممتلكاته ��م ،واأ�ص ��اد غني ��م ب�ص ��مود المواطني ��ن
وتحديهم لجدار الف�ص ��ل العن�ص ��ري ،موؤكد ًا العمل
على موا�ص ��لة دعم هذه التجمعات لتعزيز �صمودها
وم�صاعدتها في البقاء على هذه الأر�س.

زيارة ميدانية لقرى جنوب غرب بيت
لحم
اأك ��د م .م ��ازن غني ��م وكي ��ل وزارة الحك ��م المحلي
اأن ال ��وزارة تعم ��ل عل ��ى تمكي ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة
ف ��ي امت ��الك ق ��درات فاعل ��ة ،وتحقي ��ق مزي ��د ًا من
الديمقراطية وال�ص ��فافية والم�صاركة المجتمعية في
قطاع الحكم المحلي ،وتعزيز مفهوم ال�ص ��راكة بين
الهيئات المحلية والقطاعين العام والخا�س ،اإ�صافة
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إنجازات

عن الفترة الواقعة ما بني (أيلول )2011/2/28-2010
لق ��د ا�صتر�ص ��دت وزارة الحك ��م المحلي في تنفيذ التزاماتها ومهامه ��ا خالل فترة الربع الثالث
م ��ن الع ��ام الثان ��ي من عم ��ل الحكوم ��ة الفل�صطينية الثالث ��ة ع�ص ��رة ببرنام�ج الحكوم� ��ة لإنه�اء
الحت�الل واإقام�ة الدول�ة ,حيث حددت وزارة الحكم المحلي هذه المهام باأربعة هي:
•تمكين الهيئات المحلية من امتالك قدرات موؤ�ص�صاتية فاعلة.
•رفع كفاءة الوزارة لتميكنها من التخطيط والتوجيه والإ�صراف على قطاع الحكم المحلي.
•تحقيق مزيد من الديمقراطية وال�صفافية والم�صاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي.
•تعزيز مفهوم الم�ص ��اركة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخا�س والعام للم�ص ��اهمة في اإحداث تنمية محلية
وتعزيز ال�صتقالل المالي للهيئات المحلية.
ابراهيم الفتياين

وفيم�ا يل�ي اأه�م الإنج�ازات الت�ي تحقق�ت خ�الل فت�رة اإع�داد ه�ذا العدد من المجلة:
اأو ً
ل :تمكي ��ن الهيئات المحلية من امتالك  .8الت�ص ��ديق عل ��ى المخطط ��ات الهيكلية لكل من
(الب ��اذان ،وجماعي ��ن ،وتل ،وبيت ��ا ،بمحافظة
قدرات موؤ�ص�صاتية فاعلة:
نابل� ��س ،وجب ��ع ،بمحافظ ��ة جني ��ن ،وبرق ��ا،
 .1الب ��دء الفعل ��ي بعملية دم ��ج الهيئ ��ات المحلية،
بمحافظ ��ة رام اهلل والبي ��رة ،ومرده ،بمحافظة
حي ��ث اأ�ص ��در مجل� ��س ال ��وزراء ق ��رارات به ��ذا
�ص ��لفيت ،وبيت اأم ��ر ،بمحافظ ��ة الخليل ،وبيت
الخ�صو�س تمثلت فيما ياأتي:
ليد ،و�ص ��فارين ف ��ي محافظة طولك ��رم ،وطرح
•ا�ص ��تحداث اأرب ��ع بلديات وهي (اليا�ص ��رية،
عطاء لعمل مخطط ��ات هيكلية لكل من حلحول
والكفريات ،ومرج ابن عامر ،والمتحدة).
ويعبد).
•اإلغاء ( )46لجنة م�ص ��اريع ،و ( )27مجل�ص ًا  .9اإنجاز المرحلتين الأول ��ى والثانية من عطاءات
قروي ًا ،وبلديتين.
المخطط ��ات الهيكلي ��ة الممول ��ة م ��ن ال�ص ��لطة
الوطني ��ة الفل�ص ��طينية /وزارة المالية والبالغة
 .2الم�ص ��ادقة عل ��ى موازن ��ات الهيئ ��ات المحلية،
( )40مخطط ًا هيكلي ًا.
حي ��ث بلغ ��ت ن�ص ��بة الم�ص ��ادقة  ،%98ويج ��ري
العمل على ا�صتكمال باقي الموازنات.
 .3اعتم ��اد النم ��وذج الموح ��د لإع ��داد الموازنات
وت�صغيل برنامج تجميع الموازنات الكتروني ًا.
 .4العم ��ل على تطبيق برنامج الح�ص ��ابات الموحد
على ( )31بلدية جديدة.
 .5اإنج ��از ( )110لج ��ان مالية( ،فتح ح�ص ��ابات،
وتعدي ��ل لجان ،واعتماد لجان جديدة) للهيئات
المحلية.
 .6بدء العمل في ورقة �صيا�صات تجميل المدن.
 .7العم ��ل عل ��ى ت�ص ��ميم برنامج توع ��وي تعريفي
لروؤ�صاء واأع�صاء الهيئات المحلية على اأن ينفذ
بعد اإجراء انتخابات الهيئات المحلية.
 | 12جملة احلكم املحلي  -العدد  - 9ني�صان 2011

مدير عام وحدة �صوؤون جمل�س الوزراء

 .10اإنج ��از المرحل ��ة الأخي ��رة م ��ن اإع ��داد ()8
مخططات هيكلية في مناطق  ،Cبالإ�صافة اإلى
متابعة اإعداد بدائل ل� ( )14مخطط ًا لتجمعات
في مناطق .C
 .11عق�د ( )4جل�ص� ��ات للجن�ة الوزراية لتخ�صي�س
الأرا�صي ،حيث تم عر�س ونقا�س ( )83ملف ًا.
 .12عق ��د ( )6جل�ص ��ات لمجل�س التنظي ��م الأعلى،
حي ��ث تم ��ت الم�ص ��ادقة عل ��ى ( )127ق ��رار ًا
�ص ��ملت مخططات هيكلية ،وتعديالت تنظيمية
لتغيير �صفة ال�صتعمال ،وتنظيم �صوارع وتعديل
م�صاراتها ،والموافقة على العديد من الم�صاريع
ال�ص ��تثمارية وخا�ص ��ة م�ص ��اريع ال�ص ��كان،

إنجازات
ومن ��ح الموافقة الأولي ��ة لمدار� ��س واأبنية عامة
وحدائق.

ثاني� �اً :رف� ��ع كف� ��اءة ال� ��وزارة لتمكينه� ��ا م�ن
التخطي� ��ط والتوجي� ��ه والإ�ص� ��راف ع�ل ��ى
قط�اع الحكم المحلي:
 .1اإ�صدار قرار اإعادة ت�صكيل مجل�س التخطيط في
الوزارة.
 .2اإنجاز الخط ��ة التنفيذية لل ��وزارة للعام ،2011
وت�ص ��ميم برنام ��ج الكترون ��ي لمتابع ��ة تنفي ��ذ
الخطة.
 .3اإع� ��داد م�ص� ��ودة ورق � ��ة �صيا�ص� ��ات التوجي � ��ه
والرقاب�ة.
 .4تنفي� ��ذ ( )187جول�ة تفتي�ص� �ي�ة عل� ��ى الهيئ�ات
المحلي�ة ،ومتابعة الق�ص ��ايا الت ��ي تمت اإحالتها
للنيابة العامة على خلفية �صوء الئتمان في عدد
من الهيئات المحلية.
 .5متابع ��ة التقري ��ر ال�ص ��هري لح�ص ��ابات المي ��اه
والكهرباء للهيئات المحلية ،والذي يو�ص ��ح من
خالله الهيئات المحلية الملتزمة بدفع فواتيرها
وغير الملتزمة بالدفع وت�صويب اأو�صاع الهيئات
المحلية بهذا الخ�صو�س.
 .6متابع ��ة ان�ص ��مام الهيئ ��ات المحلية في �ص ��مال
ال�ص ��فة الغربي ��ة اإلى �ص ��ركة كهرباء ال�ص ��مال،
وتقيي ��م الأث ��ر المال ��ي بع ��د نق ��ل �ص ��الحيات
الكهرباء من بلديتي نابل�س وجنين ،والتح�صير
لنقلها من بلديتي طولكرم وقلقيلية.
 .7تاأ�ص ��ي�س ملتق ��ى (الن ��وع الجتماع ��ي والحك ��م
المحل ��ي) وا�ص ��تحداث ميث ��اق خا� ��س بالن ��وع
الجتماعي.
 .8عقد الموؤتمر الأول بعنوان (النوع الجتماعي في
الحكم المحلي رافعة التنمية المحلية) ،والعمل
جا ٍر على متابعة مخرجات هذا الموؤتمر.
 .9متابعة م�صروع المخطط الوطني المكاني ،حيث
تم اإعداد خرائط التجمعات ال�ص ��كانية ح�ص ��ب
الواق ��ع المبن ��ي  ،Built Upكم ��ا ت ��م اإنجاز
طبقة ا�ص ��تعمال الأرا�ص ��ي لكل م ��ن محافظات
�صلفيت ،وطولكرم ،وطوبا�س.
 .10طرح عطاء لعمل  41خطة ا�ص ��تراتيجية تنموية
محلي ��ة بالتع ��اون م ��ع �ص ��ندوق دع ��م واقرا�س
البلديات ،وتم توزيع ه ��ذه التجمعات على ()9
مناط ��ق منها اثنتان ف ��ي قطاع غزة ،حيث تمت
تر�ص ��ية العطاء والبدء بالعمل في ( )3مناطق،
والإ�ص ��راف والمتابع ��ة عل ��ى عم ��ل ( )22خطة
تنموية محلية يتم تمويلها من موؤ�ص�صة .CHF

اإنج ��از ومعالج ��ة (� )41ص ��كوى منه ��ا ويجري
العمل عل ��ى معالجة ثالث ق�ص ��ايا وتم رد باقي
ال�صكاوى لعدم الخت�صا�س.
 .14حف ��ل ا�ص ��تقبال لل�ص ��حفيين والموؤ�ص�ص ��ات
الإعالمي ��ة بتاري ��خ ، 2010/12/20بدع ��م من
موؤ�ص�صة الدعم الفني الألماني(.)GIZ
 .15اطالق جائزة ال�صحفي �صديق الحكم المحلي،
بتاريخ  ،2011/2/28بدعم من موؤ�ص�صة الدعم
الفني الألماني(.)GIZ
 .16تحويل ر�صوم النقل على الطرق للعام  2009من
وزارة المالية للهيئات المحلية.
 .17النتهاء من اإعداد موازنة الوزارة للعام .2011
 .18المتابع ��ة مع وزارة الأ�ص ��غال العامة والإ�ص ��كان
ووزارة المالية ،للمبا�ص ��رة في تنفيذ مقر وزارة
الحكم المحلي في رام اهلل.
 .19المتابع ��ة م ��ع وزارة الأ�ص ��غال العام ��ة ووزارة
المالي ��ة لط ��رح العط ��اء الخا�س بمبن ��ى وزارة
الحكم المحلي.
 .20تحدي ��ث الأجه ��زة اللكتروني ��ة الم�ص ��تعملة في
ال ��وزارة ،حي ��ث ت ��م ا�ص ��تالم ( )26حا�ص ��وب ًا
محم ��و ًل ،و( )39حا�ص ��وب ًا �صخ�ص ��ي ًا ،و()13
ماكينة ت�صوير ،وثالث طابعات ،و( )17ما�صح ًا
�صوئي ًا ،و( )64ذاكرة تخزين ،وجهاز .UPS

 .11وف ��ي مجال اإدارة النفايات ال�ص ��لبة فقد تم ما
ياأتي:
•ا�ص ��تكمال نق ��ل اإدارة النفايات ال�ص ��لبة في
�ص ��ت محافظات م ��ن الهيئ ��ات المحلية اإلى
المجال�س الم�صتركة( :اأريحا ،وجنين ،وبيت
لحم ،و�ص ��لفيت ،وطوبا�س ،وطولكرم) ونقل
اإدارة النفايات ب�ص ��كل جزئي في محافظات
( نابل� ��س ،والقد� ��س ،ورام اهلل والبي ��رة،
وقلقيلية ).
•توزي ��ع ث ��الث �ص ��احنات لجم ��ع النفاي ��ات
ال�ص ��لبة لمجال� ��س محافظ ��ات طولك ��رم،
و�صلفيت ،وقلقيلية.
•متابعة تطوير المكبات ال�صحية في الو�صط
والجن ��وب م ��ن خ ��الل متابع ��ة الدرا�ص ��ات
والإجراءات الخا�صة بذلك.
•متابع ��ة خ�صخ�ص ��ة التدوي ��ر ف ��ي مك ��ب
زه ��رة الفنج ��ان من قب ��ل القط ��اع الخا�س
والترحيل.
•العمل لتاأهيل محطة ترحيل بيتا في محافظة
نابل�س وبدو في محافظة القد�س.
•تقديم م�صروع مقترح لمتابعة م�صروع تطوير
القدرات لإدارة النفايات ال�ص ��لبة المرحلة
الثانية لموؤ�ص�صة جايكا اليابانية.
•يجري العمل على تنفيذ م�صروع دعم قدرات
المياه وال�صرف ال�صحي في الريف ال�صرقي ثالث� �اً :تحقي� ��ق مزي� ��د م� ��ن الديمقراطي� ��ة
والغربي لمحافظة بيت لحم.
وال�صفافي� ��ة والم�صارك� ��ة المجتمعي� ��ة ف� ��ي
•يجري العمل على تنفيذ م�صروع عقربا حيث قطاع الحكم المحلي:
ت�صتفيد منه ع�صر قرى في محافظة نابل�س.
•النتخابات المحلية :بعد ق ��رار مجل�س الوزراء
•اإن�صاء مجل�ص ��ين م�صتركين للمياه وال�صرف
باإج ��راء النتخاب ��ات للهيئات المحلي ��ة بتاريخ
ال�صحي لمنطقتي طوبا�س وميثلون.
 2011/7/9فق ��د تم عقد ع ��دة اجتماعات مع
 .12وفيما يتعلق بالجانب القانوني:
اللجنة المركزية لالنتخابات ،وتم التفاق على
اأ�ص ��ماء المواقع التي �صتجرى فيها النتخابات،
•اإع ��داد نظ ��ام مع ��دل لالأبني ��ة والتنظي ��م
كم ��ا ت ��م تحدي ��د الح ��دود النتخابي ��ة له ��ذه
لالأرا�ص ��ي الواقع ��ة داخ ��ل ح ��دود الهيئات
التجمعات.
المحلية ،وقد كان ه ��ذا تعدي ًال للنظام رقم
( )30لع ��ام  ،1996ويج ��ري العم ��ل عل ��ى
•الم�ص ��ادقة عل ��ى ورقة ال�صيا�ص ��ات للم�ص ��اركة
الم�ص ��ادقة عل ��ى النظ ��ام المع ��دل من قبل
المجتمعية.
مجل�س الوزراء.
•اإع ��داد مدون� ��ة ال�ص� �ل�وك لموظف ��ي الهيئ� ��ات
•النتهاء من اإعداد م�ص ��روع قانون �ص ��ندوق
المحلية.
تطوير واإقرا�س البلديات.
•توقيع اتفاقية مع موؤ�ص�صة التعاون الألماني GIZ
•اإنجاز �ص ��بعة اأنظمة تتعلق بالهيئات المحلية
والت ��ي من اأهم مخرجاتها اإعداد ميثاق �ص ��رف
والعمل يج ��ري على تنفيذ المرحل ��ة الثانية
لروؤ�ص ��اء الهيئات المحلية واأع�ص ��ائها ،واإعداد
م ��ن درا�ص ��ة واإع ��داد م�ص ��اريع الأنظم ��ة
دليل اإر�صادي حول المخالفات وت�صنيفاتها في
و�صالحيات
التنفيذية �صتة اأنظمة لواجبات
الهيئات المحلية.
الهيئات المحلية.
•البدء بتطبي ��ق اأداة قيا�س النزاهة وال�ص ��فافية
 .13وحدة ال�ص ��كاوى :ا�ص ��تقبال (� )81ص ��كوى ،تم
عل ��ى اأرب ��ع بلديات كمرحل ��ة تجريبي ��ة ( بلدية
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إنجازات
.5

.6
.7

 .1توقي ��ع اتفاقيتي ��ن بي ��ن وزارة الحك ��م المحل ��ي
�صلفيت ،وقباطية ،ودورا ،وترقوميا ).
الدولية
للتنمية
أميريكية
ل
ا
�ة
�
ل
والوكا
USAID
•طباعة ق�ص ��ة ق�ص ��يرة م�ص� � ّورة بعنوان (وليد
وم ��ع موؤ�ص�ص ��ة  CHFلتنفي ��ذ برنام ��ج “تنمية
 )2020باللغتي ��ن العربي ��ة والنجليزي ��ة ،وه ��ي
البنية التحتي� ��ة المجتمعية (Community
تتح ��دث ع ��ن دور واأهمي ��ة البلدية والم�ص ��اركة
Infrastructure
Development
المجتمعية ،وذلك بالتعاون مع موؤ�ص�ص ��ة الدعم
 “Program“CIDبتموي ��ل ( )100ملي ��ون
الفن ��ي الألمان ��ي ( )GIZوت ��م توزيعه ��ا عل ��ى
دولر ينف ��ذ على مدار خم�س �ص ��نوات ،ويهدف
الهيئات المحلية والمجال�س ال�صبابية.
اإل ��ى تح�ص ��ين ج ��ودة حي ��اة المواطني ��ن ف ��ي
•عم ��ل �ص ��كيت�س م�ص ��رحي لق�ص ��ة ولي ��د 2020
المجتمعات المحلية.
بالتعاون مع  GIZوفرقة دندرة ،حيث عر�ص ��ت
الم�صرحية في كافة محافظات ال�صفة الغربية .2 .توقي ��ع اتفاقية م ��ع المملك ��ة البلجيكي ��ة بقيمة
( )15.160.000يورو لدعم وتطوير وا�صالح .8
•عق ��د ( )14لق ��ا ًء اإعالمي� � ًا مع و�ص ��ائل اإعالم
وتعزيز الموؤ�ص�ص ��اتية وتنمية القدرات في قطاع
مختلفة ،وطباعة عدد من البرو�صورات واإنجاز
الحك ��م المحلي ،وق ��د تم ا�ص ��تكمال كافة وثاق
 CDيت�صمن اأربع �صبوتات ،منها اثنان اإذاعيان
الم�ص ��روع بما فيه ��ا الخط ��ط المالي ��ة والفنية
واإثن ��ان للتلفزيون تناولت موا�ص ��يع (النظافة،
للم�صروع.
والنتخابات ،والمخالفات ،والبناء والحفر).
•عق ��د ( )10ور�ص ��ات عم ��ل مع موؤ�ص�ص ��ة (تام)  .3برنامج الم�صاريع التطويرية
•ا�صتالم ( )45م�صروع ًا بقيمة
�ص ��ملت الحك ��م المحل ��ي ،وروؤ�ص ��اء الهيئ ��ات
( )9.269.800دولر.
المحلي ��ة ،والتي عالج ��ت دور البلدية واأهميتها
ً
والمواط ��ن وحقوق ��ه وواجبات ��ه والم�ص ��اركة
•طرح عطاء ( )108م�صروعا بقيمة
المجتمعية.
( )59.276.764دولر ًا.
•عدد الم�صاريع قيد التنفيذ( )65م�صروعاً
•اإنجاز الخطة الإعالمية للم�ص ��اركة المجتمعية
بالتعاون بين العالقات العامة و.GIZ
بقيمة ( )11.152.000دولر.
•اإ�ص ��دار العدد الثامن من مجلة الحكم المحلي  .4برنام ��ج دع ��م المناط ��ق الأكث ��ر ت�ص ��رر ًا م ��ن
الجدار:
بدع ��م م ��ن موؤ�ص�ص ��ة الدع ��م الفن ��ي الألمان ��ي
(.)GIZ
•ا�صتالم ( )40م�صروع ًا بقيمة
.9
( )5.718.550دولر ًا.
رابع� �اً :تعزي ��ز مفه ��وم الم�صارك ��ة بي ��ن
•قي ��د التنفي ��ذ ( )26م�ص ��روع ًا بقيم ��ة
القطاعي ��ن الخا� ��س والع ��ام للم�صاهمة في
( ) 2.689.950دولر ًا.
اإح ��داث تنمي ��ة محلي ��ة وتعزي ��ز ال�صتقالل
•خ ��الل الفت ��رة ت ��م ط ��رح عط ��اءات ع ��دة
المال ��ي للهيئ ��ات المحلي ��ة( :بخ�صو� ��س
واأ�ص ��بحت قي ��د التنفي ��ذ ومنه ��ا منتهي ��ة،
الم�صاري ��ع ف ��ي ه ��ذا التقري ��ر ُتغط ��ي اأخ ��ر
علم� � ًا باأن عدد الم�ص ��اريع المنتهية من هذا
ثالثة اأ�صهر )
البرنام ��ج بلغ ��ت ( )273م�ص ��روع ًا بقيم ��ة
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( )27.069.090دولر ًا.
برنام ��ج بتموي ��ل ال�ص ��ناديق العربية من خالل
البنك ال�صالمي للتنمية:
•ا�صتالم ( ) 9م�صاريع بقيمة ()1.230.000
دولر.
•ط ��رح عط ��اء( )8م�ص ��اريع بقيم ��ة
( )1.280.000دولر.
•عدد الم�ص ��اريع قي ��د التنفيذ ( )7م�ص ��اريع
بقيمة ( )770.000دولر.
برنامج التحاد الأوروبي:
•ط ��رح عطاء واحد بقيم ��ة () 8.000.000
يورو ل�صراء معدات للنفايات ال�صلبة.
برنام ��ج تطوي ��ر الق ��رى والأحياء الفل�ص ��طينية
:VNDP
•ا�ص ��تالم( )8م�ص ��اريع بقيمة () 205.481
دولر ًا.
•ط ��رح عط ��اء ( ) 19م�ص ��روع ًا بقيم ��ة
( ) 250.731دولر ًا.
•عدد الم�ص ��اريع قيد التنفيذ ( ) 9م�ص ��اريع
بقيمة ( ) 413.304دولر ًا.
•عدد الم�ص ��اريع قيد الإعداد( )27م�صروع ًا
بقيمة(  )1.046.948دولر ًا.
برنامج دعم التجمعات البدوية المهم�صة:
•متابع ��ة العم ��ل لعط ��اءات ت�ص ��نيع وتوري ��د
وتركيب تنكات ماء مجرور وت�ص ��نيع وتوريد
برك�ص ��ات متنقل ��ة لل�ص ��كن ،علم ًا ب� �اأن هذه
الدفع ��ة ت�ص ��مل ( ) 700تنك م ��اء مجرور ًا
و( )700برك�س لل�صكان.
•متابع ��ة وعق ��د اجتماع ��ات م ��ع المرك ��ز
الفل�صطيني للتنمية القت�صادية والجتماعية
م ��ن اأج ��ل درا�ص ��ة اإمكاني ��ة تنفيذ م�ص ��روع
الطاقة ال�صم�ص ��ية لخدمة المواطنين البدو
في المناطق (ج).
•التعاق ��د م ��ع ال�ص ��ركة المتح ��دة لتج ��ارة
ال�ص ��يارات لتوري ��د (� )12ص ��يارة “با� ��س
�ص ��غير” لخدم ��ة التجمع ��ات البدوي ��ة ف ��ي
المحافظات المختلفة.
الم�ص ��روع الإيطال ��ي :ت ��م عم ��ل الت�ص ��الت
الالزمة لتفعيل الم�صروع ،حيث تمت الم�صاركة
ف ��ي موؤتم ��ر دعم البلدي ��ات في ايطالي ��ا والذي
عقد ليجاد اآلية �صراكة مع البلديات الإيطالية،
ومتابعة ال�ص ��روع في تنفيذ ( )12م�ص ��روع ًا تم
اإقرارها في اللجن ��ة التوجيهية ،وكذلك متابعة
اإع ��داد م�ص ��اريع جدي ��دة �ص ��يتم تقديمه ��ا في
اجتماع اللجنة التوجيهية القادم.

مشاريع تنموية

الإدارة العامة للم�صاريع يف الوزارة

تعم ��ل وزارة الحك ��م المحل ��ي في كل م ��ن القطاعات التالي ��ة (الطرق ,والمي ��اه ,وال�صرف
ال�صح ��ي ,وقط ��اع الكهرباء ,والنفايات ال�صلبة ,وقط ��اع المرافق العامة ,وقطاع الخدمات
الترفيهية) ,والجدول الآتي يو�صح المبالغ المر�صودة لكل قطاع:
المياه وال�صرف ال�صحي اإن�صاءات ومبان
طرق
كهرباء
المحافظة خدمات عامة
32803983.06
2781060 6809691.667
270000 400165.44
جنين
4515000
550000
293000
445930
100600
طوبا�س
2911236.2
2564838.925
44016500
1820000
1024700
طولكرم
36037612.63
3200000 5723666.667 661300.98
1594500
نابل�س
2034548.7
4445750 296950.25 354525.5
352500
قلقيلية
164335.8
0
772200 681416.00
561600
�صلفيت
59682153.46
2317000
7037200 1024836.29
5458825
رام اهلل
25451648.53
1405615
0 694347.5
811455
اأريحا
1472755.9
1134300
908786
0
1432000
القد�س
1594566.667
1516000
2762393 3071747.75
1121837
بيت لحم
16902409.83
125000 5229133.25
885.785 732885.714
الخليل
183570250.8
20039563.93 73849520.83 9024989.805 13591068.15
المجموع
300075393.5
المجموع الكلي

نفايات �صلبة
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

•توريد معدات للنفايات ال�ص ��لبة والحاويات
لبع� ��س الهيئ ��ات المحلي ��ة بقيم ��ة خم�ص ��ة
ماليي ��ن يورو(� 42ص ��يارة نفاي ��ات ،و2800
حاوية ،و  15معدات ثقيلة ).

 .3م�صروع دعم الخدمات البلدية:

ممول من ال�صناديق العربية باإدارة البنك الإ�صالمي
للتنمية ،بقيمة بلغت ( )14مليون دولر ،وي�صمل:
•ع ��دد الم�ص ��اريع المنتهية )22( :م�ص ��روع ًا
بقيمة ( )2،890000دولر.
•عدد الم�صاريع قيد التنفيذ )20( :م�صروع ًا
بقيمة ( )3،010000دولر.
•عدد الم�صاريع قيد الإعداد )48( :م�صروعاً
 .1م�ص ��روع تطوي ��ر الق ��رى والأحي ��اء
معايير اختيار الهيئات المحلية
بقيمة بقيمة ( )6،920000دولر.
الفل�صطينية:
وتوزع الم�صاريع وفق خطة ت�صتند للمعايير الآتية:
•مبال ��غ احتياطية من المن ��ح)1،180000(:
دولر.
ه ��ي م�ص ��اريع يت ��م تحديدها م ��ن خ ��الل المجتمع
•الموقع الجغرافي.
المحل ��ي ،با�ص ��تخدام اأ�ص ��لوب التنمي ��ة المجتمعي ��ة  .4برنام ��ج دع ��م المناط ��ق الأكث ��ر ت�صرراً
•عدد ال�صكان.
الموجهة ،حيث عدد الهيئات الم�صتفيدة من المنحة
من الجدار:
•ق ��رب الهيئ ��ة المحلي ��ة م ��ن الم�ص ��توطنات اأو
( 93في ال�ص ��فة الغربية و 16حي ًا في قطاع غزة)،
الجدار.
وهي ممولة من البنك الدولي بقيمة ( )10ماليين
•نوع الم�صروع.
دولر.
•اأداء الهيئة المحلية.
•م ��دى ا�ص ��تفادة التجمع ��ات المحيط ��ة م ��ن  .2م�صروع البنية التحتية
(:)Infrastructure Facility
الم�صروع.
•ح�صة الهيئة المحلية من الم�صاريع ال�صابقة .مم ��ول من التحاد الأوروبي ،بقيمة (  ) 8.8مليون
يورو وت�صمل:

الم�صاريع الجاري تنفيذها
ومن اأهم الم�صاريع الجاري تنفيذها باإدارة واإ�صراف
وزارة الحكم المحلي هي:

•تعبي ��د ط ��رق داخلي ��ة ف ��ي بع� ��س الهيئات
المحلية في ال�ص ��فة الغربية بقيمة ()3.8
مليون يورو ،حيث عدد الم�ص ��اريع المنفذة
خم�صة م�صاريع.
جملة احلكم املحلي  -العدد  - 9ني�صان 15 | 2011

مشاريع تنموية
ممول م ��ن وزارة المالية ،بقيم ��ة ()22،626.590
دولر ًا وي�صمل.
•عدد الم�صاريع )235( :م�صروع ًا.
•ع ��دد الم�ص ��اريع المنتهي ��ة )134 (:بقيم ��ة
( )12،587،746دولر ًا.
•عدد الم�صاريع قيد التنفيذ )32( :م�صروع ًا
بقيمة ( )3،854،500دولر.
•عدد الم�صاريع قيد الإعداد(تح�صير وثائق):
( )69م�ص ��روع ًا بقيم ��ة ()6،242،000
دولر.
 .5دعم التجمعات البدوية:
توريد وتركيب برك�ص ��ات اإ�ص ��افة اإل ��ى توريد تنكات
مي ��اه �ص ��رب  .وهو ممول م ��ن وزارة المالي ��ة ،بقيمة
بلغ ��ت (  ) 23ملي ��ون دولر .والمناطق الم�ص ��تفيدة
منها ،هي التجمعات البدوية في ال�صفة الغربية.

 .6م�صروع اإعادة تاأهيل الطرق الداخلية /
اأريحا:
اإعادة تاأهيل الطرق الداخلية لمدينه اأريحا ،اإ�صافة
اإلى تركيب اأعمدة اإنارة في المدينة .وهو ممول من
الحكوم ��ة اليابانية ،بقيمة بلغ ��ت ( )8ماليين دولر
وت�صتفيد منها مدينة اأريحا.

 .7برنامج موازنة الم�صاريع التطويرية:

•ع ��دد الم�ص ��اريع )234( :م�ص ��روع ًا بقيم ��ة
( )50،688089دولر ًا بالإ�ص ��افة اإل ��ى
(� )6،655170صيق ًال.
•ع ��دد الم�ص ��اريع المنتهي ��ة )105( :بقيم ��ة
( )12،665،951دولر ًا بالإ�ص ��افةاإلى
(� )1،149194صيقل.
•عدد الم�صاريع قيد التنفيذ )50( :م�صروع ًا
بقيمة ( )20،730105دولرات.
•عدد الم�صاريع قيد الإعداد(تح�صير وثائق):
( )79م�ص ��روع ًا بقيم ��ة ()17،292،033
دولر ًا بالإ�صافة اإلى (� )5،505،979صيقل.

الجدول التالي يو�صح و�صع الم�صاريع الحالية:
و�صع الم�صروع عدد الم�صاريع الكلفة الجمالية
( مليون دولر )
41.86
279
منتهٍ
68.60
311
قيد التنفيذ
33
200
قيد الإعداد
143.46
790
العدد والكلفة الجمالية
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إن أحد أهم مكونات التنمية ،ايجاد
شبكة طرق سواء أكانت رابطة أم
داخلية ،فهي شرايني لتواصل احلركة
البشرية والتجارية وتعزيز مسيرة
االقتصاد الوطني ،لذلك فإن بناء
شبكات الطرق تعتبر من األمور امللحة،
وخيار ًا أولي ًا في برامج ومشاريع التنمية
ووسيلة لتحقيق معدالت أعلى في
التنمية والنمو.
وفل�ص ��طين كغيرها من الدول الحديثة على خريطة بناء
�ص ��بكات الطرق ،اأول ��ت اهتمام ًا كبير ًا في ه ��ذا القطاع
الحي ��وي واله ��ام ،وقام ��ت منذ ق ��دوم ال�ص ��لطة الوطنية
الفل�صطينية ب�ص ��ق وتعبيد اآلف الكيلو مترات من الطرق
الداخلي ��ة والزراعي ��ة والرابط ��ة بي ��ن الق ��رى والم ��دن
والمحافظ ��ات وذل ��ك به ��دف توفي ��ر حركة اقت�ص ��ادية
واجتماعية .ولأهمية المو�ص ��وع �ص ��كلت وزارتا الأ�ص ��غال
العامة والنقل والموا�صالت لالإ�صراف على هذا القطاع،
حيث تم تاأهيل و�ص ��ق وتعبيد الف الكيلو مترات من هذه
الطرق الرابطة الحديثة ،ومن هذه الطرق طريق نابل�س
الباذان ،حيث يجري العمل على ا�صتكمال باقي الطريق،
الذي يقطع قرية الباذان لي�ص ��ل اإل ��ى الجزء الذي تقوم
الوكال ��ة الأمريكية للتنمية على تمويل ��ه ،والذي يبداأ من
حاجز الحمرا ليلتقي مع �ص ��ارع الب ��اذان كخطوة اأخرى
عل ��ى طريق ا�ص ��تكمال بن ��اء �ص ��بكة الطرق في ال�ص ��فة
الغربية ،في حين انتهى العمل من م�صروع طلوزة يا�صيد،
بالإ�ص ��افة اإلى النتهاء م ��ن تعبيد ( )25كيل ��و متر ًا من
حوارة عينابو�س جماعين مرور ًا بعوريف ع�صيرة القبلية
مادما بورين ،و�صيتم تعبيد مقطع من �صارع حوارة و�صو ًل
اإلى مدخ ��ل بورين باتجاه مدينة نابل� ��س بتكلفة تقديرية
تزيد على �ص ��بعة ماليي ��ن دولر ،كما انته ��ى العمل على
تاأهيل وتو�ص ��عة �صارع بيت وزن قو�صين دير �صرف بزاريا
مرور ًا بالزبابدة وانتها ًء بمدخل قباطية ،بالإ�ص ��افة اإلى
النته ��اء من العمل بمقطع اآخر م ��ن الفندقومية وعرابة
بالإ�ص ��افة اإل ��ى ثالث ��ة كيلومت ��رات ط ��رق بي ��ن طوبا�س
والفارعة .وكانت الوكال ��ة الأمريكية للتنمية قد احتفلت
برعاية د .محمد ا�صتية وزير الأ�صغال وال�صكان ال�صابق،
بتد�صين ثالث طرق جديدة منها طريق الطيبة رمون في
محافظة رام اهلل والبيرة ،وطريق �صلواد دير جرير بطول
( )7،6كيلومت ��ر ،ويه ��دف الم�ص ��روع اإلى تطوي ��ر البنية
التحتية ،وتح�ص ��ين حركة المرور التجارية والجتماعية،
وبلغ ��ت تكلفة الم�ص ��روع ثالثة ماليي ��ن دولر من الوكالة

خالد ا�صتية
مدير عام الحكم المحلي لمحافظة نابل�س
الأمريكي ��ة للتنمية ،وتوفر هذه الم�ص ��اريع م ��ا يزيد عن
ثالثة الف فر�ص ��ة عم ��ل .وتبلغ اأطوال الطرق الرئي�ص ��ة
في ال�ص ��فة الغربية  424كيلومتر ًا و�صلت في فترة ت�صلم
ال�ص ��لطة اإلى ما يزيد على ( )634كيلومتر ًا وتتكون هذه
الطرق من محاور طولية وعر�ص ��ية منه ��ا  485كيلومتر ًا
طرق اإقليمية بالإ�ص ��افة اإلى مجموعة اأخرى من الطرق
الداخلية والزراعية.
ومن اأه ��م الط ��رق الرابطة ف ��ي ال�ص ��فة الغربية طريق
رقم ( ،)60هو طريق قديم يق�ص ��م ال�ص ��فة الغربية اإلى
ق�صمين ،ويعتبر ال�صريان الرئي�س للطرق الجديدة ،التي
تمر حول مدن ال�صفة الغربية ،ويمر معظم هذا الطريق
في المنطقة الم�صنفة (ج) ويقع تحت �صيطرة الحتالل
الإ�صرائيلي ،ويخترق طول ال�صفة الغربية ويقطع مناطق
اأ وب .وعلي ��ه قامت اإ�ص ��رائيل با�ص ��تبدال ه ��ذه المقاطع
بط ��رق التفافي ��ة ح ��ول الم ��دن والبل ��دات الفل�ص ��طينية
ل�صمان حرية الحركة للم�صتوطنين بعيد ًا عن التجمعات
الفل�صطينية .وهناك طريق رقم ( )90طريق اأريحا وهو
قديم اأي�ص� � ًا ويقطع ال�ص ��فة من �صمالها اإلى جنوبها على
امت ��داد غور الأردن ويقع جزء كبير من هذا ال�ص ��ارع في
التق�صيمة الإدارية الخا�صعة لل�صيطرة الإ�صرائيلية والتي
ت�صكل اأكثر من  % 63من م�صاحة ال�صفة الغربية ،رجوع ًا
اإل ��ى اتفاق اأو�ص ��لو ،ويخدم ه ��ذا الطريق الم�ص ��توطنات
الإ�ص ��رائيلية مث ��ل ميح ��ول وارجمان وغيرهم ��ا .وهناك
�ص ��وارع تم بناوؤها لتوفير ات�ص ��ال مع مع�صكرات الجي�س
الإ�صرائيلي بالإ�صافة اإلى اإمكانية اإعمار منطقة �صحراء
الخليل ،حيث كان �ص ��ارون يخطط ل�صكان الم�صتوطنين
الذين ت ��م جلبهم من اأثيوبيا في ه ��ذه المنطقة ،وقامت
�صلطات الحتالل ب�ص ��ق مجموعة من الطرق العابرة في

مشاريع تنموية
ال�ص ��فة الغربية؛ لخدمة م�ص ��اريع ال�صتيطان والم�صتوطنين و�ص ��مان مرور اآمن من ال�صفة
الغربية ،لكى ل ي�ص ��عر الم�ص ��توطن القادم من تل ابيب ذهاب ًا باتجاه ال�ص ��رق اأنه يمر في اأي
من التجمعات العربية.
وهناك طريق يعرف (بعابر ال�صامرة) ويبداأ من تل اأبيب باتجاه ال�صرق ويقطع قرى (عزون
عتمه ،وم�ص ��حة ،وبديا ،و�ص ��رطة ،وحار�س ،ومرده ،وجماعين ،وزعترة ،ويتما ،واو�ص ��رين)
وي�ص ��ل حت ��ى الغور الأردني واأقيم ��ت العديد من الم�ص ��توطنات على طول هذا ال�ص ��ارع مثل
«�صعار تكفا» و «اورانيت» وغيرها.
وق ��د عمد الحتالل اإلى قط ��ع الطرق الرابطة بين مدن ال�ص ��فة الغربي ��ة ببوابات وحواجز
و�ص ��واتر ترابية بلغت ( )626حاجزا ً ،ق�ص ��مت ال�ص ��فة الغربية اإلى ع�ص ��رة اأق�صام ،ويتطلب
المرور منها في الغالب اإلى ت�ص ��اريح خا�ص ��ة ي�ص ��درها الجي�س الإ�ص ��رائيلي .وهناك قيود
وتعقي ��دات كبي ��رة اأم ��ام حرك ��ة م ��رور المواطنين عبره ��ذه البواب ��ات اأو الحواج ��ز ،حيث
يخ�ص ��عون اإلى تفتي�س مهين كم ��ا هو الحال عند البوابة المقامة عل ��ى مدخل حبلة القديم،
اأو على البوابات المقامة على مدخل تجمع عرب الرما�ص ��ين الجنوبي في محافظة قلقيلية.
والمواطن المقيم في تلك المنطقة ل ي�ص ��تطيع اإدخال ما يزيد عن حاجته من الخ�صراوات
اأو المي ��اه اأو غ ��از الطبخ ،حي ��ث يتاأكد الجندي من انتهاء ا�ص ��طوانة الغاز عل ��ى الطباخ في
البي ��ت المبني من الزينكو داخل هذا التجمع البدوي ،وغالب ًا ما يقوم الحتالل باغالق تلك
البوابة اأو قطع المياه اإذا وجد خنزير ًا اأو حمارا مدهو�ص� � ًا من �ص ��يارات الجي�س التي تم�صط
ال�ص ��ياج المق ��ام على امتداد المنطق ��ة المحاذية لهذه التجمعات .وقد حاولنا اإن�ص ��اء بع�س
الطرق في هذه المنطقة اإ ّل اأن �ص ��لطات الحتالل كانت ت�ص ��ادر معدات الأ�صغال للمقاولين
وهكذا الحال بالن�ص ��بة لقرى ال�ص ��بعة ورا�س طيرة وواد الر�صا وعرب اأبو فردة والرما�صين
ال�صمالي...الخ.
وادع ��ى الحت ��الل مرات عدي ��دة باأن ��ه اأزال العديد من ه ��ذه الحواجز ،ولك ��ن هذا مح�س
افت ��راء ،فقد قام الجي�س بنقلها بع�س كيلومترات مثال حاج ��ز بيت ايبا المقام على مدخل

نابل� ��س الغرب ��ي وال ��ذي اأزاحه الحت ��الل باتجاه عنبتا ،وبق ��ى يحتفظ بما يزي ��د عن ()63
حاجز ًا ثابت ًا بين مدن ال�ص ��فة و( )36حاجز ًا بين ال�صفة واإ�صرائيل .كما توجد ( )87بوابة
حديدية الكترونية على طول جدار الف�صل العن�صري المقام على اأرا�صي المواطنين والذي
حجز خلفه الأرا�ص ��ي الزراعية واآبار المياه ،وهكذا في منطقة جيو�س وعزبة �ص ��لمان وحبلة
وقلقيلية ،التي يتطلب ح�صول المزارعين على ت�صاريح خا�صة لزراعة اأرا�صيهم وبعد اثبات
ملكيتهم لالأر�س التي �صيدخلونها.
اإن حرمان الفل�صطينيين من حقهم في حرية الحركة والتنقل في ال�صفة الغربية ،هو انتهاك
للبند ( )13من العالن العالمي لحقوق الن�ص ��ان ،والذي ين�س على حرية الحركة والتنقل
واختي ��ار مكان ال�ص ��كن في ح ��دود الدولة الواح ��دة ،واأكثر م ��ا يعاني هوؤلء ال�ص ��كان الذين
يقيمون في المنطقة الم�ص ��نفة (ج) ،التي يواجه قاطنوه ��ا حمالت ممنهجة من التهجير،
حي ��ث الهدم وحرق المزروعات ومنعهم من البناء والزراعة واإن�ص ��اء الم�ص ��اريع من الطرق
والخدمات التعليمية وال�ص ��حية والنارة والمياه وكافة متطلبات الحياة ،فالعديد من �صكان
الفار�ص ��ية في محافظة طوبا�س تم تدمير بيوتهم ومزارعهم .كذلك الحال بالن�ص ��بة ل�صكان
منطقة طانا �ص ��رق نابل�س و�ص ��كان عين الر�ص ��ا�س على اأطراف دوما جن ��وب نابل�س وكذلك
في منطقة بورين وعراق بورين ومادما وع�ص ��يرة القبلية وزعترة والتي يقوم الم�ص ��توطنون
بم�ص ��اومة اأهله ��ا لبيع اأرا�ص ��يهم القريبة من حاجز زعترة والمقام على اأرا�ص ��ي يا�ص ��وف،
واأي�ص ُا العتداءات على الم�صاجد وحرقها واآخرها اإحراق م�صجد اللبن ال�صرقية التي قامت
وزارة الحك ��م المحل ��ي باع ��ادة اعماره بتمويل م ��ن وزارة المالية وبتكلفة زادت عن ن�ص ��ف
مليون �صيكل.
وهن ��اك ما يزيد ع ��ن  % 65من الطرق الرئي�ص ��ة في ال�ص ��فة الغربية والتي ت� �وؤدي اإلى اأكثر
م ��ن ( )20تجمع ًا �ص ��كاني ًا مغلقة اأو تحت ال�ص ��يطرة الكاملة للجي�س الإ�ص ��رائيلي من خالل
الحواج ��ز والبواب ��ات وهناك اأكثر م ��ن ( )500كيلومت ��ر يحظر على الفل�ص ��طينيين المرور
عبرها ،وت�صكل هذه الحواجز عائق ًا كبير ًا اأمام حركة المواطنين الجتماعية والقت�صادية؛
فتزيد من تكلفة النقل التي تنعك�س على اأ�صعار الموا�صالت وتثقل اأعباء المواطن المالية.
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وحدة التحكم بمحاب�س المياه عن بعد:

رائد ال�سرباتي  /الخليل

أ  -مدينة الخليل:
رائدة الم�صاريع و�صاحبة الخدمة
الأكثر تطوراً
ا�ستطاع ��ت بلدي ��ة الخلي ��ل تحقيق انج ��از عدد من
الم�ساريع النوعية والرائدة في مجال تقديم الخدمة
وتطوي ��ر العم ��ل الإداري والخدمات ��ي ،اإ�ساف ��ة اإلى
مراف ��ق البنية التحتية المختلف ��ة ،والهتمام بقطاع
ال�سب ��اب ال ��ذي �س ��كل الحي ��ز الأكبر وح�س ��ل على
ن�سيب الأ�س ��د من الم�ساري ��ع الثقافي ��ة والريا�سية
التي تم انجازها خالل ال�سنوات الثالث الما�سية.
وق ��د عك�س تط ��ور الخدم ��ة بظالل ��ه اليجابية على
م�ست ��وى الر�سا ل ��دى متلقيها �س ��واء اأكان في مجال
الطرق والكهرباء اأم ال�سرف ال�سحي والمياه.
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ومن خالل ( )UNDPوم�ساهمة من بلدية الخليل
بحوالي مائة األف دولر.

لقد و�سل قطاع المياه ف ��ي بلدية الخليل اإلى مرحلة
متقدمة بع ��د اأن تم افتتاح وح ��دة التحكم بمحاب�س
المي ��اه ع ��ن بعد وال ��ذي يعتب ��ر الأول م ��ن نوعه في ا�ستاد الح�سين بن علي الدولي:
المحافظات الفل�سطينية.
يقع الم�سروع في منطقة عين �سارة ،والتي تعتبر من
اأه ��م المناطق الحيوية داخ ��ل المدينة ،حيث جاءت
وت ��م افتتاح ��ه نهاية الع ��ام الما�س ��ي بم�ساركة دولة
ً الفك ��رة كمبادرة من بلدية الخليل في اإيجاد متنف�س
رئي� ��س الوزراء الدكت ��ور �سالم فيا� ��س وكان موؤ�سرا
ح�س ��اري لل�سب ��اب الريا�س ��ي وال ��ذي عان ��ى الكثير
و�س ��ف في ��ه رئي�س ال ��وزراء مدين ��ة الخلي ��ل برائدة
خ ��الل الحقبة الزمنية المن�سرم ��ة ج ّراء الحتالل
الم�ساريع التطويرية والنموذج الع�سري ،الذي يجب
وممار�ساته.
اأن تح� ��ذو ح� ��ذوه� ��ا باق ��ي الم � ��دن الفل�س� � � ��طينية
،فه ��ي مث ��ال حقيق ��ي للخط ��وات العملية نح ��و دولة ويحت ��وي الم�س ��روع عل ��ى جمي ��ع مراف ��ق المالعب
الموؤ�س�س ��ات وتقدي ��م الخدم ��ة الأف�س ��ل للمواط ��ن الريا�سي ��ة الحديث ��ة من غ ��رف لالعبي ��ن والحكام
للعي�س بكرامة وحرية.
والطواق ��م الفني ��ة والإداري ��ة وغ ��رف ال�ستقب ��ال
وكافتيري ��ا ومدرج ��ات تت�س ��ع ل(� )5000سخ� ��س،
وهذا الم�سروع يحق ��ق للمدينة العديد من الأهداف والعدي ��د م ��ن الخدم ��ات الأخ ��رى .ويتمي ��ز الملعب
م ��ن �سمنه ��ا زي ��ادة كف ��اءة اإدارة ال�سبك ��ة ومعرفة باأر�سية مميزة من اأجود اأنواع الع�سب ال�سناعي في
اأماك ��ن الت�سرب على ال�سبك ��ة وبالتالي تقليل الفاقد العال ��م بالإ�ساف ��ة اإلى اإنارة ليلي ��ة مميزة من خالل
وال�سيط ��رة علي ��ه ،كذلك معرف ��ة كمي ��ات وم�ستوى اأربع ��ة اأبراج اإن ��ارة ح�سب المقايي� ��س الدولية ،ومما
المي ��اه الموجودة في خزانات المدينة لحظة بلحظة يميز الم�سروع تعدد المداخل والمخارج والتي توؤمن
وبكمي ��ات دقيقة جد ًا عبر نظ ��ام التحكم والمراقبة دخ ��ول وخروج ه ��ادئ للجميع .ونف ��ذ الم�سروع على
ً
ونق ��ل البيان ��ات (�س ��كادا ) ،واأي�سا معرف ��ة كميات ثالث مراحل:
المي ��اه الم ��زودة ل ��كل منطق ��ة �سغ ��ط م ��ن مناطق
المدين ��ة ،وكذل ��ك التحكم في المحاب� ��س الموجودة المرحل ��ة الأولى:اأي ��ار -2008اأيل ��ول  2008نف ��ذ
على ال�سبكة من حيث الفتح والإغالق وبالتالي توفير الم�سروع على ثالث فترات ،هي :الجدران الداخلية
الوق ��ت والجهد والم ��ال وبكلفة اإجمالي ��ة بلغت نحو ورف ��ع من�س ��وب الملع ��ب واإزال ��ة المراف ��ق القديمة
( )1.4مليون دولر وبتمويل من الحكومة الإيطالية ونف ��ذت من قبل بلدي ��ة الخليل بتكلف ��ة ()200000
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دولر .اأم ��ا المرحلة الثانية :اأيلول -2008كانون اأول واإدارية ،و�صالت لياقة بدنية ،ومكاتب اإدارية ،وعدا
 ،2008وا�ص ��تملت على التع�صيب بتكلفة ( )450000عن قاعات خا�ص ��ة بكبار الزوار مت�ص ��لة بكافتيريا
دولر( )220000م ��ن ال  ARDوالباق ��ي م ��ن وا�صعة ومميزة.
�صندوق البلدية .
كما اأن ب�ص ��اط الملعب مخ�ص ���س لألع ��اب كرة اليد
المرحل ��ة الثالث ��ة :تاري ��خ اأم ��ر المبا�ص ��رة :وال�صلة والطائرة ،حيث تم تنفيذ اأر�صيتها من مادة
 2008/10/26تاري ��خ الت�ص ��ليم 2009 /9/10 :مطاطية خا�ص ��ة وح�ص ��ب المعايير الدولية ،وتحتوي
وا�صتملت على بناء المدرجات والمرافق ،حيث بلغت ال�ص ��الة اأي�ص� � ًا على ملعبين للعبة ال�صكوات�س بهدف
قيم ��ة العط ��اء ( )1600000دولر ،خ�ص ���س لهذه اإدخ ��ال ه ��ذه اللعب ��ة ال�ص ��يقة لمدينة الخلي ��ل ونفذ
المرحل ��ة منحة بقيمة ( )1300000دولر من وزارة الم�صروع على مرحلتين.
المالية الفل�صطينية ومن خالل وزارة الحكم المحلي
وتم اعتماد ( )700000دولر اإ�ص ��افية لتغطية باقي
محطة مواقف بلدية الخليل
الم�صروع والأعمال الإ�صافية.

ال�صالة الريا�صية المغلقة:
يق ��ع الم�ص ��روع عل ��ى تل ��ة و�ص ��ط مدين ��ة الخلي ��ل
باإطالل ��ة خالبة ومميزة على ج ��زء كبير من اأرجاء
المدينة ،حيث بلغت م�ص ��احة قطعة اأر�س الم�ص ��روع
ع�ص ��ر دونمات ،في حين م�ص ��احة البن ��اء الإجمالية
حوال ��ي( )8000مترمربع موزعة على ثالثة طوابق،
ويتك ��ون الم�ص ��روع م ��ن جمي ��ع المرافق الريا�ص ��ية
الخا�صة بال�صالت من غرف لعبين ،وطواقم فنية

المركزية:

يقع الم�صروع و�صط مدينة الخليل على م�صاحة تقدر
ب�ِ ( )3500مترمربع بين �صارعي العدل وبئر ال�صبع،
ويعتبر م ��ن اأهم الم�ص ��اريع الحيوي ��ة لبلدية الخليل
والذي جاء ك�صرورة لحل م�صكلة اكتظاظ المركبات
العمومية و�صط المدينة واإيجاد مكان مركزي وقريب
لنط ��الق الم�ص ��افرين م ��ن واإل ��ى الخلي ��ل ،ويتكون
الم�ص ��روع من �ص ��بعة طوابق بما مجموعه()23000
مترمرب ��ع تت�ص ��ع ل�ِ (� )550ص ��يارة ،وكذل ��ك ،وجود

مراف ��ق م ��ن مح ��الت تجاري ��ة ومطاع ��م وم�ص ��جد
لخدم ��ة المحطة وروادها وغرف خدمات واآبار مياه
ويتميز الم�ص ��روع بوجود م�ص ��اعد واأدراج كهربائية
لإظهار الم�ص ��روع ب�ص ��ورة ح�ص ��ارية وحديثة .وتبلغ
قيمة العطاء �ص ��تة ماليين دولر ،ا�ص ��تطاعت بلدية
الخلي ��ل اإيج ��اد تمويل بقيم ��ة ( )2.8ملي ��ون دولر
م ��ن الحكوم ��ة الهولندية من خالل �ص ��ندوق تطوير
واإقرا� ��س البلديات في حين اأن باقي التمويل �ص ��يتم
تغطيته من وزارة المالية الفل�صطينية.

م�ص�روع حديقة ال�صالم:
يق ��ع الم�ص ��روع و�ص ��ط مدين ��ة الخليل بالق ��رب من
�صارع ال�ص ��الم في منطقة تتميز باطاللتها الخالبة
عل ��ى و�ص ��ط المدين ��ة وعلى ج ��زء كبير م ��ن البلدة
القديمة ،حيث تم تنفيذ الم�ص ��روع على قطعة اأر�س
تمتلكها البلدية وتبلغ م�صاحتها ( )13000مترمربع
تتميز بمنا�ص ��يبها المتعددة ،والتي ت�صيف اإطاللت
جميل ��ة لجميع اأجزاء الحديقة .وق ��د تولدت الفكرة
لحر� ��س بلدي ��ة الخلي ��ل ومعرفتها بحاج ��ة المدينة
الما�ص ��ة لمتنف�ص ��ات طبيعي ��ة لأهال ��ي المدينة التي
تفتق ��ر لهذا النوع من الم�ص ��اريع ،والتي من �ص� �اأنها
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م�صروع المركز الثقافي الكوري
الفل�صطيني:

تخفي ��ف المعاناة وال�ص ��غط ال ��ذي يعي�ص ��ه اإجمالي
ال�ص ��عب الفل�ص ��طيني .ويتكون الم�ص ��روع من م�صرح
خارج ��ي وبرك ��ة مياه وعنا�ص ��ر مائية من �ص ��اللت
ونوافير وكافتيريا والعاب كهربائية وملعب لالأطفال
وم�ص ��احات خ�ص ��راء و�ص ��احة �ص ��بابية والعديد من
الخدم ��ات ،ويراعي الت�ص ��ميم و�ص ��ع ذوي الإعاقة،
للو�ص ��ول اإلى معظ ��م اأرج ��اء الحديقة وتق ��در كلفة
الم�ص ��روع بحوالي ( )2.2مليون دولر ،ا�ص ��تطاعت
بلدية الخليل اإيج ��اد تمويل بقيمة ( )700000دولر
من موؤ�ص�صة  CHFفي حين اأن وزارة المالية مولت
ما قيمته ( )1.5مليون دولر ،ومن المتوقع النتهاء
من الأعمال خالل عام .2011

م�ص�روع مركز طارق بن زياد:
يقع الم�ص ��روع في المنطقة الجنوبية بجانب مدر�صة
طارق بن زياد ،حيث تبلغ م�صاحته ( )900مترمربع
وهو عبارة عن نادٍ ريا�ص ��ي مكون من بركة �ص ��باحة
وغرف �ص ��اونا وبخ ��ار وقاعة لياقة بدني ��ة وكافتيريا
ومرافق اأخرى� ،ص ��ممت بنا ًء على احتياجات اأهالي
المنطق ��ة والتي حددت من خالل لقاءات مجتمعية.
ويعتبر هذا الم�صروع جزء ًا من م�صروع كبير ،يتكون
م ��ن ثالث ��ة طواب ��ق اإ�ص ��افية ،تحت ��وي عل ��ى مرافق
مركز ثقافي متكام ��ل لخدمة اأهالي واأبناء المنطقة
الجنوبية ،كما �صيتم العمل على اإيجاد تمويل لإكمال
الم�صروع .ومن الجدير ذكره اأن بلدية الخليل نفذت
�ص ��ابق ًا بجانب الم�ص ��روع حديقة لالأطفال بم�صاحة
( )3000مترمربع لت�ص ��هم مع الم�صروع باإتمام حلم
البلدية بانجاز مركز لإ�ص ��عاد الطفولة في المنطقة
الجنوبي ��ة م�ص ��ابه م ��ن حي ��ث المكون ��ات لمثيله في
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نظ ��ر ًا لأن بلدي ��ة الخليل كانت ت�ص ��ع ن�ص ��ب عينيها
ايجاد مراكز متعددة ل�ص ��تقطاب ال�صباب والأطفال
ف ��ي جمي ��ع اأجزاء المدين ��ة ،وذلك بعدما ح�ص ��دت
النتائج المميزة لمركز اإ�صعاد الطفولة ،فقد تقدمت
البلدية بهذه الفكرة للعديد من الجهات المانحة اإلى
اأن ظفرت بذلك من خالل التعاون الكوري الجنوبي
حيث لق ��ت ا�صتح�ص ��ان ًا لديهم ،وقرروا تخ�ص ��ي�س
مبلغ �صتة ماليين دولر لبناء مدر�صة ومركز �صبابي
وحديقة ،كمحاولة لإن�ص ��اء م�صروع متكامل لالأطفال
يقدم الخدم ��ات المنهجي ��ة والالمنهجية لهم .وقد
ا�صتطاعت البلدية انجاز المرحلة الأولى من الإن�صاء
منطق ��ة عين �ص ��ارة.وكلفة الم�ص ��روع هي( )50000والعم ��ل يجري على قدم و�ص ��اق لالنته ��اء من جميع
دولر ،ا�ص ��تطاعت بلدي ��ة الخلي ��ل توفي ��ر منح ��ة مرافق الم�صروع قبل �صهر تموز من العام الجاري .
مقدارها ( )400000دولر من بعثة التواجد الدولي
 ،TIPHفي حين اأن بلدية الخليل قامت بتغطية واأكد المهند�س خالد الع�ص ��يلي رئي� ��س بلدية الخليل
اأن هذه الم�ص ��اريع ما كانت لتكون على اأر�س الواقع،
باقي المبلغ من �صندوقها.
لول دعم الرئي�س محمود عبا�س ودولة رئي�س الوزراء
الدكت ��ور �ص ��الم فيا� ��س واأركان حكومت ��ه والتع ��اون
م�صروع ا�صكان مدينة الملك عبد اهلل :الفعال بين المواطن والبلدية.
يقع الم�ص ��روع ف ��ي منطقة واد الب�ص ��ا�س ،وهي في
واأ�ص ��اف الع�ص ��يلي اأن هناك العديد من الم�ص ��اريع
الجزء ال�ص ��مالي ال�ص ��رقي م ��ن مدين ��ة الخليل ،في
النوعية الإ�ص ��افية ،التي يتم العمل عمل الدرا�ص ��ات
منطقة جميلة وخالبة �صمن مناطق التو�صعة للحدود
والمقترح ��ات الخا�ص ��ة به ��ا ،اإ�ص ��افة اإلى م�ص ��اريع
التنظيمي ��ة للمدينة ،وتبلغ م�ص ��احة اأر�س الم�ص ��روع
اأخ ��رى يت ��م البحث عن جه ��ات ممولة له ��ا ،لتردف
( )29األ ��ف مترمربع .اأن�ص ��جت بلدي ��ة الخليل هذه
ً المدينة بمزيد من الم�صاريع والمرافق التي تتنا�صب
الفكرة عندما بادرت اإلى �ص ��راء قطعة الأر�س نظرا
مع حجم الت�ص ��حيات التي قدمته ��ا المدينة وقدمها
للمعن ��ى الإن�ص ��اني والجتماع ��ي ال ��ذي يقدمه هذا
اأبناوؤه ��ا ،م ��ن اأج ��ل تحقيق حي ��اة كريم ��ة وتخفيف
الم�صروع لقطاع الن�ص ��اء والأرامل والفقراء .خا�صة
الأعب ��اء عن اأبناء الخليل الذي ��ن مازالوا يعانون من
واأن بلدي ��ة الخليل جعلت على عاتقه ��ا تقديم جميع
م�صائب الحتالل الإ�صرائيلي وم�صتوطنيه.
اأن ��واع الدعم الن�ص ��اني والخيري لأهال ��ي المدينة،
اإ�ص ��افة لدوره ��ا ف ��ي تقدي ��م الخدم ��ات .ويتك ��ون
الم�ص ��روع م ��ن ( )100وحدة �ص ��كنية مق�ص ��مة على ب  -تفوح في ثوب جديد
( )12عمارة بم�ص ��احة اإجمالية تق ��در ب� ِ()14000
مترمربع وتحتوي كل �ص ��قة على جمي ��ع المرافق(  3اإنجازات ..تحديات ..طموحات..
غرف نوم و�ص ��الون ومطبخ وخدمات �ص ��حية ) وتم وم�صوؤوليات
ت�ص ��ميم الم�ص ��روع باأ�ص ��لوب جميل وممي ��ز ،يراعي تعتبر بلدة تفوح اأحد التجمعات الريفية الفل�صطينية،
بع�س العنا�ص ��ر المعماري ��ة لمدينة الخلي ��ل .وتقدر وتبلغ م�صاحتها ( )20.300دونم ًا ،وترتفع عن �صطح
كلف ��ة الم�ص ��روع ب�ص ��تة ماليي ��ن دولر ،كم ��ا قام ��ت البحر ( )850متر ًا ،وعدد �صكانها ثالثة ع�صرة األف
البلدية ب�صراء قطعة اأر�س م�صاحتها ع�صرة دونمات ن�صمة تقريب ًا ،وهي بلدة كنعانية ،و�صميت بهذا ال�صم
لتو�ص ��عة الم�صروع بالإ�ص ��افة اإلى بناء مركز تدريب ن�صبة اإلى (بيت التفاح) ،وتعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على
للن�ص ��اء لتعليمهن مهن ًا وحرف ًا ي�صتطعن من خاللها الزراع ��ة والأيدي العاملة ،ويبلغ عدد الالجئين فيها
العتماد على اأنف�صهن في مواجهة اأعباء الحياة� )300( .صخ�س بمعدل ( )50اأ�صرة.
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نقلة نوعية وعطاء متميز
ر�ص ��مت بلدية تفوح لوحة مده�ص ��ة �ص ��تبقى �صاهد ًا
عملي� � ًا على ح�ص ��ن التخطي ��ط والأداء،وال ��ذي تمثل
بنقل البلدية نقل ��ة نوعية وفريدة خالل فترة وجيزة
بالرغم من �صح الإمكانات ،ولعل الحديث يطول هنا
ول نوفي اأ�ص ��حاب النجاز ما ي�ص ��تحقونه مع اليقين
اأن الكالم لي�س هو المطلوب لنوفيهم قدرهم وحقهم
لأن زارع ال�ص ��جرة ينتظ ��ر قطف ثماره ��ا ،وناأمل اأن
تكون هذه الإنجازات ال�صجرة المثمرة.
م ��ن حق تفوح اأن تفخ ��ر وتزه ��و باإنجازاتها ،وتحلق
عالي ًا في �ص ��ماء الوط ��ن وتفاخر به ��ا ،عندما يكون
المنج ��ز اأكبر م ��ن الو�ص ��ف ،وهو يقف و�ص ��ط هذا
النج ��از العظي ��م ال ��ذي نق�ص ��ته بلدية تف ��وح ليكون
�ص ��امخ ًا وطني� � ًا و�ص ��اهد ًا اأبدي� � ًا على عظم ��ة الفكر
والتخطي ��ط والتنفي ��ذ ،باأي ��دٍ وطني ��ة اأمين ��ة ،عملت
ب�صدق وعزيمة قوية واإ�صرار فريد ،األغى الم�صتحيل
م ��ن مف ��ردات قامو�ص ��ه ،فج ��اءت الإنج ��ازات على
م�صافة زمنية قريبة ،لتتحول كل الأحالم المتراكمة
والمخزن ��ة في اأعم ��اق الذاكرة اإلى مج�ص ��مات على
اأر�س الواقع ت�صتطيع تح�ص�صها وم�صاهدتها.
هاهي الإنجازات تتوالى في بلدة وبلدية تفوح ،والتي
تحر�س على الهتمام باأمور البلدة من من�صاآت وبنى
تحتية وطرق وتطوير وم�صاركة.
ففي عهد رئي�س البلدية الحالي نمر خماي�صة انتقلت
البلدية نقلة نوعية ،حيث اأ�صبحت منارة ي�صار اإليها
بالبن ��ان ،لعظ ��م الإنج ��ازات والم�ص ��اريع العظيمة،
وح�ص ��ن الإدارة والتخطي ��ط والتنظي ��م المدرو� ��س
م ��ن قب ��ل اإدارة واأق�ص ��ام البلدي ��ة المختلف ��ة والتي
تعتب ��ر نف�ص ��ها وكاأنها في ور�ص ��ة عمل كبي ��رة ،مما
كان ل ��ه الأثر الطي ��ب في تجاوز واإزال ��ة التراكمات
والم�ص ��كالت التي كان ��ت تعاني منه ��ا البلدية على
ال�صعيدين الإداري والمالي ،والتخل�س من مظاهر
الفو�صى.

 2011 – 2010لت�صديد الديون الم�صتحقة ،وح�صول
البلدي ��ة على براءة ذمة مالي ��ة والتي تم من خاللها
اعتماد عدد من الم�صاريع،وكذلك ح�صد الم�صوؤولين
لي�صاركوا في افتتاح رزمة من الم�صاريع والإنجازات
الت ��ي فاق ��ت التوقعات ،ممثل ��ة بم�ص ��روعها الريادي
والمتمي ��ز على م�ص ��توى محافظات الوط ��ن ،والذي
ترجم على اأر�س الواقع ،بف�ص ��ل الدعم الالمحدود
الذي تقدمه القيادة والموؤ�ص�صات الفل�صطينية لبلدية
تف ��وح ،وعلى راأ�ص ��ها الرئي� ��س الفل�ص ��طيني محمود
عبا�س ،ودولة رئي�س الوزراء الدكتور �ص ��الم فيا�س،
ووزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القوا�صمي.
وم ��ا ذل ��ك اإ ّل تاأكي ��د وحر�س م ��ن الم�ص� �وؤولين على
اإدامة دورة عجلة التنمية ،ول وجود لكلمة م�ص ��تحيل
في قامو�س الأمل في هذه البلدة ،وما هذه النه�ص ��ة
اإ ّل �صواهد على ما نقول على طريق التقدم المن�صود
حتى تكتمل ف�ص ��ول الإبداع ،رغ ��م كل المعوقات في
�صبيل اإقامة الدولة الفل�صطينية الم�صتقلة.

اإنجازات

•(اإع ��ادة تاأهيل وتعبيد واإنارة ال�ص ��ارع الرئي�س،
وزراعته باأ�صجار الزينة وتبليط الأر�صفة واإقامة
الجزر على طول الطريق) .وتعبيد طرق رابطة
بي ��ن البلدة ومدينة الخليل والبلدات المجاورة،
والممول من وزارة المالية.
• ت�صطيب وت�ص ��غيل الطابق الأول لمبنى البلدية،
الممول من البنك الإ�ص ��المي للتنمية و�صندوق
البلدية.
•تعبي� � ��د ط ��رق فرعي ��ة وداخلي ��ة بط ��ول  5كم،
بتم� ��وي ��ل م ��ن �ص ��ندوق واإقرا� ��س البلدي ��ات

و�صندوق البلدية.
•تطوير واإعادة تاأهيل �صبكات المياه والكهرباء،
بتمويل ذاتي من �صندوق البلدية.
•�ص ��ق وتطوير طرق زراعي ��ة بطول  6كم ،بتمويل
من الإغاثة الزراعية و�صندوق البلدية.
•زراع ��ة وتجميل �ص ��وارع البلدة باأ�ص ��جار الزينة
بتمويل ذاتي من �صندوق البلدية.
•تقدي ��م الع ��ون والم�ص ��اعدة للجن ��ة الدفاع عن
الأرا�صي الم�ص ��ادرة ومقاومة الجدار ،والعمل
عل ��ى تطوير اأرا�ص ��ي تفوح الواقع ��ة في منطقة
معب ��ر ترقومي ��ا ،لإيج ��اد بنية تحتي ��ة للمنطقة
ال�صناعية المقترح ان�صاوؤها في المنطقة وعلى
جزء من اأرا�صي البلدة في جمرورة.
•الب ��دء ببناء وت�ص ��طيب مدر�ص ��ة ك ��روم الغرابة
النموذجية بتمويل البنك الألماني للتنمية.

طموحات البلدية:

•اإقامة م�صروع ال�صرف ال�صحي.
•�صق وتعبيد �صبكة طرق رابطة.
•اإن�صاء حديقة واإقامة متنزه عام.
•اإعادة تاأهيل وتطوير الملعب البلدي.
•تطوي ��ر �ص ��بكة الكهرب ��اء واإن ��ارة المناطق غير
المكهرب ��ة ،واإي�ص ��ال �ص ��بكة المي ��اه اإل ��ى كافة
التجمعات ،وبناء خزان مياه ،وا�ص ��تبدال الخط
الرئي�س المغذي للبلدة.
•الهتم ��ام بقطاع ��ات ال�ص ��حة والتعلي � ��م
والثقاف� � � � ��ة م ��ن خالل توفي ��ر البن ��ي التحتية
لإقامة م�صروعات خا�صة بذلك.

الحلم حقيقة
ف ��ي قلب بلدة تفوح وعلى قمة جبل مطل على جميع
جنباتها ،برز �صريان حياة جديد ،ي�صخ الدماء في
عروقها( ،بلدية تفوح) ،حيث اأخذ ينعك�س حراكها
على كل مظاهر الحياة فيها ،وبتعاون وم�صاندة وزير
الحكم المحلي بجدولة ديون الكهرباء والمياه للعام
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بع ��د ق ��رار محكم ��ة العدل العلي ��ا الفلس ��طينية ببطالن ق ��رار مجل ��س الوزراء
الفلس ��طيني القاضي بإلغاء االنتخابات المحلية ،وبعد صدور قرار جديد من
مجلس الوزراء الفلس ��طيني بتحديد (  )2011 /7/9موعد ًا إلجراء االنتخابات
المحلية ،بات في حكم المؤكد أن هذه االنتخابات أصبحت واقع ًا وأنه في اليوم
التالي لالنتخابات س ��يكون( ) 290رئيس� � ًا جديد ًا وحوالي(  ) 3000عضو جديد
لتلك البلديات والمجالس المحلية والمجالس القروية.
إن هذا الجيش من القادة المنتخبين س ��تكون نس ��بة منه -ليست بالقليلة -ال
يوجد لها عالقة بقطاع الحكم المحلي ،وأيض ًا س ��تكون نس ��بة أخرى ليس لها
عالقة س ��ابقة بالعمل العام أو المؤسس ��ي  -وهذا ليس عيب ًا أو انتقاصا ً  ،ولكنه
يج ��ب أن يضع على س ��لم أولوي ��ات هؤالء القادة ووزارة الحك ��م المحلي ،أهمية
وضع خطة سريعة لتمكينهم من التعرف والتفاعل والتأثير االيجابي في قطاع
الحك ��م المحلي وتقليل هامش األخطاء المحتملة في الفترة األولى لتوليهم
العمل ،ومن أجل بداية صحيحة وخطى واثقة وإنتاجية عالية وسريعة.

تكليف ل ت�صريف:
اإن من�صب رئي�س الهيئة المحلية ومنا�صب الأع�صاء
ه ��ي منا�ص ��ب تكليف ل ت�ص ��ريف بما تحمل ��ه الكلمة
م ��ن معنى ،وعل ��ى هذا الأ�ص ��ا�س يجب على روؤ�ص ��اء
واأع�ص ��اء الهيئ ��ات المحلي ��ة اأن يبن ��وا �صيا�ص ��اتهم
وا�ص ��تراتيجياتهم حي ��ث اأن الهيئ ��ات المحلي ��ة هي
موؤ�ص�ص ��ات خدماتي ��ة واأن جوه ��ر عملها ه ��و خدمة
المواطني ��ن ،بل اأكث ��ر من ذلك بالنتق ��ال بالهيئات
المحلي ��ة من دائ ��رة ردة الفع ��ل اإلى اإح ��داث الفعل
نف�ص ��ه م ��ن خ ��الل المب ��ادرة والإب ��داع والتميز في
تلبية احتياجات المواطنين باأف�ص ��ل الطرق واأف�صل
الأوقات واأف�صل التكاليف.

ال�صفافية :اأداة وقاية وبراءة
اإن معرفة رئي�س واأع�صاء الهيئة بالأنظمة والقوانين،
وتغليب الم�ص ��لحة العامة على الم�ص ��الح الخا�صة،
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ف ��ي اتخ ��اذ الق ��رار ،والم�ص ��اركة ب ��الإدارة) تجعل
رئي�س واأع�ص ��اء الهيئ ��ة اأكثر قرب ًا وتوا�ص � ً�ال وتباد ًل
لالأف ��كار م ��ع المواطني ��ن ،وه ��ذا يق ��وي انتم ��اء
المواطني ��ن لهيئاته ��م المحلي ��ة ،وي�ص ��عرهم بوجود
�صراكة حقيقية مع مجل�صهم ،ويولد لديهم اإح�صا�ص ًا
بالملكية الجماعية لم�صاريع الهيئة ( �صبكات الطرق
والأر�ص ��فة ،و�ص ��بكات المياه والمجاري والكهرباء،
والأ�صجار ،والإ�صارات المرورية وغيرها من اأمالك
الهيئ ��ة المادية وحت ��ى الفكرية) ،ومما ل �ص ��ك فيه
اأن للم�ص ��اركة المجتمعية الفاعلة اآث ��ار ًا تتعدى هذا
ال�صعور؛ حتى تجعل المواطنين اأكثر التزام ًا بدفع ما
يترتب عليهم من م�ص ��تحقات اإل ��ى هيئتهم طواعية،
ول اأبال ��غ اإل ��ى اأنها توؤثر ف ��ي البع� ��س فيتبرعوا اإلى
هيئاتهم بالمال والجهد والفكر.

والعمل الجاد على تطبيقها ،دون اأن يكون لهم اأجندة
�صخ�ص ��ية اأو حزبية اأو فئوية اأو اإقليمية ،تجعل تعامل
رئي� ��س المجل� ��س والأع�ص ��اء م ��ع جمي ��ع المواطنين
�صوا�ص ��ية ،وبالتال ��ي ف ��ال يوج ��د لديهم م ��ا يخافون
اإط ��الع المواطني ��ن عليه مث ��ل (ق ��رارات المجل�س،
واآلي ��ات التوظي ��ف ،واآلي ��ات اختيار قائم ��ة اأولويات
الم�ص ��اريع ،وميزانية العام الما�ص ��ي وموازنة العام
الحالي ،والخطط ال�صتراتيجية ،وتنفيذ الم�صاريع،
واآليات ومتطلبات الح�ص ��ول عل ��ى الخدمات واآليات التفاهم بين رئي�س واأع�صاء الهيئة:
احت�ص ��اب التكلف ��ة للخدم ��ات وغيره ��ا) ،وهنا لبد
للمجل� ��س اأن ي�ص ��من و�ص ��ول ه ��ذه المعلوم ��ات اإلى من اأ�ص ��د الري ��اح التي تع�ص ��ف بالمجال�س هي رياح
المواطني ��ن ،ول يكتفي باإف�ص ��اح المجال للمواطنين الخالفات بين رئي�س واأع�ص ��اء المجل� ��س وكثير ًا ما
و�ص ��لت اإلى اأعا�ص ��ير م ��ن الدرجة الثالث ��ة والرابعة
للو�صول اإلى المعلومة.
والخام�ص ��ة وخ�صو�ص� � ًا بع ��د النتخاب ��ات الأخي ��رة
وتحدي ��د ًا في الهيئات الت ��ي طبق فيها نظام القوائم
الم�صاركة المجتمعية:
وقانون �ص ��انت لوجي ،حيث اأطاحت هذه الخالفات
اإن التوا�ص ��ل مع المواطنين وم�صاركتهم (الم�صاركة بعدد م ��ن مجال�س الهيئات المحلية و�ص ��لت وعطلت
في المعلومة ،والم�صاركة في التخطيط ،والم�صاركة عمل عدد كبير منها.

توجهات وعالقات

اإن الثقة التي و�ص ��عها المواطنون في اأعناق الرئي�س
والأع�ص ��اء يج ��ب اأن تدفعه ��م اأ ّل يعدم ��وا و�ص ��يلة
للتفاهم ،ويج ��ب اأن يدرك رئي�س واأع�ص ��اء الهيئات
المحلي ��ة اأن المواطني ��ن يمنح ��ون الثق ��ة ب�ص ��خاء
ويراقبون بدقة كل الأ�صياء ويحا�صبوا عليها ب�صدة.
من اأهم ما يولد وير�صخ التفاهم بين رئي�س واأع�صاء
الهيئة ،هو عقد جل�ص ��ات المجل�س بانتظام و�ص ��من
جدول اأعمال ،وو�ص ��ع اآلي ��ة لمتابعة تنفي ��ذ قرارات
المجل�س ،وت�صكيل اللجان وتوزيع الأع�صاء والرئي�س
على تلك اللجان ،وو�صع اآلية لعملها وتقديم التقارير
للمجل� ��س ،والت ��زام اأع�ص ��اء ورئي� ��س الهيئ ��ة بع ��دم
طرح اأي اإ�ص ��كالية خارج جل�ص ��ات المجل�س ،ويف�صل
م�ص ��اركة اأع�ص ��اء ف ��ي تل ��ك اللجان م ��ن الموظفين
وم ��ن المواطنين اأينما ل يوجد مان ��ع قانوني ،واأهم
من ذلك كله هو تر�ص ��يخ مفهوم اأن رئي�س واأع�ص ��اء
المجل� ��س ه ��م لجمي ��ع المواطني ��ن على حد �ص ��واء
ومن دون ا�ص ��تثناء بغ�س النظ ��ر عن الدين والحزب
والجن�س وال�صللية والعائلية.

يزداد اإذا ا�ص ��تعمل ال�ص ��خ�س �صنارة �ص ��يد ويكون
العالقة مع الموظفين:
احتمال �ص ��يد ال�صمكة وعلى الأرجح اأكثر من �صمكة
اإن الموظفين هم الوقود الحقيقي الذي ي�ص� � ّير عمل
كبير جد ًا اإذا ا�صتعمل ال�صخ�س �صبكة �صيد حديثة.
الهيئ ��ات المحلية ،والمواطن يع ��رف الهيئة المحلية
من خ ��الل موظفيها فهم �ص ��فراوؤها الذي ��ن يلتقون على رئي�س المجل�س والأع�صاء اأن يقوموا وبم�صاركة
بالمواطنين ب�صكل يومي.
الموظفين ذوي الخبرة وبم�صاركة المجتمع المحلي،
تق�ص ��يم احتياجاتهم اإل ��ى قطاعات وترتي ��ب اأولوية
اإن زيادة ر�صا الموظفين يوؤدي بال�صرورة اإلى زيادة
كل قط ��اع .ومث ��ال ذلك القط ��اع ال�ص ��حي ،وقطاع
ر�ص ��ا المواطني ��ن ويتح�ص ��ل ر�ص ��ا الموظفي ��ن من التعليم ،وقطاع البنية التحتية من �ص ��وارع واأر�ص ��فة
خ ��الل التطبيق الع ��ادل لالأنظم ��ة والقوانين ،نظام واإنارة و�صبكات كهرباء ومياه و�صرف �صحي ،وقطاع
حوافز وا�ص ��ح و�ص ��هل ،و�ص ��هولة وو�ص ��وح وان�صياب الثقافة والريا�صة والترفيه ،وقطاع بناء القدرات.
المعلومة والتعليمات ،وو�صوح المهام والم�صوؤوليات،
والتدريب والتطوير الم�ص ��تمر ،والعدالة والم�ص ��اواة ومن ثم تحديد عدد من الم�ص ��اريع لكل قطاع مرتبة
في التعامل ،في حين يتح�ص ��ل ر�صا المواطنين من ح�ص ��ب الأولوي ��ة ،واإذا تمكن ��ت الهيئ ��ة م ��ن اإع ��داد
خالل الجودة والدقة في تقديم الخدمات ،وو�ص ��وح الدرا�ص ��ات والمخططات واإن لم تتواف ��ر الإمكانات
و�ص ��هولة الإجراءات ،ونظام �ص ��كاوى جي ��د ،ونظام لذلك فاإعداد ورقة م�ص ��روع تو�ص ��ح اأهمية الم�صروع
والفئ ��ة الم�ص ��تهدفة واأهداف ��ه وغيره ��ا ف ��ي ع ��دة
متابعة ورقابة فعال.
�ص ��فحات .ول بد اأن نذكر هنا اأن الم�ص ��اريع تحتاج
اإلى �ص ��عي ل ��دى وزارت ��ي الحك ��م المحل ��ي والمالية
الجاهزية للح�صول على الم�صاريع:
و�ص ��ندوق البلديات والموؤ�ص�ص ��ات والجهات المانحة
اإن احتمال اأن ي�ص ��تطيع �ص ��خ�س اأن ي�صطاد �صمكة الفل�ص ��طينية والعربية والإ�صالمية والأجنبية وزيارة
بيده ه ��و احتمال �ص ��ئيل جد ًا وخ�صو�ص� � ًا اإذا كانت تل ��ك الجه ��ات والت�ص ��ال به ��ا اأكث ��ر م ��ن م ��رة بل
المي ��اه عميقة وال�ص ��مك قلي ��ل ،لكن ه ��ذا الحتمال والإلحاح عليها.
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قبل ع ��ام وفي مثل ه ��ذا التاريخ ،طل ��ب مني زميلي اأو حملة دعائية غير مدرو�صة وبالتالي اأي زيادة على
مح ��رر المجل ��ة اأن اكتب مو�ص ��وع ًا ع ��ن النتخابات الم ��دة ت� �وؤدي اإلى ترهل وعدم مب ��اله وينعك�س ذلك
المحلية ،فكتبت باإ�ص ��هاب عن النتخابات دون تردد على اأداء المجل�س.
اأو تخ ��وف منه ��ا لأنن ��ي راأيت ف ��ي ذل ��ك التاريخ اأن
النتخابات المحلية حاجة ما�صة لإنهاء حالة التردد فكي ��ف اإذا كان هنالك �ص ��نة خام�ص ��ة و�صاد�ص ��ة ،اأو
والركود ،وف ��ي الحالة الفل�ص ��طينية واأخ�س بالذكر تم ��ت اإع ��ادة اإنت ��اج نف�س ال�ص ��خو�س ف ��ي انتخابات
الهيئات المحلية ومجال�ص ��ها الت ��ي جاءت في حينها اأخ ��رى ...من هنا ل ب� � ّد من النطالق نحو اأ�ص ��لوب
عل ��ى اأث ��ر انتخابات كان ��ت اأقرب للتوجه ال�صيا�ص ��ي نهج النتخابات ،كي ت�ص ��بح نهج� � ًا عادي ًا بعيد ًا عن
منه ��ا للتوجه المهني والخدماتي ،مع العلم اأن بع�س العوا�صف التي نمر بها اأو تمر بها المنطقة ،لأننا اإذا
الأ�ص ��دقاء ن�ص ��حني اأن ل اأغالي بالتف ��اوؤل وبعد اأن اأبعدنا الحالة ال�صيا�ص ��ية والحزبية جانب ًا ،واعتبرنا
قربت الم�ص ��افة ت ��م تاأجيلها فاأيقنت اأن اأ�ص ��دقائي اأن مجال� ��س الهيئات المحلية هي عبارة عن مجال�س
خدماتية مهني ��ة تعمل للخدم ��ة المجتمعية من بنى
على حق.
تحي ��ة وغيرها ،فاإننا ف ��ي هذه الحالة �ص ��نتفق على
وبع ��د اأن اأ�ص ��درت الحكوم ��ة قراره ��ا بالأخذ بقرار مجل� ��س كفء وق ��ادر على تقديم الخدم ��ة المطلوبة
المحكمة ،حي ��ث اأعلنت عن موعد انتخابات جديدة بغ�س النظر عن النتماء ال�صيا�صي والحزبي وبالتالي
للهيئات المحلية ،وفي نف�س ال�ص ��هر الذي اأعلن عنه تك ��ون كل الفت ��رة الممنوحة للمجل� ��س بالقانون هي
في العام الما�ص ��ي ،لكنني ل�ص ��ت بنف�ص ��ية المتفائل فترة ذهبية ،وقادرة عل ��ى التناف�س بالأداء والنجاح
ل اأع ��رف لماذا ربما التقلبات ال�صيا�ص ��ية والق�ص ��مة ولي�س المناف�صة على الأقوى بالع�صيرة والحزب.
الداخلية ،ولكن ال�صمت المجتمعي يخيفني كثير ًا.
ومم ��ا يدفعن ��ا اإل ��ى ه ��ذا النه ��ج الديمقراط ��ي هو
قال لي �صديق وع�صو مجل�س بلدي اإن الذين و�صعوا اإيماننا بالتداول في مجال�س الهيئات المحلية وعدم
قان ��ون النتخاب ��ات و�ص ��رعوه كل اأربع �ص ��نوات جاء �ص ��يخوختها حتى ت�صتطيع تاأدية الر�ص ��الة الإن�صانية
لحكم ��ة ربم ��ا ل يعرفه ��ا
في خدمة المجتمع.
الجميع ،لكن تجربتي بعد
اإن تجربتن ��ا ف ��ي الحك ��م
م�ص ��ي اأربع �ص ��نوات تقول
المحل ��ي تفي ��د باأهمي ��ة
اإن ال�ص ��نة الأول ��ى محاولة
اإتباع نهج النتخابات ،كي
تطبيق البرنامج النتخابي
يتحم ��ل المجتم ��ع واأهالي
وتطبيق الوعود النتخابية،
التجمع ��ات ال�ص ��كانية من
وال�ص ��نة الثانية اأقرب اإلى
ق ��رى وم ��دن م�ص� �وؤولية
العقالني ��ة والتخطي ��ط
انتخاباتهم لهذا المجل�س
وال�ص ��بط للم�ص ��لحة
،ولك ��ي يحا�ص ��بوه �ص ��من
العام ��ة ،وتتميزال�ص ��نة
النظ ��ام بالنتخاب ��ات
الثالثة بالنظرة ال�ص ��مولية
في خدمة المجتمع ب�ص ��كل
القادم ��ة عل ��ى م ��ا قدمه
ا�ص ��تراتيجي ،وال�ص ��نة
له ��م م ��ن خدمة ،خا�ص ��ة
الرابعة فيه ��ا فتور وترهل
واأن مجتمعنا الفل�صطيني

اإن تجربتنا في الحكم
المحلي تفي ��د باأهمية
اإتب ��اع نهج النتخابات,
ك ��ي يتحم ��ل المجتمع
واأه� ��ال ��ي التجمع � � � ��ات
ال�صكاني ��ة م ��ن ق ��رى
وم � � ��دن م�ص � �وؤولي� � � � ��ة
انتخ� ��اباته � � � ��م له� � � � ��ذا
المجل�س
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محمد ح�صن جبارين
الوكيل الم�صاعد ل�صوؤون المديريات
ل يزال ينق�ص ��ه الكثير من بنى تحتية رغم ما �ص ��خ
فيه من م�صاريع.
وعليه ،وبالقدر الذي تتحمله الحكومة من م�ص� �وؤولية
توفي ��ر الأموال والم�ص ��اريع ،بالق ��در نف�ص ��ه اأو اأكثر
يتحمل المجتمع م�ص� �وؤولية انتخابات مجال�س قادرة
عل ��ى التعام ��ل م ��ع المرحل ��ة الت ��ي تخ ��دم المجتمع
المحلي ،وتكون قادرة على العمل ب�صكل علمي ومهني
وتعمل الدرا�صات والمخططات التي ت�صتهدف تطوير
المنطقة المحلية ،واأي�ص� � ًا ق ��درة المجل�س المنتخب
على مخاطبة الموؤ�ص�صات المحلية والدولية والجهات
المانحة والم�صاركة المجتمعية وكذلك مراقبة عمل
المجل�س ليدفعه باتجاه العمل الجدي والمخل�س.
اإن النتخاب ��ات المحلية ت�ص ��تهدف حوال ��ي ()109
مجل�ص� � ًا بلدي� � ًا وحوال ��ي ( )181مجل�ص� � ًا قروي� � ًا في
القد�س وال�ص ��فة الغربي ��ة وقطاع غ ��زة ،حيث تمثل
كافة �صكان هذه الهيئات المحلية وتكاد اأن ت�صل اإلى
كل بيت واأ�ص ��رة ول بد من الهتمام بها ،لأنها ت�صكل
�ص ��ريان الخدمة المحلية ( كهرب ��اء ومياه ومجاري
و�صحة وتعليم و�صوارع  ...الخ ).
لذل ��ك لبد واأن تك ��ون ثقافتن ��ا النتخابية م�ص� �وؤولة
وعالية لت�ص ��بح نهج ًا طبيعي ًا بعيد ًا عن الح�صا�صيات
المختلف ��ة ،واأن ل تكون رهينة لتج ��اه معين اأو حتى
حكوم ��ة واإنم ��ا تكون ملك ًا لل�ص ��عب يمار�ص ��ه ح�ص ��ب
القانون .

توجهات وعالقات

الرقاب ��ة الداخلي ��ة ن ��وع ممي ��ز م ��ن الن�ص ��اط
ويختل ��ف ن�صاطه ��ا ع ��ن كل اأن ��واع الن�صاط ��ات
الأخ ��رى ,حي ��ث اأنها موجودة ف ��ي كافة اأوجه
الن�صاط الوظيفي بدرجة اأو باأخرى.
ولب ��د فيها م ��ن تواف ��ر الأف ��راد والم ��واد والأدوات
وتكاملها مع ًا للو�صول اإلى الهدف المطلوب والمحدد،
والإدارة الناجح ��ة ه ��ي التي تقوم با�ص ��تغاللها على
نح ��و يكف ��ل تحقي ��ق اله ��دف بفاعلي ��ة .ول �ص ��ك اأن
المقيا� ��س اأو الختب ��ار الحقيقي ل� �الإدارة هو مقدار
ما تحققه من نتائج ،الأمر الذي ي�ص ��تلزم بال�صرورة
وجود معيار يمكن بوا�ص ��طته تقيي ��م النتائج واتخاذ وقد ر�ص ��خت الرقاب ��ة الداخلية ف ��ي الوزارة اأي�ص� � ًا
مفاهيم كيفية تحليل اأ�صباب الأخطاء والنحرافات،
الإجراءات ال�صحيحة اإذا ا�صتدعى الأمر.
حي ��ث تعتبر هذه الخطوة من اأه ��م خطوات الرقابة
وبما اأن اأي اإدارة قد تنحرف عن الخطة التي و�صعتها ويمك ��ن اعتبارها بمثابة تمهيد للقي ��ام بالإجراءات
لتحقيق الهدف اأو ق ��د تخطىء في تطبيقها ،فال بد الالزمة لت�ص ��حيح اأية اأخط ��اء اأو عيوب وانحرافات
من وجود جهة تراقب اأعمالها لقيا�س نتائج الأعمال قد تظهر خالل م�صيرة العمل الطويل.
ومقارنتها بالمعايير المحددة ،هادفة من وراء ذلك
اإلى تجنب الوقوع في الخطاأ اأو تمنع ا�ص ��تفحاله عند واإن ه ��ذه المفاهي ��م ه ��ي للع ��الج ولي� ��س للعق ��اب
حدوثه ،وكذلك اإن�ص ��اف الموظفي ��ن الذين قد يقع والهدف منها قيا�س الأداء الفعلي ب�ص ��فة م�ص ��تمرة
عليهم �صرر جراء ذلك .وعليه ل بد من وجود رقابة لتقدي ��ر م ��ا اإذا كان الأداء ُمتفق ًا م ��ع المعايير ،واأن
عملية التقيي ��م اأو قيا�س الأداء الفعلي لالأعمال التي
يمكن بوا�صطتها مراقبة اأعمال اأي موؤ�ص�صة.
تمت والنتائج التي تم التو�صل اليها ،انما هو للتعرف
لق ��د داأب ��ت الرقاب ��ة الداخلي ��ة ف ��ي وزارة الحك ��م على حجم الأخطاء و النحرافات ،لكي تتم درا�صتها
المحلي ومنذ تاأ�صي�ص ��ها على متابعة ن�ص ��اط مختلف وتجاوزها لحق ًا .وهذا من �صاأنه لي�س فقط التعرف
الوظائ ��ف ف ��ي الوزارة وقد �ص ��اهمت ا�ص ��هام ًا فعلي ًا على الأخطاء وت�صحيحها ،وانما اك�صاب الموظفين
حقيقي� � ًا في متابع ��ة قيا�س اأداء الأعم ��ال التي يقوم الق ��درة عل ��ى تقيي ��م اأدائهم ب�ص ��كل �ص ��حيح ودائم
بها المروؤو�صون ،حتى ت�صمن اأن الأهداف والخطط وم�صتمر.
التي و�صعت لبلوغها قد تم تحقيقها وحتى يتاأكد كل
م�ص� �وؤول اإداري اأن ما تم انجازه من الأعمال اإنما هو اإن الرقاب ��ة عل ��ى الموظفي ��ن وعل ��ى العمل �ص ��رورة
لبد منها  ،لأن �ص ��وء الت�صرف اأو الهمال في تاأدية
ما ق�صد انجازه فع ًال.
الأعم ��ال والقي ��ام بالواجبات �ص ��توؤدي بالنتيجة اإلى
وكم ��ا �ص ��اهمت الرقاب ��ة الداخلي ��ة ف ��ي ال ��وزارة اإعاق ��ة تحقي ��ق الأه ��داف ،وم ��ا دامت غاي ��ة العمل
عل ��ى تر�ص ��يخ اأ�ص ��اليب رقاب ��ة تهدف اإلى ت�ص ��حيح ه ��ي رفاهي ��ة المجتمع وتط ��وره ،وتقدي ��م الخدمات
النحرافات عن الخطط قبل حدوثها ،معنى هذا اأن للجمه ��ور باأف�ص ��ل ال�ص ��بل الممكنة ،ف� �اإن المعوقات
ال�صخ�س الم�ص� �وؤول قد ل ي�صتطيع اأن يفر�س
رقابت ��ه على الأعمال التي تمت في الما�ص ��ي
وانما ي�ص ��تطيع اأن يعرف منها مكان وطريقة
انحرافها عن الخط ��ط حتى يتجنب حدوثها
في الم�صتقبل.

عزت بدوان
مدير عام الرقابة الداخلية
التي قد ت�صادف هذا العمل ت�صر باأهداف المجتمع
وتهدد ال�صتقرار في العمل.
وعلي ��ه فقد حر�صت الرقاب ��ة الداخلية في الوزارة
وبا�صتم ��رار على التاأكد من اللتزام وتنفيذ الأمور
الآتية:
•التاأكد من تنفي ��ذ الأنظمة والقواني ��ن واللوائح
والتعليمات ال�ص ��ادرة عن ال�صلطات الت�صريعية
والق�ص ��ائية والتنفيذي ��ة واحترامه ��ا واأن العمل
ي�صير في اإطار القانون.
•الوق ��وف على الم�ص ��كالت والعقبات والمعوقات
الت ��ي تعتر�س العمل التنفي ��ذي وتوؤثر على مدى
كفايته.
•التاأكد من اأن الأمور وال�صيا�ص ��ات التي ت�ص ��در
م ��ن قب ��ل الجه ��ات العلي ��ا ف ��ي ال ��وزارة ،يت ��م
الت�ص ��رف فيه ��ا وفق� � ًا للخط ��ة المح ��ددة وفي
النطاق المر�صوم.
•متابعة الأخطاء و�صوء الت�صرف والتاأكد من اأن
الموظفين ل يتمتعون بامتيازات ل حق لهم فيها
وانهم يتميزون بالنزاهة والأمانة.
•التاأك ��د م ��ن اأن الحق ��وق والمزاي ��ا المق ��ررة
للموظفين م�ص ��انة ومحترمة ول يوجد تع�ص ��ف
ف ��ي ا�ص ��تعمال ال�ص ��لطة واأن الجميع مت�ص ��اوون
اأمام القانون.
•التاأك ��د م ��ن اأن الخدم ��ات تق ��دم للجمه ��ور
دون تفرق ��ة وباأق ��ل ق ��در ممك ��ن م ��ن التكاليف
والإجراءات.
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توجهات وعالقات

وف ��ي النهاي ��ة ل ب ��د اأن نوؤك ��د اأن الرقاب ��ة الداخلية الداخل ��ي ف ��ي وزارة المالية للتدقيق عل ��ى الوزارات
ف ��ي ال ��وزارة ،انم ��ا وج ��دت لتك ��ون �ص ��مام الأمان والموؤ�ص�صات الحكومية المختلفة كل على حدة لتقوم
للعم ��ل والموظفين ،ول�ص ��مان الحف ��اظ على تطبيق بالتدقيق على نف�صها بنف�صها.
كاف ��ة الأنظم ��ة والقواني ��ن ال�ص ��ادرة ع ��ن الجهات
المخت�ص ��ة ،وحتى ت�صتطيع الرقابة الداخلية البقاء ومنذ ثالثة اأ�ص ��هر وهناك عملية تدقيق �ص ��املة على
عل ��ى فاعليتها وجاهزيتها فاإن المطلوب من الجميع الإدارات العام ��ة ،حي ��ث تم حت ��ى الآن التدقيق على
الموازنات والتنظيم والتخطيط العمراني والم�صاريع
فهم طبيعة عملها.
وال�ص� �وؤون الإداري ��ة والمالي ��ة ورفع ��ت تقاريرها اإلى
فالرقاب ��ة الداخلي ��ة ،وح�ص ��ب طبيعة عمله ��ا ،تقوم وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي ،ويتم حالي� � ًا التدقي ��ق وفق
بالتدقيق على مختلف مفا�ص ��ل عم ��ل الوزارة ،حيث خطة �ص ��تطال كافة الإدارات والوحدات ومن بعدها
ي�ص ��مل التدقي ��ق مختل ��ف الأعم ��ال الت ��ي تق ��وم بها المديريات.
الوزارة ويمار�ص ��ها الموظفون وت�صمل كافة الجوانب
وتتم اآلية التدقيق وفق الآتية:
المالية والإدارية والفنية.
والمب ��داأ الذي ينطلق منه العمل هو للت�ص ��ويب ورفع
كف ��اءة الأداء لدى الموظفين ،والذي ينعك�س ب�ص ��كل
ع ��ام على اأداء الوزارة وعل ��ى اأداء الهيئات المحلية؛
لي�صب ذلك في م�صلحة �صعبنا وبناء اأركان دولتنا.
وليجوز ب� �اأي حال من الأحوال اأن يجري العمل على
قاع ��دة ت�ص� � ّيد الخطاء ،فلي� ��س هناك اأي م�ص ��كلة
�صخ�صية مع اأي موظف في مف�صل عمل ،بمعنى اأنه
ل ف�صل لأحد على الآخر ول يعمل عنده .
وتقوم الرقاب ��ة الداخلية منذ اأكثر من ثالثة اأ�ص ��هر
ول زال ��ت بعملية تدقي ��ق بالتعاون م ��ع طاقم تدقيق
م ��ن الإدارة العام ��ة للتدقي ��ق الداخل ��ي م ��ن وزارة
المالية �ص ��من اأ�ص ��لوب وطريقة جديدة في التدقيق
ح�ص ��ب موا�ص ��فات عالمي ��ة ،حي ��ث �ص ��اركت جميع
الوزارات والموؤ�ص�ص ��ات الحكومية المختلفة في دورة
مكثفة باإ�ص ��راف وزارة المالية ،تتعلق بمختلف طرق
واأ�ص ��اليب التدقيق الداخلي وذل ��ك بعد قرار مجل�س
ال ��وزراء اتب ��اع الالمركزي ��ة في التدقي ��ق الداخلي،
وذل ��ك بنق ��ل �ص ��الحيات الإدارة العام ��ة للتدقي ��ق
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موظفي الإدارة المعنية.
•كل كلم ��ة وكل مو�ص ��وع موجود ف ��ي التقرير تتم
مناق�ص ��ته والتف ��اق عليه م ��ع موظف ��ي الإدارة
المعنية.
•لي�س ل ��دى الرقابة الداخلي ��ة اأي مانع لالإطالع
على التقرير من قبل مدير عام وموظفي الإدارة
المعنية قبل رفعه للوزير اإن هم طلبوا ذلك.
•اإن تقارير الرقابة الداخلية لي�ص ��ت �صرية بدليل
اأن الوزي ��ر يق ��وم بتحويلها لكاف ��ة الجهات ذات
العالقة في الوزارة بما فيها الإدارة المعنية.
•ل يت ��م ذك ��ر اأي اأ�ص ��ماء لموظفي ��ن ف ��ي تقارير
الرقابة.
•اإن جميع التو�صيات ل ت�صعى للم�س بالموظف بل
ت�صب في رفع كفاءته والعمل في مختلف دوائر
الوزارة.
•الرقاب ��ة الداخلي ��ة تتحم ��ل م�ص� �وؤولية كل كلمة
موجودة في التقرير الذي ي�صدر عنها .
•ا�ص ��تعدادية الرقاب ��ة الداخلي ��ة لمناق�ص ��ة اأي
مو�ص ��وع ورد ف ��ي التقرير ومع اأي جه ��ة اأرادت
ذلك وب�صكل علمي ومهني.
وفي التقارير الأخيرة المرفوعة للوزير� ،صارك فيها
طاق ��م وزارة المالية ،حيث طاق ��م الرقابة الداخلية
في الوزارة هو عملي ًا في حالة تدريب عملي مع طاقم
وزارة المالية بعد اأن تم تدريبه نظري ًا.

•توجي ��ه كتاب اإلى مدير عام الإدارة التي �ص ��يتم
وللعل ��م فاإن موظفي وزارة المالية ،يمار�ص ��ون عملية
التدقيق عليها قبل اأربعة اأو �ص ��تة اأيام من تاريخ
ب ��دء التدقي ��ق ،يطل ��ب في ��ه اإ�ص ��دار توجيهاته التدقيق بمهنية عالية وباأ�ص ��لوب علمي وبموا�صفات
عالمي ��ة وهذا الأ�ص ��لوب يتم تطبيق ��ه الآن في جميع
لموظفيه للتعاون مع فريق التدقيق.
•يتم التعامل مبا�صرة مع موظفي كل اإدارة ولي�س ال ��وزارات والموؤ�ص�ص ��ات الحكومي ��ة ف ��ي ال�ص ��لطة
بالتعاون مع طواقم تدقيق من وزارة المالية.
من وراء ظهورهم.
•ل تت ��م كتابة اأي كلمة في التقريرما لم ت�ص ��در وهذا النوع من الرقابة ي�صنف ( بالرقابة الدورية )
عن موظفي الإدارة المعنية.
وهناك اأ�صكال اأخرى مثل الرقابة المفاجئة والرقابة
•ل يتم الطالع على اأي ملف اإل من خالل واأمام الم�صتمرة.

توجهات وعالقات

ياأتي تحديث النظام الفل�ص ��طيني لالأبنية والتنظيم
رق ��م ( )30لع ��ام  1996ا�ص ��تحقاق ًا لخطة ا�ص ��الح
وزارة الحكم المحلي من جهة والخطة ال�صتراتيجية
لل ��وزارة  2014-2010م ��ن جه ��ة اأخ ��رى ،ومن هنا
ب ��ادرت وزارة الحك ��م المحلي ومن خ ��الل كادرها،
بتحديث النظام بمنهجية علمية و�صيا�ص ��ات جديدة
وا�ص ��حة ،تهدف في مجملها اإلى تعزيز المنطلقات
التي يقوم عليها النظام الفل�صطيني لالأبنية.

ال�صت�ص ��ارية والوزارات المعنية وقطاع الم�صتثمرين
في ال�صكان وب�صكل خا�س المهند�صة ليالي مقدادي
مديرة دائرة التنظيم ع�ص ��و اللجنة الفنية التي كان
لها الدور الأ�صا�س في متابعة واإدارة تحديث النظام،
وكذلك الم�صت�ص ��ارالقانوني ا�ص ��الم اأبو زياد ع�ص ��و
اللجن ��ة الفني ��ة الذي كان ل ��ه دور هام ف ��ي تحديث
و�ص ��ياغة كثير م ��ن البنود ،وكذلك اإع ��داد المذكرة
التف�صيرية بالتعاون مع المهند�صة مقدادي.

اإن اختي ��ار �ص ��كل النظ ��ام الموحد لكاف ��ة المناطق
الفل�ص ��طينية ل ينتق� ��س م ��ن خ�صو�ص ��ية اأي تجمع
�صكاني ،كونه يحتوي على اأحكام لكافة ال�صتعمالت
الممكن ��ة ،وكذلك يمتل ��ك من المرونة ،مما ي�ص ��مح
بوج ��ود اأح ��كام خا�ص ��ة لأي تجمع �ص ��كاني اإن لزم،
اأما بخ�ص ��و�س نظ ��ام الأبنية والتنظي ��م رقم ()31
للمناطق خ ��ارج الحدود التنظيمي ��ة ،فقد تم تعديل
بع�س المواد التي ت�ص ��مح بت�ص ��جيع م�صاريع ال�صكان
وتاأجيل تحديثه ب�ص ��كل كامل اإلى ما بعد النتهاء من
اإعداد بع�س مراحل المخطط الوطني المكاني.

الطار القانوني:

بموج ��ب �ص ��الحيات مجل� ��س التنظي ��م الأعلى وفق
ن�س المادة (/6و) من قانون تنظيم المدن والقرى
والأبني ��ة رق ��م ( )79لع ��ام « 1966اق ��رار م�ص ��اريع
الأنظم ��ة والقواني ��ن الت ��ي ت�ص ��عها دائ ��رة التنظيم
المتعلق ��ة ب�ص� �وؤون التنظي ��م» ،حي ��ث اأ�ص ��در مجل�س
التنظي ��م الأعلى في جل�ص ��ته رق ��م  2011/1بتاريخ
 2011/1/3ق ��راره رقم ( )1باإقرار م�ص ��روع نظام
الأبني ��ة والتنظي ��م للهيئ ��ات المحلي ��ة ل�ص ��نة 2011
والتو�ص ��ية لمجل� ��س ال ��وزراء باإق ��راره ون�ص ��ره ف ��ي
وعلي ��ه ل ب ��د من تقديم ال�ص ��كر لكل من �ص ��اهم في الجري ��دة الر�ص ��مية ،لكي يت ��م الب ��دء بتطبيقه على
تحدي ��ث النظ ��ام �ص ��وا ًء م ��ن البلدي ��ات والمكات ��ب جميع مناطق التنظيم في الأراأ�صي الفل�صطينية.

د.توفيق البديري

الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون الهند�صية

اأ�صباب التحديث:
•ت�ص ��ويب الو�ص ��ع القانون ��ي لنظ ��ام الأبني ��ة
والتنظي ��م الحال ��ي �ص ��اري المفع ��ول ،حيث اأن
نظام الأبنية والتنظيم رقم ( )30ل�صنة ،1996
�ص ��در بموجب قرار من مجل�س التنظيم الأعلى
في حينه ولم يتم اقراره من قبل مجل�س الوزراء
ح�صب الأ�صول ون�صره في الجريدة الر�صمية.
•مرور خم�ص ��ة ع�ص ��ر عام ًا على تطبي ��ق النظام
القديم الم�ص ��ار الي ��ه اأعاله ،الأمر ال ��ذي اأبرز
العديد من ال�ص ��كاليات التنظيمية ،التي اأ�صبح
من ال�صروري تعديلها ومراعاتها �صمن م�صودة
النظام الجديد.
•ازدياد ن�ص ��بة المخالفات التنظيمية في الأبنية
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توجهات وعالقات
عل ��ى م�ص ��توى الهيئ ��ات المحلي ��ة ،الأم ��ر الذي
ا�ص ��تدعى اإلى �ص ��رورة �ص ��بط المخالفات من
خالل ت�ص ��ديد الغرامات على المخالفين بحيث
ت�صبح المخالفة من دون جدوى اقت�صادية.

ال�صيا�صات الجديدة:

 .1اإجراءات اإ�صدار رخ�س العمار.
 .2احتياطات ال�ص ��المة العام ��ة الواجب مراعاتها
لالأبنية المراد ترخي�صها.
 .3اأح ��كام الب ��روزات المعماري ��ة لال�ص ��تعمالت
التنظيمية المختلفة.
 .4اأح ��كام ال�ص ��دد التجاري ��ة والأبني ��ة الفرعي ��ة
والحدائق المنزلية.
 .5اأن ��واع ال�ص ��تعمالت التنظيمية �ص ��من مناطق
التنظي ��م وف ��ق اأح ��كام مخطط ��ات التنظي ��م
المقرره.
 .6اأح ��كام ترخي�س مواقف المركبات و�ص ��روطها
�صمن ال�صتعمالت التنظيمية المختلفة.
 .7اأحكام التق�ص ��يم والف ��راز واإجراءاتها �ص ��من
حدود مناطق التنظيم.
 .8ال�ص ��تعمالت التنظيمي ��ة داخل ح ��دود مناطق
التنظيم و�صروطها.
 .9اأح ��كام التنظيم لمناط ��ق التنظي ��م المختلفة،
بما ي�ص ��مل الحد الأدنى والأعلى للن�ص ��بة الموؤية
للبناء والن�ص ��بة الطابقية وارتف ��اع البناء وعدد
الطوابق ،بالإ�ص ��افة اإلى الرت ��دادات الأمامية
والخلفية والجانبية.
� .10ص ��روط منح الت�ص ��هيالت عل ��ى اأح ��كام البناء
وتخفيف القيود للمخالفات القائمة.
 .11اأحكام و�ص ��روط ترخي�س محطات المحروقات
�صمن حدود المناطق التنظيمية.
 .12اأحكام و�ص ��روط ترخي�س محط ��ات تعبئة الغاز
�صمن حدود المناطق التنظيمية.
 .13اأحكام و�صروط ترخي�س الأبنية العالية.
 .14ر�صوم ترخي�س الأبنية بكافة اأنواعها.
 .15الغرام ��ات المالية التي تفر�س على المخالفات
التنظيمي ��ة الت ��ي تم ��ت خالف ًا لأحكام م�ص ��روع
النظام.
 .16اأحكام و�ص ��روط الأدراج والممرات والم�صاعد
والمداخن وو�صائل الطفاء وخدمات البناء.

مفاهيم جديدة:

المبان ��ي ،حيث تم و�ص ��ع قي ��ود على الأبني ��ة العالية
وعل ��ى الأماكن الم�ص ��موح تنظيمي� � ًا اقامته ��ا فيها،
بالإ�ص ��افة اإل ��ى تعدي ��ل الم ��واد المتعلقة بال�ص ��المة
العامة من حيث بناء الجدران ال�ص ��تنادية وح�ص ��ب
المتطلب ��ات الهند�ص ��ية التي ت�ص ��من �ص ��المة البناء
و�ص ��المة المواطني ��ن ،ولق ��د فر�س النظ ��ام اقامة
حديق ��ة منزلي ��ة عل ��ى م�ص ��احة ن�ص ��ف الرت ��داد
الأمامي على الأقل ،ل�ص ��مان وجود منطقة خ�ص ��راء
ولو بم�ص ��احة قليل ��ة حول المباني ال�ص ��كنية ،وكذلك
اإ�ص ��افة ال�ص ��تعمال التنظيمي فلل اإلى ال�صتعمالت
الموج ��ودة ،ل�ص ��مان توفي ��ر مختل ��ف ال�ص ��تعمالت
التنظيمية في المخططات الهيكلية لحق ًا.
اأما بالن�صبة لمواقف المركبات فتم العمل على زيادة
المواق ��ف المطلوبة في المناطق التجارية والمكاتب
والمناطق ال�ص ��ناعية ،نظر ًا لزيادة عدد المركبات
وللم�ص ��كلة القائمة حالي ًا في ع ��دم توفر مواقف في
الكثير من المباني ولأ�صباب مختلفة.

منهجية العمل:
اأ -خطوات العمل:
•ت�صكيل فريق م�صغر من الإدارة العامة للتنظيم
والتخطي ��ط العمراني والإدارة العامة لل�ص� �وؤون
القانونية مكون من ثالثة خبراء.
•مخاطب ��ة دوائ ��ر التنظي ��م ف ��ي المحافظ ��ات
ونقابة المهند�ص ��ين والبلدي ��ات لتزويد الفريق
الم�ص ��غر بمقترح ��ات التعدي ��الت الناتجة عن
الخب ��رة والممار�ص ��ة للنظام على مدار خم�ص ��ة
ع�صرعام ًا.
•الطالع على الأنظمة لعدد من الدول لال�صتفادة
من تجربتها.
•اإعداد م�صودة اأولى.
•عقد خم�س ور�س عمل واإعداد م�صودة ثانية.
•عر� ��س الم�ص ��ودة الثانية على مجل� ��س التنظيم
الأعلى.
•اإج ��راء تعدي ��الت م ��ن قب ��ل مجل� ��س التنظي ��م
الأعلى.
•رف ��ع النظ ��ام المح ��دث اإل ��ى مجل� ��س ال ��وزراء
للم�صادقة

دوائر التنظيم في
المحافظات
مهند�صو بلديات

دوائر التنظيم في
المحافظات
وزارات

الفريق الم�صغر

مكاتب هند�صية

اإعداد الم�صودة الأولى

بلديات

الفريق الم�صغر

اإجراء تعديالت على الم�صودة
الأولى

م�صتثمرون
وزارة
وزارة

مجل�س التنظيم الأعلى
اإجراء تعديالت

مجل�س الوزراء

الم�صادقة على النظام
المحدث

المنا�ص ��بة للمنطلقات التخطيطي ��ة المطلوبة للواقع
الفل�ص ��طيني من حي ��ث تجاوبه م ��ع الطبوغرافيا اأو
حماية الم ��وروث الطبيعي والثقاف ��ي وتوفير مناطق
م�ص ��تقرة وذات خ�صو�ص ��ية وتوفي ��ر خيارات �ص ��كن
متعددة وحركة من�صجمة وف�صاءات.
ولك ��ن ل بد م ��ن التاأكيد على اأن العب ��رة في التنفيذ
واللت ��زام بالنظ ��ام ،وب�ص ��كل خا� ��س ف ��ي الواق ��ع
الفل�ص ��طيني ال ��ذي يعان ��ي الكثي ��ر م ��ن المحددات
والمعوق ��ات والتناق�ص ��ات ،مم ��ا يرت ��ب دور ًا اأكب ��ر
وم�ص� �وؤو ًل من قبل الهيئات المحلي ��ة لاللتزام به من
جهة ،وتعاون ًا من المواطنين من جهة اأخرى.

دوائر التنظيم في
المحافظات

البلديات

عر�س على
الجهات
المختلفة

الم�صتثمرون في قطاع
البناء

ب  -التوا�صل المجتمعي

ت ��م من خ ��الل النظام المعدل معالج ��ة الرتفاع في واأخي ��ر ًا ل �ص ��ك اأن ه ��ذا النظ ��ام يوف ��ر الأر�ص ��ية
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نقابة المهند�صين /
مكاتب اإ�صت�صارية

الوزارات المعنية

نقابة المهند�صين
والمكاتب هند�صية

توجهات وعالقات

الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني

م ��ع تزايد ع ��دد الهيئات المحلي ��ة العاملة عل ��ى تح�صير خطط تنموي ��ة ا�صتراتيجية
لمجتمعاته ��ا المحلي ��ة ح�صب ورقة ال�صيا�صات والدلي ��ل الخا�س بالتخطيط التنموي
ال�صتراتيج ��ي للم ��دن والبل ��دات الفل�صطينية ,وبدع ��م من �صندوق تطوي ��ر واإقرا�س
البلدي ��ات واإ�ص ��راف وزارة الحك ��م المحل ��ي ,وجب على ال ��وزارة ممثلة ب ��الإدارة العامة
للتخطي ��ط والتنظي ��م العمران ��ي ت�صلي ��ط ال�صوء عل ��ى ال�صوابط التي ت ��م تطويرها,
لتحديد واقعية البرامج والم�صاريع الناتجة عن عملية التخطيط والخا�صة بالهيئة
المحلية ,وذلك ل�صمان واقعية وجدوى تنفيذها.
وح�ص ��ب ورق ��ة ال�صيا�ص ��ات ودلي ��ل التخطي ��ط التنم ��وي
ال�ص ��تراتيجي ،ف� �اإن ه ��ذه ال�ص ��وابط مجتمع� � ًة ت�ص ��اهم
ف ��ي �ص ��مان اأهمية وواقعي ��ة و/اأو جدوى الم�ص ��اريع ذات
الأولوية الت ��ي ُتحدِّ دُها الخطط التنموية للمدن والبلدات
الفل�ص ��طينية ،حي ��ث يمك ��ن ت�ص ��نيف �ص ��وابط تحدي ��د
البرام ��ج والم�ص ��اريع التنموية اإلى ثالث اأنواع نلخ�ص ��ها
بالآتي:

� .1صوابط متعلقة بمنهجية التخطيط
التنموي
تلك ال�صوابط نجملها في هذه النقاط:
•يت ��م اأو ًل اإجراء تحليل لأ�ص ��حاب العالق ��ة ،لتحديد
الجهات التي �صت�صارك في عملية التخطيط التنموي؛
وذلك ل�صمان �صالمة تمثيل مختلف فئات وقطاعات
المجتمع المحلي.
•بعد ذلك تقوم مجموعات عمل قطاعية م�ص ��كلة من
ممثل ��ي المجتمع المحل ��ي وموظفي الهيئ ��ة المحلية
بدرا�ص ��ة واق ��ع المج ��الت التنموي ��ة المختلف ��ة ف ��ي
التجم ��ع ال�ص ��كاني؛ بحيث يت ��م تحديد نق ��اط القوة
وال�ص ��عف والفر� ��س والتحدي ��ات ف ��ي كل مجال من

المجالت التنموية مثل ال�صحة والتعليم والقت�صاد
المحلي ...الخ.
•يتم عر�س مخرجات درا�صة واقع المجالت التنموية
في ور�صة عمل مو�صعة ت�صارك فيها مجموعة مو�صعة
م ��ن ممثلي المجتم ��ع المحل ��ي والمواطني ��ن ،وبنا ًء
على نتائج درا�ص ��ة الواقع يقوم الم�ص ��اركون في هذه
الور�ص ��ة بتحديد الروؤية والأولويات التنموية للتجمع
ال�ص ��كاني والتوافق عليها من قبل الم�صاركين .علم ًا
باأن ذلك يتم داخل الور�صة باأ�صلوب ي�صمن م�صاركة
الجميع.
•بعد التوافق على الأولويات التنموية ،تتم درا�صة هذه
الأولويات ب�صكل اأعمق من قبل لجان عمل متخ�ص�صة
(لجان الأولويات المجتمعية) لتحليل جذور الق�صايا
ذات الأولوي ��ة وو�ص ��ع الأهداف التنموية وموؤ�ص ��رات
قيا�س مدى تحقيق هذه الأهداف.
•بعد تحديد الأهداف والموؤ�صرات ،تقوم لجان العمل
المتخ�ص�ص ��ة بتحدي ��د اأه ��م البرام ��ج والم�ص ��اريع
واأكثره ��ا واقعي ��ة ،والق ��ادرة على تحقي ��ق الأهداف
التنموي ��ة م ��ن خ ��الل ُقد َر ِته ��ا عل ��ى تغيي ��ر قي ��م
الموؤ�ص ��رات ،كل ذل ��ك بالتن�ص ��يق مع ممث ��ل مديرية
الحكم المحلي واإطالع مديريات الوزارات القطاعية
في المحافظة .ول�صمان تحديد البرامج والم�صاريع
الأه ��م والأكثر واقعية ف� �اإن الدليل يزود لجان العمل

المتخ�ص�ص ��ة بمعايي ��ر اختيار البرامج والم�ص ��اريع
الأن�ص ��ب والتي بالإمكان تنفيذها خالل ُعمر الخطة
التنموية؛ ومن هذه المعايير:
•درجة ارتباط البرنامج اأو الم�صروع بالأهداف.
•عدد الأولويات اأو الق�صايا التنموية التي يعالجها
البرنامج اأو الم�صروع.
•توفر الم ��وارد المالي ��ة ،وعلى الأخ� ��س للبرامج
والم�ص ��اريع الت ��ي �ص ��تمولها الهيئ ��ة المحلية من
موازنتها الإنمائية.
• توف ��ر الم ��وارد الب�ص ��رية والمه ��ارات لتنفي ��ذ
البرنامج اأو الم�صروع.
•وج ��ود عوائ ��ق قانوني ��ة ق ��د تح ��ول دون تنفي ��ذ
البرنامج اأو الم�صروع.
•وج ��ود عوائ ��ق �صيا�ص ��ية ق ��د تح ��ول دون تنفي ��ذ
البرنامج اأو الم�صروع.
وبال�صتناد اإلى هذه المعايير فاإنه يتم اإ�صقاط بع�س
البرامج والم�صاريع المقترحة لعدم واقعيتها وترتيب
باقي البرامج والم�صاريع من الأهم اإلى الأقل اأهمية؛
على اأن ل يزيد عدد البرامج والم�صاريع المخ�ص�صة
ل ��كل هدف ع ��ن ثالثة وذل ��ك ل�ص ��مان التركيز على
البرام ��ج والم�ص ��اريع الأه ��م والأكث ��ر واقعي ��ة والتي
بالإمكان تنفيذها خالل عمر الخطة.
•بع ��د تحديد البرامج والم�ص ��اريع ،تقوم لجان العمل
المتخ�ص�ص ��ة بتو�ص ��يف كل برنامج اأو م�ص ��روع من
خ ��الل نموذج ُمع ��د خ�صي�ص� � ًا لذلك؛ بحي ��ث يبين
التو�صيف ُم َركبات (عنا�صر) البرنامج اأو الم�صروع
والتكالي ��ف المتوقع ��ة لتنفي ��ذه والجه ��ة المر�ص ��حة
لتنفيذه ،وف ��ي حال كانت الجهة المر�ص ��حة لتنفيذه
هي الهيئة المحلية يتم تحديد الق�ص ��م الذي �صيتولى
التنفي ��ذ اأو الإ�ص ��راف عل ��ى التنفيذ وبن ��د الموازنة
ال ��ذي �ص ��يتم اإدراج قيم ��ة الم�ص ��روع في ��ه؛ كل ذلك
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بالتن�ص ��يق مع الأق�ص ��ام المعنية في الهيئة المحلية ،كما
يبين التو�ص ��يف مكان تنفيذ البرنامج اأو الم�ص ��روع على
المخط ��ط الهيكل ��ي ول ��و ب�ص ��كل مبدئ ��ي ،ويبي ��ن كذلك
الفئات الم�ص ��تفيدة من البرنامج اأو الم�صروع والمعوقات
المحتمل ��ة لتنفي ��ذه واآلي ��ات التغل ��ب عليه ��ا .التو�ص ��يف
ف ��ي ه ��ذه المرحلة من عملي ��ة التخطيط كفي ��ل باإعطاء
�صورة اأو�ص ��ح عن البرنامج اأو الم�صروع وفر�صة لإجراء
تعديالت عليه حيث يلزم ليكون اأكثر واقعية.
•بعد ذل ��ك ،تُعر�س اأو�ص ��اف البرامج اأو الم�ص ��اريع على
مجموعات عمل مو�صعة ذات خلفيات مهنية متخ�ص�صة
من ممثلي المجتمع المحلي والوزارات القطاعية بهدف
مراجعته ��ا ،ويك ��ون ذلك م ��ن خالل ور�ص ��ة عم ��ل ُيو َّزع
فيه ��ا الم�ص ��اركون عل ��ى اأ�ص ��ا�س تخ�ص�ص ��اتهم وطبيعة
عمله ��م واهتماماته ��م المهني ��ة .وتعط ��ي المراجعة من
قبل مجموعات العمل المو�ص ��عة في هذه المرحلة فر�صة
اإ�ص ��افية لتدقيق البرام ��ج والم�ص ��اريع المقترحة؛ حيث
يمكن لهذه المجموعات اإج ��راء تعديالت عليها اأو اإلغاء
بع�صها اأو حتى اقتراح برامج جديدة قد تكون اأكثر اأهمية
يتم التوافق عليها من قبل المجموعة المو�صعة ،علم ًا باأن
كل مجموع ��ة تعر�س م�ص ��اريعها اأمام كافة الم�ص ��اركين
في الور�ص ��ة للتوافق عليها ب�ص ��كل نهائي وت�ص ��جيل بع�س
المالحظات حولها.
•بالتزام ��ن م ��ع كل ما �ص ��بق ،ف� �اإن الهيئ ��ة المحلية تقوم
باجراء تقييم لقدراتها المالية والموؤ�ص�ص ��اتية من خالل
لجنة متخ�ص�ص ��ة بحي ��ث تكون مخرجات ه ��ذا التقييم
مدخ ًال لمجموعات العمل المتخ�ص�ص ��ة وذلك ل�ص ��مان
الطالع على الموارد المتاحة فعلي ًا لدى الهيئة المحلية.
ويتبين مما �صبق ،اأن كل م�صروع اأو برنامج مقترح �صمن
الخطة ،يعمل على تحقيق هدف اأو اأهداف تنموية تعالج
اأولوي ��ة اأو ق�ص ��ية تنموي ��ة ُمتوافق عليها من قب ��ل الهيئة
المحلية وممثلي المجتمع المحلي والمواطنين ،واأن هذا
الم�صروع تم اقتراحه واختياره من قبل متخ�ص�صين من
ممثل ��ي المجتمع المحل ��ي والهيئة المحلي ��ة وفق معايير
محددة وتمت مراجعته في اأكثر من محطة خالل عملية

التخطي ��ط ،وتم التوافق عليه من قبل مجموعة مو�ص ��عة
من ممثل ��ي المجتمع المحلي من ذوي الخلفيات المهنية
المتخ�ص�ص ��ة والمواطني ��ن ،وكل ذل ��ك بالتن�ص ��يق م ��ع
مديرية الحكم المحلي وممثل ��ي الوزارات القطاعية في
المحافظة.

� .2صوابط متعلقة بم�صادقة الخطط
التنموية
النق ��اط الآتي ��ة تلخ�س اأهم ال�ص ��وابط المتعلقة بم�ص ��ادقة
الخط ��ط التنموي ��ة ،وه ��ي �ص ��وابط لتوكي ��د ج ��ودة الخط ��ة
ول�ص ��مان معقولية وواقعية البرامج والم�ص ��اريع التي �صتتولى
الهيئ ��ة المحلي ��ة تنفيذها خالل عمر الخط ��ة .علم ًا باأن هذه
ال�ص ��وابط تقع �ص ��من مهام التوجيه والتقييم التي تمار�صها
دوائ ��ر التخطي ��ط والتنظي ��م العمراني ف ��ي المديريات على
عملي ��ات ومخرجات التخطي ��ط التنموي ال�ص ��تراتيجي التي
تنفذها الهيئات المحلية ،مع �صرورة مالحظة اأن العديد من
هذه ال�ص ��وابط تُما َر�س خالل مرحل ��ة التخطيط ولي�س فقط
بعد الإنتهاء من تح�صير وثيقة الخطة .وال�صوابط هي:

الروؤية والق�ص ��ايا والأهداف والم�صاريع التنموية ،واأي�ص ًا
�ص ��رورة وجود ترتيب زمن ��ي منطقي لتنفيذ الم�ص ��اريع
وتقدي ��رات معقول ��ة للتكالي ��ف وعدم وج ��ود تناق�س مع
التوجه ��ات اأو الخطط القطاعية على الم�ص ��توى الوطني
اأو الإقليمي.
•�ص ��رورة اأن ل تتجاوز تكاليف البرامج والم�ص ��اريع التي
�ص ��تنفذها الهيئة المحلية من خ ��الل موازنتها الإنمائية
ال�ص ��نوية عن ن�ص ��بة معينة يتم تحديدها بح�ص ��ب حجم
واإمكانات الهيئة المحلية لآخر ثالث �صنوات؛ وذلك على
امتداد �صنوات الخطة.
•�ص ��رورة اإج ��راء درا�ص ��ات ج ��دوى اأولي ��ة (اأو درا�ص ��ات
تف�ص ��يلية اأولية) واإرفاقها ف ��ي مالحق مع الخطة وذلك
في حال تجاوزت قيمة تغطية اأي م�ص ��روع منفرد �صينفذ
ب�ص ��كل كلي اأو جزئي من خالل الموازنة الإنمائية للهيئة
المحلية عن ( )500األف دولر.

� .3صوابط متعلقة بالتح�صير لتنفيذ
البرامج والم�صاريع التنموية

•�ص ��رورة تما�ص ��ي منهجية التخطيط الت ��ي تتبعها الهيئة النق ��اط الآتي ��ة تلخ�س اأهم ال�ص ��وابط المتعلقة بالتح�ص ��ير
المحلية مع تلك التي يعر�صها الدليل الإر�صادي الخا�س لتنفيذ البرامج والم�صاريع التنموية:
بالتخطي ��ط التنم ��وي ال�ص ��تراتيجي للم ��دن والبل ��دات
•تقوم الهيئة المحلية بتح�ص ��ير خطط تنفيذ �ص ��نوية من
الفل�صطينية.
الخطة التنموية الرباعية.
•�صرورة �صالمة الم�ص ��اركة المجتمعية من حيث �صمولية
•تق ��وم الهيئ ��ة المحلية ب� �اإدراج الم�ص ��اريع التي �ص ��تتولى
التمثيل وفاعلية الم�صاركة.
عام ما �ص ��من بنود الموازنة الخا�صة بذلك
تنفيذها في ٍ
•�ص ��رورة التراب ��ط بي ��ن مخرج ��ات التخطي ��ط التنموي
العام.
ال�صتراتيجي والمخطط الهيكلي.
•يق ��وم مجل�س الهيئة المحلي ��ة باإقرار الموازنة ال�ص ��نوية
•�صرورة �صالمة اللغة ،بحيث تكون اللغة وا�صحة.
تمهيد ًا لرفعها للوزارة.
•�صرورة �صالمة هيكل وثيقة الخطة ،بحيث تحتوي وثيقة
•تق ��وم الأق�ص ��ام المعنية ف ��ي الهيئ ��ة المحلية بت�ص ��مين
الخطة على الأجزاء ال ُمفتر�س اأن تحتويها بح�ص ��ب دليل
البرامج والم�ص ��اريع التنموية التي �صتنفذها اأو �صت�صرف
التخطي ��ط؛ وذل ��ك لتوحي ��د �ص ��كل وثائق الخط ��ط التي
على تنفيذها �ص ��من خطط عملها ال�ص ��نوية ،ويتم ذلك
تعدها الهيئات المحلية.
في كل عام وعلى امتداد �صنوات الخطة.
•�صرورة �صالمة الم�صمون؛ بحيث يكون هنالك تناغم بين
•يق ��وم مجل� ��س الهيئ ��ة المحلية باإق ��رار خط ��ط التنفيذ
ال�صنوية لالأق�صام.
•تقوم الأق�ص ��ام بتح�ص ��ير درا�ص ��ات الجدوى ومقترحات
البرام ��ج والم�ص ��اريع واأي درا�ص ��ات تف�ص ��يلية مطل ��وب
تح�صيرها تمهيد ًا للتنفيذ.
يت�صح من هذه ال�صوابط اأن البرامج والم�صاريع التي �صتتولى
الهيئ ��ة المحلية تنفيذها يتم اإدراجها �ص ��من بن ��ود الموازنة
ب�صكل �ص ��نوي ح�صب الأ�ص ��ول واأنها تُدرج اأي�ص ًا �صمن خطط
التنفيذ ال�ص ��نوية لالأق�صام المعنية واأنه يتم تح�صير درا�صات
ج ��دوى اأو م ��ا قد يل ��زم من درا�ص ��ات تف�ص ��يلية قب ��ل البدء
بالتنفيذ.
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تب ��رز اأهمية �ص ��م الهيئ ��ات المحلية في اإيج ��اد هيئات الحق ��وق واللتزام ��ات والديون وت�ص ��كين الموظفين
محلية قادرة على تحقيق التنمية الم�صتدامة وتعمل على والحقوق المكت�صبة والمرجعية القانونية والتخطيط
تقديم اأف�ص ��ل الخدمات بكفاءة وفاعلية ،بحيث ت�صبح والم�صاريع على النحو التالي:
اأكث ��ر ق ��درة وكفاءة عل ��ى القي ��ام بم�ص� �وؤولياتها ،وذلك  .1ن�ص ��ت الم ��ادة ( ) 2، 1م ��ن النظ ��ام عل ��ى
بتخفي�س عدد الهيئات المحلية اإلى الحد الأن�ص ��ب وفق
التعريفات والهدف الأ�صا�ص ��ي من عملية ال�صم
معايير وا�صحة ومعتمدة ،مما يوؤدي اإلى ا�صتخدام الهيئة
للهيئات المحلية والذي يتمثل بتنظيم اإجراءات
المحلي ��ة لموارده ��ا وبال�ص ��ورة الأمثل ،واإل ��ى تمكينها
عملية �صم الهيئات المحلية.
من القي ��ام بواجباتها ووظائفها بكف ��اءة عالية ،وتعزيز  .2ت�صمن النظام اإجراءات ال�صم الإدارية والمالية
قدراتها وتطويرها وتمكينها من توريد وجباية اليرادات
والقانونية والتي نجملها بالآتي:
بفاعلي ��ة ،وتحقيق التنمي ��ة الجتماعية والقت�ص ��ادية،
•ن�ص ��ت الم ��ادة ( )4، 3عل ��ى وج ��وب ح ��ل
وتقدي ��م الخدمات بكفاءة وفاعلي ��ة ،وتحقيق التخطيط
الهيئات المحلية الم�ص ��تهدفة بعملية ال�صم،
بحيث تن�ص ��م تلقائي ًا في هيئة محلية واحدة
المتكامل والحفاظ على البيئة الح�صرية الآمنة.
جديدة.
ويعتبر العدد الكبير للهيئات المحلية الذي نتج لأ�ص ��باب
•�ص ��كل الهيئ ��ة الجدي ��دة :ت�ص ��من النظ ��ام
متع ��ددة ،من اأهم الم�ص ��اكل التي توؤثر �ص ��لب ًا على كفاح
بن�س المادة (� )6، 5ص ��كل الهيئة الجديدة
الحك ��م المحل ��ي وجوه ��ره ،حي ��ث اأدى ذلك اإل ��ى نتائج
ومنحه ��ا �صخ�ص ��ية اعتباري ��ة م�ص ��تقلة من
�ص ��لبية على عمل الهيئات المحلية واإلى ا�صتنزاف مالي
النواح ��ي الإدراي ��ة والمالي ��ة والتنظيمي ��ة،
كبير لديها ،وبالتالي فال بد من اللجوء اإلى �صم الهيئات
بحيث تو�ص ��ف بلفظ البلدية ال�صامة وتتولى
المحلي ��ة لمعالجة هذه ال�ص ��كاليات ،مما دع ��ا الوزارة
الوزارة ت�صميتها وت�صنيفها ح�صب الأ�صول.
اإل ��ى الهتمام با�ص ��الح قط ��اع الحكم المحل ��ي واإعادة  .3كما ح ��ددت الم ��ادة ( )8الإج ��راءات الإدارية
هيكليت ��ه ،فتبنت الوزارة خطة ل�ص ��م الهيئات المحلية،
والمالي ��ة وال�ص ��وابط الواج ��ب التقي ��د به ��ا،
والجهات الم�ص ��رفة عل ��ى عملية ال�ص ��م ،حيث
وا�صعة �صيا�صة لل�صم وا�صتراتيجية وخطة عمل لتحقيق
ي�ص ��كل الوزي ��ر لجنة اأو جه ��ة مخت�ص ��ة للقيام
هذه الغاية وفق ًا لمبادئ قانونية وتنظيمية ومالية وفنية
بمهام اأهمها:
وتنفيذية.
•تحديد المركز المالي لكل هيئة من الهيئات
وتم ال�ص ��تناد للت�ص ��ريع الفل�ص ��طيني الذي ينظم عملية
المن�صمة.
ال�ص ��م ،حي ��ث ورد ف ��ي قان ��ون الهيئات المحلي ��ة بن�س
• اإج ��راءات التخمين ��ات الالزم ��ة ووج ��وب
الم ��ادة  4فق ��رة  2على اأنه ( بم ��ا ل يتعار�س مع اأحكام
التقي ��د بجمي ��ع المعايي ��ر وال�ص ��وابط
هذا القانون اأو الم�ص ��لحة العامة يكون اإحداث اأو الغاء
المحا�ص ��بية لعملي ��ات التخمي ��ن والتقي ��د
اأو �ص ��م اأو ف�ص ��ل اأية هيئة محلية اأو تجمعات �صكانية اأو
بالأمور وال�صوابط الوارد بن�س المادة ()8
اأجزاء منها اأو ت�صكيل هيئة محلية لها ،بقرار من مجل�س
عند اإجراء التخمين.
الوزراء بناء على تن�ص ��يب من الوزير ) ،وبالتالي فال بد  .4و�ص ��ح النظ ��ام الآث ��ار القانوني ��ة المترتبة على
من �صدور نظام عن مجل�س الوزراء ي�صع الأ�ص�س العامة
عملي ��ة ال�ص ��م خا�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بالحق ��وق
واللتزام ��ات والموظفي ��ن والمواطني ��ن عل ��ى
ل�صيا�ص ��ة �صم الهيئات المحلية ،فلذلك تم اقتراح نظام
النحو التالي:
�صم الهيئات المحلية
•ن�ص ��ت المادة ( )9من النظ ��ام على انتقال
ويعتب ��ر اله ��دف الأ�صا�ص ��ي لو�ص ��ع النظ ��ام ه ��و ترتيب
جميع الحقوق والتزام ��ات الهيئات المحلية
اإج ��راءات عملية �ص ��م الهيئ ��ات المحلية م ��ن النواحي
اإلى البلدية ال�ص ��امة بما في ذلك ح�ص ��ابات
الإداري ��ة والمالي ��ة وا�ص ��تحداث بلدي ��ة �ص ��امة جديدة،
البن ��وك وجمي ��ع ال�ص ��الحيات المرتبط ��ة
لت�ص ��يير اأعمالها لفترة انتقالية �ص ��من �ص ��وابط واأ�ص�س
با�صم البلدية ال�صامة والتزامات الع�صويات
ومعايي ��ر مح ��ددة بالنظ ��ام ،حي ��ث نظم ��ت ن�ص ��و�س
وال�ص ��تراكات ،ونقل ملكية م�ص ��اريع مجل�س
النظ ��ام الإج ��راءات الإداري ��ة والمالي ��ة واآلي ��ة انتق ��ال
الخدمات الم�ص ��ترك التي كانت قد ارتبطت

املحامي عدنان جفال

مدير عام الإدارة العامة لل�صوؤون القانونية

.5
.6

.7
.8

به كل من الهيئات المحلية المن�صمة.
• ن�صت المادة ( )10على اللتزامات والدعاءات
بعد عملية ال�ص ��م والآث ��ار القانوني ��ة المترتبة،
والعقوب ��ات المق ��ررة بموجب قان ��ون العقوبات
رقم ( )12ل�صنة  1960واأية ت�صريعات اأخرى.
•ن�صت المادة ( )13على اآلية تنظيم التعامل مع
الموظفين بعد عملية ال�صم.
•كفل ��ت الم ��ادة ( )14م ��ن النظ ��ام الحق ��وق
المكت�صبة للمواطنين قبل عملية ال�صم.
حدد النظام بن�س المادة ( )12،11الأمور المالية
للبلدية ال�صامة من حيث اأيولة الأمالك والديون.
تناول النظام في ن�صو�صه ولية المجال�س المن�صمة
بعد عملي ��ة ال�ص ��م ومرجعيته القانونية بن�ص ��و�س
الم ��واد ( ،)7 ،15 ،16،17،18حيث يدار المجل�س
المن�صم من قبل الهيئات المحلية المن�صمة ،والتي
اأكد النظام على وجوب ا�صتمراريتها في العمل اإلى
اأن يتم ال�ص ��هار عن البلدية ال�ص ��امة ،ثم تدار من
قبل اللجن ��ة الإدارية النتقالية الموؤقتة الخا�ص ��عة
لإ�ص ��راف ال ��وزارة اإل ��ى حي ��ن اإج ��راء النتخاب ��ات
المحلية .
ت�ص ��من النظام بن�صو�س المواد ( )20،19الحدود
التنظيمية للهيئات المحلية المن�ص ��مة والم�ص ��اريع
التنموية لمنطقة ال�صم واأماكن تنفيذها.
ن�ص ��ت المادة ( )21على اإعفاء البلديات ال�ص ��امة
من الر�ص ��وم بتن�صيب من الوزير وبقرار من مجل�س
ال ��وزراء ،م ��ن اأجل ت�ص ��جيع الهيئ ��ات المحلية على
الن�صمام.
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اأهميتها وا�صتراتيجيتها
“حك ��م محلي ر�ص ��يد قادر عل ��ى تحقيق تنمية م�ص ��تدامة
بم�صاركة مجتمعية فاعلة”

المجال�س الم�ص ��تركة عبارة عن اإطار موؤ�ص�صي رائد
يه ��دف اإلى دع ��م العملية التنموي ��ة والتخطيط على
الم�ص ��توين الإقليمي والمحلي ،وتقديم خدمات اأكثر
فعالية واإنتاجية واأقل كلفة ودعم عملية دمج الهيئات
المحلي ��ة ،وتقوي ��ة التع ��اون والتن�ص ��يق داخ ��ل قطاع
الحكم المحلي بما يح�صن عمل وكفاءة هذا القطاع،
اإ�ص ��افة اإلى تنفيذ الم�صاريع الم�صتركة بين الهيئات
المحلي ��ة ،ودعم قدرات الهيئات المحلية ال�ص ��عيفة
وال�صغيرة في التخطيط وتنفيذ الم�صاريع.
بداأ ت�صكيل مجال�س الخدمات الم�صتركة ا�صتناد ًا اإلى
الم ��ادة  15من قانون الهيئات المحلية ل�ص ��نة 1997
مري عام جمال�س اخلدمات امل�صرتكة
باإن�ص ��اء مجال�س م�صتركة لغاية تقديم خدمة واحدة
اأو اأكث ��ر مثل النفايات ال�ص ��لبة والمي ��اه والتخطيط هذه المجالت.
والتطوي ��ر ،حيث تم اإقامة  86مجل�ص� � ًا م�ص ��ترك ًا تم اأخي ��ر ًا تم ��ت اإقامة مجال�س م�ص ��تركة لغاي ��ة الدمج
ت�صنيفها اإلى:
وقد تم ا�ص ��تحداث اأربع بلديات جديدة ا�صتناد ًا اإلى
مجال� ��س م�ص ��تركة قائمة �ص ��كلت اإطار ًا ت ��م تحويله
•مجال�س م�صتركة للتخطيط والتطوير.
اإل ��ى بلديات جديدة ،والتي وطدت العمل الم�ص ��ترك
•مجال�س م�صتركة لإدارة النفايات ال�صلبة.
والتعاون بين الهيئات المحلية المندمجة.
•مجال�س م�صتركة للمياه وال�صرف ال�صحي.
•مجل�س م�صترك لتكنولوجيا المعلومات.
وبنا ًء على التجربة المكت�ص ��بة تم و�صع ا�صتراتيجية
•مجال�س اأقيمت لغايات الدمج.
جديدة هدفت اإلى:
م.وليد احلاليقة

المجال� ��س الم�ص ��تركة للتخطيط والتطوير �ص ��مت
ب�ص ��كل عام الهيئات المحلية ال�ص ��غيرة وال�ص ��عيفة
مثل لجان الم�ص ��اريع والمجال� ��س القروية والبلديات
ال�ص ��غيرة ،وقد �ص ��كلت العديد من ه ��ذه المجال�س
نجاح� � ًا في عملية التنمية واإدارة الم�ص ��اريع وتقديم
الخدمات الم�ص ��تركة في العديد م ��ن المناطق .اأما
مجال� ��س النفاي ��ات ال�ص ��لبة فق ��د �ص ��ملت مجال�س
خدمات �ص ��غيرة ت�ص ��م عدد ًا من الهيئ ��ات المحلية
ال�صغيرة لتقديم الخدمة ب�ص ��كل م�صترك ومجال�س
خدمات م�ص ��تركة على م�ص ��توى المحافظات ت�ص ��مل
جمي ��ع الهيئ ��ات المحلية تقوم العدي ��د منها بتقديم
خدمات اإدارة النفايات ال�صلبة ب�صكل ناجح وفعال.
كذلك فاإن المجال�س الأخرى قد �صكلت اإطار ًا لإقامة
البنية التحتية وتقديم الخدمات في المياه وال�صرف
ال�ص ��حي وتكنولوجي ��ا المعلوم ��ات ب�ص ��كل ي�ص ��من
تحقيق �صيا�ص ��ات ال�ص ��لطة الوطنية الفل�صطينية في
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•تقلي ��ل ع ��دد المجال�س الم�ص ��تركة ودعم عملية
دمج الهيئات المحلية.
•دعم قدرات الإدارة العامة للمجال�س الم�صتركة
لتمكينها من اأداء دورها.
•دعم قدرات المجال�س الم�صتركة.
•تح�ص ��ين التع ��اون والتكام ��ل بي ��ن المجال� ��س
الم�صتركة.
وبن ��ا ًء عل ��ى ه ��ذه ال�ص ��تراتيجية ف� �اإن المجال� ��س
الم�ص ��تركة �ص ��تكون ركي ��زة هام ��ة لدم ��ج الهيئ ��ات
المحلية و�ص ��يتم تقليل عددها من خ ��الل دمجها اأو
اإلغاء غير المنا�ص ��ب منها ،اأو دمج الهيئات المحلية
الم�ص ��كلة لها اإلى اأقل عدد ممكن ،كما �صيتم القيام
بن�ص ��اطات وتدخ ��الت عدي ��دة لتحقي ��ق اأهدافه ��ا
والو�ص ��ول اأخير ًا اإلى مجال�س م�ص ��تركة على م�صتوى
المحافظ ��ات تقدم جميع الخدمات الم�ص ��تركة التي
تقت�صيها الم�صلحة العامة.

نيابة عن دولة رئي�س مجل�س الوزراء د� .ص ��الم فيا�س افتتح
د .خال ��د فهد القوا�ص ��مي وزي ��ر الحكم المحلي ور�ص ��ة عمل
الطاولة الم�ص ��تديرة الثاني ��ة التي عقدتها موؤ�ص�ص ��ة CHF
الدولي ��ة بال�ص ��راكة م ��ع وزارة الحكم المحل ��ي وبتمويل من
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية � USAIDص ��من برنامج
ال�ص ��الح الديمقراط ��ي المحل ��ي «توا�ص ��ل» اأي ��ام 24 -23
ت�ص ��رين الثاني  2010بح�صور وم�ص ��اركة فاعلة لممثلين عن
كافة �ص ��ركاء برنامج توا�ص ��ل من الهيئات المحلية ،اإ�صافة
لممثلين عن �ص ��ندوق تطوير واقرا�س البلديات ،وممثل عن
مكتب المحافظين لدى مكتب الرئي�س محمود عبا�س وممثل
محافظ اأريحا.
وخالل كلمته ذكر د .قوا�صمي اأن الحكومة ما�صية في تطبيق
ا�ص ��تراتيجيتها الوطنية في مجال الحكم المحلي والإداري،
بم ��ا يع ��زز م�ص ��اعي اإقامة الدول ��ة الفل�ص ��طينية الم�ص ��تقلة
عبر اإف�ص ��اح المجال لم�ص ��اركة المواطن في مناق�ص ��ة توفير
الخدمات الممي ��زة ،ويعزز من مبداأ الالمركزية في الحكم
الر�ص ��يد ،ويحقق الرقابة الذاتية الم�صوؤولة ،كما اأعرب عن
اعتزازه بالم�ص ��توى الجي ��د لأداء الهيئ ��ات المحلية ،والذي
يعتبر الأف�ص ��ل اإقليمي ًا من حيث ديمقراطية الإدارة واتخاذ
القرار .و ثمن ال�ص ��راكة ال�صتراتيجية القائمة ما بين وزارة
الحك ��م المحل ��ي وموؤ�ص�ص ��ة  CHFالدولي ��ة وكذل ��ك جهود
ودع ��م الوكال ��ة الأمريكي ��ة للتنمية الدولي ��ة (.) USAID
من جهته اأ�ص ��اد القن�صل الأميريكي العام دانيال روبن�صتين
بالجه ��ود الت ��ي بذلها قط ��اع الحك ��م المحلي الفل�ص ��طيني،
وقال :كمواطن اأمريكي اأ�ص ��عر بالفخر بم�صتوى ديمقراطية
الإدارة المحلي ��ة ف ��ي فل�ص ��طين ،مم ��ا يجعلها اأكث ��ر تقدم ًا
مقارن ��ة م ��ع مثيالتها اقليمي� � ًا ،كما اأن ذلك ع ��زز من قيمة
وم�ص ��توى الخدم ��ات المقدم ��ة للجمهور ،واعتبر روب�ص ��تين
اأن الحك ��م المحل ��ي بمثاب ��ة حجر الأ�ص ��ا�س لقام ��ة الدولة
الفل�ص ��طينية ،واإن م�ص ��اركة المواطني ��ن ف ��ي النتخاب ��ات
والتر�ص ��ح لالنتخاب ��ات ،ه ��و الأ�ص ��ا�س لت�ص ��جيع المواط ��ن
للم�ص ��اركة ف ��ي �ص ��ناعة الق ��رار ال�صيا�ص ��ي ،واأ�ص ��اد بروؤية
وا�ص ��تراتجية د� .ص ��الم فيا� ��س وحكومت ��ه ،و�ص ��عيها ف ��ي
تعزي ��ز الالمركزي ��ة وا�ص ��اعة الحكم الر�ص ��يد ،داعي� � ًا اإلى
المزيد من الم�ص ��اركة ال�ص ��عبية في الحي ��اة الديمقراطية.
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اأدوار وم�صوؤوليات الهيئات المحلية
من جانبه ثمن مارك هارفي رئي�س الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية اأهمية عق ��د مثل هذه اللقاءات التي
تجمع ممثلين عن ال�ص ��ركاء في ه ��ذا القطاع الهام،
موؤك ��د ًا عل ��ى اأهمي ��ة الم�ص ��اركة المجتمعي ��ة في كل
اأعمال موؤ�ص�ص ��ات القط ��اع وما ي� �وؤدي اليه ذلك من
قرارات اأكثر فاعلية �ص ��واء ف ��ي تحديد الحتياجات
والأولويات واتخاذ القرارات.
م ��ن جهتها اأك ��دت لنا اأبو حجلة مدير عام موؤ�ص�ص ��ة
 CHFالدولية  /ال�صفة الغربية وغزة على مدى
ا�ص ��هامات برنامج توا�ص ��ل في قطاع الحكم المحلي
هبة التيجاين
من�صقة ن�صاطات برنامج التوا�صل يف احلكم املحلي
وعل ��ى الآلية والمنهجي ��ة التي اتبعه ��ا البرنامج من
()LDP/CHF
حيث الم�ص ��اركة الفاعلة مع الهيئات المحلية ووزارة
الحك ��م المحل ��ي .ورغ ��م الإنج ��ازات الكبي ��رة التي
اأما عن خطة الوزارة ال�ص ��تراتيجية للخم�س �صنوات
تحقق ��ت في قط ��اع الحكم المحلي خالل ال�ص ��نوات
القادمة فقد قام با�صتعرا�ص ��ها م .مازن غنيم وكيل
ال�صابقة فاإن هناك الكثير مما يتوجب عمله لتحقيق
وزارة الحك ��م المحلي والتي جاءت نتاج وثمرة جهد
روؤية القطاع.
متوا�ص ��ل بذل ��ه طاقم موظف ��ي ال ��وزارة ،وقد لقت
ا�صتح�صان الم�صاركين في ور�صة العمل.
وعل ��ى م ��دار يومي ��ن كاملي ��ن ق ��ام الم�ص ��اركون في

الور�ص ��ة بنقا�س اأربع اأوراق عمل متخ�ص�ص ��ة �صمن
المحاور الرئي�ص ��ة التي وردت في روؤية قطاع الحكم
المحلي ووزارة الحكم المحلي وهي:
• الالمركزي ��ة في قطاع الحكم المحلي وقد اأعد
ورقتها وقدمها عبد الكريم �صدر.
• التنمي ��ة المحلية الم�ص ��تدامة وق ��د اأعد ورقتها
وقدمها د .يو�صف نا�صر.
• الم�ص ��اركة المجتمعي ��ة ف ��ي اأعم ��ال الهيئ ��ات
المحلي ��ة وق ��د اأع ��د ورقته ��ا وقدمه ��ا د .اأحمد
الرمحي.
• الحك ��م الر�ص ��يد وق ��د اأع ��د ورقته ��ا وقدمه ��ا
د .با�صم الزبيدي.
وتُلي بعدها نقا�س اأوراق العمل المقدمة با�صتفا�ص ��ة
وم�صوؤولية �ص ��من اأربع مجموعات عمل ،حيث قامت
بتحدي ��د التهدي ��دات والفر� ��س ف ��ي كل مج ��ال من
المجالت الأربعة ومن ثم تحديد م�صوؤوليات الهيئات
المحلي ��ة والخط ��وات الإجرائي ��ة العملي ��ة لتحقي ��ق
الأهداف المن�ص ��ودة م ��ن قبل الهيئ ��ات المحلية في
تحقي ��ق روؤية قط ��اع الحكم المحلي والتي تلخ�ص ��ت
في الآتي:
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التو�صيات النهائية للم�صاركين في مجال الم�صاركة المجتمعية
الق�صية المركزية :الم�صاركة المجتمعية في اأعمال الهيئات المحلية
تحديد الم�صكلة� :صعف الم�صاركة المجتمعية في اأعمال الهيئات المحلية

الهدف :تعزيز الم�صاركة المجتمعية في اأعمال الهيئات المحلية

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

تعزيز مفهوم الم�صاركة لدى الهيئة المحلية (المجل�س  +الطاقم الت�صغيلي)

•عمل ور�ص ��ات تعريفية موجهة للهيئات المحلية (بالتعاون مع موؤ�ص�صات المجتمع المدني وهيئات محلية اأخرى
لديها الخبرة)
•اإعداد وتح�صير ن�صرات توعوية موجهة للهيئة المحلية
•تعميم ق�ص�س نجاح وتبادل خبرات
(هذه الخطوات من م�صوؤولية الوزارة بالتعاون مع موؤ�ص�صات غير حكومية)

تعزيز مفهوم الم�صاركة لدى المواطن وتعريفه بدوره في اإحداث التنمية المحلية

•عقد لقاءات جماهيرية بهدف تو�صيح مفهوم الم�صاركة للمواطنين
•ال�ص ��تعانة بموؤ�ص�ص ��ات المجتمع المدني لتو�ص ��يح وتعزيز مفهوم الم�ص ��اركة ودور المواطن في اإحداث التنمية
المحلية

تحفيز المواطن على المبادرة والم�صاهمة لل�صالح العام

•تكريم المبادرين والم�صاهمين في تحقيق ال�صالح العام
•م�صاهمة الهيئة المحلية في تنفيذ ودعم الأعمال التطوعية

الق�صية المركزية :ماأ�ص�صة الم�صاركة المجتمعية في اأعمال الهيئات المحلية
تحدي ��د الم�صكلة :عدم ماأ�ص�ص ��ة ممار�ص ��ات الم�ص ��اركة المجتمعية ف ��ي اأعمال الهيئات
المحلية

الهدف :ماأ�ص�صة ممار�صات الم�صاركة المجتمعية في اأعمال الهيئات المحلية

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية:

تبني �صيا�صة الم�صاركة المجتمعية من قبل الهيئات المحلية

•اتخاذ قرار في المجال�س المحلية بتبني �صيا�صة الم�صاركة المجتمعية
•ت�صكيل لجنة من المجل�س وموظفي البلدية والمجتمع المحلي
•التو�صية با�صتكمال ورقة ال�صيا�صات الخا�صة بالم�صاركة وتفعيلها

تعزيز قدرات وكفاءة الهيئة المحلية في مجال تنفيذ اأن�صطة الم�صاركة المجتمعية

•تدريب كوادر لتكون قادرة على تنفيذ ممار�صات الم�صاركة المجتمعية
•المبادرة باإن�صاء مراكز خدمات الجمهور

تطبيق اأ�صكال الم�صاركة المجتمعية بم�صتوياتها المختلفة

•الف�صاح عن المعلومات بالأدوات المنا�صبة و المواعيد المنا�صبة (قرارات المجل�س  +الموازنة  +المخططات
الهيكلية  +اأولوية الم�صاريع)
•المبادرة في تح�صير خطط تنموية بالم�صاركة
•عقد اجتماعات جماهيرية
•عقد جل�صات ا�صتماع
• تنفيذ تقييم ذاتي با�صتخدام ا�صتبانة ا�صتطالع راأي قيا�صية حول اأداء الهيئة المحلية
•ت�صكيل لجان ومجموعات م�صاندة لأعمال المجل�س المحلي “ �صبابية وتخ�ص�صية”

التو�صيات النهائية للم�صاركين في مجال الالمركزية
الق�صية المركزية :ال�صتقرار المالي للهيئات المحلية
تحديد الم�صكلة :قلة الموارد المالية والمديونية العالية

الهدف :زيادة اأبواب اليرادات

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

•تفعيل الجباية في الهيئات المحلية
•تطبيق القوانين
•تر�صيد النفاق
•الإ�صراف واإدارة م�صاريع ربحية
•اعتماد خطة تنموية

•تدريب وتح�صير الكادر
• اعتماد مبداأ الم�صاركة مع القطاع الخا�س وموؤ�ص�صات المجتمع المدني
• اعتماد م�صاريع خا�صة مدرة للدخل
• التقليل من الفاقد ( تحديث ال�صبكات)
• تو�صيع وتحديث المخطط الهيكلي
• اإعادة درا�صة مو�صوع الر�صوم وال�صتركات
• تفعيل براءة الذمة
• اإعادة هيكلة البلدية (الت�صخم الوظيفي)

الق�صية المركزية :عدم تالئم القوانين والت�صريعات مع الواقع الحالي
تحديد الم�صكلة :عدم مالءمة القوانين والت�صريعات
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الهدف :تطوير القوانين باتجاه الالمركزية

توجهات وعالقات
م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

تفعيل دور اتحاد البلديات

• تحديد القوانين التي بحاجة للتطوير
• ت�صكيل قوة �صاغطة واعتماد اآليات �صغط

تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية

• تحديد الفجوات ونقاط ال�صعف
• اعداد م�صودات  /تو�صيات
• تفعيل دور الدائرة القانونية

ماأ�ص�صة الأنظمة واللوائح المقررة

• عملية رفع ون�صر اللوائح
• تطوير اإجراءات العمل
• ن�صر واإعالم المواطنين

الق�صية المركزية :الموارد المالية
تحديد الم�صكلة� :صعف الموارد المالية لدى الهيئات المحلية

الهدف :زيادة ن�صبة الموارد المالية لدى الهيئات المحلية

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

زيادة فعالية جباية اليرادات المالية

تر�صيد النفقات

تفعيل بع�س اأبواب اليرادات المجمدة

التعاون مع الأجهزة الأمنية من خالل فعالية المحاكم

توفير الأنظمة اللكترونية المالية

عمل خطوات تح�صيرية لت�صجيع المواطنين على دفع الم�صتحقات (مثل الخ�صم)

ايجاد م�صاريع ا�صتثمارية مدرة للدخل

•هيكلة بع�س ر�صوم الخدمات ،توعية المواطنين في دفع الم�صتحقات المتراكمة عليهم
•ا�صتخدام التكنولوجيا (الدفع الم�صبق)
•ا�صتغالل الموارد المتاحة
•زيادة تعاون المانحين

الق�صية المركزية :المكانات الالزمة لت�صجيع ال�صتثمار مع الهيئات المحلية
تحديد الم�صكلة :عدم توافر المكانات الالزمة لت�ص ��جيع ال�صتثمار مع القطاع الخا�س
وموؤ�ص�صات المجتمع المدني

الهدف :ت�صجيع ال�صتثمار في الهيئات المحلية

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

توفير خدمات البنية التحتية الالزمة

عمل �صبكات الطرق والمياه والمجاري والكهرباء والت�صالت وغيرها

ايجاد مخططات هيكلية تف�صيلية حديثة

فرز الأرا�صي وتحديد مناطق �صناعية

التعاون مع الحكومة في منح الحوافز لت�صجيع ال�صتثمار في الهيئات المحلية

•ا�صتمالك الأرا�صي للهيئة المحلية باأ�صعار منا�صبة بالتعاون مع الحكومة
•توفير اطار قانوني يتيح للهيئات المحلية بال�صتثمار مع القطاع الخا�س

الق�صية المركزية :الكفاءات والطواقم المتخ�ص�صة لدى الهيئات المحلية
تحديد الم�صكلة :قلة الكفاءات والطواقم المتخ�ص�صة لدى الهيئات المحلية

الهدف :تطوير الكفاءات والطواقم المتخ�ص�صة في الهيئات المحلية

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

البحث عن الكوادر والطواقم المتخ�ص�صة في المجتمع المحلي

توفير الموازنات الالزمة

رفع كفاءة الطواقم الموجودة في الهيئات المحلية
ايجاد دائرة متخ�ص�صة لتنمية الموارد الب�صرية

• توفير برامج بناء قدرات �صاملة
• ايجاد نظام حوافز عادل
• ايجاد كادر وظيفي من�صف
ايجاد هيكلية اإدارية حديثة وعمل و�صوف وظيفية وا�صحة

الق�صية المركزية :الوعي المحلي باأهمية التنمية الم�صتدامة
تحديد الم�صكلة :قلة الوعي باأهمية التنمية المحلية

الهدف :رفع م�صتوى التوعية باأهمية التنمية الم�صتدامة

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

ال�صراكة مع المجتمع المحلي في تحديد الحتياجات

• عمل خطة ا�صتراتيجية للهيئات المحلية
• عمل اجتماعات دورية وور�صات
• عمل ن�صرات دورية واعالنات
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توجهات وعالقات

الف�صاح عن المعلومات الكاملة المتعلقة بعمل الهيئات المحلية

•عمل برامج توعية خا�ص ��ة باأهمية التنمية الم�صتدامة (تو�صيح دور الهيئات المحلية
الحقيقي في التنمية المحلية)
•الت�صبيك مع موؤ�ص�صات المجتمع المدني

• عمل وتفعيل المواقع اللكترونية
• ايجاد قاعدة بيانات
• عقد جل�صات مفتوحة للمجل�س البلدي
• تفعيل دوائر العالقات العامة
• عمل لجان تطوير المجتمع المحلي
• تفعيل لجان الأحياء
• ايجاد حوافز لت�صجيع الم�صاركة المجتمعية
• اقامة م�صاريع م�صتركة واأن�صطة متعددة
• الم�صاعدة في ايجاد تمويل للم�صاريع

الق�صية المركزية :قوانين واأنظمة الهيئات المحلية
تحديد الم�صكلة :مركزية قوانين واأنظمة الهيئات المحلية

الهدف :تطوير اأنظمة وقوانين الهيئات المحلية

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

تحديد القوانين والأنظمة المعيقة

•ال�صتعانة بالموؤ�ص�صات الحقوقية
•تعيين م�صت�صار قانوني للهيئات المحلية

التن�صيق مع الهيئات الأخرى

• عمل لقاءات لدرا�صة المعيقات من الأنظمة الموجودة
• رفع التو�صيات وتحديد الأنظمة المعيقة
• بلورة مذكرات تفاهم م�صتركة

و�صع الأنظمة المحلية الالزمة

• التعاون مع الوزارة
• ال�صتفادة من الم�صت�صار القانوني
• �صياغة اأنظمة منا�صبة لخدمات كل بلدية

التو�صيات النهائية للم�صاركين في مجال الحكم الر�صيد
الق�صية المركزية :غياب النتخابات الدورية
تحديد الم�ص ��كلة :عدم النتظ ��ام باإجراء النتخاب ��ات المحلية في مواعيده ��ا الدورية والميل
لتعيين رئي�س واأع�صاء المجال�س المحلية

الهدف :اإجراء النتخابات ب�صكل دوري

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

تعزيز وعي وثقافة المواطن حول اأهمية دورية النتخابات ونزاهتها.

•عقد دورات  /ور�صات عمل لتوعية المواطنين
•اإ�صدار ن�صرات للم�صاعدة في رفع الوعي المجتمعي

تعزيز روح المبادرة لدى روؤ�صاء واأع�صاء المجال�س المحلية القائمة والمنتهية وليتها للمطالبة
ب�صرورة دورية ونزاهة النتخابات

•ن�ص ��ر وزيادة وعي اأع�ص ��اء المجال�س المحلية ب�صرورة اف�ص ��اح المجال لت�صكيلة مجال�س منتخبة جديدة
عبر النتخابات الدورية والتداول الطبيعي لل�صلطة.
• تعزيز مبداأ ال�صالح العام لدى اأع�صاء مجال�س الهيئات المحلية.

الق�صية المركزية� :صعف اأدوات الم�صاءلة والتفاوت في تطبيقها
تحديد الم�ص ��كلة� :ص ��عف اأدوات الم�ص ��اءلة والتفاوت في تطبيقها بين الهيئ ��ات المحلية وبين
اأع�صاء الهيئة المحلية الواحدة.

الهدف :تعزيز مبداأ الم�صاءلة والعدالة في التطبيق

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية:

اتاحة الفر�صة للمواطنين بم�صاءلة هيئاتهم المحلية

•عقد اللقاءات المفتوحة
•ت�صكيل لجان م�صاندة ومخ�ص�صة

تعزيز عمل الرقابة الداخلية وت�صهيل مهمات الرقابة الخارجية

•تعيين  /تفعيل دائرة الرقابة الداخلية.
•اعداد التقارير المالية والإدارية الدورية

المطالبة بتخ�صي�س حوافز ومكافاآت للبلديات التي تعزز مبداأ الم�صاءلة

تعديل  /مراجعة القوانين ذات العالقة

الق�صية المركزية� :صعف القيم المهنية
تحديد الم�صكلة� :صعف القيم المهنية في بع�س البلديات مع تغليب الأجندات الخا�صة.

الهدف :تعزيز اللتزام بالقيم المهنية واللتزام بتحقيق ال�صالح العام

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية
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توجهات وعالقات
المطالب ��ة بتعدي ��ل قان ��ون النتخاب ��ات بم ��ا بتعلق بموا�ص ��فات المر�ص ��حين لع�ص ��وية الهيئات
المحلية

•اعداد م�صودات /مقترحات التعديل المطلوب.
•تح�صيد الراأي العام المحلي

ماأ�ص�صة عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها

•اعتماد الهياكل التنظمية المنا�صبة.
•ت�صكيل لجان العمل  /نواب الرئي�س
•اآليات الرقابة على التنفيذ

المطالبة بتعديل قوانين ت�صكيل القوائم النتخابية

•اعداد مقترحات لتعديل المطلوب
•تح�صيد الراأي العام
•مخاطبة الم�صرعين/الت�صريعي

الق�صية المركزية� :صعف م�صاركة اأع�صاء المجال�س المحلية
تحديد الم�ص ��كلة� :ص ��عف م�ص ��اركة بع�س اأع�ص ��اء المجال�س المحلية في الجتماعات واأعمال
المجل�س وفي عملية اتخاذ القرار

الهدف :تعزيز مبداأ الح�صور اللزامي لأع�صاء الهيئات المحلية لجل�صات الهيئة وتحمل م�صوؤولياتهم

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

المطالبة با�صتراط التفرغ لع�صوية الهيئة المحلية

•اقتراح تعديالت على القانون المنظم لالنتخابات.
•ربط ا�صتمرار الع�صوية ب�صرط اللتزام بالم�صاركة وتفعيل القوانين بالخ�صو�س

معالجة اأ�صباب عدم التزام كل الأع�صاء بالم�صاركة بجل�صات الهيئة المحلية

•حوافز /مكافاآت
•توفير اأدوات مبدعة وخالقة

توعية الأع�صاء باأهمية و�صرورة اللتزام بالم�صاركة الفاعلة

•دورات/ور�س عمل
•ن�صرات توعوية

توعية المواطنين لنتخاب ال�صخ�س المنا�صب الملتزم (المتوقع التزامه) بالم�صاركة

•ور�س عمل  /ندوات
•ن�صرات /مواقع الكترونية
•برامج اإذاعية وتلفزيونية

الق�صية المركزية :عدم �صمولية وعدالة توزيع الخدمات
تحديد الم�صكلة :غياب العدالة وانعدام ال�صمولية والعدالة في توزيع الخدمات

الهدف :تحقيق العدالة في تقديم الخدمات

م�صوؤولية الهيئة المحلية

الخطوات العملية

المطالبة بتفعيل الأنظمة والقوانين الخا�صة بعملية تقديم الخدمات وتوزيعها

•�صياغة الأنظمة التي ت�صتجيب لعملية توزيع الخدمات ب�صمولية وعدالة
•تعميم هذه الأنظمة على اأع�صاء المجال�س والدوائر التنفيذية في الهيئات المحلية

ا�صراك جميع الفئات في تحديد الحتياجات الخدماتية

تفعيل اآليات الم�صاركة المجتمعية لكافئة الفئات وال�صرائح

تفعيل الم�صاركة المجتمعية في عملية تقديم الخدمات وتوزيعها

ا�صراك المواطنين في عملية التخطيط والرقابة على التنفيذ

تفعيل دور اللجان المخت�صة في متابعة توزيع الخدمات

�صمان م�صاركة هذه اللجان في كافة اأن�صطة وخدمات الهيئات المحلية
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الموازنات

لم تع ��د كلمة الموازنات حكر ًا ف ��ي الفهم والتعامل على .3
الدول والموؤ�ص�صات والجمعيات ،بل �صارت و�صيلة كل فرد
واأ�ص ��رة ل�ص ��تمرار الحياة والتط ��ور ،فالموازنة هي كلمة .4
عربي ��ة جاءت م ��ن الفعل َو َزنَ  ،اأي قا�س وعادل و�ص ��اوى،
ولك ��ي يتم القيا� ��س والم�ص ��اواة ل ب ّد من وج ��ود مادتين .5
عل ��ى الأقل للوزن واأهم مادتي ��ن للقيا�س العام هما اإيراد
ال�صخ�س ونفقاته.
.6
فالموازن ��ة لالأ�ص ��خا�س تعن ��ي قدرته ��م عل ��ى المواءمة
والمعادل ��ة بين اإيراده ��م ونفقاتهم ،وحي ��ث اأن حاجات
النا� ��س ورغباته ��م ل متناهي ��ة واإمكان ��ات الأف ��راد
والموؤ�ص�ص ��ات والدول مح ��دودة ؛ فالموازنة والقت�ص ��اد
هي كفاءة وفن وقدرة الأ�ص ��خا�س والموؤ�ص�ص ��ات والدول
ف ��ي جعل الإمكانات تحقق اأق�ص ��ى م ��ا يمكن من رغبات
واحتياجات ،وذلك �ص ��من اإدارة الموارد باأح�صن طريقة
واأف�صل اأ�صلوب واأقل تكلفة واأ�صرع وقت واأقل جهد ممكن.
فهل نحن الفل�ص ��طينيين اأفراد ًا وموؤ�ص�ص ��ات ب�ص ��كل عام
وهيئ ��ات محلية ب�ص ��كل خا�س نعمل وفق ه ��ذا المنهج اأم
اأن حياتنا قائمة على الع�صوائية واليوم يمر وغد ًا اهلل هو
الرازق.
ولك ��ي نبعد ع ��ن الجدلي ��ة والفترا�س وندخ ��ل اإلى عالم
التخ�ص ���س فلن اأناق�س الموازنات الفردية اأو الموازنات
عل ��ى م�ص ��توى الدول ��ة اأو الموؤ�ص�ص ��ات ؛ ولك ��ن �ص� �اأناق�س
الموازن ��ات المحلية فقط واأترك المجال بعد هذا المقال
لفتح باب رحب ووا�ص ��ع ا�ص ��مه ماذا نريد غد ًا لفل�ص ��طين
وهيئاته ��ا المحلي ��ة ؟ ،ولكي ل ن�ص ��يع الجهد ف� �اإن هناك
اأ�صئلة على الجميع الإجابة عنها واأولها واأهمها هل هيئاتنا
المحلية الفل�صطينية تدرك اأهمية الموازنات في عملها ؟

ما م ��دى اإيمان المجال�س المحلية بالموازنات كاأداة
رقابة �صعبية ؟.
م ��ا مدى فهم قيادة المجال�س المحلية لالآليات التي
تعد بها الموازنات ؟.
ما مدى اطالع الجماهير والفئات الم�ص ��تهدفة على
الموازنات والم�صاركة فيها والح�صاب من خاللها؟.
ما م ��دى قدرة الهيئات المحلية عل ��ى العتماد على
الموارد المحلية في التنمية والتمويل الم�صتقبلي؟.

اإن الإجابة عن هذه الأ�ص ��ئلة ت� �وؤدي اإلى معرفة اأين نحن
الآن من الموازنات ؟ واأين نريد اأن نكون غد ًا؟.

اأترك المجال رحب ًا للت�صاور والبحث الم�صتقبلي لالأفراد
والهيئ ��ات المحلية ،هل حقيقة تعك� ��س موازناتنا الإجابة
عل ��ى هذه الأ�ص ��ئلة ؟ ،وهل نحن نرغب ف ��ي النتقال من
مرحل ��ة اإعداد الموازنات لأجل اإر�ص ��اء ال ��وزارة والعمل
بالنظ ��ام والقان ��ون ؟ وحت ��ى ل نحا�ص ��ب للو�ص ��ول اإل ��ى
درج ��ة اأن الموازنة هي البرنامج النتخاب ��ي الفعلي لكل
هيئ ��ة محلي ��ة وهي د�ص ��تور التخطيط المعبر ع ��ن اأفكار
وطموح ��ات واآم ��ال الهيئات المحلي ��ة وجماهيرها .نحن
ناأم ��ل ونعي�س فت ��رة الديمقراطية والتح ��ول ونعي�س فترة
�صيادة القانون ،لي�س القانون الق�صائي والإداري فح�صب
؛ ب ��ل قان ��ون الجماهي ��ر والنفت ��اح والمعرف ��ة ،فع�ص ��ر
التجهيل وع�ص ��ر الفئ ��ة النخبة التي كان ��ت تحكم وتاأمر
والآخ ��رون ي�ص ��معون ويطيعون ق ��د و ّلى اإل ��ى غير رجعة،
فمجموع ال�ص ��باب والعمال والفالح ��ون والموظفون وكل
فئات ال�ص ��عب �ص ��ارت تبح ��ث لها عن م ��كان في خريطة
الأنظم ��ة وال ��دول ،واأ�ص ��غر الأنظم ��ة وال ��دول واأكثره ��ا
ولكي ن�صتطيع الإجابة عن ال�صوؤال الكبير يتطلب الإجابة الت�ص ��اق ًا بال ّهم الجماهيري ه ��ي الهيئات المحلية ،وفي
عن الأ�صئلة الأكثر تف�صي ًال وهي:
ظل خ�صو�ص ��ية و�صعنا الفل�صطيني فاإن للهيئات المحلية
 .1م ��ا م ��دى اإيم ��ان المجال� ��س المحلي ��ة بالموازن ��ات مجال رح ��ب للعمل في جميع الميادي ��ن وعليها اأن تاأخذ
دورها بق ��وة لتنه�س بالواق ��ع المحلي .ولك ��ي تكون هذه
كاأدوات تنمية م�صتدامة ؟.
 .2م ��ا م ��دى اإيم ��ان المجال� ��س المحلي ��ة بالموازن ��ات الهيئات عاك�صة للتنمية الم�صتدامة في موازناتها فال بد
من مراحل اأ�صا�صية للعمل بها ،وهي:
كاأدوات رقابة وتوجيه ؟.
 | 38جملة احلكم املحلي  -العدد  - 9ني�صان 2011

غ�صان دراغمة

مدير عام املوازنات

بن ��اء الفكر التخطيطي المحلي الق ��ادر على الإجابة عن
اأ�صئلة اأ�صا�صية وهي اأين نحن الآن؟ واأين نريد اأن ن�صل؟
وكي ��ف ن�ص ��ل اإلى م ��ا نريد �ص ��من الواق ��ع والإمكانات؟
وهذا يتطلب درا�ص ��ة الواقع القائم من اإمكانات وقدرات
وموظفين واحتياجات وموؤ�ص�صات داعمة واأنظمة وقوانين
وفعاليات �صيا�ص ��ية واجتماعية موؤثرة وم�صاركة في �صدة
العم ��ل ،وهذا يتطلب نظ ��رة واأفق ،اأي روؤية ور�ص ��الة من
الهيئات المحلية لم�صتقبلها.
وحت ��ى ل نغرق ف ��ي الأمل والحلم ول نجل ��د النف�س اأكثر
من الالزم ،فاإنني من واقع المطلع على الموازنات حالي ًا
فاإنني اأقول نحن بحاجة اإلى الكثير لنعمله م�ص ��تقب ًال من
اأج ��ل نج ��اح موازنات الهيئ ��ات المحلية ولأج ��ل اأن تكون
الموازن ��ات اأداة حك ��م على هيئاتن ��ا ،فهل �صن�ص ��ل اإلى
ذلك؟.
الإجاب ��ة الحقيقي ��ة بحاجة اإلى متفاعلي ��ن هما الوزارة
ومتابعتها ال�ص ��املة ل� �الأداء وهيئاتن ��ا المحلية واقتناعها
باأهمي ��ة الموازنات واأهمي ��ة اللتزام ببالغ ��ات الإعداد
التي ت�صدر من الوزارة.
ه ��و الغد الذي �ص ��يجيب عل ��ى الأمل وعل ��ى التطلع وعلى
الفكر والإبداع .فهل نراه قريبا ً؟!.

الموازنات

الموازنة هي عبارة عن خطة مالية لتحديد حجم
الإيرادات والم�صروفات خالل �صنة مالية كاملة.
والموازن ��ة التقديرية عبارة عن الحركات المالية
والأن�صط ��ة التي تق ��وم بها الهيئ ��ة المحلية خالل
فترة زمنية محددة.
وتعتب ��ر هذه الموازنة ر�ص ��مية ودليل عمل للهيئة بعد
مناق�ص ��تها مع الهيئة المحلية ،وت�ص ��ديقها من قبل
الوزي ��ر ،وتعتبر خطة ا�ص ��تراتيجية و�صيا�ص ��ة للهيئة
المحلية.
وتعد الموازنة بناء على:
•الإيراد الفعلي المتحقق عن ال�صنوات ال�صابقة.
•الإي ��رادات المتواف ��رة للهيئ ��ة المحلي ��ة
(م�صاريع).
•التنبوؤات الم�ص ��تقبلية لتنفيذ م�ص ��اريع ذاتية اأو
بتمويل خارجي.

تقدي ��م ب ��الغ اإعداد الموازن ��ة للهيئ ��ات المحلية في
الربع الأخير من ال�ص ��نة الحالية ،بناء على تعليمات
الوزير للبدء في اإعداد الموازنات لل�صنة القادمة وفق
هذا البالغ والذي يو�ص ��ح طريق ��ة اإعداد الموازنات
على اأ�ص�س علمية ومهنية ،علم ًا باأنه اأي�ص ًا تم اإ�صدار
نظ ��ام موظف ��ي الهيئ ��ات المحلية رق ��م ( )07لعام
 2009من اأجل اللتزام به في عملية ت�صكين موظفي
هذه الهيئات والذي كان �ص ��ابق ًا اأحد اأهم الم�ص ��اكل
الت ��ي تواجه اإع ��داد الموازنات هو ال ��كادر الوظيفي
لهذه الهيئات.

وليد ا�صتيتي  /جنني

وبناء عليه تم تق�صيم الموازنة اإلى ثالثة اأق�صام:
اأ – الموازنة الت�صغيلية.
ب  -الموازنة الربحية.
ج  -الموازنة الإنمائية.
وهناك �صرورة لأن تكون الموازنة الربحية (رابحة)
ويمك ��ن التحويل من هذه الموازنة لتغطية العجز في
الموازنة الت�صغيلية والإنمائية ،حيث اإعداد الموازنة
التقديرية ي�ص ��كل اأداة تخطيط وعمل ورقابة داخلية
للهيئات المحلية.
وه ��ذا ي� �وؤدي اإل ��ى �ص ��رورة تو�ص ��يح اأهمي ��ة اإعداد
الموازن ��ة للهيئات المحلية� ،ص ��واء م ��ن حيث الفهم
الحقيقي للموازنة واأهمية الموازنات ومدى �ص ��رورة
التزام الهيئات بتنفيذ اأعمالها من خالل الموازنات
الم�صادقة.
ولأهمي ��ة اإع ��داد الموازن ��ات للهيئ ��ات المحلية يتم
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تجارب ونجاحات

بلدية رام اهلل 2011
على خطى التميز والنجاز
و ّدع ��ت بلدي ��ة رام اهلل العام  2010ع ��ام الإنجازات
والم�ص ��اريع الهام ��ة ،باأنظ ��ار تتجه نح ��و عام جديد
تقدم فيه نموذج ًا ع�ص ��ري ًا وريادي ًا ،وت�صعى لتحقيق
ر�ص ��ى المواطنين بمهنية و�ص ��فافية ،وت�صق طريقها
نحو الأف�ص ��ل دائم� � ًا بروؤية عميق ��ة لأن تكون مدينة
رام اهلل ،التي تميزها التعددية الفكرية وال�صيا�ص ��ية
والثقافية مدينة مركزية وعالمية ،جميلة ،خ�صراء،
ع�ص ��رية ،اآمن ��ة تحاف ��ظ عل ��ى الم ��وروث الثقاف ��ي
وجاذبة لل�صياحة وال�ص ��تثمار .وتحقيق ًا لهذه الروؤية
تنطل ��ق بلدي ��ة رام اهلل برئي�ص ��تها جاني ��ت ميخائيل
واأع�صاء المجل�س البلدي وكادرها العام بخطى ثابتة
نحو مزيد من العطاء تحقيق ًا لر�ص ��الة البلدية للعام
 2011ال�ص ��اعية لتح�ص ��ين جودة الخدمات المقدمة
وتلبي ��ة الحتياج ��ات وتطوي ��ر الم�ص ��توى المعي�ص ��ي
لمواطني المدينة لتحقيق التنمية المحلية.

عمل لكل دائرة من دوائرها ال�صبع تنظم عملها على
م ��دار العام من حيث الم�ص ��اريع والموازنات ب�ص ��كل
تف�صيلي ،وذلك من خالل عقدها �صنوي ًا ور�صة عمل
لإعداد خطتها ،حيث يبذل الكادر العام فيها الجهد
الكبي ��ر لإعداد خط ��ط ترتقي بالبلدية اإلى م�ص ��توى
متمي ��ز م ��ن خ ��الل الم�ص ��اريع النوعي ��ة والخدمات
المقدمة للجمهور والإ�ص ��هام بتق ��دم مدينة رام اهلل
على مختلف ال�صعد.

منهجية اإعداد الخطة ال�صنوية:

حر�ص� � ًا عل ��ى تطوي ��ر وتح�ص ��ين ج ��ودة اأداء البلدية
وخدمته ��ا للمواطنين ،تم و�ص ��ع الأه ��داف والروؤية
العام ��ة للخطة القادم ��ة بحيث راعت تط ��ور مدينة
رام اهلل خ ��الل العام 2010على ال�ص ��عيد العمراني
والقت�ص ��ادي وال�صيا�ص ��ي وال�ص ��ياحي وغيره ��ا.
واعتم ��دت عدد ًا م ��ن الأهداف في خطته ��ا القادمة
الخطة ال�صنوية
والتي �ص ��كل كل بند فيها الهدف الرئي�س لكل دائرة،
وتتميز بلدية رام اهلل بو�صوح روؤيتها وتوجهاتها ،مما وعليه تم اإعداد م�ص ��ودة اأولية للخطة ال�صتراتيجية
يجعلها تتقدم ف ��ي العديد من المجالت ومن اأهمها لل�ص ��نوات الخم� ��س المقبل ��ة  2015-2010وت ��م
التخطيط ال�صنوي ،حيث تنفرد البلدية باإعداد خطة تحديد الأهداف ال�صتراتيجية التالية:

جانب من الم�صاركين في ور�صة اإعداد الخطة ال�صنوية والخما�صية
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مرام طوطح

العالقات العامة لبلدية رام اهلل

•الم�ص ��اهمة ف ��ي التنمي ��ة القت�ص ��ادية وتطوير
البنية التحتية.
•تحقيق التميز الت�صغيلي.
•الم�صاهمة في التنمية الثقافية والمجتمعية.
•الرتقاء بمدينة رام اهلل بم�صتوى مدينة �صحية
وفق المعايير الدولية.
•تعزيز مكانة رام اهلل محلي ًا وعربي ًا.
اأما بالن�ص ��بة لمنهجية اإعداد الخطة فتتبع بلدية رام
اهلل منهجية نوعية تبداأ من القاعدة اإلى القمة ،حيث
تعمل الدوائر المختلفة باإ�صراف مدرائهم على عقد
اجتماعات على الم�صتويات كافة في الدائرة ،لتقييم
خطة العمل ال�صابقة و�صياغة خطة جديدة ،وبالتالي
ت�ص ��من بهذه الطريقة م�ص ��اركة م�ص ��رفي الوحدات
وموظفيهم وروؤ�ص ��اء الدوائر وموظفيهم اإ�صافة اإلى
مدي ��ر الدائ ��رة مناق�ص ��ة الخط ��ة المق ��ررة ومن ثم
عر�ص ��ها على جميع الدوائر في ور�صة العمل لإعداد
الخطة ال�ص ��نوية .وفي نهاية  2010عقدت بلدية رام
اهلل ور�ص ��ة عم ��ل لإعداد الخط ��ة ال�ص ��نوية والخطة

تجارب ونجاحات

من اليمين اإلى الي�صار رئي�صة البلدية جانيت ميخائيل وم�صير اأعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال اأبو بكر

ال�ص ��تراتيجية للخم�ص ��ة اأع ��وام القادم ��ة ،وامتدت
الور�ص ��ة عل ��ى م ��دار ثالث ��ة اأي ��ام ،نوق�ص ��ت خاللها
اإنج ��ازات بلدية رام اهلل في العام  2010وتوقفت كل
دائرة في عر�ص ��ها عند نقاط القوة وال�ص ��عف التي
واجهتها .وفي الور�ص ��ة التي اأ�ص ��رف عليها خبير في
ال�ص� �وؤون الإدارية ،تم العمل مع مدراء الدوائر كافة
(الإدارية ،والمالية ،والعالقات العامة ،والهند�ص ��ة،
والتخطيط ،وال�ص ��حة والبيئة ،والدائرة الثقافية )،
على و�ص ��ع خطة تف�ص ��يلية للعام  .2011وقد عملت
كل دائرة على تحديد اأهدافها الخا�صة والعامة ومن
ثم و�ص ��ع الأن�ص ��طة الرئي�ص ��ة والفرعية لكل هدف،
وكذل ��ك موؤ�ص ��رات ه ��ذه الأه ��داف ،ومن ثم و�ص ��ع
الموازنات المقترحة لالأن�ص ��طة المذكورة والجدول
الزمني لها ،وبعد ذلك قامت كل دائرة با�ص ��تعرا�س
خطته ��ا اأمام الجميع ،مما اأ�ص ��هم ف ��ي خلق نوع من
التكامل والتوا�ص ��ل ما بين دوائر البلدية واأهدافها،
كما ناق�س الم�صاركون الفر�س المتاحة اأمام البلدية
لالرتق ��اء باأعماله ��ا والتحدي ��ات الت ��ي يمكنه ��ا اأن
تواجهها والمعيقات المحتملة في العام.2011

وبالتال ��ي بات ��ت الموازن ��ة العامة تترج ��م من خطة
العمل ول تتم ب�ص ��كل مجرد ،ا�صتناد ًا لفهم ع�صري،
ب� �اأن خطة العمل ت�ص ��كل حجر الزاوي ��ة والموازنة ما
هي اإ ّل ترجمة للخطة باأرقام.

بلدية رام اهلل تح�صل على تقييم ممتاز

وا�ص ��تعانة بالمدققي ��ن للتدقي ��ق عل ��ى الأعمال
المالية ،مما يعطي م�صداقية و�صفافية لحقيقة
المركز المالي للبلدية.
•مناق�صة تقارير التدقيق الخارجي قبل اإ�صدارها
النهائي ون�صر القوائم المالية على موقع البلدية
الإلكتروني وفي ال�صحف اليومية.

قطفت بلدي ��ة رام اهلل ثمار عطاءاته ��ا ومجهوداتها
بحيازته ��ا بموج ��ب تقري ��ر دي ��وان الرقاب ��ة المالية
والإداري ��ة حول اأعم ��ال التدقيق عل ��ى البلدية ،على تقدي ��ر ًا للجه ��د الجماع ��ي المتكام ��ل قام ��ت بلدية
تقييم ممتاز ،وبي�ّن التقرير اأن لدى بلدية رام اهلل :رام اهلل رئا�ص� � ًة ومجل�ص� � ًا بلدي� � ًا واإدارة وموظفي ��ن
بالحتفال �ص ��وية بهذا العطاء بح�صولها على درجة
َ
اأهدافا وا�صحة وموثقة وقابلة للقيا�س ،تم ت�صمينها ممتاز ،ونظمت البلدية حف ًال بهذه المنا�صبة في مقر
للخط ��ة ال�ص ��تراتيجية والت ��ي ت�ص ��عى لتحقيقها من البلدية بح�ص ��ور ممثلين عن دي ��وان الرقابة المالية
خالل عدة م�صاريع معتمدة.
والإدارية ،هناأت فيه رئي�صة البلدية جانيت ميخائيل
•ا�ص ��تجابة من البلدية لتنفيذ تو�صيات التقارير الموظفين والمجل�س البلدي على الأداء المتميز.
الرقابية ال�صابقة.
•نظام� � ًا محا�ص ��بي ًا ق ��ادر على تقدي ��م معلومات وتبقى بلدي ��ة رام اهلل وجهة للتمي ��ز والرقي باأدائها
دقيقة واإ�ص ��دار ح�ص ��ابات ختامي ��ة تعبر بعدالة وجهدها �صعي ًا منها لمزيد من التقدم والنجاح.
عن المركز المالي الحقيقي للبلدية.
•اإع ��داد ًا للت�ص ��ويات البنكي ��ة ب�ص ��ورة �ص ��هرية
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تنب ��ع اأهمية الموقع الجغرافي لبلدة بيتا من وقوعها
اإلى الجنوب ال�ص ��رقي من مدين ��ة نابل�س ،حيث تبعد
م�ص ��افة  13كيلومت ��ر ًا ع ��ن مركز المدين ��ة ،ولكونها
بعي ��دة ع ��ن حواج ��ز الحت ��الل ( حاج ��زي ح ��وارة
وزعت ��رة ) ،جعله ��ا ممر ًا رئي�ص� � ًا بين �ص ��مال الوطن
وجنوب ��ه ،وتتو�ص ��ط العدي ��د م ��ن البل ��دات والق ��رى
المج ��اورة ،وتربطه ��ا بها �ص ��وارع معبدّة و�ص ��الحة
للمركب ��ات وال�ص ��يارات ،مم ��ا جعلها تاأخ ��ذ مكانتها
بج ��دارة بين اإح ��دى وثالثين بلدة وقري ��ة ،فامتدت
�ص ��هولها وجبالها واأرا�ص ��يها بين بلدة ح ��وارة غرب ًا
اإلى بلدة عقربا �صرق ًا وبين قرى اأودل وعورتا �صما ًل
اإل ��ى قرية زعت ��رة وقبالن ويتم ��ا جنوب� � ًا ،حيث تقع
معظم الثني وع�صرين األف دونم من م�صاحتها على
التالل والجبال التي يتراوح ارتفاعها بين(  550اإلى
 ) 900متر عن �ص ��طح البحر بحيث تطل على جبال
الط ��ور وجرزيم ف ��ي نابل�س وال�ص ��احل الفل�ص ��طيني
غرب ًا وجبال ال�ص ��لط الأردنية �ص ��رق ًا وجبال رام اهلل
جنوب ًا.
وت�ص ��تهر بل ��دة بيت ��ا بزراع ��ة الل ��وز والتي ��ن والعنب
والزيت ��ون الذي يغطي معظم اأرا�ص ��يها ،حيث تعتبر
ف ��ي م�ص ��اف الق ��رى المنتج ��ة لزي ��ت الزيت ��ون في
محافظة نابل�س وهناك �صت معا�صر زيتون فيها.

والرئي� ��س الحال ��ي فايز محمد حمايل الذي ا�ص ��تلم
رئا�صة البلدية في  .)2009/8/1وقد قامت البلدية
بطاقمه ��ا الإداري والموظفين بالعم ��ل الدوؤوب على
تحقيق الأف�صل وتقديم الخدمات المتنوعة من مياه
وكهرباء وترخي� ��س اأبنية ومراقبة الم�ص ��اريع وبناء
الجدران ال�صتنادية و�ص ��ق الطرق الزراعية واإعادة
تاأهيل ال�ص ��ارع الرئي�ص ��ي ،وقد قطعت اأ�صواط ًا مهمة
في مجال تح�ص ��ين �ص ��بكتي الكهرب ��اء والمياه وبناء
المدار� ��س الجديدة واإ�ص ��افة غرف �ص ��فية واإعادة
تنظيم و�ص ��يانة �صوق الخ�ص ��ار المركزي التابع لها
وغيرها من الم�صاريع.
وم ��ن اأجل تحقي ��ق الأهداف والغاي ��ات المختلفة تم
تاأ�ص ��ي�س مختل ��ف الأق�ص ��ام وتخ�صي�ص ��ها لمتابع ��ة
الم�ص ��اريع وتقديم الخدمات ب�ص ��ورة اأف�ص ��ل وعلى
اأكمل وج ��ه للمواطنين ،حيث يق ��وم الجهاز الإداري
ف ��ي البلدي ��ة بمتابعة اأم ��ور المواطنين وق�ص ��اياهم
ف ��ي اأمور خدمات المياه والكهرب ��اء والأبنية وتاأهيل
الط ��رق وتوجيه التعليمات لأ�ص ��حاب الخت�ص ��ا�س
من الفنيين والم�ص� �وؤولين ،وكما يقوم ق�صم الهند�صة
والتنظي ��م والتخطي ��ط بدور ه ��ام وفعال في و�ص ��ع
الخطط الم�ص ��تقبلية والإ�صراف على الم�صاريع التي
يتم تنفيذها وتقديم الطلبات والدرا�صات ال�صرورية
للجه ��ات المعني ��ة ومنظم ��ات  NGO’sلتموي ��ل
ودعم الم�صاريع الملحة وال�صرورية.

م.عو�س فهد اأبو عامر
بلدية بيتا

الع�ص ��رية ف ��ي ع ��ام  2006لتلبية كاف ��ة الحتياجات
والخدم ��ات في مختل ��ف القطاعات ال�ص ��رورية من
مي ��اه وكهرب ��اء وتعلي ��م و�ص ��وارع وترفي ��ه وخدمات
اجتماعية ومنه ��ا خدمة الأ�ص ��خا�س ذوي الإعاقات
وبن ��اء المدار� ��س ورعاية كبار ال�ص ��ن بالتن�ص ��يق مع
ال�صوؤون الجتماعية.

ون�صتطيع القول باخت�صار باأن المجل�س البلدي ير�صم
ال�صيا�ص ��ات العامة وتحديد الإجراءات ويقوم طاقم
الموظفي ��ن الإداري والمالي والهند�ص ��ة والتخطيط
بتنفيذه ��ا وتطبيقها والرجوع اإل ��ى المجل�س البلدي
وهذا الموقع المتميز والمتو�صط جعلها نقطة ارتكاز
ف ��ي ح ��ال مواجهة اأية �ص ��عوبات اأو معوق ��ات للتغلب
ومحط اأنظار العديد من الموؤ�ص�صات الداعمة ونالت ولتحقيق هذه الغاية تم و�ص ��ع الخطة ال�صتراتيجية عليها.
اهتمام مختلف الوزارات ،مما حدا بالرئي�س الراحل
الرمز يا�صرعرفات باعطاء اأمر ل�صق وتاأهيل ال�صارع
الرابط بين بلدة بيتا وعقربا لت�ص ��هيل مرور وخروج
ال�صيارات والم�صافرين بين اأرجاء الوطن.

المجلس البلدي:
تعتب ��ر بلدي ��ة بيتا م ��ن البلدي ��ات الم�ص ��تحدثة وتم
ترقيتها بقرار رئا�صي عام  ،1997ويقوم على راأ�صها
مجل�س بلدي مكون من اأحد ع�صر ع�صو ًا ،تم انتخابه
بتاري ��خ  ،2004/12/23وال ��ذي يجتم ��ع اأ�ص ��بوعي ًا
لمناق�ص ��ة مختل ��ف الق�ص ��ايا والم�ص ��اكل والأم ��ور
الت ��ي تهم البل ��دة ومواطنيها ،وتعاقب عل ��ى البلدية
ثالثة روؤ�ص ��اء وهم (وا�ص ��ف معال ،وعرب ال�ص ��رفا،
 | 42جملة احلكم املحلي  -العدد  - 9ني�صان 2011

تجارب ونجاحات
البلدية بين النظرية
والتطبيق:
وفي حديثنا مع رئي�س البلدية الحالي فايز حمايل قال:
اإننا في البلدية نعمل على تطبيق ال�صعار الذي و�صعناه
لبلدتنا «بالوحدة والم�ص ��اركة وال�ص ��بر والمحبة ،نعبر
نح ��و م�ص ��تقبل اآم ��ن» اإننا ف ��ي بلدي ��ة بيتا نعم ��ل بروح
الفريق الواحد وكخلية نحل يكمل بع�ص ��نا بع�ص ًا ،حيث
نتخذ القرارات بم�ص ��اركة جميع الأع�ص ��اء وبت�صاور مع
موؤ�ص�ص ��ات المجتم ��ع المدني ولفيف من ال�صخ�ص ��يات
العتباري ��ة في البلدة والقوى الوطني ��ة الفاعلة ،ولهذه
الغاية تم تفعي ��ل اللجنة العليا للبن ��اء والتطوير مكونة
م ��ن جميع م ��ا ذك ��ر لتحدي ��د الأولوي ��ات والم�ص ��اريع
المقترح ��ة ،واأتمن ��ى م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة الأخ ��رى
ال�ص ��تفادة من تجربتنا في اإدارة بلديتنا مثا ًل للوحدة
الوطني ��ة وتحقي ��ق الإنج ��ازات اآخذين بعي ��ن العتبار
م�صلحة الوطن والمواطن على حد �صواء.

نجاحات ومشاريع تستحق
الذكر:
اأو ًل :م�صاريع تم تنفيذها:
� -1صوق الخ�صار والفواكه
كم ��ا قلن ��ا �ص ��ابق ًا ،تميز موق ��ع البلدة المتو�ص ��ط ،مما
�ص ��اعده في اجتذاب اأ�ص ��حاب روؤوؤ�س الأموال لإن�ص ��اء
م�صاريعهم في بلدة بيتا وقام بع�صهم من تجار الخ�صار
والفواكه باإن�ص ��اء محالت لهم ،وقامت البلدية الحالية
بتنظيم المحالت وبناء برك�صات وتعبيد �صاحة داخلية
وا�ص ��تئجار الأرا�ص ��ي عل ��ى نفقتها الخا�ص ��ة ،بتكاليف
فاقت مليون �ص ��يقل واأ�ص ��بحت بعدها ت�ص ��كل م�صدر ًا
هام ًا للدخل.

 -2م�صنع ينابيع للمياه المعدنية:
كان ��ت بلدي ��ة بيتا م ��ن المبادرين للعمل وال�ص ��راكة مع
القطاع الخا�س فقامت ال�ص ��ركة الفل�ص ��طينية للتنمية
ال�ص ��ناعية والريفية موؤ�ص�صة من رجال اأعمال محليين
والبلدية باإن�ص ��اء اأحد م�ص ��اريعها الهام ��ة واأقامته على
اأرا�صي البلدة ل�صتغالل مياه اأحد الينابيع الرئي�صة في
البلدة المعروف بجودة مياهه الطبيعية (عين عوليم)
و�صمي م�صنع ينابيع للمياه المعدنية ،حيث بلغت ح�صة
ُ

البلدية ما ن�صبته (.)%35.5
والت ��ي ت ��م تمويلها من موؤ�ص�ص ��ة بن را�ص ��د اآل مكتوم (
دولة الإم ��ارات العربية) قد بداأ العم ��ل فيها في مطلع
وق ��د با�ص ��ر ه ��ذا الم�ص ��نع عمل ��ه واإنتاج ��ه وتق ��وم العام الدرا�صي الحالي بكلفة( ) 533000دولر.
الإدارة القائم ��ة عليه بتوزيع وت�ص ��ويق انتاجه محلي ًا
ومتابعة فحو�ص ��ات العينات با�صتمرار في مختبرات ف�ص ًال عن مدر�صة ال�صالم الأ�صا�صية التي اكتمل بناوؤها
وزارة ال�ص ��حة وبداخل الم�ص ��نع ،التي اأثبتت جودة في عهد البلدي ��ة الحالية والتي م ّولتها موؤ�ص�ص ��ة اإنقاذ
الموا�صفات الطبيعية لم�صدر المياه.
الطف ��ل بمبلغ ثالثمائ ��ة األف دولر اأمريكي و�ص ��اهمت
البلدية بمبلغ مائتي األف دولر من نفقتها الخا�صة.

 -3بناء المدار�س والغرف ال�صفية:
اعتم ��دت البلدي ��ة ف ��ي تنفي ��ذ �صيا�ص ��اتها وتحدي ��د
اأولوياتها من خالل الخطة ال�ص ��تراتيجية الع�صرية،
حي ��ث كان حل م�ص ��كلة ال ��دوام الم�ص ��ائي في اإحدى
المدار� ��س واكتظ ��اظ البع�س منه ��ا بالطالب لعدم
كفاية عدد ال�صفوف.

 -4الطرق الزراعية:
نف ��ذت البلدية العديد من الط ��رق الزراعية في معظم
اأنحاء البلدة ،وقامت با�صت�ص ��افة اآليات ومعدات وزارة
الأ�ص ��غال لفترة طويلة من الوقت ،وقامت ب�ص ��ق حوالي
اأكث ��ر من()26كيلومتر ًا م ��ن الط ��رق الزراعية .وبعد
ان�ص ��مام لجنة م�ص ��اريع زعترة اإل ��ى البلدية بقرار من
مجل� ��س الوزراء ،قام ��ت البلدية وبالتع ��اون مع الإغاثة
الزراعية على اإعادة تاأهيل ال�صارع الرابط بين البلدية
وقرية زعت ��رة والبال ��غ طوله()4.5كيلومت ��ر ،وكذلك
�ص ��ق طريق زراعي جديد بين ب�صاتين الزيتون بم�صافة
كيلومترين لخدمة المواطنين والمزارعين بكلفة بلغت
(  )40000دولر اأمريكي.

فق ��ام الجه ��از الإداري والهند�ص ��ي بالجتم ��اع م ��ع
موؤ�ص�ص ��ة جاي ��كا اليابانية لأخذ موافقته ��ا على بناء
غرف �صفية في مدر�ص ��ة بنات بيتا الأ�صا�صية وهدم
غرف قديمة غير �ص ��الحة وتم الح�صول على منحة
بلغت ت�صعين األف دولر ،وا�صتمرار ًا في هذا التجاه،
قامت الحكوم ��ة اليابانية ببناء مدر�ص ��ة كاملة على
نفقته ��ا قارب ��ت كلفته ��ا (  )1060000دولر م ��كان
مدر�ص ��ة اآيل ��ة لل�ص ��قوط ،وتم العم ��ل بها ف ��ي بداية
الف�ص ��ل الدرا�ص ��ي الثاني لهذا العام ،مع العلم باأن  -5م�صاريع متفرقة وهامة:
مدر�ص ��ة محمد بن را�ص ��د اآل مكتوم للبنات الثانوية قام ��ت البلدي ��ة الحالي ��ة بتنفيذ العديد من الم�ص ��اريع
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تجارب ونجاحات
ال�صغيرة لخدمة المواطنين والبلدة ومنها:
• تاأهيل �صاحة عامة وتعبيدها مع طريق فرعية.
•بناء جدار ا�صتنادي لمدر�صة بنات بيتا المختلطة.
•اإعادة تاأهيل و�صيانة الح�صبة وتجميل مظهرها الخارجي
واإيجاد موقف خارجي لل�صيارات.
•تو�ص ��عة ال�ص ��ارع الرئي� ��س وبن ��اء ج ��دار ا�ص ��منتي لأح ��د
المواطنين.
•بناء جدار ا�صتنادي لطريق كرم نمر.

 -6افتتاح ال�صارع الرئي�صي:
تح ��ت رعاية وزير الحكم المحلي د .خالد فهد القوا�ص ��مي تم
افتتاح ال�صارع الرئي�ص ��ي يوم الأربعاء الموافق ،2011/1/19
بع ��د اإع ��ادة تاأهيل ��ه بتموي ��ل م ��ن وزارة المالي ��ة بمنح ��ة
بلغ ��ت( )700000دولر اأمريك ��ي .حي ��ث ا�ص ��تقبله م ��ع الوفد
المراف ��ق ،المجل� ��س البل ��دي وطاق ��م الموظفي ��ن ولفيف من
اأهال ��ي البلدة ،وبعد الفتتاح ،تم ال�ص ��ير على امتداد ال�ص ��ارع
حت ��ى مقر البلدي ��ة وقام بالجتماع مع المواطنين وال�ص ��تماع
اإلى احتياجاتهم والرد على ا�صتف�صاراتهم.

 -7م�صاريع قيد التنفيذ:

•اإع ��ادة تاأهيل �ص ��وارع داخلي ��ة ) 55000( :دولر اأمريكي
من ال�صلطة الوطنية.
•م�ص ��روع نقط ��ة الرب ��ط )200000( :دولر اأمريك ��ي من
ال�صلطة الوطنية.
•اإعادة تاأهيل مكب النفايات وبناء محطة ترحيل مركزية:
( )75000دولر اأمريكي من ال�صلطة الوطنية.
•ا�صتكمال وت�صغيل حديقة الأم والطفل (المرحلة الثانية):
( )107000ي ��ورو مقدمة من �ص ��ندوق تطوي ��ر واإقرا�س
البلديات.
•ت ��م اإدراج بن ��اء خ ��زان و�ص ��بكة مي ��اه لتزوي ��د المنطق ��ة
ال�صرقية بم�صاريع �صلطة المياه بعد تقديم طلب لها بهذا
الخ�صو�س لحل م�صكلة �صعف المياه وعدم و�صولها لتلك
المنطقة.

ثانيا ً :تخفيض ديون المياه
والكهرباء:
لم تن�س بلدية بيتا عظم م�صوؤولية الديون المتراكمة والم�صتحقة
عليها ،والتي اأثقلت كاهل جميع البلديات والمجال�س القروية،
فقامت بجدولة ديون المياه والكهرباء مع وزارة المالية ،حيث
ا�صتطاعت اأن تقوم ب�ص ��داد مبلغ (� )360000صيقل من ديون
الكهرباء ومبلغ (� )865484صيق ًال من ديون المياه بالإ�صافة
اإلى اللتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء ال�صهرية.
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عندم��ا تدخل بل��دة �صب�ص��طية ،تجد اأطفا ًال �ص��غار ًا يلعبون ك��رة القدم،
يداعبون الكرة بين اأقدامهم ،يتحكمون بها ،في عملية مداورة ومراوغة
وتناف���ض بي��ن فريقين من�ص��جمين في ا�ص��تعرا�ض فن ّياتهم ،وفج��اأة راأيت
الكرة ،تطير وترتفع اإلى عنان ال�ص��ماء محاولة مالم�صة الغيوم ،ومن ثم
تب��داأ بالهبوط لت�ص��ل اإلى مكان اأبع��د من حار�ض المرمى ،فو�ص��لت الكرة
مكان ًا تتجمع فيه اأعمدة طويلة ،لم تعد تحمل �ص��يئ َا ،اإنها اآثار لح�صارات
رومانية كانت متواجدة قبل األفي عام.
تقع بلدة �صب�ص ��طية على بعد ( )18كيلومتر ًا �ص ��مال
غ ��رب مدين ��ة نابل�س ،وت�ص ��تهر بكونه ��ا تحتوي على
الكثير من الآثار ،التي تعود اإلى مختلف الع�صور مثل
( الكنعاني ��ة ،والهيليني ��ة ،والرومانية ،والبيزنطية)
ومعظ ��م م ��ا يظه ��ر منه ��ا الآن يع ��ود اإل ��ى الفت ��رة
الرومانية.

عن كيفية و�صولها اإلى من�صب رئي�صة بلدية؟ فقالت
اأنها ر�صحت نف�ص ��ها لالنتخابات عام  ،2005وكانت
قبل ذلك ع�ص ��و ًا ف ��ي المجل�س البل ��دي لمدة خم�س
�ص ��نوات ،وعندما �ص ��افر رئي�س البلدي ��ة اآنذاك ،تم
اختيارها من قبل الزمالء ،ور�ص ��حوها لتكون رئي�صة
البلدي ��ة ،وفازت ف ��ي انتخابات الهيئ ��ة المحلية بعد
ت�صويت اأهالي البلدة لها ودعمها.

�صب�صطية كنز للبلدية
اأما بخ�ص ��و�س ال�ص ��عوبات التي تواجهها كرئي�ص ��ة
ف ��ي مبنى بلدية �صب�ص ��طية في الطاب ��ق الثاني ،تجد بلدية ،فقد اأ�ص ��ارت �صكر اإلى اأن هناك نق�ص ًا كبير ًا
رئي�صة البلدية ،كميليا �صكر ،على مكتبها منهمكة في في الموارد المالية ،ل�صتخدامها في م�صاريع البلدية
توقيع اأوراق ومعامالت ،حيث تمت مقابلتها و�صوؤالها المختلفة.

تجارب ونجاحات
وفي �ص� �وؤال ح ��ول دور البلدية في الحفاظ عل ��ى الآثار،
قال ��ت اأن الحفاظ على المواقع الأثري ��ة والتاريخية من
اأهم ا�ص ��تراتيجيات واأولوي ��ات البلدية ،من خالل اإعادة
ترميمه ��ا ،وتنظيفها ،والهتمام به ��ا ،لأن هذه المواقع
بمثاب ��ة “كنز” يج ��ب اأن تحافظ عليه البلدية ،خا�ص ��ة
واأنها ت�صاهم في زيادة دخلها وعائداتها.

اهتم ��ام بالمحافظ ��ة للحفاظ على ه ��ذا الموقع الأثري
الهام من ال�ص ��ياع والدمار ،وهك ��ذا نبقى ونحافظ على
تاريخ عريق لالأجيال القادمة .وفي الم�ص ��تقبل ،ت�ص ��عى
البلدية اإلى ا�ص ��تغالل الموقع من اأج ��ل زيادة عوائدها،
وذل ��ك من خالل ال�ص ��ياحة .وكما ارتب ��ط اأهالي البلدة
بموقعهم ارتباط َا وثيق ًا.

وتواج ��ه البلدية �ص ��عوبات كثيرة للحف ��اظ على الآثار،
فعندم ��ا تري ��د القي ��ام بم�ص ��اريع ترمي ��م داخ ��ل البلدة
القديمة فاإنها ت�صطدم مع دائرة الآثار الفل�صطينية في
تقييم الم�صاكل التي تحتاج اإلى ترميم ،علم ًا باأن البلدة
القديمة مقامة على اأنقا�س اآثار �ص ��ابقة.وعندما تحاول
البلدية القيام بم�صاريع على المنطقة الأثرية الموجودة
على التل ،فاإنها ت�ص ��طدم مع �ص ��لطات الحتالل ،لأنها
تق ��ع ف ��ي المنطق ��ة “ج” وح�ص ��ب التفاقي ��ات ل يوجد
للبلدي ��ة �ص ��الحيات للعمل فيها ،فه ��ذه المنطقة ُيتبعها
ً
الحتالل ق�ص ��را للحدائق العامة الإ�صرائيلية ،في�صبح البلدية والم�صاريع المتعددة
من ال�ص ��عب ،بل من الم�صتحيل العمل فيها .مثال ذلك،
قام ��ت البلدية قبل فت ��رة بتوزيع اأعم ��دة كهربائية لم ّد اأم ��ا الجهات التي ت�ص ��اهم ف ��ي عملي ��ات الترميم ،فهي
الكهرب ��اء للم ��درج الروماني ،على الف ��ور ،جاءت قوات (الموؤ�ص�صات الإيطالية ،وموؤ�ص�صة رواق ،وزارة ال�صياحة
والأث ��ار بالتع ��اون م ��ع  )CHFكما جرى في م�ص ��روع
الحتالل وقامت بنزع جميع الأعمدة.
الم�صار ال�ص ��ياحي .ومع اليوني�صكو( )UNESCO
وتعتبر �ص ��كر الموقع الأثري رمز ًا للحا�صر والم�صتقبل؛ في م�ص ��روع الحكاية ال�صعبية ،حيث قامت مجموعة من
ففي الما�صي كانت �صب�صطية عا�صمة للدولة الرومانية ،ال�ص ��باب وال�ص ��ابات بجمع حكايات �صب�ص ��طية من كبار
حي ��ث التاريخ العريق ،ومع�ص ��ر المل ��وك ،وموقع تجاري ال�ص ��ن ،وجمعها في كتاب من اأجل الحفاظ على التراث
مه ��م جد ًا ،فكانت معظ ��م محافظات ال�ص ��مال الحالية الثقافي .وهناك م�صروع ترميم قيد التنفيذ بالتعاون مع
تابعة لمدينة �صب�صطية الرومانية .اأما الحا�صر ،فهناك وزارة الحكم المحلي والقن�صلية الإيطالية.

واأ�صارت �ص ��كر اأن اأهالي البلدة يرتاحون للم�صاريع التي
تق ��وم به ��ا البلدية ،حتى اأنهم ي�ص ��اهمون في ال�ص ��يانة
والترمي ��م ،فالمواط ��ن �ص ��عر بالراح ��ة والف ��رق بي ��ن
المباني التي ُرممت واأُعيد ا�ص ��تخدامها بين الموؤ�ص�صات
المختلف ��ة في البلد ،وبين المبان ��ي التي ما زالت تحتاج
اإلى ترميم ،مم ��ا اأدى اإلى مطالبة المواطنين اأنف�ص ��هم
م ��ن البلدية بم�ص ��اريع ترمي ��م ،وهم في الوقت نف�ص ��ه،
يقومون بالم�صاركة وتقديم الم�صاعدة.

ر�صا �صن�صور

برنامج دعم احلكم املحلي
موؤ�ص�صة الدعم الفني الأملاين ()GIZ
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تجارب ونجاحات
وف ��ي حدي ��ث مع من�ص ��قة م�ص ��روع “تخطيط متكام ��ل لحماية وحف ��ظ الم�ص ��هد الثقافي في
�صب�ص ��طية” ،اأريج حجازي ،قالت اإن هذا المخطط يهدف اإلى الم�ص ��اهمة في حماية التراث
وتنظ ��م البلدية كل عام تقريب ًا ،وذلك ح�ص ��ب ما يتوافر لها م ��ن المال ،في اإقامة “مهرجان
الثقاف ��ي في البلدة ،وكذلك الم�ص ��اهمة ف ��ي تطوير الحياة القت�ص ��ادية والجتماعية .وهذا
�صب�صطية لل�صياحة والتراث” وت�صعى من خالله اإلى الحفاظ على الهوية الوطنية الفل�صطينية،
المخطط ياأتي بالتعاون بين وزارة ال�صياحة والآثار ووزارة الحكم المحلي وبلدية �صب�صطية.
حي ��ث يقدم المهرجان كل ما هو فل�ص ��طيني .كما تقوم البلدية بم�ص ��روع مهم ،وهو م�ص ��روع
وفي �ص� �وؤالها عن دور ال�صباب في الم�ص ��اهمة في مثل هذه الم�صاريع ،قالت رئي�صة البلدية اإن ال�ص ��ياحة الرديفة ،المتمثل في جلب ال�ص ��ياح لالإقامة في بيوت الفل�صطينيين ،بهدف اإظهار
هناك اهتمام ًا جيد ًا بال�ص ��باب ،وذلك من خالل المراكز ال�صبابية ،وكما تم ت�صغيل ال�صباب حقيقة ال�ص ��عب الفل�ص ��طيني الذي يحب الحياة ،وهو �ص ��عب م�ص ��الم ومتعلم ،عك�س ما يرونه
خريجي الجامعات في بع�س م�ص ��اريع الترميم مثل بيت ال�صيافة وغيرها .ويتم اأي�ص ًا ت�صغيل في و�ص ��ائل الإعالم الغربية على اأنهم اإرهابيون .واأ�صارت �صكر اإلى اأن هوؤلء ال�صياح يعودون
ال�ص ��باب العاطلين عن العمل في مثل هذه الم�ص ��اريع لإعطائهم فر�س عمل ،واأ�ص ��بح هناك ويجلبون معهم �ص ��ياح ًا اأكثر ،وهذا مهم جد ًا لنعا�س اقت�ص ��اد البلدة وزيادة وعي العالم باأن
وع ��ي من ال�ص ��باب باأهمية م ��ا يمكن اأن تقدمه ال�ص ��ياحة في انعا�س اقت�ص ��اد البلدة وهناك ال�صعب الفل�ص ��طيني لي�س اإرهابي ًا ،في�صعرون بالأمان وح�صن ال�صيافة ،على عك�س ما ت�صوره
ماكينة الإعالم الإ�صرائيلية.
محاولت منهم للحفاظ على هذا التراث العريق.

مهرجان �صب�صطية

ولالأ�ص ��ف ،تخ�ص ��ع البلدة لعملية قر�صنة كبيرة ،اأ ّل وهي �ص ��رقة الآثار ،فهناك مجموعة من
الل�ص ��و�س يقومون ب�ص ��رقة بع� ��س الآثار وبيعها اإل ��ى الحتالل ،وتحاول البلدي ��ة حماية تلك
المواقع الأثرية ،وا�صترجاع جميع ما �صرق ،لكنها عملية تتطلب وقت ًا وجهد ًا كبيرين.
وعند المرور من اأمام “�صوبر ماركت علي” ومتنزه البلدية ،تجد �صائحة ت�صتري من الفواكه
والخ�ص ��راوات المعرو�ص ��ة ،ت�ص� �األ �ص ��احب المحل عن راأيه في ال�ص ��ياحة في البلد ،ويجيب
وفي محاولة البلدية للحفاظ على الآثار وحمايتها� ،صتقوم ببناء متحف لجمع التحف الأثرية،
مبت�ص ��م ًا وبوجه ب�ص ��و�س وهو ي�صع الخ�ص ��راوات داخل الأكيا�س البال�ص ��تيكية ،قائ ًال“ :كلما
وهذا المتحف �صيزيد من وعي الزائرين له ومعرفة مدى اأهمية الآثار والحفاظ عليها.
اأتانا ُ�ص� � ّياح اأكثر �صنعي�س اأح�صن ،خا�صة في مرحلة ال�صيف” حيث تزداد اأعداد ال�صياح في
تلك الفترة.

في البلدة القديمة...

خطط �صياحية

وبالقرب من ال�ص ��وبر ماركت ،تجد فنانة في مركز ال�ص ��تعالمات تق�س اأحجار الف�صيف�صاء
واأ�صارت �صكر اإلى اأن اإحدى الخطط التي ت�صعى البلدية اإلى تحقيقها هي :جذب ال�صائح اإلى وت�ص ��عها عل ��ى ر�ص ��ومات اأثرية خا�ص ��ة بالموق ��ع الأث ��ري ،وتبيعها ،بالإ�ص ��افة اإلى ال�ص ��ور
و�ص ��ط البلد؛ فالموقع الأثري الذي يقع على التل لي�س للبلدية �ص ��الحيات للعمل فيه كما ُذكر التذكارية ،واأوعية ع�صل الم�صم�س الخا�س بالبلدة.
�ص ��ابق ًا ،لذلك تقت�ص ��ي الأهمية في محاولة جذب ال�ص ��ياح اإلى الآثار الموجودة و�صط البلد،
حيث هناك الكني�ص ��ة الكاتيدرائية والم�ص ��جد والقبور الملكية وغيرها ،وعندما يتم جذبهم وعند زيارة الموقع الأثري على التل ،تجد نف�صك اأمام مجموعة �صياحية األمانية تجل�س قرب
اإلى البلدة القديمة فاإن ذلك �ص ��يزيد من دعم القت�ص ��اد الوطني لل�صكان المحليين .ف�صعت �ص ��جرات الزيتون المحاطة بزهور الربيع و ت�ص ��تمع اإلى تاريخ فل�صطين العريق ،وفي الخلفية
البلدي ��ة اإل ��ى ترميم المباني القديمة و�ص ��ط البلد ،ومن هذه الم�ص ��اريع الأول ��ى اإقامة مركز ترى اآثار ًا لهياكل وبيوت اأثرية قديمة.
ثقافي لل�صباب ومن �صمن اأهدافه :الحفاظ على الثقافة والتراث من ال�صياع ،ودعم وتطوير
واإذا لم تزر هذا المكان من قبل فيجب عليك اأن تفعل ذلك الآن ،حتى تعرف اأهمية فل�صطين،
ال�ص ��ياحة .وهناك م�ص ��روع بيت ال�صيافة الذي يتم ا�صتقبال ال�ص ��ياح من مختلف الجن�صيات
وحتى تتعرف على تاريخك العريق ،فلنجعل هذه الأعمدة حتى ولو اأنها ل تحمل �ص ��يئ ًا الآن،
فيه.
فلنجعلها تحمل تاريخ وتراث ال�ص ��عب الفل�ص ��طيني ،الذي ياأمه جميع الب�ص ��ر من كافة اأنحاء
وبخ�صو�س اأعداد ال�صياح الذين يزورون البلدة ،قالت �صكر اإنه مع بداية النتفا�صة انعدمت العالم لروؤية غناه وجماليته ومعانيه.
ال�صياحة ب�صكل كلي ،ولكن الآن ياأتي ال�صياح ب�صكل يومي ،لكن الأعداد ما زالت قليلة ،اإ ّل اأنها
في تزايد ،خا�ص ��ة في ال�ص ��ياحة الداخلية مثل الرحالت المدر�ص ��ية والجامعية وذلك بعدما
فر�ص ��ت وزارة التربي ��ة والتعلي ��م العالي ،باأن على جمي ��ع المدار�س اأن تزور بلدة �صب�ص ��طية
خا�ص ��ة طالب ال�صف العا�صر ،ففي منهج التربية الوطنية هناك ذكر للموقع الأثري وللبلدة
القديمة.
وتواج ��ه البلدي ��ة �ص ��راع ًا كبير ًا مع �ص ��لطات الحتالل في ا�ص ��تدراج ال�ص ��ياح ،ف� �اإن مكاتب
ال�ص ��ياحة الإ�صرائيلية ت�ص ��تحوذ على اأعداد كبيرة من ال�صياح ،فالتذاكر لزيارة الموقع يقوم
ال�صائح ب�صرائها من المكاتب الإ�صرائيلية ،كما اأنهم يوفرون معلومات خاطئة لهم من خالل
المر�ص ��د ،ومن ث ��م يمنعونهم من زي ��ارة البلدة والقتراب من الفل�ص ��طينيين �ص ��كان البلدة
،بحج ��ة الحفاظ على «اأمنه ��م» ،ويمنعونهم من الأكل في مطاعم البلدة ،حتى اأن اإ�ص ��رائيل
اأزالت موقع �صب�ص ��طية عن خريطة ال�ص ��ياحة على اعتبار اأنها خطيرة ،وهذا تدمير لل�صياحة
ولعائدات البلد ،ناهيك عن اإقامة اليهود احتفالت خا�صة بهم عند المواقع الأثرية ،وفر�س
نظام منع التجول على البلدة جميعها.
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تجارب ونجاحات

يتحول اإلى حديقة بيئية وموقع ا�صتجمام
تعتبر م�ص ��كلة التخل�س من النفايات ال�صلبة بطرق
�ص ��حية وغير �ص ��ارة بالبيئة من اأهم الم�صاكل التي
تواجه المجتمع المحلي الفل�ص ��طيني  ،وذلك ل�صغر
م�ص ��احة الأرا�صي الم�صموح با�ص ��تخدامها للتخل�س
من النفايات  ،لأن معظم الأرا�صي تقع بما ي�صطلح
عليه مناطق  ، Cكذلك وفقدان الوعي الالزم باآلية
التخل� ��س م ��ن تل ��ك النفاي ��ات بطرق مفي ��دة وغير
�صارة بالبيئة.
ففي عام  1998بداأ توجه �ص ��امل لتح�ص ��ين خدمات
النفايات في فل�ص ��طين �ص ��من م�ص ��روع اإدارة البيئة
والنفايات ال�ص ��لبة ،الذي اأو�ص ��ى ب�صرورة تح�صين
ط ��رق التخل�س م ��ن النفاي ��ات واإدارة خدمات جمع
النفاي ��ات بفعالي ��ة اأكبر ،مما يح�ص ��ن و�ص ��ع البيئة
ب�ص ��كل وا�ص ��ح ،ومن هنا برزت فكرة اإن�ص ��اء مكبات
مركزية للنفايات ( �ص ��مال ،و�ص ��ط ،جن ��وب ) ،كان
اأولها مك ��ب زهرة الفنجان في جني ��ن والذي يخدم
مناط ��ق ال�ص ��مال جميعه ��ا ،وم ��ن ثم ج ��اءت فكرة

محطة ال�ص ��يرفي ف ��ي محافظ ��ة نابل� ��س للتجميع،
وثاني ��ا ًمكب منطق ��ة ال�ص ��احية  /محافظ ��ة اأريحا
وال ��ذي يخ ��دم حالي� � ًا محافظ ��ة اأريحا وج ��زء ًا من
اأمل الكرمي  /طولكرم
منطق ��ة الأغوار وثالث� � ًا مكب رم ��ون  /محافظة رام
اهلل الذي يجري العمل على اإنجازه في  2012ليخدم
منطق ��ة الو�ص ��ط ( رام اهلل ،والقد�س ) ورابع ًا مكب
النفاي ��ات وترحيلها اإلى مكب زه ��رة الفنجان عم ًال
المني ��ة  /محافظ ��ة الخليل والذي �ص ��يخدم منطقة
رائد ًا ُيترجم من خالل مجل�س الخدمات الم�صترك
الجنوب (الخليل ،وبيت لحم ) في حال النتهاء من
للنفايات ال�صلبة في المحافظة.
تنفيذه.
وتكم ��ن اأهمية اإدارة وتدوير النفايات ال�ص ��لبة في
وتعتب ��ر محافظة طولكرم كباق ��ي محافظات الوطن
جمعه ��ا وتدويرها من مختلفة الم�ص ��ادر(المنزلية
مت�ص ��رره من جراء المكبات الع�ص ��وائية في منطقة
وال�ص ��ناعية والزراعية والتجارية والطبية) ،بهدف
وادي ال�ص ��عير ،حي ��ث مك ��ب فرع ��ون عل ��ى المدخل
فرزه ��ا في مكب النفايات بوا�ص ��طة اآليات خا�ص ��ة،
الجنوبي للمدين ��ة ويتم التخل�س م ��ن النفايات عن
وم ��ن ثم تخزين النفاي ��ات الناتجة عن عملية الفرز
طري ��ق الح ��رق بموقع المك ��ب اأو دفنه ��ا بطرق غير
واإيجاد الطريقة المثلى وغير ال�صارة بالبيئة ،ف�ص ًال
علمية وخطرة �صارة بالبيئة ومن عليها ،لما لها من
ع ��ن خلق فر� ��س عمل ومردود مالي جي ��د للمجال�س
مخاطر �صحية وما ت�ص ��ببه من تلويث للهواء والمياه
البلدية والقروية الم�صتفيدة من الم�صروع.
الجوفي ��ة والترب ��ة؛ وبالتال ��ي ج ��اءت فك ��رة تجميع
وعليه تتم عملية اإدارة النفايات ال�ص ��لبة بمحافظة
طولكرم وفق اآليات ت�ص ��من فعالية اأكبر وتر�صيد في
ا�صتهالك الموارد ،باتباع الآتي:
•تجميع النفايات في نقاط ترحيل.
•معالجة النفايات اآلي ًا و بطرق مختلفة لت�ص ��هيل
نقلها اإلى مكب النفايات.
•ترحي ��ل النفاي ��ات اإل ��ى مك ��ب زه ��رة الفنجان
المركزي لمنطقة ال�صمال.
•معالجة النفايات للتخل�س منها.
•اإع ��ادة تاأهيل المكبات الع�ص ��وائية للتخل�س من
الآثار البيئية ال�صلبية الناتجة عنها.
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وتم توقي ��ع اتفاقي ��ة المرحلة الأولى من الم�ص ��روع،
الذي �صيتم تنفيذه على مرحلتين:

وبع ��د �ص ��نوات م ��ن المعان ��اة والم�ص ��اكل البيئي ��ة
وال�ص ��حية ،خا�ص ��ة ف ��ي طولك ��رم ،تمك ��ن مجل� ��س
الخدمات الم�ص ��ترك لإدارة النفايات ال�صلبة وعبر
م�ص ��روع زه ��رة الفنجان م ��ن اغالق واإع ��ادة تاأهيل
المكبات الع�صوائية الموجودة في المحافظة ،اإ�صافة
اإل ��ى المكب ��ات ال�ص ��غيرة الع�ص ��وائية الموجودة في
الوديان وعلى جوانب الطرق وهذه المكبات كان لها
الأث ��ر الكبير على البيئة ،كونه ��ا قريبة من المناطق

المرحل ��ة الأول ��ى :وه ��ي ممولة من ال�ص ��ندوق
العربي لالنماء القت�صادي والجتماعي ،تقوم على
اإعادة تاأهيل الموقع وترحيل النفايات غير المتحللة
اإلى مك ��ب زهرة الفنجان ،ووقف ا�ص ��تخدام الموقع
الع�صوائي ب�صكل كامل ،بعد اأن اعتمدت محطة وادي
ال�صعير للترحيل اإلى مكب زهرة الفنجان .وقد انتهت
هذه المرحلة بتحويل المكب اإلى منطقه خ�صراء بعد
اإن�ص ��اء جدران ا�صتنادية وطمر الموقع بتربة زراعية
المت�ص ��ررة ب�ص ��كل مبا�ص ��ر من جراء الآثار الناتجة بطرق علمية و�صحية وبكلفة ( ) 700000دولر.
ع ��ن تجميع وحرق النفايات ،علم ًا باأن مكب فرعون،
يتم ا�صتخدامه منذ �صتينيات القرن الما�صي وبنف�س وم ��ن ث ��م عزل ��ت الأر� ��س المملوك ��ة له ��ا ع ��ن بقية
الآلية دون اأية اعتبارات بيئية و�ص ��حية ،الأمر الذي الأرا�ص ��ي المجاورة ،بجدران ا�صتنادية فا�صلة ،مما
جعل عموم الأهالي القريبين والبعدين يعانون منه ،اأهل ��ت الموق ��ع باأكمله وتحويل ��ه اإلى اأرا� ٍ��س زراعية
كما امتدت اآثاره ال�صلبية لتطال مياه ال�صرب والمياه قابل ��ة لالنتف ��اع منها بعد ف ��رد طبقة ترب ��ة زراعية
الجوفي ��ة والحدود البعي ��دة من الموق ��ع نظر ًا لعدم تزيد �صماكتها عن (� )60صنتمتر ًا ،وزرعت المحيط
معرفة حدود الم�صاكل البيئية الناجمة عن ذلك .باأنابي ��ب تفري ��غ الغ ��ازات المتجمعة خ ��الل التحلل
للجزء المتبقي والمطمور من النفايات.
كم ��ا عزل ��ت الموق ��ع الممل ��وك بالكام ��ل بمح ��اذاة
ال�ص ��ارع ،بم ��ا يالئ ��م تنفي ��ذ المرحل ��ة الثانية وهي
الحديق ��ة البيئي ��ة .وتنتظ ��ر البلدية الح�ص ��ول على
الج ��زء الآخر م ��ن المنح ��ة للمبا�ص ��رة بتنفيذ تلك
الحديقة ،و�صيتم اأي�ص� � ًا اإعادة الأرا�صي الم�صتاأجرة
اإلى اأ�صحابها لالنتفاع منها بالزراعة.
المرحل ��ة الثانية (الحديقة البيئية) :والتي
ت�صمل ت�صجير وزراعة الموقع واإن�صاء كافتيريا عامة
وو�ص ��ع بع�س األعاب الأطفال واإن�صاء جزء من م�صار
مائي ينا�صب الموقع بكلفة مليون �صيقل ،مما �صيوؤدي
اإلى موقع مفتوح لال�صتجمام لعموم المواطنين.

ال�صكنية والزراعية وما ينتج عنها من حرائق عديدة
للمحا�ص ��يل والأ�ص ��جار ،فال يوجد عليه ��ا رقابة ول وقام ��ت بلدية طولكرم ممثلة برئي�ص ��ها اياد الجالد
تع ��رف طبيعة النفاي ��ات التي تدخله ��ا .وجميع تلك
المكبات ت�صتخدم طريقة الحرق المفتوح والم�صتمر،
مما ي�ص ��بب تلويث البيئة وروائح كريهة ،تقود لهدار
�ص ��حة المواطنين ،ولإنهاء هذه الم�ص ��اكل الناجمة
عن المكبات الع�ص ��وائية ،والت ��ي اأهمها مكب فرعون
الواق ��ع على المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم ويطل
عل ��ى قرية �ص ��وفة والعديد م ��ن الأرا�ص ��ي الزراعية
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واقع وطموحات

اكت�صبت ا�ص ��مها من �ص ��هلها ،الذي يمتد من جبال الجليل
اإلى جبال نابل�س على �صكل مثلث اأطرافه حيفا – جنين –
طبريا ،هذا هو�صهل مرج ابن عامر ،والذي �صميت البلدية
با�ص ��مه ،وهذا ال�ص ��هل ي�ص ��كل حلقة و�ص ��ل بين فل�ص ��طين
المحتل ��ة عام  1948وبقية اأرا�ص ��ي فل�ص ��طين التي احتلت
عام .1967
روؤي ��ة البلدية تق ��وم عل ��ى اأن المواطن ي�ص ��تحق منا
الأف�ص ��ل ،خدم ��ة ورفاهي ��ة وم�ص ��تقب ًال زاه ��ر ًا ،في
حين ر�ص ��التها تقوم على اأن ف ��ي التحاد قوة ،اتحاد
قائم على المحبة والإخاء باأ�ص ���س وا�ص ��حة وتهدف
اإلى رفع كفاءة الخدم ��ة المقدمة للمواطن وتخفيف
الأعب ��اء عن كاه ��ل المواطن والرقي بم�ص ��توى هذه
الخدم ��ة لتلب ��ي طموح ��ات اأجيال الم�ص ��تقبل ،حيث
يبلغ عدد �ص ��كانها ح�ص ��ب جهاز الإح�صاء المركزي
الفل�صطيني نحو()23000ن�ص ��مة ،وت�صل م�صاحتها
اإلى( )100000دونم ،معظم اأرا�ص ��يها ت�صنف على
أرا�س زراعية خ�ص ��بة ،ولذل ��ك يقع على عاتق
اأنها ا ٍ
البلدية حماية هذه الأرا�ص ��ي الخ�ص ��بة من الزحف
العمران ��ي وال�ص ��عي ب�ص ��كل دوؤوب اإل ��ى تطوير قطاع
الزراع ��ة ورف ��ع كفاءته ،حي ��ث كان اهتم ��ام البلدية
ومازال من�ص ��ب ًا على كافة القطاعات الأخرى ومنها
(البني ��ة التحتي ��ة ،والخدماتي ��ة ،وقطاع ال�ص ��باب،
والريا�صة ،والثقافة ،والتعليم.)...
ورغم حداثة ن�ص� �اأتها اإ ّل اأن جذورها قوية وتاريخها
ب ��داأ من ��ذ ت�ص ��كيل اأول مجل�س خدمات م�ص ��ترك في
منطقة �صمال �ص ��رق جنين لقرى ( دير اأبو �صعيف،
وفقوعة ،وجلب ��ون ،والجلمة ،وعران ��ة ،ودير غزالة،
وبي ��ت ق ��اد الجنوب ��ي ،وبي ��ت ق ��اد ال�ص ��مالي وعابا
ال�ص ��رقية ) ،تلك الهيئ ��ات المحلية التي ان�ص ��جمت
فيما بينها وتوافق ��ت وبرغبة منها وبدعم من وزارة
الحكم المحلي� ،ص ��كلت مجل�س الخدمات الم�صترك

لقرى �صمال �صرق جنين عام  ،2000والذي �صكل نواة
�ص ��لبة لولدة البلدية  2010/12/22وذلك باحتفال
مهي ��ب وبح�ص ��ور الهيئ ��ات المحلي ��ة ووزي ��ر الحكم
المحل ��ي ووكيل ال ��وزارة والوفد المراف ��ق ،ومديرية
جنين ،وح�ص ��د غفير من الموظفين والمواطنين في
المنطقة.
وعلي ��ه فقد ت ��م انج ��از العديد م ��ن الم�ص ��اريع مثل
المالعب ،والم�ص ��تل الزراعي ،وقاعات الحا�ص ��وب،
وال�ص ��الت الريا�صية ،والعديد من م�ص ��اريع البنية
التحتية وخ�صو�ص ًا الطرق الداخلية ومداخل القرى
والط ��رق الرابط ��ة ،الت ��ي كان اله ��دف الرئي�س من
اإن�ص ��ائها التوا�ص ��ل الجغراف ��ي بين ه ��ذه التجمعات
لتخدم دمج هذه التجمع ��ات في اإطار بلدية واحدة.
وهذه الإنجازات لم تكن ع�صوائية بل كانت مدرو�صة
ومبني ��ة عل ��ى اأ�ص ���س مو�ص ��وعية ،حي ��ث يعتبر ربط
ه ��ذه التجمعات بخدمة المياه وال�ص ��رف ال�ص ��حي
من اأهم الم�صاريع التي ت�ص ��بو اإليها البلدية وت�صعى
جاه ��دة لنجازه ��ا ،لما توف ��ره من خدمة اأ�صا�ص ��ية
ومهمة للمواطن ،كما ت�ص ��عى البلدي ��ة لتوفير العديد
م ��ن المراك ��ز الهام ��ة مث ��ل (محط ��ة دف ��اع مدن ��ي
للمنطقة وقد با�ص ��رت البلدية بالت�صال مع الجهات
المعني ��ة لنجاز ذل ��ك ،كذلك مركز �ص ��حي متطور
يخدم المنطقة و�ص ��كانها ،واإن�صاء مدر�صة للمنطقة
بم�ص ��توى متق ��دم ت�ص ��مل فرع ��ي العلم ��ي والتجاري
وتخ�ص�ص ��ات وفروع ًا اأخ ��رى ،والعمل على �ص ��يانة

ن�صر اآدم /رئي�س البلدية
المدار�س الموج ��ودة في التجمعات واإ�ص ��افة غرف
درا�ص ��ية ومكتبات ومختبرات وحوا�صيب فيها) .اأما
ف ��ي جانب التنظي ��م والبن ��اء� ،ص ��تقوم البلدية على
اإنجاز مخططات هيكلية تلب ��ي احتياج المواطن في
توفي ��ر الخدمة بعيد ًا عن الع�ص ��وائية ووقف الزحف
العمراني على الأرا�صي الزراعية الخ�صبة ،ولتحقيق
ذل ��ك قامت البلدية وم ��ن اأوائل جل�ص ��اتها بالتركيز
على �ص ��رورة توفير الطاقم الهند�صي وتعيين طاقم
المحا�صبة ،لما لل�ص� �وؤون المالية من دور اأ�صا�صي في
عمل البلدية يحقق ال�ص ��فافية العالية التي ينتظرها
المواطن ،مما �ص ��اعدت كثي ��را ًبالنقل ال�ص ��ل�س من
هيئات محلية متفرقة اإلى بلدية واحدة دون اأن ي�صعر
المواط ��ن باأي فراغ اأو فجوة .وا�ص ��تمرت البلدية في
تقدي ��م خدماتها ب�ص ��كل طبيعي وكاأنه ��ا قائمة منذ
فترة طويلة .وتقوم حالي ًا بدرا�صة مف�صلة للم�صاريع
القائم ��ة من حي ��ث الخدمة التي توؤديه ��ا بهدف رفع
كفاءتها ،خ�صو�صا ًم�صاريع المياه في المنطقة.
ولتحقيق الأهداف المن�صودة لبد من التعاون الكامل
والم�ص ��اركة المجتمعية الفاعل ��ة من قبل المواطنين
والموؤ�ص�صات الأهلية بدعم من وزارة الحكم المحلي
على تحم ��ل الم�ص� �وؤوليات وتحديد الأولويات ون�ص ��ر
الوعي بين المواطنين في المنطقة.
ول يقل دور اأع�ص ��اء المجل�س البلدي اأهمية عن تلك
الموؤ�ص�صات ،حيث اأ�ص ��بحت المنطقة باأكملها اأمانة
في اأعناقه ��م .وعليه لبد من تر�ص ��يخ هذا المفهوم
ف ��ي واقعه ��م المحلي بغر�س ت�ص ��هيل عملي ��ة الدمج
والو�ص ��ول اإلى الأف�صل لالأجيال القادمة ،فالمواطن
ي�صتحق الجهد والتعب وخدمته على اأف�صل ما يكون،
الأمرال ��ذي يع ��زز بن ��اء اأركان دولتن ��ا الفل�ص ��طينية
الم�صتقلة ذات ال�صيادة.
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حي ��ث طال ��ت الن ��ذارات الإ�ص ��رائيلية حوالي % 95
من مباني القرية ،وقد عمل على تو�ص ��يل الخدمات
ال�ص ��رورية وخا�ص ��ة البني ��ة التحتي ��ة م ��ن كهرب ��اء
وات�ص ��الت و�ص ��وارع ومقر للمجل�س الق ��روي ،الذي
يقوم عل ��ى اإدارته منذ عام  1998من تحت �ص ��جرة
الخروب ،التي كانت بمثابة مقر للمجل�س.
و يق ��وم حالي ًا بمتابعة  15ق�ص ��ية ف ��ي محكمة العدل
العليا الإ�ص ��رائيلية وهي اأوامر لوق ��ف هدم المنازل
والموؤ�ص�ص ��ات العام ��ة وق�ص ��ية توفي ��ر مياه ال�ص ��رب
للقرية.

عبد املنعم غنام  /طوبا�س

الحاج �ص ��امي �ص ��ادق ،رئي�س مجل�س قروي العقبة،
من موالي ��د قرية العقبة عام  ،1955اأ�ص ��يب بثالث
ر�صا�ص ��ات بتاري ��خ( ،)1971/6/28و ل ت ��زال
ر�صا�ص ��ة بالقرب من القلب ،مما اأدى اإلى ا�ص ��ابته
ب�ص ��لل ن�ص ��في ،ومنذ ذل ��ك التاريخ وه ��و يعمل على
كر�ص ��ي متحرك ،ف�ص ��غل موظف ًا في مديرية �ص ��حة
اأريح ��ا ع ��ام  ،1975وبعده ��ا في �ص ��حة طوبا�س ثم
في �ص ��حة العقبة ،كماعمل في اأريحا رئي�ص ًا لرابطة
الجري ��ح الفل�ص ��طيني لمدة �ص ��ت �ص ��نوات ،و�ص ��غل
رئي� ��س ف ��رع التح ��اد الع ��ام للمعاقين حركي� � ًا فرع
اأريحا ،وكذلك رئي�ص� � ًا لمجل�س قروي العقبة من عام
 1998حتى الآن ويعمل م�ص ��رف ًا عام ًا لجمعية المراأة
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الريفية ،ورئي�ص� � ًا لجمعية العقبة ل�صكان المهجرين وفي عام  2008زار ( )11ولية اأمريكية والكونغر�س
منذ عام  2009ورئي�س اتحاد المعاقين في محافظة الأمريك ��ي والخارجي ��ة الأمريكية ،كم ��ا زار ايطاليا
طوبا� ��س منذ ع ��ام  ،2009وت ��م اختياره ع�ص ��و ًا في لح�صور موؤتمر دولي يتعلق بحقوق الإن�صان والمياه.
منظم ��ة العفو الدولية لحقوق الن�ص ��ان في ال�ص ��رق
واأثناء الزيارات عمل جاهد ًا على الغاء اأوامر الهدم
الأو�صط منذ عام .2009
وتوفي ��ر الخدمات القروية لمواطني العقبة ،خا�ص ��ة
ويعم ��ل ج ��اد ًا وم�ص ��مم ًا عل ��ى اإع ��ادة المواطني ��ن في مو�ص ��وعي البن ��اء والمياه ،حيث و�ص ��ل للمجل�س
المهجرين من قبل قوات الحتالل الإ�ص ��رائيلي اإلى حوال ��ي ( )250000ر�ص ��الة ت�ص ��امنية م ��ع اأهال ��ي
قريته ��م العقب ��ة والبال ��غ عدده ��م ( )700مواطن ،القرية و�صد قوات الحتالل الإ�صرائيلية.
موزعي ��ن عل ��ى الق ��رى المج ��اورة مث ��ل تيا�ص ��ير،
وقد ا�صتطاع انتزاع عدة قرارات من المحكمة العليا
وطوبا� ��س ،ونابل� ��س ،حيث تمت اإع ��ادة ( )14عائلة
الإ�صرائلية ل�ص ��الح اأهالي القرية ،منها وقف عملية
منه ��م العام الما�ص ��ي ،واأثن ��اء تولي ��ه رئي�س مجل�س
دخول الدبابات الإ�صرائيلية اإلى القرية .هذا الرجل
قروي العقبة عمل على ازالة مع�ص ��كر( ت�ص ��يفع) من
اأكد من خالل اإرادته ال�ص ��لبة تحدي ال�صعاب وقهر
مدخل قري ��ة العقبة بتاري ��خ ( )2003/6/12الذي
كر�ص ��يه المتح ��رك ،مم ��ا اأده� ��س ال�ص ��ديق واأربك
كان ي� �وؤذي المواطنين ب ��الأرواح والأم ��الك ،والذي
المحتل.
اأ�ص ��يب م ��ن جرائ ��ه حوالي خم�ص ��ة مواطني ��ن بين
�ص ��هيد وجريح ومعاق اأحده ��م كان رئي�س المجل�س ،وي�ص ��عى حالي� � ًا لعمل مخط ��ط هيكل ��ي للقرية ،رغم
والذي �ص ��اهم اأي�ص ًا في بناء موؤ�ص�ص ��ات القرية مثل رف�س المحتل طلبه للمرة الثالثة ،بحجة اأن الأرا�صي
م�صتو�صف الأمل ال�صحي ومدر�صة العقبة الأ�صا�صية ف ��ي القرية منطق ��ة ع�ص ��كرية مغلقة ،واأنها ح�ص ��ب
ورو�صة الحق التي ت�صم ( )130طف ًال وطفلة ،وبناء اإدعائهم ت�ص ��به جنوب لبنان اإ ّل اأنه ل يزال ينا�ص ��ل
م�صجد �صالح الدين الأيوبي الذي تعر�س لعتداءات من اأج ��ل تحوب ��ل المنطق ��ة اإل ��ى ال�ص ��لطة الوطنية
بتاري ��خ  2006/6/6م ��ن قبل اأحد جن ��ود الحتالل الفل�صطينية،خا�ص ��ة واأن جمي ��ع اأرا�ص ��يها مملوك ��ة
ال ��ذي كان ين ��وي قتل اأكب ��ر عدد من الم�ص ��لين في للمواطني ��ن بالطابو ،وكما يعمل وب�ص ��كل حثيث على
�ص ��الة الفجر ،لك ��ن بم�ص ��يئة اهلل قتل في �ص ��الحه اإن�ص ��اء ا�ص ��كان للمواطنين المهجرين م ��ن القرية،
داخل الم�صجد ،علم ًا باأن الم�صجد يتميز بمئذنته في بن ��ا ًء على وعد رئي�س ال ��وزراء ووزير الحكم المحلي
ال�ص ��رق الأو�صط .اإن جميع مباني الموؤ�ص�صات و�صكن بانجاز هذا الم�صروع قريب ًا ،وكذلك ا�صتكمال توفير
المواطنين معر�ص ��ة للهدم من قبل قوات الحتالل ،الخدمات ال�صرورية للقرية.

تجارب ونجاحات

خطوة جريئة ورائدة

ر�صا �صليمان

العالقات العامة والإعالم

عندم ��ا يك ��ون الوط ��ن الأم الحانية ويكون ال�ص ��عب
الأبن ��اء وال�ص ��واعد الباني ��ة ،فتق ��ع عل ��ى عاتقه ��م
م�ص� �وؤولية حماي ��ة الأم والمحافظ ��ة عل ��ى كرامتها،
فبين الحنو ببعده الإن�ص ��اني والعمل بتوا�صل واإرادة،
ن�صعى لتج�صيد الحلم وتوا�ص ��ل الأمل لبناء م�صتقبل
وغدٍ من�صود.
وم ��ن هنا وجب عل ��ى كل منا اأن يق ��وم بواجبه على
ال�ص ��ورة الأكم ��ل والأمث ��ل لإر�ص ��اء اأركان دولتن ��ا
الم�صتقلة ذات ال�صيادة.
وعلي ��ه ،فقد بادرت وزارة الحك ��م المحلي وبالتعاون
م ��ع نقاب ��ة ال�ص ��حفيين باع ��الن الجائزة ال�ص ��نوية
لل�ص ��حفي �ص ��ديق الحك ��م المحلي وذلك ت�ص ��جيع ًا
وتكام ًال مع ال�ص ��حفي الملتزم ،من اأجل خلق �صورة
معرفية ف ��ي الو�ص ��ط الإعالمي و�ص ��ورة ذهنية بين
اأو�ص ��اط النا�س عن قطاع الحكم المحلي ،من خالل
طرح ق�صايا الحكم المحلي بكل مو�صوعية و�صفافية
واإنجازات و�صلبيات هذا القطاع ،خدمة وتطوير ًا له.

الحك ��م المحل ��ي من خالل ور�ص ��ة عم ��ل عقدت في
 2011/2/28المواف ��ق يوم الثنين في فندق جراند
ب ��ارك بمدين ��ة رام اهلل لإط ��الق ه ��ذه الم�ص ��ابقة
التناف�ص ��ية ومعايير الجائزة ال�ص ��نوية وتوقيع وثيقة
تعاون بين ال�ص ��حفي ووزارة الحكم المحلي ك�صرط
للدخول في التناف�س على هذه الجائزة.

ع�ص ��رين دولة مع الوكالة الألمانية ،باأنه يتم التركيز
والهتمام على الأحداث ال�صيا�ص ��ية ول يوؤخذ الحكم
المحلي بنف�س الهتمام من قبل الإعالميين ،موؤكد ًا
اأن الدول ��ة والحك ��م الر�ص ��يد ياأتي ��ان بالتركيز على
الحك ��م المحلي وخا�ص ��ة المناطق المهم�ص ��ة ولي�س
القريبة والكبيرة فقط.

فق ��د اأ�ص ��ار وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي د.خال ��د فه ��د
القوا�ص ��مي ،اإل ��ى دور الإع ��الم المتميز في ت�ص ��ليط
ال�ص ��وء عل ��ى الم�ص ��اكل الت ��ي تواجه القط ��اع العام
وي�ص ��اعد الدولة على تنفيذ ا�صتراتيجياتها ،حيث اأن
ا�ص ��تراتيجية الوزارة لها اأربعة مرتكزات ،هي تفعيل
اأداء الهيئ ��ات المحلية وبناء قدراتها وتعزيز التنمية
المجتمعي ��ة وتعزيز التعاون م ��ا بين القطاع الخا�س
والهيئات المحلية التي هي بحاجة لإي�صال ر�صالتها
من خالل الإعالم  ،واأ�ص ��اف اأن مبادرة الم�ص ��ابقة
ال�ص ��حفية هدفها ت�ص ��جيع و�ص ��ائل الإع ��الم لإلقاء
ال�ص ��وء على بع�س الق�ص ��ايا الهامة واإبراز المناطق
المهم�ص ��ة والتركيز اأي�ص� � ًا على ق�ص ��ايا النتخابات
المحلية والتخطيط العمراني واأهميته للمواطنين.

وم ��ن ث ��م ق ��دم عر� ��س تعريف ��ي لل�ص ��حفيين حول
مفا�ص ��ل العمل في وزارة الحكم المحلي بداأها وكيل
الوزارة م .مازن غنيم عار�ص� � ًا ا�صتراتيجية الوزارة
الخم�ص ��ية ،حي ��ث اأن وزارة الحك ��م المحل ��ي اأول
موؤ�ص�صات ال�ص ��لطة ،التي اأعدت ا�ص ��تراتيجيتها من
قبل طاقم من الوزارة واأه ��م مرتكزات هذه الخطة
اأربع م�ص� �وؤوليات تتعلق برفع كفاءة الوزارة والهيئات
المحلي ��ة وتحقي ��ق ال�ص ��فافية وتعزي ��ز الم�ص ��اركة
المجتمعي ��ة والم�ص ��اهمة ف ��ي تنمية محلي ��ة وزيادة
الالمركزية ،كما قدم روؤية ور�صالة وغايات واأهداف
الوزارة ،كوزارة ديمقراطية قادرة على تحقيق تنمية
م�ص ��تدامة وبم�صاركة فاعلة ،حيث تعمل الوزارة على
تطوير الخدمات والقدرات...

بدوره اأكد د .عبد النا�صر النجار نقيب ال�صحفيين
اأن ه ��ذه خط ��وة جريئ ��ة ورائ ��دة م ��ن وزارة الحكم
المحل ��ي وذلك لإي�ص ��ال ر�ص ��الة اإعالمية �ص ��حيحة
ومتخ�ص�ص ��ة بد ًل من المفاهيم الخاطئة ال�ص ��ائدة
للحك ��م المحل ��ي ،كما دع ��ا د .النجار وزي ��ر الحكم
المحل ��ي للحديث اأمام طلب ��ة الإعالم في الجامعات
الفل�ص ��طينية كخط ��وة لزي ��ادة الوع ��ي المجتمع ��ي
المتخ�ص�س.

بدوره قام عبد الكريم �صدر الوكيل الم�صاعد بعر�س
الم�صاركة المجتمعية والدمج ،حيث اأكد على الهدف
ال�صتراتيجي هو تعزيز الم�صاركة المجتمعية وزيادة
درج ��ة الالمركزي ��ة ف ��ي الحكم المحل ��ي واأن هدف
الدمج هو اإيجاد هيئ ��ات محلية قادرة على التنمية،
واأنه بحلول عام � 2014ص ��يتم دمج الهيئات التي يقل
عدد �ص ��كانها عن  5000ن�صمة ،حيث لن تبقى لجان
م�ص ��اريع ول مجال�س قروية و�صت�صبح جميع الهيئات
المحلية بلديات .ومن ثم عر�ص ��ت المهند�صة ب�صينة
اأب ��و عي�ص ��ة ع ��ن اأهمي ��ة ودور التخطي ��ط والتنظيم
العمران ��ي واأه ��م الم�ص ��اريع الت ��ي تنفذ م ��ن خالل
ال ��وزارة واأه ��م العراقي ��ل الت ��ي تواج ��ه التخطي ��ط

من جهته �ص ��رح اولري�س نيت�صكه مدير برنامج دعم
وم ��ن هنا بداأت ن ��واة التعاون مع نقابة ال�ص ��حفيين الحك ��م المحل ��ي  /وكال ��ة التع ��اون الفن ��ي الألماني
وبدع ��م من وكال ��ة التع ��اون الفن ��ي الألماني ،GIZ GIZاأن ه ��ذه المبادرة ج ��اءت نتيجة للقاء مع
بم�ص ��روع الجائ ��زة ال�ص ��نوية لل�ص ��حفي �ص ��ديق ال�ص ��حفيين المحليين وللم�ص ��ه من خالل عمله في
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تجارب ونجاحات
العمراني واأهمها الحتالل وال�ص ��يطرة على الأرا�ص ��ي ومن ثم قدم
محمد ح�صا�صنة عن التوجيه والرقابة عر�ص ًا حول اأهمية هذا الأمر،
الذي ي�ص ��كل �صمام اأمان يراقب ويوجه عمل الهيئات المحلية اإداري ًا
ومالي ًا وفني ًا وذل ��ك لالرتقاء بالهيئة المحلية لالعتماد على الذات،
في حين اأوجز غ�ص ��ان دراغمة مدير ع ��ام الموازنات باأن الموازنات
ت�صير باتجاه �صليم ،حيث اأن ما يقدم يطبق ب�صفافية والتزام.
اأم ��ا المهند� ��س عب ��د المغني نوف ��ل فقدم عر�ص� � ًا تعريفي� � ًا عن دور
�ص ��ندوق تطوير واإقرا�س البلديات عن الم�ص ��اريع الهادفة والفاعلة
التي يقدمها وينفذها ال�صندوق لبناء الهيئات المحلية.
وم ��ن ثم قدم �ص ��ايل حنون عر�ص� � ًا تعريفي ًا حول الجائزة ال�ص ��نوية
ومعاييره ��ا ،وركزعلى اأهدافها ،التي تكمن في خلق �ص ��ورة معرفية
عن قطاع الحكم المحلي في الو�ص ��ط الإعالمي و�ص ��ورة ذهنية عن
القطاع في اأو�ص ��اط النا�س ،حيث �ص ��يكون هناك  14جائزة مختلفة
موزع ��ة على الإعالم المرئي والم�ص ��موع والمقروء واأف�ص ��ل �ص ��ورة
واأي�ص� � ًا جائزة معنوية لأف�ص ��ل موؤ�ص�ص ��ة اإعالمية تعاملت مع ق�صايا
الحك ��م المحل ��ي ،كذل ��ك زي ��ارة خارجية لالط ��الع عل ��ى التجربة
الإعالمية للدولة التي �صيتم اإختيارها لالأربعة الأوائل عن القطاعات
الإعالمية �ص ��ابقة الذكر .وهكذا نكون وقد و�ص ��عنا اللبنة الأ�صا�صية
ليجاد �صحفي متخ�ص�س في قطاع الحكم المحلي.
وق ��د ب ��داأ التناف� ��س عل ��ى الجائ ��زة من ��ذ  2011/2/28لغاي ��ة
 2011/11/15حيث ناأمل من ال�ص ��حفيين التفاعل لنتكامل �ص ��وي ًا
في خلق ال�صورة الذهنية عن قطاع الحكم المحلي بين النا�س.
•وبنا ًء على توقيع ال�ص ��حفي على وثيق ��ة التناف�س على الجائزة،
�ص ��يكون هناك ملف لكل م�ص ��ترك لدى دائ ��رة العالقات العامة
والإع ��الم ف ��ي وزارة الحكم المحلي تت�ص ��من الم ��ادة جميعها
التي �ص ��ارك به ��ا ال�ص ��حفي وذلك ل�ص ��مان الإن�ص ��اف التام،
واأي�ص� � ًا لت�ص ��هيل عمل لجنة التحكيم ،حيث �ص ��يتم ت�صكيل اأربع
لجان محايدة و متخ�ص�ص ��ة في مجالت (المرئي ،والم�صموع،
والمطبوع ،وال�صور) من ذوي الخبرة المتميزة في هذا المجال
و�صنعمل على مخرجات لهذا الحدث التناف�صي تتمثل بالآتي:
•مهرج ��ان في نهاية كل عام ت�ص ��لم فيه الجوائ ��ز من قبل الوزير
وتعر�س فيه بع�س مواد الفائزين.
•كتيب لبع�س المواد المطبوعة للفائزين.
•عم ��ل  CDلالإع ��الم المرئ ��ي و CDللم�ص ��موع م ��ن م ��واد
الفائزين.
•كتيب لأهم ال�صور التي دخلت الم�صابقة و�صيكون هناك معر�س
لتلك ال�صور في اإحدى ال�صالت لمدة اأ�صبوع وتدويره في جميع
المحافظات.
ومن خالل تطبي ��ق هذه الفكرة الرائدة� ،ص ��نقوم بتدريب الفائزين
ليكونوا متخ�ص�صين في قطاع الحكم المحلي وهذا �صي�صكل مك�صب ًا
للطرفي ��ن (الحك ��م المحلي وال�ص ��حفي ) ف ��ي معركة بن ��اء الذات
واإر�صاء اأركان الدولة الم�صتقلة ذات ال�صيادة.
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يبدو اأن من قال اإن المواطن الفل�ص ��طيني ل ي�صتطيع
التاأقلم مع كل جديد ،ول ي�ص ��تطيع اللتزام بالنظام
في موؤ�ص�ص ��اتنا اأنه مخطئ ،وربما النظام بحد ذاته
ه ��و مطلب هذا المواطن الذي بات يعي جيد ًا اأهمية
التطوير والتحديث في موؤ�ص�صاتنا المحلية ...
وتحقيق� � ًا للنظ ��ام ،ف� �اإن �صيا�ص ��ة الأدراج الطويلة،
وتنقل المواطن من مكتب اإلى اآخر كي ينجز معاملة
م ��ا ،ربما ل تتنتهي ف ��ي يوم اأو حتى في اأ�ص ��بوع ،قد
اأ�ص ��بح الآن من الما�ص ��ي في بلدية بن ��ي نعيم ،التي
اأدرك ��ت ه ��ذا المو�ص ��وع واأخذت في العتب ��ار تذمر
الكهل الذي ل ي�ص ��تطيع الم�ص ��ي ول �ص ��عود الطوابق
الثالث ��ة اإ ّل بمعان ��اة كبيرة ،و�ص ��غط ط ��ول النتظار
والمماطل ��ة ،واأن�ص� �اأت مرك ��ز خدم ��ات الجمه ��ور،
وتبنت نظام ًا الكتروني ًا ل�ص ��ير المعامالت واإنجازها
ف ��ي اأ�ص ��رع وقت ممك ��ن ،قائم ًا عل ��ى مب ��داأ العدالة
الجتماعية وال�صفافية.

هم�صة بلوط

مركز خدمات اجلمهور – بلدية بني نعيم

ه ��ذه الثقافة لم تكن لتنجح من غي ��ر جهود البلدية
ومجل�ص ��ها ،والت ��ي انتهج ��ت العم ��ل عل ��ى خطي ��ن
متوازيين:
الأول :كان تدري ��ب الموظفي ��ن عل ��ى اآلي ��ة العم ��ل
الجديدة داخل الأق�ص ��ام المختلفة ،وتاأهيل موظفي
مرك ��ز الخدم ��ات عل ��ى كيفي ��ة ا�ص ��تقبال الطلب ��ات
والتوا�ص ��ل مع المواطن باأف�ص ��ل طريق ��ة ممكنة من
خالل تدريبات تلقوها في الأردن واأريحا واأي�ص� � ًا في
بلديتي الخليل ورام اهلل.
اأما الخط الثاني :فقد ا�ص ��تهدفت فيه البلدية جميع
المواطنين �ص ��من حملة توعية كبيرة �ص ��ملت جميع
اأنحاء البلدة ،وتعاونت فيها مع الموؤ�ص�ص ��ات المحلية
وقام ��ت بعق ��د ور�ص ��ات عم ��ل متخ�ص�ص ��ة عرفتهم
باأهمية وجود مركز خدم ��ات الجمهور وباآلية العمل
الجديدة فيه.

وقد بني هذا النظام من خالل م�صارات و�صعت من
قب ��ل فريق عمل متخ�ص ���س من البلدية وباإ�ص ��راف
خبير ا�صت�صاري ،حيث اأن المعامالت التي كانت تمر
على مختلف اأق�صام البلدية من دون ترتيب اأو حاجة
لراأيها في كثير من الأحيان ،اأ�صبحت تمر فقط على ه ��ذا ولم تن� ��س البلدية دور الإع ��الم فقامت بتوزيع
الأق�صام المخت�صة.
من�ص ��ورات خا�ص ��ة بالمرك ��ز واإع ��داد دلي ��ل عم ��ل
وافتتح مرك ��ز خدمات الجمهورف ��ي بلدية بني نعيم لالإج ��راءات المتبعة والأوراق الخا�ص ��ة بكل خدمة،
بتاريخ  ،2011/2/19بح�ص ��ور ورعاية وزير الحكم بالإ�ص ��افة اإلى الأخبار الم�ص ��تمرة التي ن�ص ��رت من
المحل ��ي الدكت ��ور خال ��د القوا�ص ��مي لي�ص ��بح بوابة خ ��الل ال�ص ��حف ووكال ��ة مع� � ًا والموق ��ع اللكتروني
البلدي ��ة وحلق ��ة الو�ص ��ل م ��ع المواطن ال ��ذي يقدم الخا�س بالبلدية.
فيه طلب ًا لخدم ��ة معينة ،فيتحول الطل ��ب الكتروني ًا وجدي ��ر بن ��ا التطرق اإل ��ى الدعم الكامل م ��ن وزارة
مبا�ص ��رة اإل ��ى الأق�ص ��ام المعني ��ة ويعط ��ى المواطن الحك ��م المحل ��ي التي تابع ��ت اإن�ص ��اء المركز خطوة
بطاقة للمراجعة في وقت محدد.
خط ��وة ،وكذل ��ك موؤ�ص�ص ��ة ( )GIZالألمانية التي
اذ ًا ،ه ��و نظام جديد في العم ��ل ،خلق ثقافة جديدة دعم ��ت الم�ص ��روع لي�س فقط ف ��ي بلدية بن ��ي نعيم،
عل ��ى اأر� ��س الواقع قوبل ��ت بالترحيب م ��ن الموظف ب ��ل في ع ��دة بلدي ��ات ومنه ��ا (دورا وقباطي ��ة وبيت
الذي اأ�صبح ينجز عمله بطريقة اأكثر فعالية وعملية فوريك).
وبعي ��دة ع ��ن ت�ص ��وي�س المواط ��ن ،واأي�ص� � ًا م ��ن قبل وتبق ��ى الكلم ��ة الأخي ��رة اأن المواطن ه ��و راأ�س مال
المواط ��ن الذي اأ�ص ��بح يتلقى خدمته م ��ن دون تعب الموؤ�ص�ص ��ة لذلك فهو ي�ص ��تحق منا الخدمة الأف�ص ��ل
وانتظار اأو معاناة .
دائم ًا.

النوع االجتماعي

ت�صكل ملف المراأة في وزارة الحكم المحلي اأواخر عام  1996لدعم وتفعيل وتطوير
م�صاركة المراأة الفل�صطينية في موؤ�ص�صات الحكم المحلي والهيئات المحلية.
وف ��ي منت�ص ��ف ع ��ام  ,2005اأ�صدر مجل�س ال ��وزراء قراره رق ��م ( ,)12الخا�س باإن�صاء
وح ��دة �ص� �وؤون الم ��راأة واعتماده ��ا عل ��ى الهيكلي ��ة ومرجعيته ��ا الوزي ��ر ,وت ��م اعتماد
من�صقي الوحدة في المديريات.
وبع ��د الإط ��الع عل ��ى القان ��ون الأ�ص ��ا�س المع ��دل
وقانون الخدمة المدنية وق ��رار مجل�س الوزراء رقم
(� /12/65/08س.ف /لعام  )2008بتاريخ -7-23
 ،2008تم تغيير م�صمى وحدة �صوؤون المراأة واعتماد
م�ص ��مى وح ��دة الن ��وع الجتماع ��ي �ص ��من هيكلي ��ة
ال ��وزارة ،وبذل ��ك تم تغيير ا�ص ��م الدائرة من (ملف
المراأة ) اإلى (وحدة �صوؤون المراأة) ثم (وحدة النوع
الجتماعي).

 .9تمكين الم ��راأة من الط ��الع بدور فاع ��ل وبناء
ف ��ي الم�ص ��اركة مع الرج ��ل في قي ��ادة المجتمع
المحلي.
 .10التوا�ص ��ل مع الن�ص ��اء المنتخب ��ات لدعم تنفيذ
المجال�س المحلية للقرارات الهامة التي تخ�س
المواطنين.
 .11ا�ص ��تمرار حمالت التوجيه والرقابة والتم�ص ��ك
بالقوانين ومراقبة م�صاركة الن�صاء في المجال�س
من حيث الحقوق والواجبات.
 .12تفعي ��ل التدري ��ب والتاأهي ��ل المرتب ��ط بالعم ��ل
البلدي للع�صوات.
 .13العم ��ل عل ��ى تفعي ��ل دور الم ��راأة وتحدي ��د
الحتياجات.
 .14تفعي ��ل م�ص ��اركة الن�ص ��اء ف ��ي المجال� ��س غي ��ر
المتجاوبة مع الفكرة.

.2
.3

وم ��ن خ ��الل العم ��ل عل ��ى التن�ص ��يق والتع ��اون بين
المديريات والوزارة ،واأي�ص� � ًا التن�ص ��يق والتعاون مع
الموؤ�ص�ص ��ات الن�ص ��وية لزيادة وعي القاعدة الن�صوية
باأهمية م�صاركة المراأة في المجال�س من اأجل تعزيز
القبول المجتمعي لدور الن�ص ��اء الري ��ادي في الهيئة
المحلية من خالل الت�صديد على الآتي:

للمراأة في مجال�س الهيئات المحلية ق�ص ��ية ت�صتحق
اأن تو�ص ��ع على جدول اأعم ��ال وزارة الحكم المحلي
والعمل عل ��ى رفع الوعي حول دور الن�ص ��اء في قطاع
الحكم المحلي من خالل اليمان بالتالي:
.1

.4
.5
.6
.7
.8

الم�ص ��اواة التام ��ة بي ��ن الرج ��ل والم ��راأة داخل
المجل�س.
بناء قدرات الع�صوات في المجال�س.
تعزيزم�ص ��اركة الع�صوات في المجالت الهامة،
مثل البني ��ة التحتية والموازن ��ات والقوانين من
اأجل تعزيز دورهن في المجال�س المحلية.
تفعيل الإعالم حول اأهمية م�ص ��اركة المراأة في
الحكم المحلي.
تفعيل دور المراأة بالم�ص ��اركة في �ص ��نع واتخاذ
القرارات الخا�صة بال�صيا�صات التنموية.
دعم الع�صوات بالإمكانات المادية ،والمعنوية،
والتدريبية والأكاديمية.
التن�ص ��يق مع الموؤ�ص�ص ��ات لم�ص ��اركة الع�صوات
الأع�صاء في الفعاليات والن�صاطات.
عقد لق ��اءات دورية لأع�ص ��اء المجال�س ن�ص ��اء
ورجال.

•التم�ص ��ك بالكوت ��ة ودع ��م الن�ص ��اء الكف� �وؤات
والهتم ��ام به ��ن بعد الف ��وز وتوفي ��ر كل الدعم
لهن.
•الهتمام بالن�ص ��اء المنتخبات الم�ص ��تقالت اأى
اللواتي لي�س لهن انتماء �صيا�صي.
•تعزيز و�صول الن�ص ��اء لقيادة الهيئات المحلية،
روؤ�صاء بلديات ،وروؤ�صاء لجان داخل المجل�س.
•الف�ص ��ل بي ��ن الح ��زب ومه ��ام المجل� ��س اأي ل

حنان ام�صيح

مدير عام وحدة النوع الجتماعي

حزبي ��ة داخل المجل�س ،الجمي ��ع يعمل من اأجل
فل�صطين.
•مطالب ��ة الكت ��ل ال�صيا�ص ��ية بالعمل عل ��ى تعبئة
وتوعية المجتمع المحلي بق�صايا المراأة.
•اهتمام العديد من الموؤ�ص�صات باأهمية م�صاركة
المراأة في المجال�س.
•التن�ص ��يق مع القيادات الن�ص ��وية للم�ص ��اركة في
النتخابات.
•ال�ص ��تعداد لل ��دور الق ��ادم للم�ص ��اركة بالخبرة
العملي ��ة والتجرب ��ة اللوات ��ي اكت�ص ��بنها خ ��الل
عملهن بالمجل�س.
•العم ��ل ف ��ي الأري ��اف لن�ص ��ر ثقاف ��ة تقب ��ل عمل
المراأة ،وتمكينها من الطالع بدورها الإن�صاني
وتح�ص ��ين نوعي ��ة الخدم ��ات ف ��ي المناط ��ق
الريفية.
•التن�ص ��يق والتع ��اون مع الموؤ�ص�ص ��ات لتح�ص ��ير
قيادات ن�صوية للم�صاركة في النتخابات.
•توفير الدعم المجتمعي للمراأة ل�صمان وجودها
بالتر�صيح والنتخابات.
•زي ��ادة م�ص ��اركة الم ��راأة ف ��ي مجال� ��س الحكم
المحل ��ي لت�ص ��ل ن�ص ��بة تمثيله ��ا ( ) %50-30
عن طريق اعتم ��اد المطالبة الم�ص ��تمرة وتبني
ا�صتراتيجيات تتفق مع الواقع.
ٍ
•�ص ��مان وجود تمثي ��ل كا ٍ
ومر�س للن�ص ��اء في
ف
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المجال�س عن طريق النتخابات اأوالتعيين.
•و�صع معايير وموا�صفات م�صددة في المر�صحين
لالنتخابات.
•اإن�ص ��اء مرك ��ز خدمات الع�ص ��وات (لم�ص ��اعدة
النا�س وا�صتقبال ال�صكاوى).

ت�صمين ق�صايا النوع الجتماعي في
�صيا�صات وبرامج الوزارة من اأجل:

•تعزي ��ز العدالة في توزيع الأدوار والم�ص� �وؤوليات
والفر� ��س للن�ص ��اء العامالت في قط ��اع الحكم
المحلي.
•ج�ص ��ر فج ��وة الن ��وع الجتماع ��ي بي ��ن الرجال
والن�صاء في موؤ�ص�صات الحكم المحلي.
•تفعيل دور المراأة بالم�ص ��اركة في �ص ��نع واتخاذ
القرارات الخا�صة بال�صيا�صات التنموية.

بال�ص ��تناد لقرار مجا�س الوزراء وتما�صي ًا مع الإرادة
ال�صيا�صية لتعزيز مفهوم النوع الجتماعي وماأ�ص�صته
واأهميته ولرفع م�ص ��توى الوعي بهذه الق�صايا والعمل
على ادماج هذا المفهوم �ص ��من �صيا�صة الموؤ�ص�صات
العام ��ة والأكاديمية والمناهج ،تم ت�ص ��خي�س الواقع
من اأجل القيام بالخطوات التالية:
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•البيئة القانونية لم�صاركة الن�صاء بن�صبة منا�صبة
الحتياجات بالم�صاركة)
وكافية.
 .4العم ��ل عل ��ى اإع ��ادة هيكل ��ة وح ��دة الن ��وع
•التاأك ��د م ��ن وج ��ود البيئ ��ة المالئم ��ة (داخ ��ل
الجتماعي.
المجل� ��س) ،لتمكي ��ن الع�ص ��وات م ��ن القي ��ام  .5تدري ��ب الموظفين والموظفات ف ��ي الوزارة في
بمهامهن واأدوارهن.
مجال النوع الجتماعي.
•دمج ق�ص ��ايا النوع الجتماعي �ص ��من �صيا�ص ��ة  .6تقييم مدى ت�ص ��مين النوع الجتماعي في عمل
الوزارة.
الوزارة.
•دمج موا�ص ��يع النوع الجتماعي �ص ��من مناهج
مركز تدريب اأريحا.
خطة العمل التي ت�صعى وحدة النوع
•دم ��ج موا�ص ��يع الن ��وع الجتماعي �ص ��من خطة
الجتماعي لتطبيقها:
عمل دائرة التدريب في الوزارة.
•تطوير ال�صيا�ص ��ات والقوانين والبرامج لت�صبح
•و�ص ��ع ال�صيا�صات لق�ص ��ايا النوع الجتماعي في
اأكثر ح�صا�صية للنوع الجتماعي.
قطاع الحكم المحلي.
•تطوير قدرات الفئات الم�صتهدفة بفهم وتحليل
النوع الجتماع ��ي واأثره على تطوي ��ر العمل في
التو�صيات التي ل بد من تفعيلها:
مجال الحكم المحلي.
 .1الم�ص ��اهمة ف ��ي تعزي ��ز ون�ص ��ر ثقاف ��ة الن ��وع
•تفعيل التن�صيق بين الموؤ�ص�صات ال�صريكة ووحدة
الجتماعي لدى الفئات الم�صتهدفة.
النوع الجتماعي ،بهدف و�صع خطة وطنية.
 .2و�ص ��ع ا�ص ��تراتيجية متو�ص ��طة وبعي ��دة الم ��دى
لدماج ق�ص ��ايا الن ��وع الجتماعي ف ��ي الهيئات
المحلية.
 .3بناء ق ��درات المجال�س المحلية في مجال النوع
الجتماع ��ي (التخطي ��ط ،والتحلي ��ل ،وتحديد

النوع االجتماعي

رافعة التنمية المحلية
افتت ��ح وزي ��ر الحك ��م المحل ��ي د .خالد القوا�ص ��مي
الموؤتم ��ر الأول للن ��وع الجتماع ��ي ،ال ��ذي عقدت ��ه
الوزارة ف ��ي الثاني من اأذار لع ��ام  ،2011داعي ًا اإلى
تعزي ��ز دور الن�ص ��اء ف ��ي الحك ��م المحل ��ي ،وموؤكد ًا
عل ��ى الت ��زام الحكوم ��ة الفل�ص ��طينية عل ��ى العم ��ل
بكل الطاقات ل�ص ��راك الن�ص ��اء في �ص ��ناعة القرار
والتمثيل ال�صيا�ص ��ي .في حين تحدثت وزيرة �ص� �وؤون
المراأة ربيحة ذياب وانت�ص ��ار الوزير رئي�صة التحاد
العام للمراأة الفل�ص ��طينية عن الم�صتجدات الن�صوية
الفل�ص ��طينية وامكاني ��ة تطوير اأو�ص ��اع الن�ص ��اء في
الحك ��م المحلي ،كم ��ا قدم ��ت حنان ام�ص ��يح مدير
عام وحدة النوع الجتماعي عر�ص ًا عن واقع الن�صاء
في الحكم المحلي اأ�ص ��ارت فيه اإلى وجود رئي�ص ��ات
وع�صوات في كافة الهيئات والمجال�س البلدية .ودعا
وكي ��ل الوزارة م .م ��ازن غنيم ،في كلمت ��ه اإلى توقيع
ميث ��اق النوع الجتماع ��ي الذي وقعه على المن�ص ��ة
روؤ�ص ��اء ع�ص ��ر بلديات كبرى ،وذلك ل�ص ��مان العمل
في الهيئ ��ات المحلية على اأ�ص ��ا�س النوع الجتماعي
و�ص ��مان العدال ��ة ل ��كل ع�ص ��وات واأع�ص ��اء الهيئات
المحلية.
وخرج الموؤتمر بتو�ص ��يات غير تقليدية على �ص ��عيد
الم ��راأة والحك ��م المحل ��ي ،ج ��اء ذل ��ك عب ��ر اأربع
درا�ص ��ات بحثية قدمها متخ�ص�صون في الدرا�صات
الجندرية قدموا اأوراق ًا عن الم�صتجدات في ق�صايا
الن�صاء الفل�صطينيات وقطاع الحكم المحلي.

وفي ورقة الأ�ص ��تاذ فايز بكي ��رات من معهد الحقوق
في جامعة بير زيت ،اأو�ص ��ى ب�صرورة ا�صتقاق قانون
فل�ص ��طيني جديد ح ��ول الكوت ��ا ،يعتمد عل ��ى قراءة
�ص ��كانية بحيث يتم توزيع الح�ص�س في التمثيل بناء
على الأرقام الح�صائية.
ودع ��ا الباح ��ث د� .ص ��ائد جا�ص ��ر اإل ��ى التركي ��ز في
مب ��ادرات ادم ��اج الن ��وع الجتماعي عل ��ى مبادرات
جدي ��دة وغي ��ر تقليدي ��ة ،كتل ��ك الت ��ي تتح ��دث عن
الموازن ��ة الح�صا�ص ��ة للن ��وع الجتماع ��ي ف ��ي قطاع
الحكم المحلي.
ورك ��زت الباحث ��ة اعت ��دال الجري ��ري عل ��ى مطالبة
�ص ��ناع الق ��رار بع ��دم البق ��اء عل ��ى الع�ص ��وات في
المجال� ��س المحلي ��ة ف ��ي لج ��ان تقليدي ��ة كاللج ��ان
الجتماعية والأخرى الخا�ص ��ة بال�ص ��حة اأو التعليم
فقط ،ب ��ل محاولة ادخاله ��ا في لجان ا�ص ��تراتيجية
ذات �ص ��الحيات مثل لجان التخطيط البلدي ولجان
المالي ��ة ولج ��ان اأخرى تك ��ون ذات عالقة ب�ص ��ياغة
قرارات التحديث والتجديد في كافة اأنواع الخدمات
في المجتمعات المحلية.

مرام الزهريي

وحدة النوع الجتماعي

وعلى �ص ��عيد ترتيب ��ات الموؤتمر فق ��د نجحت وزارة
الحك ��م المحلي م ��ن خالل وحدة الن ��وع الجتماعي
وبدعم من العالقات العام ��ة والإعالم والتكامل مع
كاف ��ة الإدارات والدوائ ��ر والمديري ��ات العامل ��ة في
الوزارة وبدعم متوا�ص ��ل من موؤ�ص�ص ��ة الدعم الفني
الألماني ( )GIZف ��ي اإنجاز عقد الموؤتمر الأول في
النوع الجتماعي بهذا الح�ص ��ور الكثيف والحا�ص ��د
م ��ن كافة المحافظات والخروج بتو�ص ��يات �ص ��تكون
اأر�ص ��ية حقيقي ��ة للم�ص ��ي قدم ��ا ًلتحقيق ما ن�ص ��عى
لأجل ��ه ،حي ��ث تر�ص ��م النجاح م ��ن خ ��الل الدراك
واليم ��ان باأن ال ��وزارة اأ�ص ��بحت مح ��رك ًا كبير ًا في
تغيي ��ر الثقاف ��ة المحلية وق ��ادرة على اعط ��اء اأفراد
المجتمع رجا ًل و ن�ص ��ا ًء الفر�س ال�صيا�صية المتكافئة
والحديث با�صمهم و تقديم الخدمات لهم.

وقدم ��ت الدكت ��ورة ا�ص ��الح ج ��اد رئي�ص ��ة معه ��د
درا�ص ��ات المراأة في جامعة بير زي ��ت ،ورقة بحثية
ناق�صت فيها بعمق مفهوم التمكين ال�صيا�صي للن�صاء
في ظل المراح ��ل التاريخية التي مرت فيها المراأة
الفل�صطينية ،وا�صتعر�صت تمكين الن�صاء في مرحلة
الكفاح الوطن ��ي ،ثم تمكينهن �صيا�ص ��ي ًا في مرحلة
ما بعد ال�ص ��لطة ودخول الأح ��زاب والمنظمات غير
الحكومي ��ة والممولي ��ن كرواف ��ع للفئات المهم�ص ��ة.
ودع ��ت اإلى قراءة تحليلي ��ة معمقة للتمكين في هذه
المرحلة ،لي�ص ��بح مفهوم ًا وطني ًا �ص ��ائد ًا ل يكتفي
بالتمويل اأو بالدعم من الف�صائل اأو العائالت.
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فتحية جودت  /ع�صو مجل�س بلدي �صلفيت
اأزياء وزهور

بقلم فوؤاد عزرائيل
�صلفيت

التوا�ص ��ل م ��ع مدار� ��س المدين ��ة والأندي ��ة والجمعي ��ات
فتحي ��ة ج ��ودت ،من مواليد �ص ��لفيت و�صكانها،ح�ص ��لت على
والموؤ�ص�صات الجتماعية.
البكالوريو� ��س في التنمي ��ة الأ�ص ��رية والجتماعية من جامعة  .3ع�ص ��وية اللجنة الفنية في البلدية :نظر ًا لأن دور المراأة
القد� ��س المفتوحة �ص ��نة  ،1998وق ��د بداأت حياته ��ا العملية
ل يجب اأن ينح�ص ��ر في النواحي الجتماعية ،فقد كانت
مدر�ص ��ة في مدار�س المحافظة وخاللها ح�صلت على �صهادة
الم�ص ��اركة في ه ��ذه اللجنة لكت�ص ��اب الخب ��رات الفنية
الماج�ص ��تير في الإدارة التربوية م ��ن جامعة النجاح الوطنية
والط ��الع على تفا�ص ��يل الخدمات الفني ��ة التي تقدمها
�صنة.2005
البلدية.
وكان ��ت اأثناء تواج ��د عائلتها في الم ��ارات العربية المتحدة  .4الم�صاركة مع موؤ�ص�صة  CHFفي عدة ور�س عمل (برنامج
توا�صل ) تمخ�صت عن تاأ�صي�س المجل�س ال�صبابي المحلي
والعراق قد �ص ��اركت في العديد م ��ن الدورات الفنية في عدة
الذي يوازي المجل�س البلدي المنتخب.
مج ��الت تراوح ��ت بين اأ�ص ��غال البرة والمكرمية وال�ص ��وف
 .5تمثي ��ل البلدبة ف ��ي العديد م ��ن الموؤتم ��رات والفعاليات
وت�ص ��ميم الأزياء والر�ص ��م على الزج ��اج والحرير والتطريز
داخ ��ل الوط ��ن وخارجه كموؤتم ��ر ا�ص ��تراتيجيات واآليات
الفل�صطيني واأ�صغال الخزف وتن�صيق المعار�س والزهور.
تعزي ��ز الحكم المحلي في الوط ��ن العربي الذي عقد في
جامع ��ة اليرموك وموؤتم ��ر اآليات تعزي ��ز الحكم المحلي
وا�ص ��تمر عطاوؤها اأي�ص� � ًا بع ��د ترقيتها م�ص ��رفة اأكاديمية في
في فل�ص ��طين المنعقد في الجامع ��ة الأمريكية في جنين
مديرية تربية �صلفيت �ص ��نة  2002ثم محا�صرة غير متفرغة
وموؤتمر ال�صناعات الإ�صرائيلية ومنتجات الم�صتوطنات
ف ��ي جامعة القد� ��س المفتوحة اإ�ص ��افة اإلى عمله ��ا في وزارة
المنعق ��د ف ��ي طولك ��رم وعدد غي ��ر محدود م ��ن الور�س
التربية والتعليم.
المتخ�ص�صة وموؤتمرات المراأة.
�ص ��اركت في العدي ��د م ��ن اللج ��ان والموؤ�ص�ص ��ات الأكاديمية
والأهلي ��ة الوطني ��ة ،كلجنة المراأة والنادي الن�ص ��ائي وجمعية نجاح المراأة في المجال�س البلدية
الوف ��اء لرعاية الم�ص ��نين ومنتدى بيت الفن وم�ص� �وؤولة لجنة من اأهم الأ�ص�س التي �صاهمت فيها لنجاح دور المراأة تمثلت
المراأة والتربية في بلدية �صلفيت وع�صوية منطقة �صلفيت في في ما يلي:
حركة فتح وغيرها.
•الثقافة والتعليم :بالرغم من اأنها بداأت التعليم الجامعي

بلدية �صلفيت من البلديات العريقة ن�صبي ًا في فل�صطين ،حيث
كانت اأول بلدية عام  1882وا�صتمرت مجال�صها بين �صد وجزر
حتى بداية الخم�ص ��ينيات من القرن الما�صي ،حيث انتظمت
واأخذت ال�صكل المعا�صر لمجال�س البلديات من حيث الت�صكيل
والإدارة والتنظيم،اأما قطاع المراأة فكان غائب ًا عن الم�ص ��هد
حتى انتخابات �ص ��نة  1976عندما تر�صحت لالنتخابات عدة
ن�ص ��اء ولم توفق اأي ًا منهن في الو�ص ��ول اإلى المجل�س وا�صتمر
الو�ص ��ع على ما هو عليه لغاية  1997عند تعيين مجل�س بلدي
كان �ص ��من اأع�صائه المهند�صة ن�صرة عزريل وهي اأول امراأة ع�صوية بلدية �صلفيت
تدخل مجل�س بلدية �ص ��لفيت لكن م�ص ��اركتها لم ت�صتمر نظر ًا
منذ انتخابها في مجل�س البلدية قبل خم�س �ص ��نوات �ص ��اركت
لوظيفتها كمهند�صة للتنظيم في الق�صم الهند�صي للبلدية.
فتحية جودت اأم احمد في الغالبية العظمى لجل�صات المجل�س
في النتخابات الأخيرة �صنة  2005وفق نظام الكوتة الن�صائية وكانت م�صاركتها �صاملة لمجالت عمل المجل�س ولي�س ق�صايا
تر�ص ��حت لع�ص ��وية المجل�س ع�صر ن�ص ��اء من مختلف القوائم المراأة فقط ومن اأهم ن�صاطاتها ما يلي:
النتخابية ل�ص ��غال مقعدين مخ�ص�ص ��ين للن�صاء ،وقد فازت  .1الم�ص ��اركة ف ��ي لجن ��ة التخطيط ال�ص ��تراتيجي وو�ص ��ع
في المقعد الأول فتحية جودت من قائمة ال�صهداء ،اأما المقعد
الخطة الخم�صية للبلدية،باإ�صراف موؤ�ص�صة الدعم الفني
الثاني فكان من ن�صيب دلل ا�صتية وماجدة مطرم�صاركة عن
الألماني ( )GIZوم�صاركة موؤ�ص�صات حكومية واأهلية.
قائمة ال�صالح والتغييرحيث ت�صاوت اأ�صواتهما وتقرر اأن يتم  .2رئي�ص ��ة لجنة المراأة والتربية حيث تتلخ�س م�ص� �وؤوليتها
اقت�صام دورة المجل�س بينهما منا�صفة.
في �ص� �وؤون المراأة والطف ��ل والأمور التربوية بما في ذلك
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متاأخرة ( حوالي اأربع ع�ص ��رة �صنة بعد الثانوية العامة)،
اإ ّل اأن ت�ص ��ميمها وا�ص ��رارها عل ��ى التج ��اح كان مميز ًا
حت ��ى اأنها ت�ص ��عى لدرا�ص ��ة الدكت ��وراه بع ��د تذليل بع�س
ال�ص ��عوبات الحياتية ،كما ع ��ززت خبرتها وثقافتها من
خ ��الل عدد غير محدود من ال ��دورات وور�س العمل قبل
وبعد الدرا�صة الجامعية.
•مفهوم حق ��وق المراأة :اإن حقوق الم ��راأة التي تنادي بها
الن�ص ��اء هي حق م�ص ��روع ،لكن ذلك ل ياأتي عبر نزاعات
مفتعلة مع الرجال اأو �ص ��دامات ل مب ��رر لها ،فانتهجت
الأ�ص ��لوب المنا�ص ��ب والتعام ��ل الح�ص ��اري والممار�ص ��ة
ال�ص ��حيحة وعدم منازعة الرج ��ال لحقوقهم الطبيعية،
الأم ��ر الذي يمكن المراأة من تحقي ��ق طموحاتها وابراز

النوع االجتماعي
دوره ��ا ال ��ذي ل غنى عن ��ه في بن ��اء المجتمع وتر�ص ��يخ
اأركانه.
• الحياة الأ�ص ��رية :كان مثالها باأن المراأة التي ل ت�صتطيع
اإدارة بيتها ورعاية اأ�ص ��رتها فهي بالتاأكيد لن تتمكن من
خدم ��ة الآخرين ،وهذا قد يكون من اأهم اأ�ص ��باب ف�ص ��ل
بع�س الن�صاء في حياتهن العملية والجتماعية.
•النتماء الوطني و�ص ��مو الهدف :بالرغم من ال�صعوبات
المختلف ��ة التي تواجه المراأة والتي في كثير من الأحيان
ت� �وؤدي اإلى الحباط ،فاإن �ص ��رف النتم ��اء الوطني لهذا
ال�ص ��عب المنا�ص ��ل وتذك ��ر دماء ال�ص ��هداء وت�ص ��حيات
المنا�ص ��لين جعله ��ا تقدم الم�ص ��لحة الوطني ��ة والعامة
على العتبارات والق�ص ��ايا ال�صخ�صية ،الأمر الذي جعل
دورها بارز ًا ويحترم.
•الناحي ��ة الن�ص ��انية وحب الخي ��ر :وهذا ال�ص ��عور ل يقل
اأهمي ��ة عن المحف ��زات الأخرى للعطاء لأن م�ص ��ح دمعة
يتيم اأو ر�ص ��م ابت�ص ��امة على �ص ��فتي اأم م�ص ��نة اأو جدة اأو
م�ص ��اعدة طالب جامعي محتاج ت�صعد القلب وتزرع بذرة
الخير ك�صجرة طيبة تعطي اأكلها كل حين باذن ربها.
•الزمالء والمرافقون والأقرباء:لقد راعت بكل م�ص� �وؤولية
وحن ��ان البيئة المحيطة ،التي اأث ��رت ايجاب ًا في عطائها
الع ��ام .فدعم ال ��زوج مث ًال اأو ولي الأم ��ر وتفهمهما لدور
الم ��راأة وم�ص� �وؤوليتها اإ�ص ��افة اإلى ت�ص ��امن الزمالء في
العم ��ل وت�ص ��ابقهم ف ��ي اأداء الواج ��ب وانج ��از الأعم ��ال
التطوعية �صاهم في انجاز المهمات كم ًا ونوع ًا.

ال�صعوبات التي تواجه المراأة
من اأهم ال�صعوبات التي واجهتها وتواجه المراأة عامة ،هي:
•بع�س التقاليد والعادات الت�صلطية الذكورية ،التي ي�صوب
حامليها تدني الم�ص ��توى الثقاف ��ي والتعليمي ،مما يظهر
النق�س بن�صاطات وت�صرفات في غير محلها.
•المناف�ص ��ة التناحري ��ة م ��ن قبل غي ��ر الأكفي ��اء ،والذين
يحتل ��ون مواقع في لجان وموؤ�ص�ص ��ات غي ��ر قادرين على
اإدارتها ،مما يعيق العمل ويلقي بوزره على المراأة ب�ص ��كل
خا�س.
•�صعف بع�س الن�صاء اللواتي �صغلن عدة مواقع ،وتمايزهن
بت�ص ��رفات انفعالية و�ص ��دامية مع الرجال بحجة حقوق
الم ��راأة وحت ��ى مع زميالتهن من الن�ص ��اء ب�ص ��بب الغيرة
وعدم الكفاءة اأوالثقة بالنف�س.

نظرة اإلى الم�صتقبل
اإن اأمانة الم�ص� �وؤولية تتطلب منا دائم ًا اأن ل ننظر اإلى ن�ص ��ف
الكاأ� ��س الفارغة واأن نعمل دائم ًا لم�ص ��لحة الوطن والمواطن
وبخط ��وات ثابت ��ة لأن كل من �ص ��ار عل ��ى الدرب و�ص ��ل.وكما
قال ال�ص ��اعر الراحل محمود دروي�س “ عل ��ى هذه الأر�س ما
ي�صتحق الحياة”

ولدت في قرية ترقوميا عام  1955م ،وهي اأم لخم�صة
اأبن ��اء اأنه ��وا درا�ص ��تهم الجامعي ��ة بتف ��وق ويقومون
بخدمة الوطن في مواقع متخ�ص�صة ومختلفة.
اأكملت درا�ص ��تها الجامعية بعد انقطاع عن الدرا�صة
دام ع�صرين عام ًا ،وح�صلت على �صهادة الماج�صتير
في الإدارة التربوية ،حيث �صغلت عدة وظائف اإدارية
في حياتها العملية ومنها( في جمعية الهالل الأحمر
الفل�ص ��طيني ،كذلك في مكت ��ب التربية والتعليم ،ثم
في جامعة الخليل) وتعمل حالي ًا مدر�صة في التعليم
الم�صتمر التابع لجامعة الخليل.
ر�ص ��حت نف�ص ��ها لخو�س انتخاب ��ات بلدي ��ة ترقوميا
�ص ��من قائم ��ة ( الكتلة الوطنية ) وذل ��ك وفق نظام
التمثيل الن�ص ��بي ولي�س القوائ ��م ،في الوقت الذي لم
تكن فيه الكوتا الن�صائية معتمدة بعد ،حيث ح�صلت
على الموقع ال�صابع من اأ�صل ( ) 32مر�صح ًا لع�صوية
المجل�س البلدي.

�صلوى �صبيطة

المجل� ��س البل ��دي وكاف ��ة الفعالي ��ات ومواطني بلدة
ترقومي ��ا .فجمع ��ت التبرع ��ات من ��ذ ا�ص ��تالمها
لمن�ص ��بها تاأكي ��د ًا عل ��ى الم�ص ��اركة المجتمعية في
بن ��اء واقعهم ودعمه ،واأثثت مكت ��ب البلدية من تلك
التبرع ��ات ،والتبرع اأي�ص� � ًا (  ) 300حاوية و�ص ��يارة
ً
ً
ً
وتوك ��د دوما باأن ه ��ذه النتيجة موؤ�ص ��را ودليال على لجمع النفايات ،كذلك تنظيم حملة ر�س للح�ص ��رات
َ
وعي النا�س ون�ص ��ج اأفكاره ��م ورغبتهم في التجديد داخل البلدة ،وتقديم (  ) 24جهاز حا�صوب لعائالت
المحلي.
لواقعهم
أمثل
ل
ا
والخدمة
والتغيير
الأيتام.
وللعلم فاإن هذه ال�صيدة �صخ�صية معروفة في بلدتها ،كما تابعت ب�ص ��كل مبا�ص ��ر م�ص ��اريع البلدة ،خا�ص ��ة
وح�ص ��لت عل ��ى دعم عائلته ��ا والكتلة التي خا�ص ��ت تعبي ��د طري ��ق معب ��ر ترقومي ��ا والعم ��ل عل ��ى اإنجاز
النتخاب ��ات عبره ��ا ،مم ��ا اأعطاه ��ا دفع ��ة لالأمام وت�صطيب مدر�ص ��ة بتمويل من وكالة التنمية الدولية
واأ�ص ��عرها بم�ص� �وؤولية كبي ��رة ملق ��اة عل ��ى عاتقها .الأمريكي ��ة (  ) USAIDوتمدي ��د خط ��وط مياه
ً
وه ��ي دائما تعبر عن �ص ��عورها بال�ص ��عادة كونها اأول جديدة بط ��ول (  ) 20كيلومتر ًا ،ودعمت الجمعيات
ام ��راأة ف ��ي محافظ ��ة الخليل تتول ��ى رئا�ص ��ة بلدية ،الخيري ��ة والن�ص ��وية العامل ��ة على تح�ص ��ين اأو�ص ��اع
حيث تقول� ( :ص ��عوري بهذه الفر�ص ��ة ف ��اق فرحتي الن�ص ��اء ب ( ) 12األف دولر ًا ،وعملت على ا�ص ��دار
ي ��وم ح�ص ��ولي عل ��ى �ص ��هادة الماج�ص ��تير ) .ومنذ مجلة تعبر عن اإنجازات البلدية واأق�ص ��امها العاملة،
البداية اآمنت ال�ص ��يدة اغر َيب بمو�ص ��وع الم�ص ��اركة وع ��ن ا�ص ��تراتيجياتها و�صيا�ص ��اتها وخط ��ط البلدية
المجتمعية والتحمل الجماعي للم�ص� �وؤوليات وتكامل الم�صتقبلية .مما خلق ثقة كبيرة عند ال�صيدة انت�صار
العم ��ل ،فالبلدي ��ة مفتوح ��ة للجميع والجه ��د مبذول اغر ّي ��ب وطموح اأو�ص ��ع يجعله ��ا تفكر م�ص ��تقب ًال في
ق ��در الم�ص ��تطاع للتغيير ،حتى يتمك ��ن المواطن من التر�صح لع�صوية المجل�س الت�صريعي ،وهي توكد باأن
الح�ص ��ول على كامل حقوقه وف ��ي نف�س الوقت تاأدية ( المراأة ت�ص ��تطيع تحقيق النجاحات اإذا ما توافرت
الواجبات الملقاة عليه ،من اأجل خدمة اأف�ص ��ل ودور لديه ��ا الإرادة والثق ��ة بالنف� ��س والمتابع ��ة الحثيثة،
اأكثر فاعلية.
فالم ��راأة اأكثر براع ��ة ودقة في التعامل م ��ع النا�س،
ه ��ذا الأمر جعله ��ا تحظى بدع ��م الإدارة واأع�ص ��اء خا�صة في ق�صاياهم الجتماعية والإن�صانية).
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النوع االجتماعي

يعمل برنامج التاأهيل المجتمعي في ال�ص ��فة الغربية
عام ��ا من خالل لجنة اإقليمية
من ��ذ ما يزيد على ً 17
للتاأهيل ت�صم موؤ�ص�ص ��ات وطنية ت�صرف اإداري ًا وفن ًيا
علي ��ه (جمعي� � ��ة اأ�ص� � ��دق��اء الم ��ري� ��س الخي��رية-
رام اهلل وجمعي ��ة اله ��الل الأحم ��ر الفل�ص ��طيني)،
وت�صع من جملة اأهدافها تمكين الأ�صخا�س المعاقين
وعائالتهم وتي�ص ��ير دمجهم في الأ�ص ��رة والمجتمع،
بالإ�ص ��افة اإلى تعزيز قدرات المجتمع المحلي حتى
يكون قاد ًرا على التعامل الب ّناء مع ق�صايا الإعاقة .وتعتب ��ر الم�ص ��اركة المجتمعي ��ة اأح ��د اأه ��م مب ��ادئ
التاأهي ��ل في اإط ��ار المجتمع ،حيث يوؤم ��ن البرنامج
و�ص ��ع ًيا لتحقيق ه ��ذه الروؤي ��ة ،تبن ��ى البرنامج منذ باأن الم�صاركة الحقيقية تعتمد على تمكين المجتمع
البداي ��ة نه ��ج التعاون م ��ع هيئات المجتم ��ع المحلي وم�ص ��اركته في �ص ��نع الق ��رارات ،وتحمل م�ص� �وؤولية
الر�ص ��مية وغير الر�ص ��مية ،اإدرا ًكا منه لأهمية الدور عملي ��ة التاأهي ��ل برمته ��ا ،والعم ��ل عل ��ى تعزيز دور
الذي ينبغي اأن يقوم به المجتمع في جهود ال�صتجابة المجتمع من خالل مختلف الأ�ص ��كال ،ومنها ت�صكيل
اإلى احتياجات كافة فئاته وتي�صير اندماجهم ،اإ ّل اأن نم ��اذج لمركزي ��ة للتاأهي ��ل من خ ��الل تدريب فرق
المراحل الأولى لتاأ�ص ��ي�س مب ��داأ التاأهيل المجتمعي تاأهي ��ل يتحم ��ل المجتمع م�ص� �وؤولية تنظي ��م ومتابعة
كنه ��ج وبني ��ة تنظيمية تطلب ��ت اأن يتول ��ى البرنامج عملها ،وتقديم البرنامج الدعم التقني الالزم لها.
قي ��ادة عملي ��ة التاأهيل بنف�ص ��ه والتعامل م ��ع هيئات
المجتمع المحلي ك�ص ��ريك داع ��م لهذه العملية .وقد ويعتم ��د نه ��ج الالمركزي ��ة عل ��ى تعزي ��ز الملكي ��ة
تف ��اوت دور هيئ ��ات المجتم ��ع المحلي ف ��ي الأهمية المجتمعي ��ة لأن�ص ��طة التاأهي ��ل المجتمع ��ي .وزي ��ادة
والحجم من موقع اإلى اآخر بنا ًء على عوامل مختلفة ،حجم العتماد على الم ��وارد المحلية ،ويتجلى ذلك
منها حج ��م الموقع وم ��دة العمل في ��ه ،ومدى نجاح من خالل تبن ��ي المجتمعات المحلية لعملية التاأهيل
البرنامج في ن�ص ��ج عالقات قوية مع المجتمع ومدى المجتمعي والم�ص ��اهمة في اإدارته ��ا وتكاليفها ،مما
قابلية المجتمع ذاته لتبني نهج التاأهيل ،وغيرها من �صي�ص ��اهم في تعزيز ملكي ��ة المجتمع له ��ذه العملية
وزيادة فر�س ا�ص ��تدامتها ،ومن ناحية فعلية ،يتطلب
العوامل.
ه ��ذا النه ��ج اأن تتول ��ى اإدارة اأن�ص ��طة التاأهيل ،هيئة
وبعد هذه ال�صنوات الطويلة من الممار�صة على اأر�س ذات طاب ��ع ر�ص ��مي وثاب ��ت م ��ن المجتم ��ع المحل ��ي
الواقع ،وبع ��د اأن ّ
ر�ص ��خ التاأهيل المجتمع ��ي اأقدامه (مجل� ��س بلدي اأو ق ��روي مث ًال) بحيث ت�ص ��رف على
ف ��ي مختلف اأماك ��ن امتداده الجغراف ��ي ،وبنا ًء على دم ��ج خدمات التاأهيل في ال�ص ��ياق الع ��ام للخدمات
تو�ص ��يات من عدد من التقييم ��ات التي اأجريت على المجتمعي ��ة ،وتتول ��ى الإدارة التنظيمي ��ة والمالي ��ة
البرنامج ،ب ��داأ التفكير في تطبيق نهج لمركزي في لعملي ��ة التاأهي ��ل بم�ص ��اندة ودع ��م فن ��ي م ��ن جانب
العم ��ل ،من خ ��الل تعزي ��ز ملكية المجتم ��ع المحلي برنامج التاأهيل .ومن الطبيعي اأن يكون لالأ�صخا�س
لعملي ��ة التاأهي ��ل ،وتحوي ��ل دور البرنام ��ج اإلى داعم المعاقي ��ن واأهاليهم دور اأ�صا�ص ��ي في ه ��ذه العملية،
و ُم ّي�صر لهذه العملية.
وذلك من خالل الم�ص ��اركة الفاعلة في �صنع القرار
ت ��م تطبيق هذا النهج الالمرك ��زي في عدد مختلف في ال�ص� �وؤون التي تم�س حياته ��م والرقابة على مدى
م ��ن مواقع عم ��ل البرنامج لفترات متفاوتة .و�ص ��هد
اهتماما اأكبر بهذا النهج ،مما �ص ��اعد
الع ��ام 2008
ً
في م�ص ��اعفة اأعداد المواقع التي يتم تطبيقه فيها.
وف ��ي عام  ،2009تم اإج ��راء مراجعة لتجربة تطبيق
ه ��ذا النهج والخروج بتو�ص ��يات ح ��ول اأهم الدرو�س
الم�ص ��تفادة بم ��ا ي�ص ��اعد ف ��ي تح�ص ��ين التخطي ��ط
لالأعوام القادمة.
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عبد ال�صميع ال�صيخ

اللجنة الإقليمية لتاأهيل الإعاقات – منطقة الو�صط

الت ��زام الهيئ ��ات المجتمعي ��ة المحلية نح ��و التاأهيل
المجتمعي.
وفي عام  ،2009وبتن�ص ��يق م ��ع وزارة الحكم المحلي،
تم تنفيذ موؤتمر للتاأهيل في و�ص ��ط ال�ص ��فة الغربية،
ح�ص ��ره اأكثر من ( )100هيئة محلية ،حيث تم طرح
العدي ��د م ��ن اأوراق العمل الت ��ي توؤكد وج ��ود الحاجة
اإل ��ى تعزي ��ز دور الهيئ ��ات المحلية في تبن ��ي التاأهيل
المجتمعي كنهج لمركزي يوؤ�ص�س لعالقات �صراكة بين
واقتناعا بهذه الفل�صفة
القطاعين الحكومي والأهلي،
ً
التنموية في مجتمعنا ،تم توقيع اتفاقية �ص ��راكة بين
اللجن ��ة الإقليمي ��ة للتاأهي ��ل ووزارة الحك ��م المحلي،
لتعزيز نهج الملكية المجتمعية للتاأهيل المجتمعي من
خالل دور الهيئات المجتمعية في اإدارة التاأهيل ،مما
عزز و�ص ��اعد في تعميق الروؤية لهذا النهج من طرف
الهيئات المحلية ،حيث قاد هذا العمل الت�صاركي اإلى
اإب ��رام ما يق ��ارب ( )45اتفاقية �ص ��راكة مع الهيئات
المحلية في و�صط ال�صفة الغربية.
اإن اأهم ما يل ��زم اأن يتم تمتين القتناعات الداخلية
بهذا النهج ،مما �صينعك�س ايجا ًبا على طريقة العمل،
ول �ص ��بيل اآخر ن ��راه لتعزي ��ز القتناع ��ات الداخلية
�ص ��وى تعميق وتو�ص ��يع حلق ��ة الحوار وعل ��ى مختلف
الم�صتويات وبم�صاركة الجميع.

قضايا

التقي ��ت بهم لأول مرة في ور�ص ��ة عمل للقيام بعملية والنويعم ��ة ،والعوج ��ا ،وف�ص ��ايل ،والجفتلك ،ومرج
التخطي ��ط ال�ص ��تراتيجي لع ��دد م ��ن ق ��رى الأغوار الغ ��زال ،والزبيدات ،ومرج نعج ��ة ) .وهي بمجملها
الواقع ��ة في �ص ��مال محافظ ��ة اأريح ��ا .كان التحدي تمثل الريف في محافظة اأريحا والأغوار.
وا�ص ��ح ًا في وجوههم! وكانت عيونهم ت�ص ��ع حما�صة
وت�ص ��وب نح ��و اأهدافه ��م! كلماته ��م تتفج ��ر فيه ��ا ي�ص ��كن في ري ��ف اأريحا حوالي ت�ص ��عة الف ن�ص ��مة،
�صيحات المقاومة! واأج�صادهم ت�صير اأمامهم �صوب يمثل ��ون م ��ا ن�ص ��بته( )%22.5م ��ن مجموع �ص ��كان
محافظة اأريح ��ا والأغوار وفق ًا لح�ص ��اءات الجهاز
تحقيق اأهدافهم!.
المركزي لالح�ص ��اء الفل�ص ��طيني في تعداد .2007
ح ��دث ذلك تحت �ص ��عار تعالوا نخطط لم�ص ��تقبلنا! وهوؤلء ي�ص ��كنون في اأكثر من(  )1400وحدة �صكنية
ً
ولق ��د كان ذل ��ك بع�ص� �ا مما �ص ��اهدت لدى �ص ��ابات منه ��ا(  ) 207براكي ��ة و ( )54خيم ��ة و ()%60
و�صباب نذروا اأنف�صهم في خدمة مجتمعات و�صفوها منه ��م ي�ص ��كنون ف ��ي دار وفق ًا لت�ص ��نيفات ال�ص ��كن
بالمهم�ص ��ة وال�ص ��ائعة وتتالطم مع اأم ��واج اأولويات ل ��دى مرك ��ز الح�ص ��اء ومتو�ص ��ط عدد الغ ��رف في
الوطن ال�ص ��ليب فل�صطين! وهم اإذ ير�صون باأن تكون
م�ص ��اكنهم( )2.7غرفة بينما ي�ص ��ل معدل الكثافة
فل�ص ��طين الأولوية الأولى فه ��م في ذات الوقت يرون
ال�ص ��كانية في الغرف ��ة الواحدة( )2.3فرد .ي�ص ��كل
اأنهم بوابة فل�صطين ال�صرقية و�ص ّلة غذائها.
الالجئ ��ون م ��ا ن�ص ��بته (  )%45م ��ن مجموع �ص ��كان
ت�ص ��تمل منطق ��ة الأغ ��وار الواقع ��ة اإلى ال�ص ��مال من الريف .وتنت�صر الأمية بين  %15من مجموع ال�صكان.
مدينة اأريحا عل ��ى ثماني قرى ،هي( :عين الديوك ،بينما تبلغ ن�ص ��بة العاق ��ة بينه ��م( .)%4.7وتغذي

نياز مزارعة

املدير العام ملوؤ�ص�صة plan
(خرباء الإدارة ال�صرتاتيجية والتخطيط)

�ص ��بكة المياه ( )1124م�صكن ًا ،بينما يعتمد ()161
م�صكن ًا على مياه الينابيع )165( ،م�صكن ًا تعتمد على
�صهاريج المياه .وتت�صل �صبكة الكهرباء ب( )1164
م�ص ��كن ًا (  %79م ��ن الم�ص ��اكن) ،ف ��ي حي ��ن يعتمد
( )175منز ًل على مولد خا�س ،و ( )214م�ص ��كن ًا ل
يتوافر لها خدمة الكهرباء على الطالق .وفي مجال
ال�ص ��رف ال�صحي ،يوجد لدى( )1245م�صكن ًا حفر
امت�صا�صية ،بينما(  ) 214م�صكن ل يتوافر فيها اأي
نوع من خدمات ال�صرف ال�صحي.
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قضايا
ه ��ذا هو ح ��ال الري ��ف الفل�ص ��طيني هناك! �ص ��عف في
البنية التحتية ،وعدم �صمولية خدمات المياه والكهرباء
وال�ص ��رف ال�ص ��حي لكافة ال�ص ��كان! وطرقات �ص ��يقة
ووع ��رة وغي ��ر كافي ��ة! م ��ع ن ��درة �ص ��ديدة ف ��ي الطرق
الزراعية! مدار�س غير كافية و�صفوفها قليلة! خدماتها
ال�صحية �صحيحة ومتقطعة! بعيدة عن المدينة وتتوقف
فيه ��ا الحرك ��ة بعد الثانية ظه ��ر ًا فال �ص ��يارة ول عيادة
ول ...ول!...
ي�ص ��ق هذه المنطقة طريق رقم ( )60الذي يخدم زمرة
الم�صتوطنين وتجمعاتهم الزراعية ،ذلك الطريق الذي العمل الطويلة واأ�صكال عديدة من الهانات وغيرها.
ي�ص ��كنه غ ��ول الم ��وت ،حيث ل ي ��كاد يمر �ص ��هر دون اأن وت�صتطرد فاطمة مت�صائلة“ :ماذا �صيفعل اأهل قريتي في
يموت على جنباته اأحدهم ده�ص� � ًا! وهوؤلء الم�صتوطنون اليوم الذي يقرر فيه الم�صتوطنون التوقف عن ت�صغيلهم
وبا�ص ��ناد من حكومتهم ومجل�س م�صتوطناتهم يق�صمون في الم�ص ��توطنات؟ وتجيب� :ص ��ينخف�س م�صتوى الدخل
الأرا�ص ��ي �صبر ًا �ص ��بر ًا ويمار�ص ��ون في ذلك �صتى اأنواع اإلى درجة ال�ص ��فر و�ص ��يعاني النا�س م ��رارة البقاء في
العتداءات على �صكان تلك القرى .وذلك ب�صبب الأهمية بيوتهم جوعى عط�ص ��ى ،خ�صو�ص� � ًا واأننا ل نملك بدائل
ً
الق�ص ��وى لهذه المناطق التي هي زراعية اأول! ومنطقة عم ��ل اأخرى با�ص ��تثناء تربية الموا�ص ��ي التي ت�ص ��اءلت
حدودي ��ة م ��ع الأردن وم ��ا تعنيه له� �وؤلء من �ص ��رورات لدرجة غير معقولة ب�ص ��بب بدائيته ��ا وعدم توافر مراع
ً
اأمنية ثانيا! لذلك يحتدم ال�ص ��راع عليها وتتكالب �صتى ٍاآمنة ب�ص ��بب مالحق ��ات الم�ص ��توطنين للرع ��اة ومربي
اأدوات دول ��ة الحتالل ،الع�ص ��كرية وال�ص ��تيطانية ،على الموا�صي”.
كيفية ق�ص ��مها ،بالم�ص ��ادرة بدواعي الأمن اأو بت�صمين
الم�ص ��توطنات اأو ب�ص ��ق الطرق اأو بم�ص ��ادرة مياهها اأو ويوث ��ق موق ��ع حملة اأنق ��ذوا الأغوار العدي ��د من حالت
بالت�ص ��ييق على الأهالي لجبارهم على الرحيل منها ...اعتداءات وح�ص ��ية من قبل الم�ص ��توطنين على ال�صكان
ولكنهم �ص ��امدون يرتلون �ص ��عار(:م�س حانم�ص ��ي! هم الفل�صطينيين ومنها مث ًال:
اللي حيم�صو !).
“ ق ��ام الم�ص ��توطنون ب�ص ��رقة ح�ص ��ان كان ب�ص ��حبة
تق ��ول فاطم ��ة «نعتم ��د عل ��ى العمل ف ��ي الم�ص ��توطنات خم�ص ��ة اأطفال تع ��ود ملكيته لعائلتهم ،وربطوه ب�ص ��يارة
الزراعي ��ة وبالتال ��ي فنح ��ن نعم ��ل اأُجراء في اأرا�ص ��ينا حرا�ص ��ة الم�ص ��توطنة وجروه بعنف ،ما اأدى اإلى نفوقه،
ل�صالح م�صغلينا وم�صتغلينا الذين �صلبونا تلك الأرا�صي الأم ��ر ال ��ذي اأحدث رعب ًا �ص ��ديد ًا ل ��دى الأطفال الذين
�ص ��دموا له ��ول م ��ا راأوه ،وخا�ص ��ة بع ��د قتل ح�ص ��انهم
!».
وتك�صير راأ�صه واأ�صنانه على مراأى منهم”.
بالمنا�ص ��بة ،يمثل العمل في الم�صتوطنات مظهر ًا مكثف ًا
من مظاهر ال�ص ��تغالل حيث الأج ��ور المتدنية ،وغياب وها هو اأيمن� ،ص ��احب الح�ص ��ان البالغ م ��ن العمر 12
ظروف ال�ص ��حة وال�ص ��المة المهنية ،خ�صو�ص� � ًا العمل عام ��ا ينظر اإلى جثة ح�ص ��انه« :ما �ص ��دقت من الفرح
ف ��ي مبيدات الر�س والأدوية الكيماوية الم�ص ��تخدمة في لما اأبوي ا�ص ��ترالي الح�صان ،ثالث �ص ��نين واأنا اأترجى
الزراعة ،وعدم الت�ص ��جيل في مكاتب العمل مما ي�ص ��يع فيه ،وم�س م�صدق حالي اأنو ما رح اأ�صوف ح�صاني مرة
حقوقه ��م العمالي ��ة وكذلك في حالت ا�ص ��ابات العمل ،ثانية »! ...
والتوج ��ه المبكر ج ��دا للعمل والعمل في �ص ��اعات الحر
والطالب في ذهابه اإلى مدر�ص ��ته يتهدده خطر مالحقة
الغوري ال�صديد.
الم�ص ��توطنين وتعيقه الحواجز الع�ص ��كرية ،والمدر�ص ��ة
يوثق موق ��ع جمعية بي ��ت العامل ،وهي جمعي ��ة حقوقية بكيانه ��ا مه ��ددة ،والعام ��ل ف ��ي طريق ��ه للعم ��ل مهدد
تق ��وم بالدفاع ع ��ن حق ��وق العمال ،ح ��الت عديدة من بالحواج ��ز الع�ص ��كرية والعت ��داءات ومه ��دد بفق ��دان
النته ��اكات والتنكر لحقوق العمال والظروف ال�ص ��عبة العمل ومهدد ب�صحته في البرد القار�س �صباح ًا والحر
الت ��ي يعملون في ظله ��ا .وقد تابع ��ت الجمعية وما زالت ال�ص ��ديد ظهر ًا و�ص ��مية المواد الزراعية...الخ ،والطفل
تتابع ق�ص ��ايا حقوقية عمالية للعمال الفل�ص ��طينيين في ف ��ي الحارة والم ��زارع في حقل ��ه والراعي بي ��ن اأغنامه
الأغوار .فمن ظلم �صما�ص ��رة العمل اإلى عدم العتراف ف ��ي الجبل...اإنهم جميع ًا مهددون! ذلك ب�ص ��بب اأطماع
بالحقوق ،اإلى عدم معالجة ا�صابات العمل ،اإلى �صاعات بنيامين نتنياهو الذي يقول :باأن اأي ت�ص ��وية م�ص ��تقبلية
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مع الفل�ص ��طينيين يجب اأن ل ت�ص ��مل الأغوار! وبالمقابل
ق ��ال رئي�س وزرائنا “وكما ل ح ��ل بال قد�س فال حل بال
اأغوار”!
اإن هذا يعني �صرورة ايالء اهتمام خا�س بهذه المنطقة،
وو�ص ��ع خطط تطويرية لها وهو يعني مزيد من ال�صغط
والمنا�ص ��رة له� �وؤلء ال�ص ��امدين وف�ص ��ح النته ��اكات
الخطرة التي ترتكب بحقهم من اعتداءات تج�صد اهانة
للكرامة الإن�صانية وم�صادرة الأرا�صي و�صيا�صة العقاب
الجماع ��ي ،اإن ��ه دعم ل�صيا�ص ��ة البقاء فالبق ��اء في هذه
الأر�س من اأرفع قيم المقاومة والنتماء.
ولقد ج�ص ��د �ص ��باب و�ص ��ابات هذه القرى قيم المقاومة
والتحدي وال�ص ��مود ف ��ي خططهم ال�ص ��تراتيجية التي
و�صعوها في ور�صات العمل تلك ،ور�صموا معالم وا�صحة
لعملي ��ة التطور المحل ��ي للبنى التحتية ف ��ي تلك القرى
وتوفير الخدمات لأهلها اأ�ص ��وة ببني الب�صر .فمن تطوير
�ص ��بكات المياه اإل ��ى توفير الطرق الزراعي ��ة ،ومن بناء
المدار�س اإلى تفعيل الموؤ�ص�ص ��ات ،ومن توفير الخدمات
ال�ص ��حية اإلى زراعة الأرا�ص ��ي وت�ص ��غيل ال�صباب...الخ
من الأه ��داف والأن�ص ��طة التي راأوا فيها �ص ��ب ًال لتطوير
الريف الفل�صطيني في تلك الأغوار.
ه� �وؤلء جميع ًا محتاجون للدعم وال�ص ��ناد حتى يتمكنوا
من ممار�صة حقهم في التعلم والعمل واأن يحيوا حياتهم
ب�ص ��كل �ص ��حي وفاعل لبن ��اء الم�ص ��تقبل الفل�ص ��طيني،
ولتحقي ��ق ذل ��ك يج ��ب دع ��م بق ��اء الفل�ص ��طينيين ف ��ي
اأرا�صيهم وتعزيز مقاومتهم للم�صتوطنين وعدم تركهم
وحيدين يقارعون قطعان الم�صتوطنين .نعم اإن الأغوار
م�صتهدفة اإ�صرائيلي ًا ومظلومة وتحتاج اإلى تحرك فاعل،
نع ��م اإنها تحتاج اإلى وقفة جادة لدعم �ص ��مود ال�ص ��كان
فيه ��ا من خ ��الل اإقامة الم�ص ��اريع التنموية ال�ص ��رورية
وتوفير مقومات البقاء وال�صتمرار لف�صال المخططات
ال�ص ��تيطانية ف ��ي ه ��ذه المنطق ��ة الت ��ي ت�ص ��كل عمق� � ًا
ا�صتراتيجي ًا للدولة الفل�صطينية.
ورغم �ص� �اآلة اإمكانات ال�صلطة الفل�ص ��طينية مقارنة مع
حج ��م التحديات الت ��ي تواجه الأغوار ورغم التق�ص ��ير
ال�ص ��عبي ف ��ي مواجه ��ة ال�ص ��تيطان الإ�ص ��رائيلي فاإن ��ه
من ال�ص ��روري ابق ��اء عي ��ن التطوير والتنمية م�ص ��وبة
نح ��و الأغ ��وار وابقاء العي ��ن الأخرى ترق ��ب النتهاكات
الإ�ص ��رائيلية وت�ص ��حذ الهم ��م للت�ص ��دي لال�ص ��تيطان
الممنهج من خالل لجان للدفاع عن الأرا�صي ومواجهة
الظل ��م ع ��ن طريق مواجه ��ات �ص ��لمية وخط ��ة ميدانية
فاعلة.
فلنعمل جميع ًا على تطوير مناطق الأغور ونركز اهتمام ًا
خا�ص ًا بها �صبر ًا �صبر ًا وزنقة زنقة !!!.

اإن الت�ص ��ارب ف ��ي الأ�صع ��ار الت ��ي تراوحت بي ��ن  55اأغورة و � 1,5صي ��كل في كثير
م ��ن المناط ��ق ,خا�صة في �صمال ال�صفة ,ب�صبب وج ��ود نحو  92نقطة ربط مع
�صرك ��ة الكهرب ��اء القطري ��ة ,موزعة على الهيئ ��ات المحلية بما فيه ��ا ال�صغيرة
الت ��ي ح ��ددت لنف�صها ت�صعي ��رة الكهرب ��اء بعدما �صبك ��ت مع ال�صرك ��ة القطرية,
كل ه ��ذا اأدى اإل ��ى التفكير ملياً ف ��ي تاأ�صي�س �صركة كهرب ��اء ال�صمال التي تعتبر
م�صروع� �اً وطنياً� ,صت�صاهم في التخفيف ع ��ن المواطنين وتوؤدي اإلى الرفاهية
والنتعا�س القت�صادي.
وتحدث يحيى عرفات رئي�س مجل�س اإدارة �صركة كهرباء من يمثل المواطن لدى ال�صركة بمعنى اأن ملكية ال�صركة
ال�صمال باأن التباين والرتفاع في اأ�صعار الكهرباء وتردي هي ملكية عامة.
الأو�ص ��اع القت�ص ��ادية ،اأدى اإلى ثقافة عدم الدفع لدى
عريب عودة  /قلقيلية
وكذل ��ك فاإن �ص ��ركة توزي ��ع كهرباء ال�ص ��مال عبارة عن
الكثير من المواطنين ،الأمر الذي خلق اأزمة مالية لدى
�ص ��راكة بي ��ن الهيئات المحلي ��ة ،تم توحيده ��ا في اإطار
الهيئات المحلية ،مما اأدى اإلى توقف دعم هذه الهيئات هذه ال�ص ��ركة حتى تكون اأقوى ،وت�صتطيع الح�صول على التي تكون فيها ،بل هي عبارة عن نقاط توزيع جغرافي،
لقطاع الكهرباء وتطويره ،مما �ص ��اهم ف ��ي انهيار عدد الكهرب ��اء ب�ص ��عر اأقل للمواط ��ن ،وكذلك فاإن ال�صيا�ص ��ة لكي يتم توزيع وتحويل الكهرباء على المنطقة بكاملها،
كبير من ال�صبكات واأخرى على و�صك النهيار.
العامة لل�صركة هي توحيد �صبكات الكهرباء في ال�صمال و�ص ��يكون اأحد موقعي نقاط الربط في موقع الجلمة في
بالكام ��ل ،حيث تم توقي ��ع المنحة ال�ص ��بانية بقيمة  17جنين  ،والثاني في موقع �صرة في نابل�س وهي متو�صطة
وبنا ًءعلى ذلك،قامت ال�ص ��لطة الوطني ��ة باقرار قانون ملي ��ون ي ��ورو لم�ص ��روع توحيد �ص ��بكات �ص ��مال ال�ص ��فة لتخدم جميع نقاط ال�صركة.
الكهرباء،الذي ينظم ه ��ذا القطاع ويحوله من الهيئات
المحلية اإلى �ص ��ركات ت�ص ��نف ح�ص ��ب اخت�صا�صها ،اإن الغربي ��ة ،فعن ��د توحي ��د هذه ال�ص ��بكات وتحوي ��ل نقاط
�ص ��ركة كهرباء ال�ص ��مال هي عب ��ارة عن �ص ��ركة لتوزيع الربط الثنتين وت�ص ��عين اإلى نقطتين ،بالتاأكيد �ص ��وف تاأخير انطالق عمل ال�صركة كان من
الكهرب ��اء ولي� ��س نق ��ل وتوري ��د الكهرب ��اء وله ��ا عالقة تنخف�س اأ�صعار الكهرباء بن�صبة تتراوح بين  .% 25- 20الحكومة:
مبا�صرة مع المواطن ،حيث ت�صتري الكهرباء من �صركة
وقال المهند�س �ص ��الم الزاغة مدير عام �صركة كهرباء
الربط:
نقاط
التوليد وتبيعها للمواطن.
ال�ص ��مال ،اأنه تم تاأ�ص ��ي�س وت�ص ��كيل المجل�س الذي يقوم
فاأعل ��ن عرفات عن النية في اإن�ص ��اء وتاأ�ص ��ي�س �ص ��ركة واأك ��د عرفات اأن نقاط الرب ��ط ل تعطي ميزة للمنطقة بتنظي ��م قط ��اع الكهرب ��اء ،لك ��ن التاأخي ��ر في مو�ص ��وع

فل�ص ��طينية لتولي ��د الكهرباء ،والتي بو�ص ��ر بتاأ�صي�ص ��ها
في �ص ��مال ال�ص ��فة الغربية ،من خالل �ص ��ياغة النظام
ل�ص ��ركة تولي ��د اأو ا�ص ��تيراد ه ��ذه الطاق ��ة م ��ن ال ��دول
العربي ��ة المج ��اورة ،بع ��د اأن وقع ��ت فل�ص ��طين اتفاقية
“الثماني” مع الدول العربية ،مما يتيح �صراء الطاقة
من الدول العربية ،موؤكد ًا اأن الهدف من ذلك هو خدمة
المواطن وتو�صيل التيار الكهربائي له اأينما وجد بنف�س
الموا�صفات والتكلفة.

ملكية ال�صركة:
اإن �ص ��ركة كهرباء ال�ص ��مال مملوكة للهيئ ��ات المحلية،
بمعنى ل يوجد م�صتثمرون فيها ،واأن الهيئة المحلية هي
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قضايا

مبا�صرة ال�ص ��ركة عملها كان من قبل الحكومة ،فعندما
بداأ العمل لم تكن ك�ص ��ركة ،وانما من خالل اإدارة وعمل
م�ص ��اريع �ص ��ركة كهرب ��اء ال�ص ��مال  ،بمعن ��ى اأن �ص ��لطة
الطاقة تعمل على ايجاد م�صاعدات لتمويل م�صاريع ،في
حين نعمل نحن في ال�ص ��ركة عل ��ى تنفيذها في مختلف
المواقع في محافظات �صمال ال�صفة.

ا�صكاليات تم تجاوزها:

وبخ�صو�س م�صكلة الفئات ذات ال�صتهالك المحدود(
 )160كيل ��و واط ،قال الزاغة اإنهم �ص ��يدفعون اأكثر مما
كان ��وا يدفعونه في البلدية �ص ��ابق ًا ،وتم ايجاد حل مالي
لها يتمثل في اأن الم�ص ��ترك �صمن هذه الفئة الذي يقوم
بت�ص ��ديد ما عليه ودف ��ع فاتورته الجديدة ،ي�ص ��تفيد من
واأو�ص ��ح انه عندما �صدر قانون تنظيم قطاع الكهرباء ،خ�ص ��م بحيث يك ��ون المبلغ الذي يدفع ��ه اأقل من الذي
قمنا بت�ص ��كيل مجل�س قطاع الكهرباء لتذليل اأي عقبات كان يدفعه �صابق ًا في الهيئة المحلية  ،وب�صكل عام هناك
اأمام ال�ص ��ركة ،وبالتالي انطلق ��ت منذ اأن بداأت الهيئات قطاعات وا�ص ��عة ا�صتفادت من هذا المو�صوع ،وتحديد ًا
المحلية بالن�صمام اليها.
القطاعي ��ن التجاري وال�ص ��ناعي اللذين ا�ص ��تفادا من
عمل ت�صويات �صريبية.

كفاءات عالية تدير عمل ال�صركة:

واأك ��د الزاغة باأنه تم تعيين كف ��اءات عالية لإدارة عمل
ال�صركة ،من خالل نقل الكفاءات من حيث الكم والنوع
الموج ��ودة ف ��ي البلدي ��ات للعمل ف ��ي �ص ��ركة الكهرباء،
م�ص ��ير ًا اإلى اعتماد تعيين الموظفي ��ن من خالل اجراء
المقابالت ال�صخ�صية ،الأمر �صاهم اأي�ص ًا في حل م�صكلة
موظفي ق�ص ��م الكهرباء في الهيئات المحلية بالتن�ص ��يق
مع تلك البلديات .وبنا ًء على ذلك تمت مرا�صلة بلديات
�صمال ال�صفة لتاحة الفر�صة اأمام الموظفين الراغبين
ف ��ي الن�ص ��مام اإلى ال�ص ��ركة م ��ن اأجل الح�ص ��ول على
وظيفة داخلها ،وعند ان�ص ��مام كامل ال�ص ��مال لل�صركة،
�صيكون عدد الم�صتركين فيها ( )200الف م�صترك ،في
حين �ص ��تكون ال�ص ��ركة بحاجة اإلى ( )850موظف ًا ،مما
�صيفتح الباب اأمام الخريجين للعمل.

العمل الجاد باإرث موجود:
واأك ��د المهند� ��س الزاغ ��ة ،اأن ال�ص ��ركة توا�ص ��ل العمل
بارث موجود ،رغم الفترة الق�ص ��يرة ،التي ل تزيد عن
�ص ��بعة اأ�ص ��هر من عمرها ،حيث هناك ف ��ارق كبير بين
�ص ��رعة تلبية طلب ��ات المواطنين عند ح ��دوث الأعطال
و�ص ��رعة الإنجاز ،م�ص ��ير ًا اإلى اأنه تم فتح مركز لخدمة
الم�ص ��تركين ودرا�ص ��ة ال�ص ��كاوى ،كم ��ا تم عم ��ل نظام
محو�صب ي�صتطيع الموظف اأن يكت�صف من خالله جميع
الأعطال في منطقته.

وبنا ًء على اأهمية المو�ص ��وع التقينا د .خالد القوا�ص ��مي
وزير الحكم المحلي ،الذي اأكد اأن وزارة الحكم المحلي
تعم ��ل على تنفي ��ذ قان ��ون الكهرباء لتحقيق الم�ص ��لحة
واأ�ص ��ار الزاغة اإلى اأنه عند مبا�ص ��رة ال�صركة عملها في العام ��ة للمواطن ،م�ص ��ير ًا اإلى اأن الهيئ ��ات المحلية هي
مدين ��ة نابل� ��س على �ص ��بيل المث ��ال ،تم ا�ص ��دار فاتورة اأع�صاء في �صركة الكهرباء.
جديدة وب�ص ��كل جديد وم�ص ��مون جديد ،ودرا�صة تعرفة واأ�ص ��اف اأن كاف ��ة الهيئ ��ات المحلي ��ة في ال�ص ��مال في
الكهرباء ب�ص ��ورة اأ�صمل ،فتم تحديدها ب ( )59اأغورة طريقها اإلى الإن�صمام اإلى �صركة كهرباء ال�صمال ،ولكن
�ص ��امل ال�ص ��ريبة ال�ص ��افية ،اأي تم تخفي�س  % 13من على مراحل حتى تتمكن ال�صركة من ا�صتيعابها.
التعرفة ،بعد اأن كانت تعرفة ال�ص ��تراك المنزلي �صابق ًا
واأو�ص ��ح القوا�ص ��مي اأن عملية الإن�ص ��مام اإلى ال�ص ��ركة
( )74اأغورة .
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تتطلب ع ��دة عوامل اأهمه ��ا :حل ال�ص ��كاليات الإدارية
والمالية المتعلقة بمديوني ��ة الهيئات المحلية والفواتير
ال�ص ��ابقة ،الت ��ي تراكمت عل ��ى الهيئ ��ات المحلية نتيجة
الأو�صاع التي عا�صتها الأرا�صي الفل�صطينية ،اإ�صافة اإلى
م�ص� �األة ت�ص ��ويب اأو�ص ��اع هذه الهيئات من خالل ف�صل
ح�ص ��ابات الكهرباء والمي ��اه ،وترتيب و�ص ��ع الموظفين
العاملين في ق�صم الكهرباء في الهيئات المحلية.
وق ��ال القوا�ص ��مي اإن �ص ��ركة الكهرباء مهمتها تو�ص ��يل
الخدمة بال�صكل المطلوب وال�صعر الأمثل اإلى المواطن،
وكذل ��ك �ص ��عت الحكوم ��ة وم ��ا زال ��ت لح ��ل الكثير من
ال�صكاليات الخا�صة بهذا ال�صاأن.
وح ��ول مو�ص ��وع الخ�صخ�ص ��ة اأ�ص ��ار وزي ��ر الحك ��م
المحل ��ي ،اإل ��ى اأن التوج ��ه اليوم في معظ ��م دول العالم
اإلى الخ�صخ�ص ��ة ،من خالل تحوي ��ل المرافق المملوكة
للحكوم ��ة اإل ��ى القط ��اع الخا� ��س بمعن ��ى اأن البلدي ��ات
�صتبقى هي المالكة ل�ص ��ركة توزيع الكهرباء  ،واأن ايداع
الأ�ص ��ول لهذه ال�صركة ،يجب اأن يكون بقرار من مجل�س
الوزراء ولي�س مجل�س اإدارة ال�صركة ،وذلك ل�صمان بقاء
هذه ال�ص ��ركة ملك ًا للهيئات المحلية ،للحفاظ على كافة
ال�صتثمارات.

توقعات م�صتقبلية:
وتوق ��ع د.القوا�ص ��مي اأن تحقق الهئي ��ات المحلي اأرباح ًا
من خالل �صركات الكهرباء  ،التي حتم ًا �صت�صاعدها في
اإدارة اأمورها ب�صكل اأف�صل ،لكنه اأ�صار اإلى وجود الكثير
من ال�ص ��كاليات فيما يخ� ��س الفهم الخاط ��ىء لعملية
الن�ص ��مام اإلى ال�ص ��ركة من نمط اأن المن�ص ��م �صيفقد
�صيئ ًا من �صالحياته في هذا المو�صوع.
وفيم ��ا يتعل ��ق بالح ��الل والح ��رام اأو�ص ��ح القوا�ص ��مي،
اأن الدي ��ن جاء لتنظيم حي ��اة النا�س والت�ص ��هيل عليهم

قضايا
ولي� ��س للتعقيد بغ�س النظر عن الفت ��اوى المختلفة التي
تظه ��ر الجازة اأو عدمها ،فاإن هناك الكثير من المنافع
للمواطني ��ن لبد من اأخذها بعين العتب ��ار ،مع التاأكيد
عل ��ى اأن الدين بالأ�ص ��ا�س يه ��دف اإلى تنظيم وتح�ص ��ين
وزيادة رفاهية المواطن.
واأ�صاف اأن ان�ص ��مام الهيئات المحلية اإلى �صركة كهرباء
ال�ص ��مال م�ص ��لحة وطنية داعي ًا اإلى ا�ص ��تمرار الحوار مع
المواطني ��ن والفعالي ��ات المختلفة الموؤث ��رة في المجتمع
الفل�صطيني ،حتى يتم الو�صول اإلى تفاهم يخدم مجتمعنا
الفل�ص ��طيني بخ�ص ��و�س �ص ��ركة كهرب ��اء ال�ص ��مال ،كون
ذلك م�ص ��لحة وطنية ولي�س م�صلحة �صخ�صية ،لعتباره
ا�ص ��الح ًا في قطاع الكهرباء من خالل العمل على توفير
الخدمة بالكفاءة المطلوبة وباأ�صعار معقولة للجميع.

تاأثيرات ايجابية:
واأكد القوا�صمي اأن الن�صمام اإلى �صركة كهرباء ال�صمال
له تاثيرات ايجابية على المواطنين  ،تتمثل في تخفي�س
�ص ��عر الكهرباء وتحديدها ،حيث ال�صركة �صتراعي ذوي
الدخ ��ل المح ��دود والأ�ص ��ر الفقيرة ،من خ ��الل تحديد
التعرف ��ة لهذه الأ�ص ��ر بتكلفة اأقل م ��ن التكلفة الحقيقية
للكهرب ��اء واأن مجل�س الوزراء و�ص ��لطة الطاقة  ،يبديان
اهتمام ًا كبير ًا بالفئات الفقيرة.
وقال القوا�صمي اإن مجل�س اإدارة �صركة الكهرباء م�صكل
ف ��ي الوقت الحا�ص ��ر م ��ن الهيئ ��ات المحلي ��ة وممثلين
ع ��ن (وزارة الحكم المحلي ،و�ص ��لطة الطاق ��ة ،ووزارة
المالية) ،واأن وزارته �صتخرج في الم�صتقبل من مجل�س
الإدارة ،فيما �ص ��تبقى الهيئات المحلية وهي التي ت�صكل
مجل�س الإدارة بمعرفتها.
واأ�ص ��ار وزير الحكم المحلي اإلى اأهمية و�ص ��رورة وجود
الحكوم ��ة في هذه المرحلة �ص ��من مجل� ��س الإدارة ،كي
ت�ص ��اعد الهيئات المحلية المن�صمة لل�صركة كونها تعتمد
على الدخل ال ��ذي ياأتيها من الكهرب ��اء ،وقال :من غير
المعقول اأن تن�صم الهيئة المحلية دون م�صاندة الحكومة،
كونها �ص ��تقدم خالل ثالث �صنوات من التاأ�صي�س اأرباح ًا
افترا�ص ��ية من الحكومة ت ��وازي  % 10من قيمة الفاتورة
ب�ص ��كل �صهري ،اإ�ص ��افة اإلى ح�ص ��اب الأثر المالي نتيجة
ان�صحاب الكهرباء من البلدية .واأ�صاف في هذا ال�صياق
 ،اأن بلدية نابل�س تح�ص ��ل عل ��ى دعم مالي من الحكومة
بمع ��دل ملي ��ون و ( )750الف �ص ��يقل �ص ��هري ًا ،في حين
تح�ص ��ل بلدية جنين على ( )680الف �ص ��يقل �ص ��هري ًا،
وعليه فاإن الدعم �ص ��يطبق على باقي البلديات والهيئات
المحلية عند ان�صمامها ل�صركة الكهرباء.

�ص ��تتعامل مع الموظفين العاملين في اأق�ص ��ام الكهرباء
بايجابية ،كما جرى في بلدية نابل�س على �صبيل المثال،
حيث تم اللتزام للموظفين العاملين في ق�صم الكهرباء،
ب�صرف تعوي�صات معقولة وفق ًا لما يمنحه لهم القانون
و �صيح�صل من �صيتم الحاقه بال�صركة على كافة حقوقه
من البلدية.

واأ�ص ��اف رئي� ��س بلدي ��ة نابل� ��س اأن الحكوم ��ة وح�ص ��ب
التفاقي ��ة الموقع ��ة مع رئي� ��س الوزراء� ،ص ��تقدم الدعم
لمدة ثالث �صنوات ،في حين تبنت وزارة الحكم المحلي
دفع ال�صرر الناتج عن خروج الكهرباء من البلدية لمدة
ثالث �صنوات.

الديون ال�صابقة:

عقبات اأمام الن�صمام ل�صركة كهرباء
فيما يتعلق بالديون ال�ص ��ابقة ،فقد تم توقيع اتفاقية بين
ال�صمال:
ال�ص ��ركة والقرى والمخيمات والبلدية ،تق�صي بح�صول
وق ��ال عدل ��ي يعي� ��س رئي�س بلدي ��ة نابل�س ،ب� �اأن البلدية �ص ��ركة الكهرباء على ن�ص ��بة  %5مقابل المبالغ التي تتم
واجهت عقبتين رئي�ص ��يتين عند ان�ص ��مامها اإلى �صركة جبايتها عن طريق ال�صركة.
كهرباء ال�ص ��مال ،تمثلت الأولى حول من يملك ال�صركة ،وح ��ول تخ ��وف المواطني ��ن م ��ن الن�ص ��مام ل�ص ��ركة
والثاني ��ة في موج ��ودات البلدية التي كان ��ت تقدم كمنح الكهرباء ،باأن ت�ص ��بح هذه ال�صركة ك�صركة الت�صالت
�،ص ��واء كانت من ح�صة البلدية اأم من ح�صة الحكومة ،وغيرها من ال�صركات الخا�صة ،قال رئي�س بلدية نابل�س
ً
علم� �ا ب� �اأن البلدي ��ات نجح ��ت في تثبي ��ت ال�ص ��راكة مع « اأنني وافقت على الن�صمام اإلى ال�صركة بعدما اطلعت
ال�صركة وفق اأن موجودات البلدية هي ملك للبلدية.
على نظامها الداخلي ،حيث ات�ص ��ح ل ��ي عدم جواز بيع
واأ�ص ��اف يعي� ��س «ومن ��ذ اإن�ص ��ممنا اإلى �ص ��ركة كهرباء الح�ص ���س اإ ّل للهيئ ��ات المحلية ،الأمر ال ��ذي يعني اأن
ال�صمال� ،صدر قرار من الرئي�س محمود عبا�س ومجل�س هذه ال�ص ��ركة ل�صالح البلدية والمواطن والوطن ،اإذا ما
الوزراء والبنك الدولي ،يق�صي بعمل درا�صة حول اأرباح تمت المحافظة على النظ ��ام الموجود» ،داعي ًا الهيئات
المحلية اإلى اليقظة.
الكهرباء ،ليتم تعوي�س البلديات بها».
اأك � � ��د القوا�ص � � �م ��ي اأن الن�صم� � ��ام اإل ��ى �ص ��ركة
كهرب � � � ��اء ال�ص�م ��ال ل � � ��ه تاثي� � ��رات ايجابي ��ة
على المواطني� ��ن ,تتمث � � � ��ل ف� � � ��ي تخفي � ���س
�ص � � � �ع ��ر الكه� ��رب ��اء وتح��ديده� ��ا ,حي� � � ��ث
ال�ص�رك ��ة �صتراع ��ي ذوي الدخ ��ل المح ��دود
والأ�صر الفقي�رة

النية لقامة محطة توليد كهرباء:

وتقوم وزارة الحكم المحلي بمعالجة مو�ص ��وع ان�صمام
الهيئات المحلية اإلى �ص ��ركة كهرباء ال�صمال ،لما لذلك
من تاأثير ايجابي على المجتمع الفل�صطيني.
وفيم ��ا يخ� ��س الهيئات المحلي ��ة الكبيرة مث ��ل قلقيلية
ونابل�س وجنين وطولك ��رم ،هناك مذكرات تفاهم حول
مو�ص ��وع اإن�ص ��اء �ص ��ركة الكهرباء ،في حين لن ت�صارك
الحكومة في هذا الم�ص ��روع واأن المنح هي ملك للهيئات
المحلية .وهناك خطة ت�صير اإلى اأنه في نهاية �صهر اأذار
م ��ن عام  ،2013لبد واأن تكون جمي ��ع الهيئات المحلية
قد ان�صمت اإلى �صركة كهرباء ال�صمال.

واعتب ��ر يعي�س ،اأن الن�ص ��مام اإلى �ص ��ركة الكهرباء فيه
واأخير ًا لبد من توجيه �صكر خا�س اإلى الهيئات المحلية
تحقي ��ق لم�ص ��لحة المواط ��ن وكاف ��ة البلدي ��ات ،والتي
التي ان�صمت لل�صركة موؤكدين على موا�صلة العمل الجاد
�صت�ص ��تطيع الح�صول على ال�ص ��غط العالي ،حيث توجد
لتطوير قط ��اع الكهرب ��اء لخدمة المواطن م ��ن ناحية،
ن ّي ��ة لقام ��ة محطة لتولي ��د الكهرباء ،بالتع ��اون ما بين
وتحقيق م�صلحة الهيئات المحلية من ناحية اأخرى.
وزارتي الحكم المحلي والمالية.
كم ��ا نتمنى على الهيئ ��ات المحلية التي لم تن�ص ��م اإلى
وعلي ��ه تم توقي ��ع اتفاقية بي ��ن البلديات ،تق�ص ��ي باأن
�صركة الكهرباء ،اإعادة النظر في هذا المو�صوع لما فيه
ت�ص ��توعب ال�ص ��ركة الكفاءات من الموظفين بد ًل من اأن
م�صلحة هيئاتهم المحلية والمواطنين.
تاأخذ جميع الموظفين .وذل ��ك وفق خيارات للموظفين
ً
ً
الذي ��ن ت ��م ا�ص ��تيعابهم ف ��ي ال�ص ��ركة ،بحيث يح�ص ��ل وعلي ��ه ف� �اإن المواط ��ن اأول واأخيرا هو مرك ��ز الهتمام
الموظف ما قيمته راتب ون�ص ��ف اأتعابه مقابل عمله في الأول لل�ص ��ركة ،فعلى المواطن زيارة ال�ص ��ركة لالطالع
�صركة الكهرباء ،فيما يتقاعد الموظف الذي م�صى على على الخدمات التي تقدمها وفق تطبيق اأحدث الأنظمة
عمله خم�ص ��ة ع�صر عام ًا بو�صع معين اأو اأن يبقى منتدب ًا العالمية  ،حيث يوجد مركز ات�ص ��ال من اأحدث مراكز
وخت ��م د.القوا�ص ��مي حديث ��ه ،بالتاأكيد عل ��ى اأن وزارته في ال�صركة.
الت�ص ��ال لخدمة المواطن على مدار (� )24صاعة ومن
دون اأيام عطل.
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قضايا

تعزيز دور الهيئات المحلية في تقديم خدمات اأف�صل للمواطنين
ت�صهد المدن الفل�صطينية والعديد من البلدات والقرى حركة
ن�ص ��طة لطواقم متخ�ص�ص ��ة م ��ن البلديات بداأت با�ص ��تبدال
الع ��دادات م�ص ��بقة الدفع ،حي ��ث فكرة الع ��داد تحظى بدعم
وتاأييد كبير من قبل الهيئات المحلية التي �صارعت لحت�صان
الفك ��رة الت ��ي بموجبها يجري ا�ص ��تبدال النظ ��ام القديم من
العدادات والذي راكم الديون وعدم ت�صديد م�صتحقات خدمة
الكهرباء ،فبموجب العداد م�صبق الدفع يلزم المواطن بالدفع
الم�ص ��بق لقيم ��ة الكهرب ��اء الت ��ي يحددها،وذلك وف ��ق نظام
اآلي تقط ��ع الكهرباء بموجبه ف ��ور انتهاء القيم ��ة المدفوعة.
ورغم المعار�صة ال�صديدة للمواطنين ،خا�صة الفئات الفقيرة
والت ��ي تعي�س حالة من البطالة والفقر،اإ ّل اأن روؤ�ص ��اء الهيئات
المحلي ��ة يدافعون عن النظام الجديد بقوله ��م اإنه اأكثر اأمن َا
واأمان ًا للمواطنين وي�ص ��اعد في تنظيم عملية الكهرباء ون�صبة
ا�ص ��تخدامها وتر�ص ��يدها ،كم ��ا ي�ص ��اعد البلدية عل ��ى جباية
الم�صتحقات ب�صكل منتظم حتى ت�صتطيع تقديم خدمات اأف�صل.
موؤكدي ��ن عل ��ى اأن النظ ��ام ال�ص ��ابق راكم ديون وم�ص ��تحقات
للبلدي ��ات بماليين ال�ص ��واقل ،لأن العديد م ��ن المواطنين ل
يلتزمون بدفع فواتيرهم الم�ص ��تحقة عليهم بدل ا�صتهالكهم
م ��ن الكهرب ��اء ،م�ص ��يفين اأن النظام الجدي ��د ل يختلف عن
فك ��رة بطاق ��ة الهات ��ف الخل ��وي والج ��وال ،فالمواط ��ن يهتم
بدف ��ع قيم ��ة هاتفه م�ص ��بق ًا ولكن ��ه ل يلتزم بدفع م�ص ��اريفه
م ��ن الكهرب ��اء ،لذل ��ك وبع ��د مح ��اولت حثيثة م ��ن الهيئات
المحلي ��ة لإيج ��اد حل ��ول و�ص ��يطة م ��ع المواطني ��ن لدف ��ع
فواتيره ��م الحالية عل ��ى الأقل ،فاإن مع ��دلت اللتزام كانت
مح ��دودة جد ًا ،مما �ص ��اعف دي ��ون الكهرباء حتى اأ�ص ��بحت
البلدي ��ات عاج ��زة ع ��ن دف ��ع الفواتي ��ر ل�ص ��ركة “الكهرب ��اء
القطرية الإ�ص ��رائيلية” الت ��ي تزود مناطق ال�ص ��فة الغربية.
و�ص ��ارعت البلدي ��ات لتوزي ��ع كميات م ��ن العدادات م�ص ��بقة
الدف ��ع عل ��ى المواطني ��ن مجان� � ًا ،وب ��داأت بالتروي ��ج للفكرة
وح ��ث المواطني ��ن عل ��ى الح�ص ��ول عليه ��ا وا�ص ��تغالل فكرة
التوزي ��ع المجان ��ي ،لأن الكمي ��ات مح ��دودة .ف ��ي حي ��ن اأكد
اأح ��د اأع�ص ��اء الهيئات المحلية ب� �اأن البلديات ح�ص ��لت على
دع ��م ل�ص ��راء كميات م ��ن الع ��دادات لجمي ��ع المواطنين في
الق ��رى خا�ص ��ة المدن الرئي�ص ��ة و�ص ��رعت بتوزيعه ��ا مجان ًا.
وتمكن ��ت طواقم البلدية من ا�ص ��تبدال الع ��دادات في غالبية
التجمعات الرئي�صة و�صط تذمر بع�س المواطنين الذين اعتبروه
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الدفع الم�ص ��بق على نظ ��ام الدفع الآجل .ونتيج ��ة لذلك فاإن
الغالبي ��ة العظمى م ��ن الهيئات المحلية ا�ص ��تطاعت بالتعاون
والتن�ص ��يق مع مديرية الحكم المحلي في محافظة جنين من
تركيب عدادات الدفع الم�ص ��بق مما �ص ��اعد في جباية اأثمان
الكهرباء ب�ص ��كل �ص ��هري ومنتظم بن�ص ��ة تزيد ع ��ن ()%100
كون الهيئات المحلية تقوم بجباية م�ص ��تحقاتها ال�ص ��ابقة من
خالل ال�صحن الم�صبق بن�صبة ل تقل عن ( ،)%20الأمر الذي
اأدى اإلى التزام الهيئات المحلية بت�ص ��ديد فواتير ا�صتهالكها
ال�ص ��هري وجدولة ديونه ��ا ال�ص ��ابقة،كذلك النهو�س بتطوير
وتح�صين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
اأمين مرعي /جنين
هم ًا جدي ��د ًا عليهم و�ص ��ك ًال اآخر من اأ�ص ��كال المعاناة .وقال
اأحد المواطنين اأنا عاطل عن العمل منذ اأربع �ص ��نوات ولي�س
لي اأي م�صدر رزق وغير قادر على توفير قوت عيالي فمن اأين
�ص� �اأدفع للعداد الم�صبق ؟ ،وي�صيف باأنه كان الأولى بالحكومة
وال�ص ��لطة والهيئ ��ات المحلي ��ة اأن ت�ص ��اعد ف ��ي الحتياج ��ات
الأ�صا�ص ��ية مثل الكهرباء ولي�س تعقي ��د الأمور بهذه الطريقة.
وق ��ال مواطن اآخر محتج ًا اأنه بالكاد يوفر لقمة خبز اأ�ص ��رته
كون ��ه عاط ًال عن العمل من ��ذ عدة �ص ��نوات ،مطالب ًا الجهات
المعني ��ة ف ��ي ال�ص ��لطة الفل�ص ��طينية ب�ص ��رورة م�ص ��اعدته
للح�ص ��ول على وظيفة لتاأمين قوت اأ�ص ��رته وثم ��ن الكهرباء.
وعبر اأحد المواطنين عن خ�صيته من اأن ي�صبح العداد الحالي
اأمر ًا واقع ًا خا�صة في ظل الأو�صاع القت�صادية ال�صعبة التي
يحياها المواطنون ،ب�ص ��بب ممار�صات الحتالل الإ�صرائيلي،
مت�ص ��ائ ًال ع ��ن الدعم ال ��ذي تقدم ��ه ال�ص ��لطة الفل�ص ��طينية
والهيئ ��ات المحليه للمواطنين لتعزيز �ص ��مودهم في مواجهة
الحتالل وممار�صاته التع�صفية.
وو�ص ��ف اأح ��د التج ��ار العداد الحال ��ي باأنه م�ص ��يبة جديدة
ت�صاف للم�صائب التي ورثنا اإياها الحتالل ،فتجارتنا تعاني
من الركود والح�ص ��ار المدم ��ر ،وبالكاد نبي ��ع لنعي�س فكيف
بعداد م�ص ��بق الدفع ؟؟!! انه قرار غي ��ر حكيم والمطلوب من
الجهات المعنية م�ص ��اعدة التاجر والمواطن وتعزيز �صموده
ولي�س اإرهاقه بقرارات و�صيا�صات تزيد الطين بلة!!.
وعلى ذلك ،فقد تم اإجراء  20مقابلة ع�ص ��وائية مع اأ�صخا�س
يعملون في موؤ�ص�ص ��ات غير الهيئات المحلية ف�ص ��لوا عدادات

وعلي ��ه ،ف� �اإن مديري ��ة الحكم المحل ��ي في محافظ ��ة جنين،
�دي المواطن نظ ��ام عدّادات الدفع الم�ص ��بق،
و�ص ��عت بين ي � ّ
الذي يعطيه حرية تحديد كمية التيار الكهربائي الراغب في
امتالكه ��ا ،وهذا النظ ��ام يهدف اإلى تغيير جوه ��ري في اآلية
دفع الم�صترك لفاتورة الكهرباء.
وم ��ع هذا النظ ��ام ل توجد فوائ ��د ول غرام ��ات تاأخير ،ومن
دون ر�ص ��وم اإ�ص ��افية ،اإذ ل �صرورة لدفع ر�ص ��وم ف�صل التيار
ول ر�ص ��وم اإعادة ربط التيار ،حيث يتم ا�صتخدام هذا النظام
بمجرد امت ��الك العداد اللكترون ��ي ودون اأي اإنتظار اأو قلق،
خا�صة واأنه ُيتيح للمواطن التحكم في الم�صروف والميزانية
وعدم اقحامه في تراكم الديون.
علم ��ا ًباأن هذا النظام يتكون من ثالثة اأق�ص ��ام(:عدّاد الدفع
الم�ص ��بق الإلكتروني ،ومفتاح اإلكتروني للع� �دّاد ،ومحطة بيع
الر�صيد لدى الهيئة المحلية ).

كيفية التعامل مع النظام:
يح�ص ��ل الم�صترك على مفتاح اإلكتروني خا�س بعداده ويمكن
و�ص ��له بمفاتي ��ح البيت اأو ال�ص ��يارة،اإذ اإنه حلقة الو�ص ��ل بين
الهيئة المحلية والم�ص ��ترك،ومن خالله يتم �ص ��راء الر�ص ��يد
ب�صكل دوري،بحيث ي�ص ��حن الر�صيد من خالل و�صع المفتاح
الإلكتروني في خانة مخ�ص�ص ��ة له في واجهة العدّاد لفترة 5
ثوانٍ لحين ظهور اإ�صارة على �صا�صة العدّاد ،ويلتزم الم�صترك
ب�صراء الحد الأدنى للمرة الأولى ليتم ت�صغيل العدّاد ،في حين
�صا�صة العدّاد تُظهر الر�صيد المتبقي في العدّاد.

قضايا

رموز م�صاعدة على �صا�صة العدّاد

تنبيهات هامة للم�صترك
النظ ��ام الجدي ��د ينب ��ه الم�ص ��ترك م�ص ��بق ًا اإلى ق ��رب انتهاء
الر�ص ��يد ،ويتم قطع التيار اأوتوماتيكي ًا عند النتهاء ،عندها
ي�ص ��غط الم�ص ��ترك على زر في واجهة العدّاد ل ُيف ّعل الر�صيد
المتبقي لحين �ص ��راء ر�ص ��يد جديد ،حيث يتوجه الم�ص ��ترك
اإلى اأقرب مكتب ل�صركة الكهرباء ويقوم ب�صحن مفتاح العدّاد
بالكمية التي يرغب في �صرائها.وعند الح�صول على الر�صيد
يتوج ��ه الم�ص ��ترك اإل ��ى العدّاد المعن ��ي ويقوم بو�ص ��ع مفتاح
الع ��داد في المكان المخ�ص ���س لذلك وخالل ث ��وانٍ معدودة
يقوم العداد با�صتيعاب الر�صيد واإ�صافته على ذاكرة العداد.
وفي حال حدوث خلل يجب و�صع مفتاح العداد في موقعه على
العداد.ول داعي للقلق ،فعند تركيب عدّاد الدفع الم�صبق يتم
كاف.
ب�صكل ٍ
�صرح طريقة عمله ٍ

تع ��د دير بل ��وط اأكثر بل ��دة اإنتاجا م ��ن الزيتون في
محافظ ��ة �ص ��لفيت باأكملها ،لأنها قريب ��ة من البحر
المتو�ص ��ط وتتب ��ع لقليم ��ه ،ال ��ذي يتلق ��ى مط ��ر ًا
من( 400ملم 500-ملم) �ص ��نوي ًا فلذلك دير بلوط
مميزة عن غيرها من قرى �صلفيت ،حيث �صوارعها
المعبدة �ص ��اهمت في اأن تكون التج ��ارة والوظائف
الحكومية والمهن الحرة جزء ًا من اقت�صادها ،لكن
الزراعة اأ�صا�س حرف اأهل القرية .وت�صتهر بزراعة
الخ�ص ��راوات البعلي ��ة وغيره ��ا من الحب ��وب ،وفي
القرية نبع ماء ي�ص ��تخدم لري المزروعات،ويقع في
وادي العي ��ن جنوبها ،اأما مياه ال�ص ��رب فتعتمدعلى
مياه ال�صركة القطرية واآبار تجميع مياه الأمطار.

موقع مرج دير بلوط وبلدة دير بلوط
يبلغ ع ��دد �ص ��كان قرية دي ��ر بلوط ( )4300ن�ص ��مة
بح�صب تعداد ال�صكان في العام  2008ويرجع اأ�صول
معظمهم اإلى قبيلة الم�ص ��اعيد العربية وهي �ص ��اللة
الأمير عبد الرحمن بن خليل بن بركات الم�صعودي.
وقبل ع ��ام  48كانت معظم اأرا�ص ��ي قرية دير بلوط
تقع في �ص ��هل فل�ص ��طين والموجود الآن داخل الخط

م.حممود عبدالعزيز �/صلفيت
الأخ�صر ول زالت الكثير من الأرا�صي هناك م�صجلة
باأ�صمائهم لغاية اليوم.
وم ��ا تتميز بها تل ��ك البلدة الوادعة ع ��ن غيرها من
الم ��دن الفل�ص ��طينية هو م ��رج دير بل ��وط الذي تبلغ
م�ص ��احته ( )125دونم� � ًا تقريب� � ًا ،ويق ��ع ف ��ي الجهة
ال�ص ��رقية للبلدة ويخترق ��ه مدخلها ال�ص ��رقي،حيث
ت�ص ��تخدم ه ��ذه المنطق ��ة للزراعة في معظ ��م اأيام
ال�صنة وفي ال�صنوات الماطرة ت�صبح مغمورة وتتحول
لبركة �صتاء كبرى.

وهك ��ذا تت ��م م�ص ��اعدة الهيئ ��ات المحلي ��ة في تعزي ��ز دورها
وتطوي ��ر قدرتها في تقديم خدمات اأف�ص ��ل ،كما ت�ص ��اعد في
تعزيز �ص ��مود الجميع وبناء موؤ�ص�ص ��اتنا الق ��ادرة على خدمة
الوطن.
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مرج دير بلوط يف ف�صل ال�صتاء وتظهر البلدة يف خلفية ال�صورة
وتمت ��از كبيئة لل�ص ��رطانات والتنوع الحيوي المو�ص ��مي لبرك الم�ص ��احة المغمورة �صتا ًء وزراعة الموقع ب�صكل غير
ال�ص ��تاء والت ��ي من بينه ��ا �ص ��رطانات واأحي ��اء اأخ ��رى ،ومن مكثف ويالحظ في المدى المنظور اأنه ل ي�ص ��ر بيئة
بي ��ن ال�ص ��رطانات الفريدة الت ��ي تعي�س في م ��روج دير بلوط ال�صرطان للحياة والعي�س والتكاثر في الموقع.
ال�ص ��رطان الممط ��ر( )Triops cancriformis
وهذا اأحد ال�صنفين التي عا�صت �صابق ًا في فل�صطين بخالف ويظهر هذا النوع النادر من ال�صرطانات ب�صكل دائم
ال�ص ��نف الثان ��ي (ال�ص ��رطان المك�ص ��ك�س) ال ��ذي يتميز عن في ال�ص ��نوات التي يكون فيها ال�صهل مغمور ًا بالماء،
ال�ص ��رطان الممطر بتواجده في البرك ال�ص ��توية في �ص ��نوات وهناك محاولت عديدة قام بها البروفي�صور اآفيتال
ال�ص ��تينيات واأ�صبح نادر ًا جد ًا في �صنوات ال�صبعينيات ،وبدء ًا كولر واآخرون لنقل هذا ال�ص ��رطان وتربيته في برك
من منت�صف ال�ص ��بعينيات اأعتبر منقر�ص ًا في فل�صطين ،وفي اأخرى طبيعية وا�ص ��طناعية بوا�ص ��طة نق ��ل تربة مع
منت�ص ��ف الثمانينيات اكت�ص ��ف من جديد من قبل د� .ص ��ريج بي�س ولم تنجح هذه المحاولت ،ففي ال�ص ��نة الأولى
جفني رئي�س ق�ص ��م علوم البحار والبيئة البحرية في مدر�ص ��ة بعد النقل ظهرت في مواقع جديدة �صرطانات ،ولكن
عل ��وم البح ��ر – مركز روؤوبي ��ن– تل اأبيب ف ��ي بركة حولون ،خالل �صنوات معدودة تناق�صت حتى اختفت .وعليه
لك ��ن التغي ��رات التي حدثت هناك �ص ��ببت اختف ��اءه من هذه اإذا اأردنا منع انقرا�س هذا ال�ص ��نف يجب الحفاظ
البرك ��ة اأي�ص� � ًا.وفي اأعقاب هذا الكت�ص ��اف ف ��ي بركة حولون على بيئته الأ�صلية التي يتكاثر فيها ومنع كل م�صا�س
اأج ��رى زئي ��ف كولر بحث� � ًا لنيل درج ��ة الماج�ص ��تير بحث فيه بمكان تكاثره.
عن هذا ال�صنف ،وقد اكت�ص ��ف اأن هذا ال�صرطان يتكاثر عن وف ��ي نية بلدي ��ة دير بلوط القيام ب�ص ��يانة وتو�ص ��عة
طريق البي�س التي ي�ص ��عها في اأر�ص ��ية البركة وتنجح البي�س المدخ ��ل الحال ��ي المت�ص ��ل ب�ص ��ارع رق ��م  446وفي
بالبق ��اء حية ف ��ي داخل التربة خالل موا�ص ��م الجفاف واأثناء طريقه يقطع منطقة معروفة با�ص ��م مرج دير بلوط،
البح ��ث ،وجد اأن البيو�س يمكنه ��ا التكيف في الأر�س الجافة
عدة �ص ��نوات وتعود للظهور ك�صرطانات من جديد في موا�صم
الفي�صانات.
وفي اإطار بحثه ،فح�س كولر ع�ص ��رات البرك ال�صتوية،وبرك
اإ�ص ��افية يتكاثر فيها ال�ص ��رطان ،ودلت نتائج البحث على اأن
هذا ال�ص ��رطان موجود فقط ف ��ي بركة مرج دير بلوط وكذلك
خالل الإح�ص ��اء الذي اأجراه الباحث في نهاية الت�ص ��عينيات
ول ��م يلح ��ظ اأي وجود لهذا ال�ص ��رطان ب� �اأي برك ��ة اأخرى في
فل�ص ��طين التاريخية لغاية الآن ،وهذا يعني اأن مرج دير بلوط
كان الموق ��ع الوحي ��د له ��ذا الكائن ف ��ي البالد ،وه ��و المكان
الوحيد الذي يوجد فيه النوعان من ال�ص ��رطانات المك�ص ��ك�س
والممطر ب�ص ��كل دائم وال�ص ��بب غير وا�ص ��ح ،ويمكن اأن يكون
ال�ص ��بب امتالء الموقع بالماء ب�صكل فريد ،وكذلك ب�صبب كبر
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وقد اأو�صى الخبراء البيئيون باتخاذ اإجراءات تمنع انقرا�س
الكائنات الن ��ادرة الموجودة في المكان.واأ�ص ��ار اإلى اأنه لبد
من الأخذ بالح�ص ��بان معايير حماية مرج دير بلوط ،خا�ص ��ة
واأن ال�ص ��يانة المقترحة لل�ص ��ارع �ص ��توؤدي للم�س ب�صكل كبير
باحتم ��الت حمايت ��ه وحماية الكائن ��ات النادرة الت ��ي تعي�س
فيه وخا�ص ��ة الم�س بفر�س تعاي�س ال�صرطانات ،بمعنى يجب
اللت ��زام بتنفيذ التحديث وال�ص ��يانة المقترحة على اأ�ص ��ا�س
الح ��دود الحالي ��ة دون اأي ��ة اإزاح ��ات،اإذ اأن التو�ص ��عة المنوي
تنفيذه ��ا �ص ��توؤدي اإل ��ى الحاق ال�ص ��رر ب�ص ��ورة كبي ��رة جد ًا
وتقلي� ��س ملحوظ للم�ص ��احة المغمورة الأمر الذي �ص ��يحدث
تغيرات بوظيفتها البيئية.
ومن دون �ص ��ك فاإن عم ًال كهذا ي�ص ��كل خطر ًا وتهديد ًا لوجود
ال�ص ��رطان والت�ص ��بب ف ��ي انقرا�ص ��ه النهائي ك�ص ��نف فريد
في المنطقة ،كما ين�ص ��ح بتنفيذ عملية التاأهيل لل�ص ��ارع في
اأ�ص ��هر الربيع الأخيرة وفي ال�ص ��يف التي تبداأ في �ص ��هر اأيار
اأي بع ��د اأن تكون الأر� ��س في الموقع قد جفت تمام ًا وفي هذه
الحالة ن�ص ��من عدم الم�صا�س بال�ص ��رطان وعليه فمن المهم
عدم الم�ص ��ا�س بمواقع البي�س خالل عملية �ص ��ق الطريق واأي
م�ص ��ا�س بهذه المواقع ي�ص ��ر بفر�س ظهور هذا ال�ص ��نف في
ال�صنوات التي يكون فيها ال�صهل مغمور ًا.
والغريب في الأمر هو الإهتمام الكبير من الجانب الإ�صرائيلي
بهذا الكائن النادر والذي يو�صك على النقرا�س ،وفي الوقت
نف�ص ��ه اإهمال الإن�ص ��ان الذي ي�ص ��كن في هذا المكان واإهمال
حقه ف ��ي العي�س براحة واأمان في بلده ،علم� � ًا باأن الباحث اأو
الخبي ��ر الإ�ص ��رائيلي لم ي�ص ��ر اإل ��ى اأي فائدة له ��ذا النوع من
ال�ص ��رطانات ،بالرغ ��م اأن الأولوي ��ة في الحياة هي لالإن�ص ��ان
مع عدم التقليل من اأهمية حماية البيئة الفل�ص ��طينية والتنوع
الحيوي النباتي الحيواني ،لكن ب�ص ��كل مت ��وازن ومنطقي في
الطبيعة.

قضايا

وجه ��ات نظ� ��ر
يو�صف غنام

بلدية عقابا – طوبا�س

لع ��ل المتتبع لنتخابات الهيئات المحلي ��ة يالحظ اأن البرامج
النتخابي ��ة في واد وتنفيذه ��ا في واد اآخ ��ر ،فالمواطن دائم ًا
بحاج ��ة اإلى خدم ��ة يومية �ص ��ريعة ومتجددة ونوعية ل�ص ��باع
رغبات ��ه وتلبي ��ة احتياجات ��ه ،وفي اعتق ��ادي ب� �اأن العديد من
روؤ�ص ��اء الهيئات المحلية اأو بع�س اأع�صاء المجال�س ،يحكمهم
معيار خدمة العائلة اأو الحزب ،بعيد ًا عن الم�ص ��لحة العامة،
وكثير ًا ما يجد المواطن نف�ص ��ه في حيرة من اأمره ،فال يدري
من يراجع الرئي�س اأم الع�ص ��و اأم الموظف الم�ص� �وؤول ؟ فيبقى
ينتظر حل الم�صكلة عدة اأ�صهر اأو �صنوات اأو لحين ت�ص ّلم لجنة
ثانية.
اإن ه ��ذه الم�ص ��اكل ف ��ي البلدة وف ��ي معظم الهيئ ��ات المحلية
الفل�ص ��طينية ،ح�ص ��ب اعتقادي هي عدم فه ��م قانون الهيئات
المحلية الفل�ص ��طينية وتعليماته ،وقد يكون من الأ�صباب نظام
موظف ��ي الهيئات المحلية ،الذي األغى م�ص ��مى مدير بلدية في
بلديات (ج) ،مما خلق حلقة مفرغة بين الرئي�س والموظفين،
الأمر الذي انعك�س �ص ��لب ًا عل ��ى اأداء البلدية .وعليه نتمنى باأن
يكون لمدي ��ر البلدية حماية قانونية ،لكي ل يقع تحت �ص ��غط
واأهواء المجل�س البلدي اأو الأع�ص ��اء فيه �،ص ��واء ب�صبب حزبي
اأو عائلي لأن كل هذه الأ�صباب تحتاج اإلى وعي وانتماء وطني،
والمالح ��ظ في بلدية عقابا وغيرها م ��ن الهيئات المحلية اأن
المعدة قد اأ�ص ��بعت بالخدم ��ات التقليدي ��ة المعروفة ولم تبق
م�ص ��احة للخدمات الثقافية والجتماعية والترويحية والمراأة
والطف ��ل والمع ��اق ،مم ��ا اأدى اإلى خل ��ق ثقافة مغلوط ��ة اتجاه
الخدمات التي تقدمها البلدية ،واإلى زيادة العبء على ال�صلطة
المركزية ،فتبقى الهيئة المحلية اأ�ص ��يرة الدعم الدولي نتيجة
ع ��دم و�ص ��ع خطة ا�ص ��تراتيجية قابل ��ة للتنفيذ وع ��دم التوجه
لال�صتثمار ،الذي يزيد من ايرادات الهيئة وقدرتها على تنفيذ
بع�س الم�صاريع ال�صرورية والملحة.
فواجبنا دائم ًا اأن نلتزم بتوجيهات ال�ص ��لطة المركزية وتقوية
العالقات مع الموؤ�ص�ص ��ات المحلية والدولية وتلبية احتياجات
المواطنين باأق�صى �صرعة وتقديم خدمة جيدة وبمهنية عالية
بعيد ًا عن اأية اعتبارات اأخرى.

ق ��ال اهلل تعالى «وجعلنا من الماء كل �ص ��يء حي»،
فالمياه حاجة ما�ص ��ة لالإن�ص ��ان ل ي�صتطيع العي�س
م ��ن دونه ��ا ،وقديم� � ًا كان الإن�ص ��ان يعي� ��س عل ��ى
�صفاف الأنهار والينابيع طلب ًا للع�صب والماء ،وكم
تم ب�صببها �ص ��ن الغزوات والحروب .وفي ع�صرنا
الحا�صر ت�ص ��ل المياه رغم �صحها اإلى الفم ،لكن
بثمن باهظ ،ونحن الآن على اأعتاب هذه المرحلة
التي ت�صير وتدلل على حروب طاحنة �صواء محلية
باج�س بني �صم�صة
واإقليمية اأو دولية ب�ص ��بب المياه وال�صيطرة عليها.
عالقات عامة واإعالم
وعل ��ى �ص ��عيد الواق ��ع المحل ��ي ال ��ذي تخت�ص ��ره
الع ��دادات الزرقاء التي ت�ص ��به الطائرات النفاثة
في �ص ��رعتها اأو ت�ص ��به وقودها الباهظ،حيث المواطن الفل�ص ��طيني اأ�ص ��بح يطبق الحديث ال�صريف «ل ت�صرف
ف ��ي الم ��اء ولو كنت على نهر جارٍ» وتراه دون اأن يق�ص ��د يراقب �ص ��نبور الماء (الحنفية) ،فن�ص ��معه �ص ��ارخا
ًون ��راه مرتجف ًا لي�س خوف ًا على النقود التي �ص ��وف يدفعها فقط ،فالم�ص ��اكل كثيرة بالن�ص ��بة اإل ��ى المياه ابتدا ًء
م ��ن العدادات ومرور ًا بنق�س المياه وانتها ًء بالحتالل الذي ل يكفيه التحكم بالجو والبر ،بل م�ص ��تعد لخو�س
حروب طاحنة من اأجل �ص ��يطرته على المياه ،ورغم ذلك جاءنا العداد الأزرق الذي ي�ص ��به ّعدا ًء �ص ��ومالي ًا في
الماراثون ،حيث يعد على المواطن حتى الهواء فانها اأدق من رئة الإن�صان .وعند انقطاع الماء ب�صبب قلته من
الم�صدر الأ�صلي الم�صيطرعليه من قبل الحتالل ،الذي يعمل اأو ًل واأخير ًا على تلبية حاجته وحاجة م�صتوطنيه
�ص ��ارب ًا بعر�س الحائط حاجة ال�ص ��كان الأ�ص ��ليين ،حيث لقلة ح�ص ��ة المياه تجد الهواء يمر �صريع ًا في�صتقبله
الع ��داد الأزرق مرتخي� � ًا ل حول ل ��ه ول قوة .الأمر الذي جعل المواطن يعرب عن ا�ص ��تياقه للعداد الأحمر ،لأنه
اأح ��نّ عل ��ى جيبه من الع ��داد الأزرق .ورغم التف ��اوؤل بالألوان ،اإ ّل اأنه ف ��ي مثل هذه الموا�ص ��ع ل يكفي التفاوؤل
بالألوان فالمواطن بحاجة لتوفير المال وتوفر الماء.
وهن ��ا يتمنى المواطن اأن تكون ال�ص ��رعة في اأم ��ور اأخرى ولي�س في عدادات المياه فقط ،على �ص ��بيل المثال ل
الح�ص ��ر اأن تكون تلك ال�ص ��رعة في تعبيد طريق �ص ��عب اأو تو�ص ��يل المياه اإلى حي بعيد اأو ت�ص ��هيل التراخي�س
واإجراءاته ��ا وهن ��اك اأمور اأخرى ل تعد ول تح�ص ��ى يحتاجها المواطن ،كاأن ل يكفي ��ه ماهو فيه ،فياأتي العداد
الأزرق وي�صع فوق همه هم ًا اآخر.
وهناك مفارقة كوميدية �ص ��وداء بين العدادات الزرقاء والحمراء ،حيث فاتورة الزرقاء �ص ��عف الكمية والمال
ف ��ي ال�ص ��تهالك ،مما حدا باأحد المواطني ��ن ممن لديهم عدادات حمراء اأن يقول « اأنا واهلل وا�ص ��ع يدي على
قلب ��ي خايف يتلف العداد الأحمر وبعدها تقوم البلدية بتركيب العداد الأزرق� ،ص ��اعتها �ص ��تحل بي وباأ�ص ��رتي
م�صيبة كبرى».
هذه ر�ص ��الة على الهيئ ��ات المحلية والمديري ��ات ووزارة الحكم المحلي التدقيق فيه ��ا وقراءتها جيد ًا والعمل
ب�صكل حثيث على فهم معاناة المواطن وايجاد الحلول الممكنة لها ،حتى نجد مواطن ًا ُمنتمي ًا ،خالق ًا ،متكام ًال
مع موؤ�ص�صاته الر�صمية والخا�صة في بناء اأركان دولتنا الم�صتقلة ذات ال�صيادة .
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من قلب الوطن

على مر الع�صور

الحلقة الأولى
اإن لمدين ��ة القد� ��س اأهمية بالغة عند العرب والم�صلمي ��ن ,حيث اأن العرب هم اأول من
�صكن فل�صطين وبنوا مدينة القد�س واأقاموا فيها الأماكن الدينية ,لذلك فاإن للقد�س
مكان ��ة ديني ��ة عن ��د الم�صلمين من ��ذ اأقدم الع�ص ��ور ,فج ��اء الإ�صالم واأكد عل ��ى مكانتها
الدينية لقوله �صبحانه وتعالى “ �صبحان الذي اأ�صرى بعبده لي ً
ال من الم�صجد الحرام
اإل ��ى الم�صج ��د الأق�صى الذي باركنا حوله” ,وتمت اإعادته ��ا اإلى عروبتها من الرومان
زم ��ن الخليف ��ة الع ��ادل عمر بن الخطاب ر�ص ��ي اهلل عنه ,وبنى عب ��د الملك بن مروان
بالقرب من الأق�صى قبة ال�صخرة مما زاد مدينة القد�س مكانة دينية ,وحررها �صالح
الدين الأيوبي من الفرنجة فمن يحررها اليوم من براثن الغا�صبين ؟.
�ص ��وف يتم تناول مو�ص ��وع القد�س عبر الع�ص ��ور على عدة
حلقات عبر هذه المجلة ،تتناول كل حلقة اأحد الع�ص ��ور اأو
جزء ًا من ع�ص ��ر ،وفي هذه الحلقة �ص ��وف نتناول مو�ص ��وع
القد�س عبر ع�ص ��ور م ��ا قبل التاريخ والمق�ص ��مة اإلى اأربعة
ع�صور كما ياأتي:

اأو ًل :القد�س زمن الع�صر الحجري القديم
( 12000 -150000ق.م)
ف ��ي ه ��ذه الفترة �ص ��كنت في فل�ص ��طين ب�ص ��كل ع ��ام قبائل
بدائية،كان همها الوحيد هو توفير الطعام عبر التنقل بين
الأودية والغابات وال�ص ��كن في الكه ��وف والمغائر مثل كهف
جب ��ل الكرم ��ل ،من اأجل توفي ��ر الحماية لالإن�ص ��ان في تلك
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د.ح�صني عبد القادر
القد�س

الفترة من الأخطار التي يمكن اأن تحدق به مثل :الحيوانات القديم التي اأكت�ص ��فت في فل�ص ��طين عامة ومنطقة القد�س
خا�ص ��ة فوؤو� ��س حجري ��ة ،ومثاقب يدوية �ص ��نعها الإن�ص ��ان
المفتر�صة اأو برد ال�صتاء القار�س.
القديم ،وعث ��ر عليها في مواقع الكرمل والقد�س والعبيدية،
اإن ما ي�ص ��تدل عل ��ى وجود الإن�ص ��ان في فل�ص ��طين في هذه كم ��ا عثر في كهف عراق الحمر في جبال القد�س ال�ص ��رقية
()1
الفت ��رة الزمنية ه ��و وجود بقايا اأثرية اأكت�ص ��فت في كهوف على روؤو�س �صهام ومخارز ون�صال طويلة.
فل�ص ��طين وتالله ��ا ،تتك ��ون من اأ�ص ��لحة من قطع ال�ص ��وان
واأدوات حجري ��ة وخ�ص ��بية وعظمي ��ة ،ت ��م �ص ��نعها من قبل ثانياً :القد�س زمن الع�صر الحجري
الإن�ص ��ان البدائي ل�ص ��تخدامها كفوؤو�س اأو حراب و�ص ��هام الو�صيط7000 -12000( -ق.م)
لت�ص ��اعده عل ��ى الدف ��اع عن نف�ص ��ه م ��ن الأخطار اأو �ص ��يد
ت�صير الدرا�صات التي اأجراها علماء الآثار في فل�صطين ،على
الحيوانات اأو قطع الأ�صجار وحفر الأر�س.
اأن اإن�صان فل�ص ��طين بداأ بالتحول التدريجي في هذا الع�صر
كان اإن�ص ��ان هذه المرحلة منت�ص ��ب القامة متو�صط الطول ،نحو ال�ص ��تقرار ،مع بقائه متنق ًال وجامع� � ًا للغذاء ،لكنه بداأ
حيث عثر على هيكل عظمي لإن�صان منت�صب القامة في قرية بتربية الحيوانات وا�صتئنا�صها ،وبداأ تدجين الكالب في هذه
()2
العبيدي ��ة جن ��وب القد�س ،ومن اأبرز اأثار الع�ص ��ر الحجري الفترة.

من قلب الوطن
رابعاً :القد�س في الع�صر المعدني
(النحا�صي)  3000-4000ق.م

كما اأخذ الإن�ص ��ان في هذه الفترة باإنت ��اج الطعام ،فمار�س التي ترمز اإلى الخ�صوبة ،وعبادة الجماجم التي ت�صير اإلى
الزراعة وخا�ص ��ة الحب ��وب كالقمح وال�ص ��عير ،وهو اأول من اأرواح الموتى من الأجداد )6(.وتم تق�ص ��يم هذا الع�صر اإلى
()7
قام بذلك ،واأ�ص ��بحت اأدواته الحجرية اأ�صغر حجم ًا واأكثر فترتين:
ويعتبر هذا الع�صر اآخر الع�صور الحجرية وبداية الع�صور
تهذيب ��ا من ذي قب ��ل كالمناجل ال�ص ��وانية ذات المقاب�س
الخ�ص ��بية وه ��ي التي قال عنه ��ا اأولبراي ��ت الآلت الهاللية الأول ��ى :وتمت ��د م ��ن ( )5000-7000ق.م :ول ��م المعدنية ،وا�ص ��تخرج الإن�ص ��ان ف ��ي هذا الع�ص ��ر النحا�س
()3
المميزة للح�صارة النطوفية.
تعرف فيه ��ا �ص ��ناعة الفخار،ووجدت فيها من ��ازل دائرية من وادي عربة وتل الفارعة �ص ��رق نابل�س ،وعثر اأي�ص ًا على
الطين
من
�يات
�
ص
أر�
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مدببة
�قوف
�
ص
�
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آجر
ل
ا
من
مبنية
اأفران ل�ص ��هر النحا�س ،كما وجدت اأوان حجرية م�ص ��نعة
وتعتب ��ر الح�ص ��ارة النطوفية اأهم ما يمثل هذا الع�ص ��ر في
المدك ��وك بالإ�ص ��افة اإل ��ى منازل م�ص ��تطيلة وله ��ا حيطان م ��ن البازليت واأخرى م ��ن الحجر العادي ،بالإ�ص ��افة اإلى
فل�ص ��طين ،وهي ح�صارة فل�صطينية تن�صب اإلى وادي نطوف
�ص ��مال غرب القد�س ،حيث اكت�ص ��فت في مغارة قرية �صقبا مبلطة بالجب�س ،كما عرفت ب�ص ��ناعة التماثيل الب�ص ��رية ال�صناعات الفخارية مثل المزهريات والجرار،وال�صناعات
والحيوانية.
العاجية خا�صة التماثيل الب�صرية الم�صنوعة من العاج ،كما
الواقعة في هذا الوادي اأثار ًا متميزة لالإن�ص ��ان الفل�صطيني
والتي تعد ا�صتمرار ًا للح�ص ��ارة الكبارية وتطور ًا نوعي ًا لها ،اأم ��ا الفت ��رة الثاني ��ة فتمت ��د م ��ن ( )4000-5000تم اكت�ص ��اف توابيت ف ��ي منطقة الغور تعود لهذا الع�ص ��ر،
وتوج ��د مواقع في اأريحا تعود اإلى هذا الع�ص ��ر توؤكد �ص ��فة ق.م :وفيها بداأ الإن�صان ب�صناعة الفخار العادي والملون ،حيث تطورت عبادة الخ�ص ��ب باتج ��اه المعبودات الأنثوية،
()10
النتقال الفعلي وال�ص ��تقرار ،وهي تعود اإلى الألف التا�صعة وكان الفخ ��ار مخلوط� � ًا بالتبن في منطق ��ة اأريحا من اأجل وظهرت دمى تمثل الإله الذكر.
قب ��ل الميالد ،اأما اإنتاج الطعام فق ��د بداأ في الألف الثامنة زيادة التما�ص ��ك ،وفي هذه الفترة عمد �صكان فل�صطين اإلى
قبل الميالد ،ففي اأريحا ن�صاأت اأقدم الح�صارات العالمية ،تح�ص ��ين القرى بالأ�صوار والأبراج التي بنيت من الحجارة وينتمي اأ�ص ��حاب هذا الع�ص ��ر م ��ن الناحية الب�ص ��رية اإلى
فق ��د عرف ��ت بناء المن ��ازل من الحج ��ر والطي ��ن ،وزراعة لحماي ��ة اأهلها من الأخطار ،خا�ص ��ة بعد ظهور الت�ص ��لالت عرق حو�س البحر الأبي�س المتو�صط ،وهم ال�صعب الأ�صلي
لفل�ص ��طين ،ث ��م هبط ��ت عليه ��م جماع ��ات من الأرا�ص ��ي
()8
الأر� ��س وتربية الحيوانات و�ص ��ناعة الأدوات الحجرية من ال�صامية التي بداأت بالظهور في هذه الفترة.
()4
المرتفعة في اأوا�صط اأ�ص ��يا ،واختلطت بهم واأقامت معهم،
�صحون و�صكاكين ومناجل وفوؤو�س ورماح.
في
الدولمينات
�ث
�
ي
الحد
الحجري
�ر
�
ص
الع�
في
�رت
�
ص
وانت�
ويتمث ��ل هذا الع�ص ��ر في مواق ��ع عديدة من فل�ص ��طين في
()11
اإن المكت�ص ��فات الأثرية التي عثر عليها في مغارة كبارة في فل�ص ��طين والأردن ،وه ��ي عبارة عن مب ��ان تتكون من قطع اأريحا وبئر ال�صبع ومجدو ولخي�س والقد�س.
الطرف الغربي لجبال الكرمل لدليل على هذه المرحلة ،فيها �ص ��خمة من الحجر مقامة بجانب بع�ص ��ها البع�س لتكوين
�ص ��نع الإن�ص ��ان اأدوات حجرية دقيقة مثل الأدوات الزراعية ج ��دران غ ��رف اأو مجموعة م ��ن الغرف ثم و�ص ��عت فوقها اإن اأب ��رز اأحداث هذا الع�ص ��ر ،هو قي ��ام الهجرات العربية
البازلتية ،والمدقات والرحى التي كانت ت�ص ��تخدم لتخزين قطع �صخمة اأخرى لتكوين ال�صقف،كما انت�صرت مبان على ال�ص ��امية بالتحرك من الجزيرة العربية باإتجاه فل�ص ��طين
الحبوب وجر�صها ،وفيها لوحظ خروج الإن�صان من الكهوف �ص ��كل دوائر حجرية مر�صو�ص ��ة اإلى بع�ص ��ها بع�ص ًا وكانت وبالد ال�ص ��ام والرافدين ،وكانت اأ�ص ��هر هذه الهجرات هي
اإلى الوديان واأبنيته دائرية ال�صكل ذات جدران واأر�صية من ت�ص ��كل لأغرا�س دينية ويطلق عليها ا�ص ��م الأديرة ل�ص ��كلها الهج ��رة الآموري ��ة الكنعانية التي ا�ص ��تقرت في فل�ص ��طين
الطين والحجر وم�ص ��قوفة بالجلود والأغ�ص ��ان ،وقد اعتمد الدائري(.)9
و�صيدت فيها المدن واأقامت ح�صارة متطورة.
الإن�ص ��ان على �ص ��يد الحيوانات البرية كالح�ص ��ان والإبل،
واتجه نحو �صيد الأ�صماك .وقد ا�صتخدم الإن�صان في نهاية
هذه الفت ��رة اأدوات حجرية اأكثر تطور ًا واأ�ص ��كا ًل هند�ص ��ية المراجع:
مث ��ل :المثل ��ث والمعين التي ثبتت على ق�ص ��بان
خ�ص ��بية اأو ( )1الماجدي خزعل :تاريخ القد�س منذ ع�صور ما قبل التاريخ حتى الحتالل الروماني ،دار الفار�س (عمان:
()5
أ�صماك.
عظمية ،ا�صتخدمها في �صيد الطيور وال
2005م� ،س.)14

ثالثاً :الع�صر الحجري الحديث
( 4000 -7000ق.م)
ف ��ي ه ��ذه الفت ��رة اكت�ص ��ف الإن�ص ��ان الزراعة وتح ��ول من
جامع للغذاء اإلى منتج ل ��ه ،وكانت اأبرز مزروعاته الحنطة
وال�ص ��عير وتمت زراعتها في منطقة واد الطاحون في جبال
القد� ��س ومنطق ��ة اأريح ��ا ،وفي ه ��ذه الحقبة بني ��ت مدينة
اأريح ��ا باأ�ص ��وارها وبيوته ��ا الموؤلف ��ة من غرفتي ��ن اأو اأكثر،
ولوحظ اأي�ص ًا في هذه الفترة اأن الإن�صان تحكم بالحيوانات
الأليفة التي دجنها ،وانتقال الإن�صان من الأ�صرة اإلى العائلة
والقري ��ة وظه ��ور الع ��ادات والتقالي ��د والقواني ��ن والحرف
المتخ�ص�ص ��ة :ك�ص ��ناعة الأدوات الزراعي ��ة والمالب� ��س
وال�صال�ص ��ل وال�ص ��ناعات الحيواني ��ة البدائي ��ة ،وظه ��ور
معتق ��دات دينية جديدة تختلف عن �ص ��ابقتها تمحورت في
مجمله ��ا حول مبداأ الخ�ص ��ب ،فظهرت عب ��ادة الألهة الأم

(� )2صامي الأحمد :تاريخ فل�صطين القديم ،مركز الدرا�صات الفل�صطينية ،جامعة بغداد 1979م� ،س .14
( )3وليم اأولبرايت :اأثار فل�صطين ،ترجمة زكي ا�صكندر ومحمد عبد القادر ،المجل�س الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية،
القاهرة 1971م � /س .61
( )4د .محمد محا�صنة واآخرون :تاريخ مدينة القد�س ،دار حنين للن�صر ،عمان 2003م� ،س .31
( )5الماجدي خزعل :مرجع �صابق� ،س .28
( )6الحديدي عدنان واآخرون :تاريخ ال�صرق الأدنى ،من�صورات جامعة القد�س المفتوحة ،عمان 2007،م،
�س.324
( )7وليم اأولبرايت :اأثار فل�صطين ،مرجع �صابق� ،س.64
( )8عزمي اأبو عليان :القد�س بين الحتالل والتحريرعبرالع�صور القديمة والو�صطى والحديثة،الأردن1993،م،
�س .13
( )9د .محمد محا�صنة واآخرون مرجع �صابق� ،س .32
( )10اإبراهيم معاوية :فل�صطين من اأقدم الع�صور ،المو�صوعة الفل�صطينية ،م ،2بيروت1990 ،م� ،س.51
( )11عزمي اأبو عليان :مرجع �صابق� ،س .17
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من قلب الوطن

ندى البح ��ر و�صموخ التل
قري ��ة فل�صطيني ��ة عل ��ى ح ��دود الخ ��ط الأخ�ص ��ر �صلبه ��ا الحتالل
اأرا�صيه ��ا ,ول ��م ين ��ل م ��ن عزيم ��ة و�صم ��ود اأهله ��ا .وج ��دار الف�صل
العن�ص ��ري اأوجد واقعاً جديداً بم�ص ��ادرة جزء كبير مما تبقى من
اأرا�صي المواطنين وزاد من ن�صبة البطالة.
فه ��و ي�ص ��ادر م�ص ��احة وا�ص ��عة ج ��د ًا من الأرا�ص ��ي ي�ص ��كل رم ��ز ًا من رم ��وز الحت ��الل ،ال ��ذي اأثر على
المزورعة باأ�ص ��جار الزيت ��ون ،الأمر ال ��ذي اأدى اإلى الحياة بمختلف اأ�ص ��كالها القت�صادية ،وال�صيا�صية،
حرم ��ان العديد م ��ن العائالت من م�ص ��در قوتهم ،والجتماعية ،والتعليمية.
حي ��ث ل ي�ص ��تطيع الأهال ��ي القت ��راب م ��ن الجدار والجدار ح�ص ��ب المخطط الأول له ي�صادر ()1200
لم�ص ��افة تتعدى 100م من اأج ��ل الفالحة اأو الرعي ،دون ��م اإل اأنه وبع ��د مقاومة عنيفة وطويلة ا�ص ��تمرت
اإ�ص ��افة اإل ��ى وج ��ود احت ��كاكات متكررة بي ��ن جنود منذ  2004-2003تم تغيير م�ص ��اره واإنقاذ الن�ص ��بة
الحت ��الل الإ�ص ��رائيلي والأهال ��ي واأ�ص ��بح الج ��دار الأكبر من الأرا�ص ��ي اأي ما يقارب  %95منها ،وتمت
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اأماين اأ�صمر

العالقات العامة والإعالم

م�ص ��ادرة ( )80دونم� � ًا فق ��ط من اأ�ص ��ل (.)1200
فبدر�س تعد التجربة الأولى لمقاومة جدار الف�ص ��ل
العن�ص ��ري ،كما يخط ��ط الحت ��الل الآن في بدر�س
والقرى المحيطة لبناء جدار على الطرف ال�ص ��رقي
لحماي ��ة م�ص ��توطنتي نيلي ويعلي وهو م ��ا يحتاج اإلى
تنبه ال�صلطة الفل�صطينية لهذا الأمر والعمل من اأجل
عدم تنفيذ ذلك المخطط.

من قلب الوطن
الت�صمية
بدر� ��س لفظ ��ة عامية ماأخ ��وذة من الفعل الم�ص ��ارع
(يدر� ��س) وي�ص ��تخدم للدلل ��ة على طح ��ن الحبوب
والثم ��ار وغيره ��ا ،كم ��ا اأن ��ه ياأخ ��ذ معن ��ى القراءة
والتعل ��م .ويقال اإن ال�ص ��م محرف عن ا�ص ��م خربة
ا�صمها (بالترو�س) اأو (بطر�س).

الموقع والحدود والم�صاحة
تق ��ع قري ��ة بدر�س على ح ��دود الخط الأخ�ص ��ر على
�ص ��كل راأ�س اأو خليج في اأخر م�ص ��افة غربي محافظة
رام اهلل والبي ��رة ،وتبعد عن مركز المحافظة ()40
كيلومت ��ر ًا .وكان ��ت القرية تتب ��ع ق�ص ��اء الرملة قبل
الحتالل الإ�صرائيلي لفل�صطين عام 1948م.
وتمتد اأرا�ص ��ي القرية على تلة منب�صطة ت�صرف على
ال�صهل ال�صاحلي الفل�صطيني ،حيث يبلغ ارتفاع اأعلى
منطقة فيها  235متر ًا عن �صطح البحر ،ويحدها من
الغرب اأرا�صي قريتي بيت نبال والحديثة المحتلتين
عام 1948م ويحدها من ال�صمال وال�صرق قرية قبيا
ومن الجنوب قريتا نعلين والمدية.
وتبلغ الم�ص ��احة الإجمالية للقري ��ة ( )16000دونم،
تمت م�صادرة  %80منها عام 1948م وفي عام 1979م
تمت م�صادرة م�ص ��احة وا�صعة مما تبقى من اأرا�صي
القرية ل�صالح مع�صكرات التدريب لجي�س الحتالل،
وكانت اآخر عمليات الم�ص ��ادرة ع ��ام 2003م جراء
اإقامة جدار الف�صل على اأرا�صي القرية وبذلك تكون
م�ص ��احة القرية قد تقل�ص ��ت اإلى األفي دونم .وح�صب
المخطط الهيكلي للقرية تبلغ م�صاحتها ()384491
متر ًا مربع ًا اإ ّل اأن هذه الم�ص ��احة لي�ص ��ت كافية ل�صد
احتياجات ال�صكان من التعمير والبناء نتيجة الزيادة
ف ��ي عدد ال�ص ��كان وع ��دم وج ��ود اأرا� ��س للعديد من
الأهالي داخل حدود القرية.

ال�صكان

عدد �ص ��كانها  1800ن�ص ��مة ،يحمل معظمهم بطاقة مهماته عام  2005والثان ��ي ما زال يقوم بعمله حتى
لجئ ب�صبب �ص ��لب الحتالل الإ�ص ��رائيلي اأرا�صيهم الآن ،ويت�صكل من �صبعة اأع�صاء ذكور و�صيدتين فيما
وممتلكاتهم عام.1948
ل ي�صتخدم المجل�س اأي موظفين .وي�صرف على تنفيذ
بع�س الم�صاريع المقدمة للقرية من جهات مختلفة،
ومن الم�صاريع التي يقوم المجل�س باإدارتها:
الحياة الجتماعية
يت ��وزع اأهال ��ي القري ��ة عل ��ى ت�ص ��ع عائ ��الت ترج ��ع
م�صروع المياه ،والنفايات ال�صلبة ،ورو�صة الأطفال،
اأ�ص ��ولها اإلى ع�صيرتين رئي�ص ��تين هما (عبد الكريم
وم�ص ��غل الخياطة والتطريز وبرنامج (المال مقابل
وعو�س).
العمل).
و�صاهم الوعي والتعليم وتغير اأنماط الحياة ،اإ�صافة
وتعتب ��ر عالق ��ة المجل� ��س الق ��روي م ��ع الأهالي هي
اإل ��ى الظ ��روف ال�صيا�ص ��ية والأمني ��ة الت ��ي واجهه ��ا
المعي ��ار الأ�ص ��ا�س للنج ��اح .من هنا �ص ��عى المجل�س
ال�ص ��عب الفل�صطيني ب�ص ��كل عام في تغير الكثير من
لتمتين عالقته بالمواطني ��ن ،كما حر�س دائم ًا على
الع ��ادات والتقاليد التي كانت متبعة ،ففي مو�ص ��وع
ً وجود عالقة ودية واأجواء اإيجابية مع كافة ال�صرائح
ال ��زواج مث � ً�ال لم تعد �ص ��لة القرب ��ى موؤه ًال رئي�ص� �ا
م ��ن اأبن ��اء القري ��ة ،وذلك تح ��ت �ص ��عار (المجل�س
لل ��زواج وحلت محلها موؤهالت اأخرى مختلفة ،يتعلق
القروي بيتك الثاني وم�صروعك الأول).
بع�ص ��ها بالموؤهل العلمي والمقدرة المادية .ول تزال
الأ�ص ��ر في القرية تكث ��ر من الإنجاب ،حيث ي�ص ��ل ويواجه المجل�س عدة �صعوبات في تاأديته لواجبه في
عدد اأفراد بع�ص ��ها اإلى ( )17فرد ًا فيما يبلغ معدل خدمة المواطنين على راأ�ص ��ها بعد القرية عن مركز
عدد اأفراد الأ�صرة في القرية �صتة اأ�صخا�س.
المحافظ ��ة ،مما يوؤثر �ص ��لب ًا على تقدي ��م الخدمات
اإ�ص ��افة اإلى الموقع الهام�ص ��ي والبعي ��د الذي توجد
الو�صع القت�صادي
القري ��ة في ��ه وتاأثيره على �ص ��عف الخدمات ب�ص ��كل
ي�صف الم�صوؤولون وال�صكان قريتهم باأنها من القرى ع ��ام ،وكذلك ع ��دم توافر م ��كان منا�ص ��ب للمجل�س
الفقي ��رة والمعدم ��ة لفتقارها اإلى م�ص ��ادر الدخل الذي يمار�س عمل ��ه في قاعة مجمع الخدمات والتي
الدائم وعلى راأ�ص ��ها الزراعة نتيج ��ة فقدان الأر�س تق ��ام فيه العديد من الن�ص ��اطات مما يوؤثر على اأداء
المجل� ��س ،كما ي�ص ��كو اأي�ص� � ًا من ال�ص ��عف ال�ص ��ديد
التي ا�صتولت عليها قوات الحتالل الإ�صرائيلي.
ف ��ي الموارد وعدم التزام ن�ص ��بة كبي ��رة من الأهالي
وتبلغ ن�صبة ال�صباب والأطفال الذين تحت �صن ( )18بت�صديد ديونهم الم�صتحقة عن ا�صتهالك المياه.
�ص ��نة  %37من مجموع ال�صكان البالغ عددهم 1800
ن�ص ��مة .كما تبلغ ن�ص ��بة من هم فوق (� )60ص ��نة  %5ونفذ المجل�س عدد ًا من الم�ص ��اريع في القرية خالل
فيما تبلغ ن�ص ��بة الموظفين في الموؤ�ص�صات الر�صمية ال�ص ��نوات الخم�س الما�ص ��ية و�ص ��ملت م�ص ��اريع �صق
و�صبه الر�ص ��مية  %5من مجموع �صكان القرية ،وتبلغ طرق زراعية ،وحدائق ،وا�صت�صالح اأرا�س ،ومزارع
ن�صبة الطالب والطالبات الذين هم فوق �صن ( )18حيوانية ،وبناء غرف �صفية للمدار�س واأ�صوار وتاأهيل
�ص ��نة  ،%4ول يتجاوز عدد الأفراد العاملين لك�ص ��ب �ص ��احات لمدر�ص ��ة الذكور وتعبيد الطري ��ق الرئي�س
رزقهم خارج القرية ( )150فرد ًا .ويعمل نحو( )80الراب ��ط م ��ع قري ��ة قبيا ،وتجدي ��د �ص ��بكة المياه في
فرد ًا في زراعة وفالحة ما تبقى من اأرا�ص ��ي بدر�س القري ��ة ،كما تم اإنجاز العديد من الم�ص ��اريع بجهود
والور� ��س المحلية ،فيما ل يجد %37من ال�ص ��كان اأي محلي ��ة ومنها م�ص ��غل خياطة ،وبن ��اء حديقة لمجمع
الخدمات ،وتطوير مرافق رو�ص ��ة الأطفال ،و�ص ��ب
عمل ،مما يرفع من ن�صبة البطالة في القرية.
اأر�صفة ،وترميم مقام الإمام علي وت�صجير اأرا�س.

تظه ��ر الإح�ص ��ائيات اأن ع ��دد �ص ��كان بدر� ��س كان
( )334ن�ص ��مة ع ��ام 1922م ،وارتف ��ع ع ��ام 1931
اإل ��ى( )430ن�ص ��مة وكان عدد من ��ازل القرية ( )98الموؤ�ص�صات المحلية
احتياجات المجل�س
ً
من ��زل ،وفي عام  1945قدر عدد �ص ��كانها ب� ( .1 )510المجل�س القروي
ياأم ��ل المجل� ��س ف ��ي اأن تحظ ��ى القري ��ة باهتم ��ام
اأف ��راد ،فيما و�ص ��ل ع ��دد ال�ص ��كان ع ��ام  1961اإلى
( )776ن�ص ��مة ن ��زح ما يقرب م ��ن ثلثيهم بعد حرب تاأ�ص�س مجل�س قروي بدر�س عام  ،1998وتناوب على خا�س من قب ��ل وزارة الحكم المحل ��ي ،حيث الواقع
عام  1967وا�صتقر غالبيتهم في الأردن ،وحالي ًا يبلغ اإدارة �صوؤون القرية حتى الآن مجل�صان ،الأول انتهت المعي�ص ��ي ال�ص ��عب الذي تواجهه جراء اإقامة جدار
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من قلب الوطن

الف�ص ��ل العن�ص ��ري عل ��ى اأرا�ص ��يها وم�ص ��ايقات
الحت ��الل اليومي ��ة ،علم ًا اأن الحتياج ��ات كبيرة ول
طاق ��ة للمجل� ��س الق ��روي بتحملها ،واأن ت�ص ��اعد في
تنفي ��ذ عدد م ��ن الم�ص ��اريع الملح ��ة للقري ��ة ومنها
تعبي ��د وتاأهيل ط ��رق واإنارة ال�ص ��وارع وبن ��اء خزان
للمياه وبن ��اء طابق لمجمع الخدمات (مقر للمجل�س
 .5ال�صباب
القروي) و�ص ��بكة �صرف �صحي و�ص ��ق طرق زراعية
اأدرك القائمون على موؤ�ص�ص ��ات القرية اأهمية رعاية
وا�صت�صالح اأرا�س.
ال�صباب ،خا�صة في ظل الظروف المعي�صية ال�صعبة
والبطالة بفعل الجدار وال�ص ��تيطان والحتالل ،فتم
 .2النادي الريا�صي
تطوي ��ر مراف ��ق النادي ف ��ي القرية ،وياأمل ال�ص ��كان
تاأ�ص ���س النادي الريا�ص ��ي عام  1972وعدد اأع�صاء
بتفعيله ب�ص ��كل اأكبر ل�ص ��تيعاب ال�ص ��باب وتدريبهم
هيئته العامة  270ع�ص ��و ًا ويهتم بممار�ص ��ة الأن�صطة
وتاأهيلهم واإ�ص ��غال اأوقاته ��م بالمفيد وتبقى الحاجة
الريا�ص ��ية والثقافية والجتماعية وي�صتهدف ب�صكل
ما�ص ��ة للمراف ��ق ال�ص ��رورية للن ��ادي كالمالع ��ب
رئي�س فئة ال�ص ��باب ،وكانت اآخر انتخابات جرت فيه
والأدوات الريا�صية.
عام .2006
بالمراأة واحتياجاته ،فتمت اإقامة م�ص ��غلين للخياطة
لتدريب الن�ص ��اء وت�ص ��غيلهن ،كم ��ا اأن هن ��اك جانب ًا
للن�صاط الن�ص ��وي في التطريز والأعمال اليدوية في
المجل�س الق ��روي بدعم من برنامج العمل في وكالة
الغوث (.)JCP

 .3جمعية دار المحبة وال�صالم
تاأ�ص�صت عام  2004ويبلغ عدد اأع�صاء هيئتها العامة
( )45ع�ص ��و ًا وعلى راأ� ��س مهماتها تقديم الخدمات
بمختل ��ف اأنواعها وت�ص ��تهدف ب�ص ��كل رئي�س الأ�ص ��ر
الفقيرة والمحتاجة وجرت اأخر انتخابات فيها اأي�ص ًا
عام .2006
 .4المراأة
تتمي ��ز المراأة ف ��ي القرية باأنها ق ��ادرة على الإنجاز
والعم ��ل وتتمتع بفعالية كبيرة وتمتلك العلم والجراأة
وهن ��اك ن�ص ��بة تعليم عالي ��ة بين ن�ص ��اء القرية ،وقد
اأبدى المجل�س القروي والموؤ�ص�صات الأخرى اهتمام ًا
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البنية التحتية والخدمات والمعوقات

تتوافر في القرية الخدمات العامة الخا�ص ��ة بالبنية
التحتي ��ة م ��ن �ص ��بكة مياه وكهرب ��اء وهاتف و�ص ��بكة
طرق داخلية بالإ�ص ��افة اإلى خدم ��ة جمع النفايات،
فيم ��ا تفتقر اإلى �ص ��بكة �ص ��رف �ص ��حي ،وم ��ا يتعلق
ب�ص ��بكة المي ��اه فهي قديم ��ة ويبلغ عمره ��ا  35عام ًا
وبحاج ��ة لأعمال ال�ص ��يانة ،لأن المياه ل ت�ص ��ل اإلى
جمي ��ع من ��ازل القرية .وقد ح�ص ��لت القري ��ة اأخير ًا
على م�ص ��روع لتجديد هذه ال�صبكة �صنة 2010م ،مما
قد ي�ص ��اهم في ح ��ل جانب كبير من م�ص ��كلة المياه.
وبالن�ص ��بة ل�ص ��بكة الكهرب ��اء فاإنها تغطي ما ن�ص ��بته
 %40من منازل القرية ،وهي �ص ��بكة قديمة وعمرها
� 20صنة وتحتاج اإلى �صيانة.

وفيم ��ا يتعل ��ق بالقري ��ة فاإن ��ه من ��ذ ق ��دوم ال�ص ��لطة
الفل�ص ��طينية تم تعبيد وتاأهيل عدد من الطرق وكان
اآخره ��ا طري ��ق المرج ع ��ام  ،2004وترب ��ط القرية
�ص ��بكة طرق داخلية �ص ��يقة في كثير م ��ن اأجزائها،
وبحاجة اإلى تو�ص ��يع جزء كبير منه ��ا وتعبيد اأجزاء
اأخ ��رى بالإ�ص ��افة اإل ��ى اأن الج ��زء المعب ��د من هذه
الط ��رق بحاجة اإلى اإع ��ادة تاأهيل ،وي ��زود المجل�س
الق ��روي ال�ص ��كان بخدمة جمع النفاي ��ات من خالل
�ص ��يارة خا�ص ��ة بجم ��ع النفايات وهي م�ص ��تركة بين
اأربع قرى هي� :صقبا ،و�صبتين ،وقبيا ،وبدر�س ،ويتم
جمع النفايات مرتين في الأ�صبوع ،ويوجد في القرية
حاويات موزعة بين الأحياء ال�صكنية ،ويتم التخل�س
من هذه النفايات في مكبات ع�ص ��وائية لعدم القدرة
على ا�صتخدام المكب الخا�س بالمجل�س الم�صترك.

التعليم
في القرية مدر�صتان مدر�صة بنات اأ�صا�صية مختلطة
ومدر�ص ��ة ذك ��ور ثانوي ��ة مختلط ��ة ورو�ص ��ة اأطف ��ال
نموذجي ��ة ي�ص ��رف عليه ��ا المجل� ��س الق ��روي وق ��د
تاأ�ص�ص ��ت عام 1984م .كما تتوفر ف ��ي القرية عيادة
�ص ��حية وحيدة تابعة لوكالة غوث وت�صغيل الالجئين
(الأونروا) وتعمل يومين في الأ�ص ��بوع هما (الثنين
والخمي�س) ،لكنه ��ا غير قادرة على تلبية احتياجات
المواطنين ال�ص ��حية ول يوج ��د في القرية اأي مرفق
�صحي اآخر.

م�صكلة النفايات الإ�صرائيلية
اإلى جانب الم�ص ��اكل ال�ص ��حية التي تواجهها القرية
والق ��رى المج ��اورة ،هن ��اك م�ص ��كلة اأخ ��رى تتمث ��ل
ف ��ي النفاي ��ات الإ�ص ��رائيلية والمخلفات ال�ص ��ناعية
المختلفة ،التي يتخل�س منها الحتالل في اأرا�ص ��ي
الق ��رى الفل�ص ��طينية ،وقد ق ��ام المجل� ��س بمنع كب
ه ��ذه النفايات في اأرا�ص ��ي القرية ومدخله ��ا اإ ّل اأنه
يتم ذل ��ك في مناط ��ق اأخرى مجاورة ،حيث ت�ص ��كل
هذه النفايات مخاطر �صحية عاجلة ب�صبب الأدخنة
المنبعثة منها بعد حرقها ،كما ت�صكل مخاطر �صحية
على الأر�س والإن�صان على المدى البعيد.

http://www.baladiyat.ps

تم ان�شائها في فبراير  ، 2011 /لتكون مركز ًا للمعرفة والمعلومات الخا�ص بالتخطيط التنموي اال�ستراتيجي للمدن والبلدات
في فل�س ��طين  ،كما ت�ش ��كل حلقة االلتقاء والتوا�صل ما بين العاملين والمهتمين في المجال من جهة وما بين طواقم التخطيط
في البلدات والمدن الفل�سطينية من جهة �أخرى.
تت�ألف ال�صفحة االلكترونية من عدة بوابات مختلفة ( :التخطيط التنموي ،والخطط التنموية اال�ستراتيجية ،ومركز المعرفة
والإع�ل�ام  ،وال�ش ��ركاء) وبالإ�ضاف ��ة �إلى منت ��دى التوا�صل والذي يهدف �إل ��ى خلق من�صة للتحاور بين هيئ ��ات الحكم المحلي
والم�ؤ�س�سات العاملة في هذا القطاع .
وعليه �سيتم افتتاح هذه ال�صفحة االلكترونية ب�شكل ر�سمي في مطلع �شهر �أيار  2011 /من خالل عقد م�ؤتمر �صحفي .
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د .القواسمي :االنتخابات
احمللية ستجرى في
موعدها بنزاهة وشفافية

بدعم من برنامج تطوير احلكم احمللي واملجتمع املدني الذي ينفذه التعاون الفني األملاني  GIZبتفويض
من الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية األملانية BMZ

مشاريع محافظة اخلليل رائدة وصاحبة خدمة متطورة
حتديث نظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية لسنة 2011
الشعب يريد تطوير األغوار
شركة كهرباء الشمال
واقع املرأة في احلكم احمللي

