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علمتن���ا التج���ارب �أن جزء ًا كبير ًا م���ن �سعادتنا �أو م���ن ب�ؤ�سنا،
يعتم���د عل���ى خياراتن���ا ولي�س عل���ى ظروفنا ...فمن ل���م ي�صنع
ال�سع���ادة لنف�سه لن ي�صنعها ل���ه الآخرون ،حيث �سعادتنا تكمن
ف���ي الإنجاز ون�ش���وة الجهد المب���دع .وعليه ف����إن وزارة الحكم
المحلي تن�شط على كاف���ة الجبهات وتتكامل مع كل الجهات...
فت���رى قيادتها توق���ع االتفاقيات وتق���وم بالج���والت والزيارات
لالط�ل�اع على الح���ال والأحوال ،تُترجم �أعماله���ا مع موظف ّيها
وف���ق خططه���ا وتوجهاته���ا اال�ستراتيجية ،...كما تق���وم بو�ضع
خط���ط لتعميق العم���ل والخدم���ة والبناء وتعزي���ز االت�صال مع
كافة ال�شركاء داخلي ًا وخارجي ًا ...خدمة للمواطن وبناء الوطن
و�إر�ساء الحكم الر�شيد.
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د .هاين احلروب

ّ

�إن الحي���اة حالك���ة �إذا لم ترافقها الحركة ،والحركة تكون عمياء ال بركة فيها �إن لم ترافقها المعرفة ،و�إن الكالم من
اخت�صا�ص المعرفة� ...أما اال�ستماع فهو امتياز الحكمة ،والقراءة تُعطينا المعلومات فقط ،لكن التفكير هو ما يجعلنا
نمل���ك ما نق���ر�ؤه .فنفكر كثير ًا ...عندما نكون قادري���ن على جعل الأ�شياء �أب�سط مما هي علي���ه ،حيث �أول الحكمة �أن
نع���رف الح���ق و�آخرها �أال نعرف الخوف والذل ،م�ستفيدين من قول االم���ام علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه «النا�س
من خوف الذل في ذل».
وبال�صداقة والمحبة والأمل ...نزرع حياتنا �أزهار ًا ،ال ي�ستطيع �أحد �أن يقلع عبيرها ،حتى لو �سحقها بقدميه ،...وعليه
ل���م ن�شعر �أب���د ًا ببرود الهمة ،لأن كل محاولة فا�شلة نتخلى عنها ،هي خطوة تقودن���ا �إلى الأمام و�إجابتنا الوحيدة عليها
ه���ي النج���اح واالنت�صار ،نبد�أ من �أي �شيء يمكننا القيام �أو الحلم به ،...فعلينا �أن نعرف كيف ومن �أين نجيء بال�ضوء
له���ذه الأر����ض المنقوعة بدم التاريخ ،حيث الإن�ساني���ة نهر من النور ي�سير من �أودية الأزل إ�ل���ى بحر الأبدية ،منطلقين
م���ن قول االمام علي بن �أبي طالب ك���رم اهلل وجهه «التوفيق خير قائد ،وح�سن الخلق خير قرين ،والعقل خير �صاحب،
والأدب خير ميراث».
العق���ل ال�سلي���م دائم الأمل وما يبعث عليه ،ولي�س بال�ضرورة �أن نكون عظماء لكي نحلم ،لكن علينا �أن نحلم لكي ن�صبح
عظم���اء ،ومن عا�ش بال �أمل وحلم �أ�صبح الموت موقعه .و�إن لم نزد على الحياة �شيئ ًا ...نكن زائدين عليها ،فالأهداف
ر�ضي اهلل عنه
لي�ست �ضرورية لتحفيزنا فح�سب ،بل هي �أ�سا�سية فع ًال لبقائنا على قيد الحياة ،حيث عمرو بن العا�ص ّ
قال« :لي�س العاقل من يعرف الخير من ال�شر ،ولكن يعرف خير ال�شرين».
علمتن���ا التج���ارب �أن جزء ًا كبير ًا من �سعادتنا �أو من ب�ؤ�سنا ،يعتم���د على خياراتنا ولي�س على ظروفنا ...فمن لم ي�صنع
ال�سع���ادة لنف�سه لن ي�صنعها له الآخرون ،حيث �سعادتنا تكم���ن في الإنجاز ون�شوة الجهد المبدع ،وذلك على قاعدة ما
قال���ه الأدي���ب والفنان اللبناني جب���ران خليل جبران «لي�س ال�سخاء ب�أن تُعطيني ما �أنا بحاج���ة �إليه �أكثر منك ،لكن ب�أن
تُعطيني ما تحتاج �إليه �أكثر مني».
وعلي���ه ف����إن وزارة الحكم المحلي تن�شط على كافة الجبهات وتتكامل م���ع كل الجهات ...فترى قيادتها توقع االتفاقيات
وتق���وم بالج���والت والزيارات لالطالع عل���ى الحال والأح���وال ،تُترجم �أعمالها م���ع موظف ّيها وفق خططه���ا وتوجهاتها
اال�ستراتيجي���ة ،...كما تق���وم بو�ضع خطط لتعميق العمل والخدم���ة والبناء وتعزيز االت�صال مع كاف���ة ال�شركاء داخلي ًا
وخارجي��� ًا ...خدم���ة للمواطن وبناء الوطن و�إر�ساء الحكم الر�شيد ،م�ستفيدي���ن من قول االمام علي بن �أبي طالب كرم
اهلل وجهه « ال خير في وعدٍ �إذا كان كاذب ًا ...والخير في قول �إذا لم يكن فع ًال».

جملة احلكم املحلي  -العدد � - 16آب 3 | 2013

نطمح للو�صول �إلى الدور الإ�شرايف والرقابي من
خالل مفاهيم احلوكمة (ال�شفافية ،واملو�ضوعية،
والعدالة ،والنزاهة ،وامل�ساءلة)
حممد جاد اهلل
مدير التحرير

د� .سائد الكوني من مواليد مدينة نابل�س بتاريخ (� ،)1960 /3/ 14أنهى المرحلتين االبتدائية والثانوية في مدار�سها ،وح�صل على البكالوريو�س من جامعة

النج��اح الوطني��ة بتخ�ص���ص رئي�سي محا�سبة وفرع��ي �إدارة �أعمال ،حيث عم��ل فيها م�ساعد بحث وتدري���س� ,أكمل درا�سة الماج�ستير م��ن جامعة (anglo
 )state universityع��ام ( )1986وا�ستم��ر في عمله ال�سابق لغاية عام ( ،)1990حيث ح�صل على منحة لدرا�سة الدكتوراة من م�ؤ�س�سة (�أدات) الألمانية،

وبعده��ا ع��اد للعم��ل في نف�س الجامعة كمدر�س في ق�سم المحا�سبة في كلية االقت�صاد والعل��وم الإدارية ،ومن ثم تم تعيينه رئي�س ًا لق�سم المحا�سبة وبعدها
عمي��د ًا للكلي��ة ،وكذل��ك عميد ًا لكلي��ة الدرا�سات العليا ،تدرج �إل��ى �أن �أ�صبح نائب ًا لرئي�س الجامعة لل�ش���ؤون الإدارية ،و�شغل عميد ًا لكلي��ة االقت�صاد والعلوم
الإدارية ،ثم عاد لي�شغل نائب ًا لرئي�س الجامعة من جديد �إلى �أن �أ�سندت �إليه حقيبة وزارة الحكم المحلي .وهو متزوج ولديه ثالث بنات وولد.

ق���ام بالعديد من الأن�شطة ومنه���ا نائب رئي�س مجل����س الإدارة لمعهد الحوكمة
الفل�سطينية وع�ض���و لجنة امتحانات مهنة تدقيق الح�سابات ،وكذلك خبير في
الور����ش المهنية المتعلق���ة بالحوكمة الر�شيدة والحك���م ال�صالح .وبعد زيارات
علمي���ة �إل���ى �أمري���كا و�أوروبا �أنج���ز عالقات تو�أم���ة بين الجامع���ة والعديد من
الم�ؤ�س�سات في هذه الدول ل�صالح جامعة النجاح ،وله العديد من الم�ساهمات
ف���ي تدريب الكوادر بهذا الخ�صو�ص ف���ي الم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة ،وكذلك
عمل ك�أ�ستاذ تدقيق ومراجعة الح�سابات في جامعة النجاح الوطنية ،بالإ�ضافة
�إلى �أنه نا�شط مجتمعي في محافظة نابل�س.
وارت�أت �أ�سرة تحرير مجلة الحكم المحلي �إجراء هذا اللقاء لإلقاء ال�ضوء على
جوانب عديدة من حياة ومفاهيم وزير الحكم المحلي ،وعليه كان الآتي:
ماذا في جعبة الدكتور �سائد الكوني لقطاع الحكم المحلي ،الذي يعتبر
�أ�سا�س العملية التنموية للوطن ب�شكل عام ؟

�إنن���ي �أُلم جي���د ًا ب�أبجديات هذا القطاع ،و�أعرف جي���د ًا العديد من كادر وزارة
الحك���م المحل���ي التي كان لها دور �أول ومميز في ه���ذا القطاع ومنهم د�.صائب
عريق���ات ،ود.ح�سين الأعرج ،والأ�ستاذ جهاد حمدان ،والأ�ستاذ غ�سان الهموز،
ه�ؤالء كانوا زمالئي في جامعة النجاح وبقيت على توا�صل معهم وكان لي معهم
العدي���د م���ن اللق���اءات ،حيث عملت خبير ًا ف���ي مجال الحك���م المحلي مع هذا
الفريق ،وعملت �أي�ض ًا على برنامج �آخر مع الدكتور عبد الفتاح �أبو ال�شكر لدعم
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البلدي���ات ،و�شاركت في العديد من ور����ش العمل الخا�صة بالحكم المحلي ،مما
زاد من خبرتي في هذا المجال.
وق���د �أ�سندت � ّإلي حقيبة هذه ال���وزارة وعندي خطة لتطبيق الحكم الر�شيد وبناء
الق���درات الذاتية الفني���ة والإداري���ة والمعلوماتية واللوج�ستية لل���وزارة والهيئات
المحلي���ة ،وكذل���ك ال�سير نح���و الالمركزية في عالقة الوزارة م���ع هذه الهيئات.
ه���ذه الوزارة هي الأكث���ر الت�صاق ًا بالمواطن ،وهي الأقدر عل���ى ر�سم ال�سيا�سات
واال�ستراتيجي���ات ف���ي هذا القط���اع ،التي تلبي احتياج���ات المواطنين من خالل
طواق���م على قدر كبير م���ن الم�س�ؤولية وتعم���ل على انتقال �سل����س وتدريجي نحو
الالمركزية للهيئات المحلي���ة ،وذلك من خالل التطبيق العملي لكافة القرارات
والقواني���ن والأنظم���ة والتوعي���ة وعم���ل ور�ش العم���ل وال���دورات والبرامج .وهذا
م���ا ي�سمى بن���اء المعرفة ،حي���ث نطمح للو�صول �إل���ى الدور الإ�شراف���ي والرقابي
من خ�ل�ال مفاهيم الحوكم���ة (ال�شفافي���ة ،والمو�ضوعية ،والعدال���ة ،والنزاهة،
والم�ساءل���ة) ومدى التزام ه���ذه الهيئات في الحكم الر�شي���د ،ف�إذا تحققت هذه
المفاهيم لدى ال���وزارة والهيئات المحلية ،ف�إننا نكون قد و�صلنا �إلى الر�ؤية التي
تعم���ل عليها الوزارة ،م�ؤكدين على �أن هذه الهيئ���ات لها ال�شرعية القانونية لأنها
هيئات محلية منتخبة.
ما هو ر�أيكم في العملية الديمقراطية (االنتخابات المحلية) وما �أفرزته ؟

نحن كوزارة حك����م محلي يجب علينا �أن نعزز نهج وثقافة الديمقراطية في
هيئات الحكم المحل����ي ،التي هي الأقرب للمواطن وعلى توا�صل دائم معه،

إنجازات
وعل����ى تقديم الخدمة ل����ه ،وعليه يجب �أن تكون الهيئ����ة منتخبة حتى يتحمل
المواط����ن نتيج����ة انتخابه ،خا�ص����ة و�أننا نعي�����ش تحت االحت��ل�ال و�إمكاناتنا
مح����دودة ونعمل بم����ا هو متوافر م����ن هذه الإمكان����ات التي تلب����ي بع�ض من
احتياج����ات المواطنين،حي����ث الهيئ����ات المحلي����ة هي الأق����رب والأقدر على
تحديد �أولوياتها ،وعندما تكون منتخبة ت�أخذ ال�شرعية لو�ضع هذه الأولويات
ب����د ًال من ا�سقاطها عل����ى المواطنين .لذلك يجب تعزي����ز نهج الديمقراطية
حت����ى يتعود المواطنون على هذا النهج ،في حين تعمل وزارة الحكم المحلي
عل����ى تعزي����ز العالق����ة بينها وبي����ن الهيئ����ات المحلي����ة المنتخب����ة ،و�إ�شراك
المواطني����ن في حمل الهم الوطني والمحلي ،وهذا العمل ال ت�ستطيع الوزارة
وحده����ا �أن تقوم به وال بد من �إ�شراك المجتم����ع المحلي في كافة القرارات
التي تخ�ص حياتهم اليومية من خالل انتخابهم لمجل�س هيئة يثقون به.
جئت��م ف��ي و�ضع اقت�ص��ادي �صعب تم��ر به الحكوم��ة ،حي��ث الم�شاريع التى
تقدم للهيئات المحلية متوقفة منذ فترة ،ما هي الإجراءات التي �ستتخذها
الوزارة للوقوف �إلى جانب الهيئات المحلية الملتزمة وتقديم العون لها؟

بح�س���ب القان���ون تق���وم ال���وزارة برف���ع وترقي���ة الهيئ���ات المحلية م���ن ناحية
ت�صنيفها ،حيث كانت الوزارة تعتمد على عدد من المعايير ومنها عدد ال�سكان
والو�ض���ع االقت�ص���ادي للهيئ���ة وغيرها ،وتم���ت �إ�ضافة معيار جدي���د �إليها وهو
قي���ام الهيئة المحلية بم���ا عليها من التزامات وواجب���ات وممار�ستها لأ�ساليب
و إ�ج���راءات الحوكمة الر�شيدة ،وكذلك في �صن���دوق تطوير و�إقرا�ض البلديات
هن���اك معايير تم و�ضعها وتطويرها من �أجل تقديم الدعم المالي واللوج�ستي
لهذه البلديات ،وعليه يقوم ال�صندوق بتقديم الم�شاريع والدعم للبلديات التي
تق ��وم بواجباتها ،بالإ�ضافة إ�ل ��ى ذلك ف�إن �أحد �شروط ال ��دول المانحة لدعم
الهيئات المحلي���ة هو مدى التزام هذه الهيئات بما لها وما عليها ،و�أن �أموالها
يت���م �صرفها باالتجاه ال�صحيح� ،أما الهيئات المحلية غير الملتزمة بما عليها،
ف�إنها تغامر بم�ستحقاتها �سواء بالم�شاريع المقدمة من الحكومة المركزية� ،أو
من وزارة الحكم المحلي من خالل البرامج والم�شاريع� ،أو من �صندوق تطوير

و�إقرا����ض البلديات ،ولذلك يج���ب �أن تكون م�س�ؤولة أ�م���ام مواطنيها ،وهنا ال
نعمل على �سيا�سة العقاب و�إنما نتبع �سيا�سة الثواب.
م��اذا بخ�صو�ص �صندوق تطوير و�إقرا���ض البلديات وتقديمه الم�شاريع
للبلدي��ات فقط ،ويتم ا�ستثناء المجال���س القروية مع العلم �أنها �صغيرة
وغير قادرة على تقديم الم�شاريع الذاتية مثل البلديات؟

هن���اك نظام في ال�صن���دوق يخت�ص فق���ط بالبلديات ،ويتم العم���ل حالي ًا على
نظام �آخ���ر يخت�ص بالمجال�س القروية ذات الإمكان���ات القليلة ،ويجري العمل
حالي��� ًا على �إن�شاء �صن���دوق خا�ص بالمجال�س القروي���ة م�شابه ل�صندوق تطوير
و�إقرا�ض البلديات من �أجل تقديم الدعم والم�ساعدة لهذه المجال�س.
م��ن التحدي��ات التي تواج��ه الوزارة ف��ي عملها دم��ج الهيئ��ات المحلية
وا�ستح��داث بلدي��ات جدي��دة ،وكذل��ك �ضم هيئ��ات �صغيرة �إل��ى هيئات
مجاورة ،وكذلك ما واجه هذه القرارت من رف�ض في الهيئات المدمجة،
فما هي خطة وزارة الحكم المحلي لتجاوز هذه التحديات؟

يع���رف الدم���ج ب�أنه دم���ج هيئات محلية وتجمع���ات �سكانية متج���اورة في هيئة
محلي���ة واحدة وا�ستحداث بلدية جديدة .وال�ضم هو �إتباع هيئة محلية �أو تجمع
�سكاني �إلى �أخرى قائمة بنف�س م�سمى الهيئة القائمة �أو الأكبر.

ففك���رة الدمج وال�ض���م جيدة م���ن ناحية المب���د أ� لم�ساعدة الهيئ���ات المحلية
ال�صغي���رة ،والت���ي يكون ع���دد �سكانها ً
قلي�ل�ا ،وال بد من عمل ج�س���م �أكبر من
عملي���ة تنظيم الدعم وتقديم الم�ساع���دات والم�شاريع الموحدة والكبيرة لهذه
البلدي���ات الم�ستحدث���ة ،وهذه العملية تحتاج �إلى �أنظم���ة وتحديد االحتياجات
ب�ش���كل فني مدرو�س ،وعندما يكون الج�سم كبي���ر ًا ف�إن الوزارة ت�ستطيع تطوير
الكف���اءات الإدارية والمالي���ة وتوفير الخدمات الفني���ة واللوج�ستية والهند�سية
لعمل تنمية محلية م�ستدامة.
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وال ب���د لن���ا من �أن ن�أخ���ذ بعين االعتب���ار الموروث
االجتماع���ي والثقافي واالقت�ص���ادي لهذه الهيئات
والتجمع���ات المدمج���ة والم�ضموم���ة ،وال ب���د من
�إع���ادة النظر ودرا�سة كاف���ة االعترا�ضات والقيام
بدرا�سته���ا ب�ش���كل معم���ق حت���ى نخ���رج بتو�صيات
جي���دة وفيها فائدة للمواطني���ن والهيئات المحلية
والوزارة ،نحن هنا ال نريد �إلغاء �شيء و�إنما عملية
ت�صويب للموجود حالي ًا ،فقد نكون كوزارة نجحنا
في مواقع و�أخفقنا في �أخرى ،ولذلك ال بد لنا من
تعزيز النجاح ومراجعة جدية لما �أخفقنا به.
ال ب��د لن��ا م��ن التط��رق للمخط��ط المكان��ي
واالعترا�ضات التي واجهت هذا المخطط؟

فك����رة المخط����ط المكان����ي تتناغ����م مع فك����رة بناء
دول����ة الم�ؤ�س�سات ،وفكرة العمل عل����ى �إقامة الدولة
الفل�سطيني����ة الم�ستقل����ة عل����ى �أرا�ض����ي ح����دود عام
( )1967كم����ا ه����و ف����ي االتفاقيات الموقع����ة ،وبناء
الدول����ة يحت����اج �إل����ى تخطي����ط ،واله����دف من����ه هو
التخطي����ط لأرا�ضي الدول����ة الفل�سطيني����ة من كافة
النواح����ي �س����واء مناط����ق زراعي����ة �أم �صناعي����ة �أم
غيره����ا ،وحتى ف����ي ظل االحتالل يج����ب �أن نخطط
ونعمل وك�أن االحتالل �سيرحل قريب ًا� ،أي التخطيط
في ظل االحتالل ومعيقاته ،وعليه نعمل على �شقين
التخطي����ط للدول����ة ومقارعة االحت��ل�ال وهي تجربة
ممي����زة في التخطيط ،وال يج����وز �أن نقول �أنه يوجد
احتالل وال نريد التخطيط.
فالمخط���ط المكاني ذو �سيادة فل�سطينية ،بالرغم
من وج���ود االحتالل واال�ستيط���ان وخطرهما على
الأر�ض ،وال بد لنا من المحافظة على الأر�ض وعلى
الم�صالح الوطنية ،وهذا عمل كبير وهام ووطني،
وه���و م�س�ؤولية كافة فئات ال�شع���ب ،وكل فل�سطيني
يعي����ش عل���ى ه���ذه الأر����ض ،وه���ذا ق���رار جماعي
بي���ن ال���وزارات والم�ؤ�س�س���ات ذات العالقة بقيادة
وزارة الحك���م المحلي ،وهي لجن���ة وزارية ت�شكلت
وفتحت �أبوابها لال�ستماع �إلى كافة الجهات لإبداء
مالحظاتهم ،وت���م �إر�سال العديد من الكتب لكافة
�أ�صحاب العالقة من مخت�صين لإبداء الر�أي ،وفي
مرحلة الحقة �ستتم دعوة كاف���ة الأطراف المعنية
�إلى عق���د اجتماع لمناق�شة هذا المخطط من �أجل
اعتماده ب�شكله النهائي بعد �أخذ كافة المالحظات
علي���ه بعي���ن االعتب���ار ،بم���ا ي�ضم���ن االتف���اق م���ع
المجتم���ع المدن���ي وكافة ال�شرائ���ح ،وبعدها �سيتم
رفعه �إلى مجل�س الوزراء للبت فيه.
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زيارات خارجية
برئا�س��ة القوا�سم��ي وف��د م��ن الحك��م
المحل��ي يطلع على التجرب��ة الفرن�سية
في مجال التعاون بين الهيئات المحلية
التق���ى وزير الحك���م المحلي ال�ساب���ق د .خالد
فهد القوا�سم���ي ووكيل الوزارة المهند�س مازن
غنيم ووفد من الوزارة مع رئي�س المجل�س العام
لمقاطعة ( )Indreع�ضو مجل�س ال�شيوخ لوي�س
بنتون ،وذلك لالطالع عل���ى الخبرة الفرن�سية
في مجال التع���اون بين الهيئات المحلية ،حيث
ج���رى اللقاء في مق���ر المجل����س ،وذلك خالل
زيارته���م لفرن�سا �ضمن م�شروع ا�صالح الحكم
المحلي والممول من الحكومة البلجيكية.

القوا�سم��ي ي�ش��ارك ف��ي م�ؤتم��ر منظمة الأخ���رى بي���ن وا�ضع���ي ال�سيا�س���ات و�أ�صح���اب
الم�صلحة الرئي�سيين الآخرين،
المدن العربية في الدوحة
تر�أ�س وزي���ر الحكم المحلي ال�ساب���ق د.خالد فهد
القوا�سمي وفد فل�سطين �إلى �أعمال م�ؤتمر منظمة
المدن العربية ف���ي الدوحة ،الذي �شارك فيه عدد
من ر�ؤ�ساء و�أع�ض���اء المجال�س البلدية من ال�ضفة
وغزة ،وع���دد من الوزراء ور�ؤ�ساء المدن الإقليمية
والدولية وال�صناديق المانح���ة ،ور�ؤ�ساء منظمات
المدن في �أمريكا و�أوروبا و�آ�سيا والجامعة العربية
ومجل����س التع���اون الخليج���ي وكب���ار الم�س�ؤولي���ن
ور�ؤ�س���اء البعث���ات الدبلوما�سي���ة المعتمدي���ن لدى
دولة قطر ،والجدير بالذكر �أن بلدية الخليل فازت
كمدين���ة �أولى ف���ي ه���ذا الم�ؤتمر بجائ���زة التراث
حي باب الزاوية في
المعماري عن م�ش���روع ت�أهيل ّ
البل���دة القديم���ة ،كما ح�صلت بلدي���ة حلحول على
الدرع الذهبي لم�ساهمتها في فوز الم�شروع نف�سه.

ي�ش���ار �إل���ى �أن الم�ؤتم���ر عقد بح�ض���ور رئي�س بلدية
الرباط فتح اهلل كوااللو ،وح�ضره متحدثون من دول
عربي���ة و�أجنبية ،مم���ا �أتاح فر�صة كبي���رة لت�شبيك
العالقات الفل�سطينية الدولية في هذا المجال.

لقاءات دولية

والتق���ى القوا�سم���ي كذل���ك القن�ص���ل الإيطال���ي
الع���ام ديفي���دي ال�سي�سيليا والنائب �إلين���ا كليمنتية
ود�.أنطوني���و الروكا ،م�شي���د ًا بالتع���اون الم�شت���رك
بي���ن الحكومتي���ن الفل�سطيني���ة والإيطالية والدعم
المتوا�ص���ل لقط���اع الحك���م المحل���ي ف���ي مختلف
المج���االت ،ال �سيما فيم���ا يتعلق بقط���اع النفايات
ال�صلبة،،كم���ا ت���م بح���ث �سب���ل ا�ستم���رار دع���م
العالق���ات بي���ن الجانبي���ن ،وم���ن جانب���ه �أع���رب
القن�صل الإيطالي عن �شكره لوزير الحكم المحلي
وي�ش��ارك ف��ي م�ؤتم��ر البلدي��ات الدولي
ودوره المميز والمثمر في مجال التعاون الم�شترك،
ح��ول الإدارة المالي��ة وتجنيد الأموال متمني��� ًا الو�صول �إلى دول���ة فل�سطيني���ة ذات تنمية
في المغرب
حقيقية وم�ستدامة.

وق���دم بنتون للوفد �شرح��� ًا مف�ص ًال عن الإطار
ال�سيا�س���ي و�أث���ر الق���وى ال�سيا�سية ف���ي الحكم
المحلي ،م�شي���ر ًا �إلى االنتخابات المحلية التي
تعق���د مبا�ش���رة بع���د االنتخاب���ات الرئا�سي���ة،
و�ش���رح الوف���د الفل�سطيني الو�ض���ع القائم في
فل�سطي���ن و�أثر االحت�ل�ال والو�ضع االقت�صادي و�ش���ارك وزير الحك���م المحل���ي ال�ساب���ق د .خالد
والإداري وخط���ط و�إجراءات ال���وزارة للتعامل فه ��د القوا�سم ��ي ف ��ي م�ؤتم ��ر ولق ��اء الرب ��اط في
مع الو�ضع القائم و�إ�صالحه.
المغ���رب ح���ول الإدارة المالي���ة وتجني���د الأموال،
وذلك عل���ى ر�أ�س وفد مكون من بلديات فل�سطينية
كما التقى الوفد نائ���ب محافظ مقاطعة (La
وطاق���م م���ن ال���وزارة ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى البن���ك
 )charteوبح�ض���ور ثالث���ة ر�ؤ�س���اء بلدي���ات
الدول���ي و�صن���دوق تطوي���ر و�إقرا����ض البلدي���ات.
ف���ي المقاطعة،حي���ث ق���دم عر�ض��� ًا تاريخي��� ًا
و�أ�ش���ار القوا�سم���ي في الكلمة االفتتاحي���ة للم�ؤتمر
عن تطور الهيئ���ات المحلي���ة الفرن�سية والتي
إ�ل���ى الخب���رات الفل�سطيني���ة ف���ي مج���ال �إدارة
يبل���غ عددها قراب���ة (� )36ألف هيئ���ة محلية
البلدي���ات والنهو����ض ب�أنظمته���ا وواقعه���ا ،رغ���م
موزع���ة عل���ى ( )90محافظ���ة ،وكيفية تقوية
ال�صعوب���ات والتحدي���ات الت���ي تواجهه���ا ف���ي ظل
نظام الحكم المحل���ي وعمليات التجميع فيها
االحت�ل�ال الإ�سرائيل���ي ،وكذل���ك التحدي���ات التي
ودرجته الالمركزية.
تواجه الوزارة والبلديات ،خا�صة المتعلقة بتطوير
هذا والتقى الوفد في بلدية ( )Chateaurouxالكوادر الب�شرية وتوفير اللوازم التقنية للبلديات.
نائب رئي�س التجمع ورئي�س البلدية ،حيث قدم و أ�ك���د كذل���ك عل���ى �أن هنال���ك نجاح���ات ونتائ���ج
مف�ص�ل�ا لعمليه تجميع حققته���ا البلديات عل���ى جميع الأ�صع���دة المحلية
ً
رئي����س التجم���ع �شرح ًا
الهيئ���ات المحلي���ة ف���ي �إط���ار تجمع���ات و�آلية والدولي���ة ،مثمن��� ًا دور ر�ؤ�ساء البلدي���ات الذين تم
الت�شكيل والإطار القانوني والمالي الذي يغطي انتخابهم خ�ل�ال االنتخابات المحلي���ة التي جرت
ه���ذه التجمعات التي ت�ضم ( )15هئية محلية ،م�ؤخر ًا في دولة فل�سطين.
المعني���ة بالتنمي���ة االقت�صادي���ة والتخطي���ط وتركزت مح���اور هذا الم�ؤتمر ح���ول المبادرات
وتقديم الخدمات.
الحالي���ة و�آلي���ات ت�سهي���ل تب���ادل المع���ارف
الح�ضرية ،ومنهاج المعرفة والأدوات الظاهرية

التجربة الألمانية في مجال الالمركزية
واطل����ع وزير الحك����م المحل����ي ال�ساب����ق و�أع�ضاء
مجل�����س التخطي����ط ،وطاق����م ال����وزارة ورئي�����س
�صن����دوق وتطوي����ر و�إقرا�����ض البلدي����ات عب����د
المغن����ي نوفل عل����ى التجربة الألماني����ة في مجال
الالمركزي����ة في الحكم المحل����ي ،وذلك بح�ضور
الخبي����ر الألمان����ي بيت����ر بات�سوري����ك ،واولري�����ش
نت�شكي مدير برنامج الحكم المحلي في م�ؤ�س�سة
التع����اون االلمان����ي ( )GIZوجه����اد ال�شخ�شي����ر
من�سق البرنام���ج وكارا روديجر من الم�ؤ�س�سة،
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وذلك في مقر البي���ت الألماني بمدينة البيرة.
وق���دم بات�سوري���ك نائ���ب برلمان �ساب���ق لمدة
( )17عام��� ًا ورئي����س والية مون�ست���ر وم�ست�شار
برنام���ج دع���م المجتم���ع المدن���ي والحك���م
المحلي في فل�سطي���ن عر�ض ًا حول تطور ون�ش�أة
الالمركزية في المانيا ،وكذلك تطور القوانين
والأنظمة الألمانية الت���ي ت�سهل عملية االنتقال
لالمركزية ،وعن الم�صادر المالية والتحويالت
الحكومي���ة �ضمن النظام الالمرك���زي ،و�أي�ض ًا
�أهمية الرقابة والتوجيه عند تطبيقها.

ويلتق��ي ممث��ل جن��وب �أفريقي��ا ل��دى
دولة فل�سطين
والتقى القوا�سمي في مكتبه بممثل جنوب افريقيا
ماكلين���ا لبحث �سبل التعاون بين البلدين ،وناق�ش
الجانبان مو�ضوع اتفاقية تعاون بين وزارة الحكم
المحلي ووزارة الإدارة المحلية في جنوب افريقيا
والت���ي م���ن المتوق���ع التوقيع عليها خ�ل�ال الفترة
القادم���ة ،وبحث الجانبان زي���ارة وفد محلي فني
وتقن���ي لدول���ة فل�سطين وذلك م���ن �أجل االطالع
عل���ى التجرب���ة الفل�سطينية في الحك���م المحلي،
والإلتق���اء بالك���وادر التابعة لل���وزارة ،واتفقا على
�أهمية ابرام اتفاقي���ات تعاون وتو�أمة بين بلديات
فل�سطينية ونظيرتها الجنوب افريقية.

ويلتقي وفد ًا من م�ؤ�س�سة ( )VNGالدولية
والتق���ى القوا�سم���ي في مكتب���ه وفد ًا م���ن م�ؤ�س�سة
( )VNGالدولية� ،ض���م نا�صر ال�شيخ علي مدير
الم�ؤ�س�س���ة في فل�سطين وكارال هو�سمان م�ست�شار
البرام���ج الدولي���ة ف���ي الم�ؤ�س�سة ،واطل���ع الوفد
الوزي���ر ال�سابق عل���ى َاخ���ر التط���ورات المتعلقة
بم�ش���روع التنمية االقت�صادية المحلية ،الذي يتم
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تنفي���ذه بتمويل م���ن وزارة الخارجي���ة الهولندية ر�شي���د وتوفير البني���ة الأ�سا�سية من �أج���ل تح�سين
بال�شراكة مع �صن���دوق تطوير و�إقرا�ض البلديات جودة حياة الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربية.
�ضمن برنامج تطوير البلديات بمرحلته الثانية.
وخ�ل�ال التوقي���ع �أك���د القوا�سم���ي عل���ى �أهمي���ة
وتح���دث القوا�سمي ع���ن �أهمية ه���ذا الم�شروع ،التركيز على مجموعة من ق�ص�ص النجاح لبع�ض
وخ�صو�ص��� ًا في ظل الو�ض���ع االقت�صادي ال�صعب البلدي���ات ال�صغي���رة الت���ي ا�ستطاع �أهله���ا تغيير
ال���ذي يعاني منه �شعبنا ،و�ضرورة تكثيف الجهود مالم���ح مناطقه���م عبر تو�سي���ع ال�ش���وارع وعمل
م���ن �أجل �إيجاد فر�ص عمل لل�شباب الفل�سطيني ،م�شاري���ع نوعي���ة في البني���ة التحتي���ة ،وذلك عبر
ال���ذي يخ���رج �إل���ى �س���وق العم���ل دون �إمكاني���ة اقن���اع النا����س ب�أهمي���ة العمل الم�شت���رك لتطوير
الح�صول على �أي فر�صة للعمل �أو تطوير قدراته .وتنمية بالده���م ،مركز ًا على �أهمي���ة تقديم مثل
ه���ذه المناطق كنم���اذج يحتذى به���ا ،م�شير ًا �إلى
ويه���دف الم�ش���روع �إل���ى م�ساع���دة البلدي���ات �أهمي���ة تعزي���ز ثقافة االلت���زام ،خا�ص���ة من قبل
الفل�سطيني���ة ف���ي بناء برام���ج للتنمي���ة المحلية رئي����س و�أع�ض���اء البلديات والمجال����س المنتخبة
االقت�صادي���ة ،وكذل���ك تعزي���ز ق���درات الهيئات كخطوة �أولية للنجاح.
المحلية في هذا المجال على وجه التحديد.
من جهتها تحدثت �أبو حجلة عن تجربة م�ؤ�س�سة
( )CHFف���ي بع����ض المناط���ق الت���ي يقوم���ون
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
بعمل م�شاريعهم فيه���ا .معربة عن ا�ستعدادهم
للتع���اون الم�شترك في �أية اقتراحات م�ستقبلية،
خ�لال توقي��ع اتفاقي��ة م�شترك��ة بي��ن
و أ�ن���ه �سيك���ون هن���اك تن�سي���ق كام���ل م���ع وزارة
الحكم المحلي وم�ؤ�س�سة ( )CHFالدولية ،الحك���م المحلي بخ�صو�ص الم�شاريع التي �سيتم
القوا�سمي :ثقافة االلتزام من قبل ر�ؤ�ساء تقديمها للهيئات المحلية.
و�أع�ض��اء البلديات والمجال���س المنتخبة
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم
هي �أ�سا�س النجاح.
المحل��ي والتربي��ة لتعزي��ز الوع��ي لدى

وقع وزير الحكم المحلي ال�سابق وم�ؤ�س�سة ( )CHFالطلبة حول مفاهيم الحكم المحلي
الدولية ممثلة بمديرتها لنا �أبو حجلة اتفاقية تعاون
كما وق���ع وزيرا الحكم المحل���ي والتربية والتعليم
م�شترك ح���ول تعزيز البيئ���ة الم�ؤاتية لحكم محلي
ال�سابقان ،في مق���ر وزارة التربية ،مذكرة تفاهم
لإنج���از برامج تهدف �إلى خل���ق الوعي لدى طلبة
المدار����س حول مفاهيم الحك���م المحلي ،وتعزيز
دور الطلب���ة في المب���ادرات والأن�شط���ة ال�شبابية
مع هيئات الحك���م المحلي وتمكي���ن روح االنتماء
الوطني والمدني الحقيقي والم�س�ؤولية المجتمعية
ل���دى الطلبة في فل�سطين ،وال���ذي ي�أتي �ضمن بند

إنجازات
تعميم المب���ادرات الإيجابية ،و�إج���راء مناف�سات
وم�سابق���ات لبرام���ج وم�شاري���ع من �إنت���اج الطلبة
وبالتعاون مع مجتمعهم ،وان�سجام تلك الن�شاطات
م���ع مفاهيم المواطن���ة بما يتما�شى م���ع المناهج
الفل�سطينية وخطط الوزارة في هذا المجال.

لقاءات داخلية
القوا�سم��ي ي�ستقبل وزيرة �ش�ؤون المر�أة
ربيحة ذياب

التجمع���ات ال�سكاني���ة ف���ي مناط���ق (ج) والتي
من المفتر����ض �أن تنفذها كل من وزارة الحكم
المحلي بالتعاون م���ع وزارة التخطيط وبرنامج
الأم���م المتح���دة الإنمائي وبدعم م���ن م�ؤ�س�سة
�سي���دا ال�سويدي���ة ،وتت�ضم���ن مجموع���ة م���ن
الم�شاري���ع والبرام���ج الت���ي �أوج���دت خ�صي�ص ًا
له���ذه المناط���ق .و�أك���د عل���ى �أهمي���ة تحدي���د
الأولوي���ة في اختي���ار الم�شاري���ع ،بحيث ت�صبح
هذه الأولي���ات هي المحرك للجه���ات ال�شريكة

تفعي���ل دور الم�شاركة المجتمعية في دعم النظام
التربوي ،والذي �أكدت عليه الخطة اال�ستراتيجية
للتطوير التربوي (.)2012-2008
و�أ�ش���ادت العلم���ي بال�شراك���ة م���ع وزارة الحك���م
المحل���ي وغيره���ا م���ن الم�ؤ�س�س���ات عب���ر تنفيذ
العدي���د م���ن الم�شاريع والبرام���ج الم�شتركة التي
تن�سجم مع خطط الوزارة من خالل م�أ�س�سة هذه
البرامج ،الفت ًة �إلى �ض���رورة خلق ثقافة مجتمعية
ت�سه���م ف���ي اط�ل�اع الطلبة عل���ى مفاهي���م العمل
التطوعي والحكم المحلي والإنتماء الوطني.
و�أثن���ى القوا�سمي عل���ى دور وزارة التربية في فتح
�آف���اق جديدة للطلب���ة للتعرف عل���ى �سيا�سة عمل
الحك���م المحل���ي والهيئ���ات المحلي���ة ،مو�ضح��� ًا
�أهمية هذه االتفاقية الت���ي ت�أتي في �سياق الخطة
اال�ستراتيجية ل���وزارة الحكم المحلي ،و�أو�ضح �أن
ه���ذه االتفاقية �ستعمل على رفد الطلبة بالمعارف
والمه���ارات الجدي���دة الت���ي تع���زز لديه���م روح
االنتماء بالق�ضايا المحلي���ة والوطنية ،معرب ًا عن
�شكره ل���وزارة التربية والوكال���ة الألمانية للتعاون
الدول���ي ( )GIZلدعمه���ا تنفي���ذ الم�شاري���ع التي
�ست�سهم في خدمة قطاع التعليم والحكم المحلي.

وا�ستقب���ل الوزير ال�سابق القوا�سم���ي وزيرة �ش�ؤون
المر�أة ربيحة ذياب في مقر وزارة الحكم المحلي
وناق�ش الطرفان عدد ًا م���ن الأمور الم�شتركة بين
وزارت���ي الحكم المحلي و�ش�ؤون المر�أة ،بما يخدم
م�صال���ح المواطني���ن .وف���ي الوق���ت ال���ذي ثمنت
في���ه الوزيرة ذي���اب دور وزارة الحكم المحلي في
ه���ذا المجال والخدم���ات التي تقدمه���ا للمجتمع
الفل�سطيني ،و�أ�ش���اد القوا�سمي بدور وزارة �ش�ؤون
المر�أة والمر�أة الفل�سطينية ،والتي هي �أم ال�شهيد
وتت�ضم���ن االتفاقية العديد من مج���االت التعاون والجري���ح والأ�سي���ر وم���ا ُي�ؤم���ل له���ذا ال���دور من
عل���ى تنفي���ذ م�شاري���ع بين ال�ش���ركاء ل���دى طلبة موا�صلة تقديم الت�ضحيات للمواطن الفل�سطيني.
المدار����س ،وفق��� ًا لمعايي���ر وزارة التربي���ة ف���ي
اختي���ار المرحل���ة التعليمي���ة وبم���ا يتنا�س���ب م���ع القوا�سم��ي� :أولوي��ات النا���س ف��ي
المناه���ج الأ�سا�سي���ة لطلب���ة المدار����س ،وكذلك مناط��ق (ج) ه��ي المح��رك لم�شاريعن��ا
تنظي���م ن�شاط���ات تربوي���ة ال منهجي���ة تعمق فهم المخ�ص�صة لهم
الطلب���ة لق�ضايا مجتمعهم وتعزي���ز روح المبادرة
وا�ستقب���ل القوا�سم���ي وزير التخطي���ط ال�سابق
الإيجابي���ة ،وتعزي���ز �شراك���ة الهيئ���ات المحلي���ة
ف���ي مجال����س التعلي���م المجتمعي���ة ،والعم���ل على محم���د �أب���و رم�ض���ان لمناق�ش���ة م�ش���روع دعم

باتجاه اختي���ار نوعية الم�شروع ،وفق ًا لالحتياج
الحقيق���ي المبني على م�شاري���ع البنية التحتية
كالطرق والكهرباء و�شب���كات المياه والعيادات
والمدار����س �إل���ى جان���ب ق�ضايا بن���اء القدرات
والتدريب .بحي���ث يتم اتباع نه���ج جديد للعمل
في ه���ذه المناطق ،م�شير ًا �إل���ى �أهمية التفكير
بطريق���ة التنفيذ التي ت�ضمن تنمي���ة م�ستدامة
وت�ضم���ن وجود مجموع���ات م�ؤهلة وق���ادرة من
�ش�أنها �أن ت�سير �أم���ور المنطقة حتى بعد انتهاء
ه���ذه الم�شاري���ع .م���ن جهت���ه �أك���د محم���د �أبو
رم�ضان على �أهمي���ة التوجه للم�شاريع التي من
�ش�أنها �أن تزيد من الكثافة ال�سكانية في مناطق
(ج) ،وتثب���ت ال�سكان في ه���ذه المناطق وتوفر
له���م مقومات الحياة .وق���د اتفق الجانبان على
�صياغ���ة مذك���رة تفاهم من �أج���ل عر�ضها على
اللجن���ة التوجيهي���ة الخا�ص���ة به���ذا الم�شروع،
ومراجعته ��ا ،وبالتالي و�ضع الخطوط العري�ضة
لآلية تنفيذ هذه الم�شاريع.
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إنجازات

ور�ش عمل ون�شاطات
وزارة الحك��م المحل��ي تنظم ور�شة عمل
ح��ول ال�شراك��ة بي��ن الهيئ��ات المحلية
والقطاع الخا�ص
عق���دت وزارة الحك���م المحل���ي ور�ش���ة عم���ل
ح���ول ال�شراكة بي���ن الهيئات المحلي���ة والقطاع
الخا����ص ،وذلك بهدف عر����ض ورقة ال�سيا�سات
التي قامت الوزارة بتطويرها لت�شجيع ال�شراكة،
و�إدخ���ال القطاع الخا����ص للم�ساهمة في تطوير
الخدم���ات المقدمة من قبل الهيئ���ات المحلية،
وكذل���ك عمل م�شاري���ع تنموية محلي���ة بما يوفر
ً
دخ�ل�ا �إ�ضافي ًا للهيئ���ات المحلي���ة ب�شراكتها مع
القطاع الخا�ص في �إن�شاء الم�شاريع والتي تخدم
كال الطرفي���ن ،وذل���ك بح�ض���ور د.القوا�سم���ي
الوزي���ر ال�ساب���ق وبع����ض الم���دراء العامي���ن في

ال���وزارة ،والم���دراء العامي���ن ف���ي المديري���ات
وممثل���ي بلدي���ات(�أ وب) ،وممثل���ي القط���اع
الخا����ص بمختل���ف قطاعات���ه ،وال���ذي �أقيم في
مقر جمعي���ة الهالل الأحمر ف���ي مدينة البيرة.
و�أك���د القوا�سم���ي ف���ي كلمت���ه على �أهمي���ة هذه
ال�شراكة ،و�أن الوزارة ت�سعى �إلى تنظيم ال�شراكة
لكي تكون مبنية على �أ�س�س وا�ضحة ،م�شير ًا �إلى
دور القط���اع الخا����ص ك�شريك ه���ام ي�ساهم في
تح�سين نوعي���ة الخدمات المقدم���ة للمواطنين
�أو �إ�ضافة خدمات جدي���دة توفر �إمكانية تقديم
�أف�ض���ل الخدمات له���م ،الأمر ال���ذي ي�سهم في
انعا����ش االقت�صاد الوطني من خ�ل�ال الم�شاريع
التنموي���ة المحلية ،م�شدد ًا ف���ي الوقت ذاته على
�ضرورة العمل على م�أ�س�سة العالقة دون اال�ساءة
له���ا ،وكلما كان���ت العالقة �شفاف���ة ومبنية على
�أ�سا�س �سليم كانت ال�شراكة �أكثر فاعلية وقوة.
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القوا�سم��ي والهن��دي يفتتح��ان الي��وم وزارة الحك��م المحل��ي تك��رم الموظفي��ن
المتقاعدين
الهند�سي التا�سع في جامعة بيرزيت
�ش����ارك وزي����ر الحكم المحل����ي ال�سابق ف����ي افتتاح
الي����وم الهند�س����ي التا�س����ع ،ال����ذي تنظم����ه كلي����ة
الهند�س����ة بجامع����ة بيرزي����ت ،بدع����وة م����ن رئي�س
الجامع����ة د.خلي����ل الهن����دي وبح�ضور عمي����د كلية
الهند�سة د.عفيف ح�سن ونقيب المهند�سين �أحمد
عديلي ومدير عام �شركة بريكو ن�ضال �أبو الوي.
و�أ�ش���ار القوا�سم���ي إ�ل���ى �أهمية تنظي���م مثل هذه
الفعاليات م�ؤكد ًا على ال�شراكة بين وزارة الحكم
المحل���ي وجامع���ة بيرزي���ت ،وتطرق �إل���ى طبيعة
عم���ل ال���وزارة كونها ت�ض���م العديد م���ن الدوائر
الهند�سي���ة ،حيث ي�شكل العمل الهند�سي الجانب
الأكبر من عملها ،م�شير ًا �إلى عن�صري التخطيط
والتخطيط اال�ستراتيجي في الوزارة.
م���ن جانب���ه تح���دث د.الهن���دي ع���ن �إنج���ازات
كلي���ة الهند�س���ة ودورها في تخري���ج المهند�سين
���و� العديد
ذوي الكف���اءات العالي���ة ،الفت ًا �إلى تب ؤ
م���ن الطلب���ة المهند�سين الخريجي���ن للمنا�صب
الفاعل���ة والمهم���ة والم�ؤث���رة ف���ي العدي���د م���ن
ال�ش���ركات العربية والعالمي���ة .و�أ�شاد عميد كلية
الهند�سة د.عفيف ب�إنجازات طلبة كلية الهند�سة
ودورهم في بناء الم�ؤ�س�س���ات المختلفة ودروهم
في التطور الم�ستدام في المجال الهند�سي.

نظمت الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم
بالتع���اون م���ع الإدارة العام���ة لل�ش����ؤون الإدارية
والمالية في وزارة الحكم المحلي حف ًال لتكريم
الموظفي���ن المتقاعدي���ن م���ن ال���وزارة الذي���ن
قدموا جهود ًا جبارة في قطاع الحكم المحلي.
وخ�ل�ال كلمته �أثنى وزير الحكم المحلي ال�سابق
د.خال���د فهد القوا�سمي على الجهود التي بذلها
ه����ؤالء المتقاع���دون في خدمة الحك���م المحلي
والهيئ���ات المحلي���ة ،م�شي���ر ًا �إلى فت���رة عملهم
الطويل���ة والقيمة لخدمة وطنهم و�أبناء �شعبهم،
الفت ًا �إلى �أن هذا التكريم يعد مجرد �إ�شارة مما
ق���د تقدمه الوزارة لهم وهم الذين قدموا زهرة
�شبابه���م في مجال عمله���م ،فهم مثال الأخالق
والعمل الجاد والت�ضحية والتقدير.
م���ن جانبه �أ�شاد وكيل ال���وزارة المهند�س مازن
غني���م بعمله���م مع���دد ًا ال�صعوبات الت���ي كانت
تواجههم خالل فترة عمله���م ،م�شير ًا �إلى �أنهم
من م�ؤ�س�سي وزارة الحكم المحلي ،قائ ًال «نحن
بحاج���ة لخبراتكم وجاهزين لأخ���ذ م�شوراتكم
لتعزي���ز عمل الوزارة والهيئ���ات المحلية وقطاع
الحكم المحلي ب�شكل عام».

إنجازات

جوالت
خ��ل�ال جولة ف����ي محافظ����ة �سلفيت تدار�����س وزير الحكم
المحلي ال�سابق مجموعة م���ن الق�ضايا الملحة المتعلقة
بالمحافظ���ة والت���ي ا�ستهله���ا بزي���ارة لمديري���ة الحكم
المحل���ي ف���ي �سلفي���ت ،لالط�ل�اع عل���ى �سي���ر العمل في
المديرية ومناق�شة تقارير �إنجازاتهم الدورية ،كما اطلع
على هموم بع�ض الموظفين ومطالبهم ،م�شيد ًا بالجهود
المبذولة من قبل مديرية �سلفيت وبقية مديريات الحكم
المحلي ف���ي المحافظات المختلفة ،والتي انعك�ست على
الإنجازات الظاهرة على �أر�ض الواقع.
كم���ا زار القوا�سم���ي محافظ���ة �سلفي���ت واجتم���ع
بالمحاف���ظ ع�ص���ام �أب���و بك���ر وتناق����ش الجانب���ان
مط ً
���وال ح���ول احتياج���ات المحافظ���ة والتحدي���ات
الت���ي تواجهه���ا ،خا�صة تل���ك المتعلق���ة باال�ستيطان
والإخط���ارات اليومي���ة والإن���ذارت المتعلق���ة به���دم
البي���وت .كما ت���م الوقوف مط ً
وال عل���ى م�شكلة �شبكة
المي���اه ومعالج���ة المي���اه العادم���ة ف���ي المحافظة،
وتدار����س الجانب���ان مجموع���ة م���ن ال�سيناريوه���ات
الت���ي قد تعمل عل���ى حل ه���ذه الم�شكلة الت���ي تعاني
منه���ا �سلفيت ،ك���ي يتم تجنب كارث���ة بيئية �ست�صبح
حتمي���ة �إن ل���م يت���م احتواء ه���ذه الم�شكل���ة ،و�إيجاد
الحلول الم�ستعجلة له���ا ،واجتمع القوا�سمي في مقر
المحافظة �أي�ض ًا بر�ؤ�س���اء و�أع�ضاء الهيئات المحلية
المنتخبي���ن في المحافظة ،و�ض���م االجتماع بلديات
�سلفيت وبروقين وكف ��ر الديك ودير بلوط ودير�ستيا
وكفل حار�س والزاوية .ومجال�س قرى فرخة وا�سكاكا
ويا�سوف وحار�س ومردة و�سرطة.

ورد الوزي���ر ال�ساب���ق القوا�سم���ي عل���ى مجموع���ة من
الأ�سئل���ة الت���ي وجه���ا الأطفال ح���ول الخدم���ات التي
تقدمه���ا الهيئ���ات المحلي���ة ودور ال���وزارة ف���ي ه���ذه
الخدم���ات ،الت���ي تقدمها ه���ذه الهيئ���ات ،مو�ضح ًا �أن
هناك ( )% 99من الهيئات المحلية مو�صولة ب�شبكات
الكهرباء وكذلك هناك ( )% 91من الهيئات مو�صولة
ب�شب���كات المي���اه و( )% 30م���ن الهيئ���ات مو�صول���ة
ب�شب���كات المجاري ،وتقوم الدولة الفل�سطينية بتقديم
كافة الم�ساعدة للهيئ���ات المحلية لزيادة هذه الن�سب
م���ن الخدم���ات لت�صل �إلى ( )%100بم���ا يعود بالخير
عل���ى المواطني���ن ،وكذلك ال يمك���ن �أن تنجح �أي هيئة
محلية دون تعاون المواطنين من كافة النواحي.
و�سب����ق ه����ذه المناظرة ع����دد م����ن اللق����اءات والجوالت
الت����ي قام به����ا القوا�سمي في محافظ����ة طولكرم ،بد�أها
مع م�سي����ر �أعمال محافظ طولكرم جم����ال �سعيد ،حيث
تناول الجانبان �أو�ض����اع الهيئات المحلية في المحافظة
وم����دى التقدم في الخدمات الت����ي تقدمها هذه الهيئات
للمواطني����ن ،كم����ا تمت زي����ارة مجل�س بل����دي الكفريات
واالجتماع معهم واالطالع على البلدية المدمجة وعملها
والخدمات المقدمة للمواطنين ،وكذلك احتياجات هذه
البلدية والم�شاكل التي تواجهها في عملها.

وم���ن ثم تم زيارة الغرفة التجاري���ة واجتمع الوزير مع
رئي����س و�أع�ضاء الغرفة مطمئن ًا عل���ى الو�ضع التجاري
في المحافظة والو�ضع االقت�ص���ادي ب�شكل عام ،حيث
م���ن المعروف �أن ن�سبة البطال���ة في محافظة طولكرم
هي ن�سبة عالية جد ًا ،كما زار مجل�س كفر قدوم واجتمع
مع المجل����س والأهالي واطلع على �سي���ر العمل هناك،
والخدمات المقدم���ة للمواطنين واالحتياجات الما�سة
وزي��ر الحك��م المحل��ي ال�ساب��ق :دور وزارة له���ذه البل���دة .وقد �أك���د �أهال���ي القرية عل���ى رف�ضهم
للدع ��م الم�ش ��روط ،م�ؤكدين عل ��ى �أهمي ��ة اال�ستمرار
الحك��م المحل��ي يتمح��ور ف��ي الإ�ش��راف
بنهج المقاومة ال�شعبية ،في ظل حقيقة بقاء االحتالل
والرقابة على الهيئات المحلية
الإ�سرائيلي الجاثم على �صدور الفل�سطينيين.
خ��ل�ال مناظرة مع الأطفال في مدينة طولكرم نظمتها
م�ؤ�س�سة بي����االرا بدعم من م�ؤ�س�سة انق����اذ الطفل� ،أكد القوا�سم��ي :الحكوم��ة تول��ي الأولوي��ة
د.خالد القوا�سمي على دور الوزارة الذي يتمحور حول والأهمي��ة الق�ص��وى للهيئ��ات المحلي��ة في
الإ�ش���راف والرقابة على الهيئات المحلية والم�صادقة محافظة القد�س
عل���ى الموازنات ،وال يمكن للوزارة �أن تتجاوز حدودها
بالتع���دي عل���ى دور الهيئات المحلية ،حي���ث �أن هناك خالل لقائه مع ر�ؤ�ساء الهيئات المحلية في محافظة
قانون��� ًا يحك���م عملنا في ال���وزارة وهو قان���ون الهيئات القد�س ،به���دف بحث واقع الخدم���ات واالحتياجات
المحلي���ة والذي يح�صر عمل ه���ذه الهيئات في ( )27له���ذه الهيئ���ات ،بح�ض���ور محاف���ظ القد����س عدنان
مهم���ة ،وكذلك ال ن�ستطيع �أن نت���رك الهيئات المحلية الح�سيني ،ونائبه عب���د اهلل �صيام ،ومدير عام حكم
محل���ي القد����س المهند����س اي���اد خل���ف ،ومدير عام
تعمل دون توجيه ورقابة على عملها.

الم�شاريع ف���ي الوزارة المهند�س هان���ي كايد ،وقادة
الأجه���زة الأمني���ة ف���ي المحافظ���ة ،م�ؤك���د ًا على �أن
ه���ذا االهتمام بالقد�س وهيئاته���ا المحلية هو واجب
مقد�س ،لما تمثله هذه الهيئات وموقعها الذي ي�شكل
تحدي��� ًا لالحت�ل�ال وم�ستوطني���ه� ،إ�ضافة �إل���ى كونها
تعاني من �آثار جدار ال�ضم والف�صل العن�صري الذي
يحيط بها ،م�شدد ًا ف���ي الوقت ذاته �أنه وبالرغم من
هذه التحدي���ات وال�صعوبات الت���ي ي�ضعها االحتالل
والتي ت�ؤدي �إلى عرقلة عملية البناء والتطوير في هذه
الهيئ���ات� ،إ ّال �أن الوزارة تبذل ق�صارى جهدها للعمل
عل���ى تلبي���ة احتياجاته���ا ،وتوفير التموي���ل المطلوب
لتقديم الخدمات والتي تعود بالنفع على المواطنين.
ب���دوره رح���ب المحاف���ظ الح�سين���ي بالقوا�سم���ي
وبالح�ض���ور ،م�شي���ر ًا �إل���ى �أهمي���ة هذا اللق���اء الذي
ي�سه���م ف���ي تعزي���ز التوا�صل بي���ن الهيئ���ات المحلية
وال���وزارة للوق���وف عل���ى احتياج���ات ه���ذه الهيئات
ع���ن كث���ب ،وال���ذي م���ن �ش�أن���ه �أن يعزز م���ن �صمود
�أهال���ي القد����س ف���ي وج���ه االحت�ل�ال و�سيا�سات���ه.
وعر�ض المهند����س هاني كاي���د الم�شاريع المقترحة
م���ن قب���ل الهيئ���ات المحلي���ة ك ًال عل���ى ح���دة والتي
�شمل���ت (تعبيد و�شق طرق رئي�س���ة وداخلية و�إنارتها،
وت�أهيل وتو�سيع �شبكات المي���اه والكهرباء وال�صرف
ال�صح���ي ،وكذل���ك �إن�ش���اء ج���دران ا�ستنادي���ة،
وتوفي���ر �سي���ارات لجم���ع النفاي���ات ،وكذلل���ك عم���ل
المخطط���ات الهيكلي���ة ،وعم���ل �صيان���ة للمدار����س،
والعم���ل عل���ى �إن�ش���اء مق���رات وقاع���ات لمجال����س
بع����ض الهيئات المحلي���ة ،وغيرها م���ن الم�شاريع).
وف���ي نهاية اللقاء ا�ستمع القوا�سم���ي لمطالب ر�ؤ�ساء
الهيئات المحلية وللم�شاريع التي يحتاجونها ،مطالب ًا
�إياهم ب�ض���رورة تقديم كتب خطية لل���وزارة لدرا�سة
هذه الم�شاريع المقترحة واتخاذ القرارات المنا�سبة
بخ�صو�صه���ا ،وبالتالي رفعها لمجل����س الوزراء حتى
تتم الم�صادقة عليها.
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إنجازات

�أماني �أ�سمر

�سكرتري التحرير

نحن بحاجة إلى خطط استراتيجية تلبي واقع البلديات يلتقي عدد ًا من ال�سفراء الأجانب

وليس خططًا استراتيجية ذات طموحات خيالية
انطالق ًا من ر�ؤية وزارة الحكم المحلي نحو حكم محلي ر�شيد قادر على تحقيق
تنمي��ة م�ستدامة بم�شارك��ة مجتمعية فاعلة ،وم�ساءل��ة ذات �شفافية وا�ضحة
للهيئ��ات المحلي��ة ،و�إيمان�� ًا منه��ا ب�ض��رورة العمل ال��د�ؤوب والحثي��ث للنهو�ض
بواق��ع تلك الهيئات كونها عل��ى تما�س مبا�شر مع المواطن ،ف���إن الوزارة ت�سعى
جاه��دة للإرتقاء بم�ستوى الخدمات المقدم��ة للمواطنين� ،سيما و�أن المواطن
الفل�سطين��ي عان��ى كثي��ر ًا وال زال يعان��ي م��ن �سيا�س��ة االحت�لال الإ�سرائيل��ي
الرامية �إلى تقوي�ض وجوده.
ل��ذا تحر���ص وزارة الحك��م المحل��ي وب�ش��كل فع��ال ومتوا�ص��ل لل�سع��ي لتو�سي��ع
عالقاتها وتطويرها على الم�ستويين الداخلي والخارجي ،بما يعود بالنفع على
المواط��ن �أو ً
ال و�أخي��راً ،وفي هذا الإطار ف���إن الوزارة ممثل��ة بوكيلها المهند�س
م��ازن غني��م تعمل دون كل��ل وال ملل على تحقي��ق الأهداف والغاي��ات المرجوة
التي و�ضعتها الوزارة �ضمن خطتها اال�ستراتيجية.
وم��ن �أج��ل ذل��ك يق��وم المهند���س غني��م ب�ش��كل م�ستم��ر ومتوا�صل بو�ض��ع كافة
ال�ش��ركاء الدوليي��ن في �صورة قطاع الحك��م المحلي الفل�سطين��ي وما يمثله هذا
القطاع من �أهمية حيوية لل�شعب الفل�سطيني.
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فخ�ل�ال لقائه ع���دد ًا م���ن ال�سف���راء الأجان���ب �أو�ضح
له���م �سعي الوزارة الجاد والفع���ال لبحث �سبل التعاون
الم�شترك ،فقد بح���ث غنيم في اجتماعين منف�صلين
م���ع ال�سفيرين الفنزويلي والهندي �سبل ذلك التعاون،
م�ؤك���د ًا على �ضرورة تعميق العالقة بين دولة فل�سطين
وكل م���ن جمهوريت���ي فنزوي�ل�ا والهن���د ف���ي �شت���ى
المجاالت ،وخالل لقائه م���ع ال�سفير الفنزويلي لوي�س
�آرناند�س �أو�ضح غنيم �أن هدف اللقاء هو الت�أكيد على
نهج التع���اون بي���ن الجانبين الفل�سطين���ي والفنزويلي
والعم���ل على ا�ستمراره ،وبحث �سبل التعاون الم�شترك
�سواء على �صعيد م�شاري���ع البنى التحتية وعلى ر�أ�سها
م�شاريع ال�صرف ال�صحي� ،أو بناء الم�ؤ�س�سات ،وتو�أمة
البلديات ،والإطالع على التجربة الفنزويلية في قطاع
الحكم المحلي ،و�إمكاني���ة اال�ستفادة منها بخ�صو�ص
التجربة الفل�سطينية في ه���ذا المجال ،خا�صة الأمور
التي بحاج���ة �إلى تطوي���ر .و�أثناء اجتماع���ه مع �سفير
دول���ة الهند ل���دى دولة فل�سطين بي �إ����س مبارك بحث
الق�ضايا المتعلقة بقطاع الحك���م المحلي ،والعالقات
بي���ن الجانبي���ن الفل�سطين���ي والهندي ،و�آلي���ة التعاون
الم�شترك بينهما ،و�إمكانية تبادل الخبرات والتوا�صل
الثقاف���ي وال���دورات ،كما ت���م اطالع ال�سفي���ر الهندي

إنجازات
عل���ى الو�ضع فيم���ا ي�سم���ى بمناط���ق (ج) والمعوقات
الت���ي ي�ضعه���ا االحت�ل�ال �أم���ام تنفي���ذ الم�شاري���ع في
تل���ك المناطق ،وخ�ل�ال االجتماعين ت���م االتفاق على
ا�ستكم���ال اللق���اءات الثنائية م���ع كل م���ن ال�سفيرين
الفنزويل���ي والهن���دي ،و�أ�شاد المجتمع���ون بالعالقات
التاريخي���ة والثقافي���ة بين تل���ك ال���دول ،والعمل على
تعزيزها لي�س على الم�ستويات الر�سمية فح�سب و�إنما
�أي�ض ًا على الم�ستويات ال�شعبية.

ويطل��ع ال�سفي��ر ال�صين��ي عل��ى واق��ع
الحكم المحلي

وخ�ل�ال ا�ستقباله �سفي���ر جمهورية ال�صي���ن ال�شعبية
ل���دى فل�سطين لي���و ايت�شونغ ،تم بحث �أوج���ه التعاون
ف���ي ه���ذا القط���اع ،و�سب���ل دع���م الهيئ���ات المحلي���ة
وتعمي���ق العالقة بي���ن المدن الفل�سطيني���ة ونظيرتها
ال�صيني���ة .كم���ا �أطلعه على واق���ع الهيئ���ات المحلية
ف���ي فل�سطي���ن ،و�إمكانية عقد تو�أمات بي���ن البلديات
الفل�سطينية وال�صيني���ة ،م�شيد ًا بالدعم الذي تقدمه
جمهورية ال�صين لدولة فل�سطين في كافة المجاالت،
�س���واء على الم�ست���وى االقت�ص���ادي وال�سيا�سي وحتى
ال�شعبي .و�أكد غنيم عل���ى نهج التعاون بين الجانبين
الفل�سطين���ي وال�صين���ي وموا�صلة ا�ستم���راره ،وبحث
�سب���ل التعاون الم�شترك الهادف �إلى بناء الم�ؤ�س�سات
والإط�ل�اع على التجرب���ة ال�صينية في قط���اع الحكم
المحلي لال�ستفادة منها فل�سطيني ًا.
م���ن جانب���ه �أع���رب ال�سفي���ر ال�صين���ي ع���ن عمق
العالقة م���ع ال�شع���ب الفل�سطيني ،و�أوج���ه الدعم
المق���دم من ال�صي���ن و�أهمية ا�ستم���راره وتفعيله،
م�شي���ر ًا �إلى دع���م بالده لفل�سطي���ن حكومة و�شعب ًا
في بناء دولتهم وقال ب�أنه ي�أمل ا�ستمرار اللقاءات
وتعزيز العالقات بين الدولتين.

ق���درات لتطوير �أو�ضاعها وتقدي���م خدمات �أف�ضل
ويتباحث مع ال�سفير البرازيلي
للمواطني���ن .كما �أطلع���ه على العملي���ة االنتخابية
للهيئ���ات المحلية الت���ي تمت م�ؤخ���ر ًا والتي جاءت
تج�سي���د ًا للديمقراطي���ة ،و�سع���ي ال���وزارة في بناء
ق���درات الهيئ���ات المنتخب���ة .كما تط���رق �إلى دور
الم���ر�أة وم�شاركتها في هذه االنتخاب���ات وتمثيلها
ف���ي كافة المجال�س المنتخبة ،م�شي���د ًا بهذا الدور
ورغب���ة ال���وزارة في تحفيزه وتطوي���ره .كما عر�ض
له خط���ط الدم���ج والتخطي���ط العمران���ي وتنفيذ
وخ�ل�ال لقائ���ه ال�سفير البرازيلي ل���دى فل�سطين باولو
الم�شاريع في الهيئات المحلية.
فرانت�ش���كا بحث وكيل الوزارة �سبل التعاون الم�شترك،
والم�شاري���ع المنف���ذة ف���ي قط���اع الحك���م المحلي من وناق����ش الجانب���ان �آلي���ات التع���اون الم�شت���رك والأفق
قب���ل الجانبان ،مثني ًا على العالق���ة بين البلدين �شعب ًا المتاح���ة في هذا المجال ،و�إمكانية �إبرام تو�أمات بين
وحكوم��� ًة ،معرب ًا ع���ن رغبة ال���وزارة ا�ستم���رار �آليات هيئات محلي���ة فل�سطيني���ة و�أخرى �أ�سترالي���ة ،لتبادل
التعاون ف���ي العديد م���ن المجاالت التي ت���م نقا�شها ،الخبرات والتعاون فيما بينه���ا .ووعد ال�سفير بدرا�سة
وكان �أهمه���ا النفاي���ات ال�صلبة وال�ص���رف ال�صحي ،كافة الأفكار التي طرحت في االجتماع مع الم�س�ؤولين
وبرام���ج الدعم المال���ي لقطاع الإ�س���كان� ،إ�ضافة �إلى الأ�ستراليين والعمل على تحقيقها م�ستقب ًال.
اال�ستفادة من الخبرات البرازيلية في مجاالت الحكم
المحل���ي والتنمي���ة المحلية ،فالبرازي���ل قطعت �شوط ًا ويبح��ث مع خبي��ر �ألمان��ي الالمركزية في
ً
مهم���ا في الو�صول �إلى �أف�ض���ل الحلول لمكافحة الفقر فل�سطين
و�إحداث التنمي���ة المحلية .وناق����ش الجانبان �إمكانية
�إيج���اد تو�أم���ات بي���ن الهيئ���ات المحلي���ة الفل�سطينية وخ�ل�ال لقائ���ه الخبي���ر الألمان���ي الدكت���ور بيت���ر
ونظيراتها البرازيلية ،لم���ا في ذلك من �أثر في زيادة بات�سوري���ك ووفد ًا مرافق��� ًا ،بح���ث المهند�س غنيم
توطيد العالقة بين ال�شعبي���ن ،هذا ولم يغفل الهيئات الالمركزية في الهيئات المحلية الفل�سطينة ،ور�ؤية
ال���وزارة و�سيا�ساته���ا لتطويرها واالرتق���اء بها نحو
المحلية ال�صغيرة و�آليات دعمها.
الأف�ض���ل ،وا�ضع ًا الوفد في �ص���ورة الو�ضع ال�سيا�سي
ويلتق��ي ال�سفي��ر الأ�سترال��ي لبح��ث �سب��ل ف���ي فل�سطي���ن وت�أثيره عل���ى عمل الهيئ���ات المحلية
و�إحداث التنمية فيه���ا ،وتوجهات الوزارة وخططها
التعاون الم�شترك
الم�ستقبلية لتمكي���ن تلك الهيئات وامتالكها قدرات
التق���ى وكيل ال���وزارة المهند����س مازن غني���م ال�سفير فاعلة ودرجة عالية من الالمركزية ،كما تحدث عن
الأ�سترال���ي ف���ي فل�سطين ت���وم ول�س���ون لمناق�شة �سبل االنتخابات المحلية التي تمت نهاية العام المن�صرم
التع���اون الم�شت���رك بي���ن البلدين في مج���االت قطاع و�إ�صرار الوزارة على �إجرائها �إحقاق ًا للديمقراطية.
الحكم المحلي.
بدوره تح���دث بات�سوري���ك عن خبرات���ه في مجال
و�أطلع غنيم في بدء اللقاء ال�سفير الأ�سترالي على الالمركزي���ة والتجرب���ة الألمانية وم���ا تحقق فيها
�أو�ضاع الهيئات المحلية الفل�سطينية ،ودور الوزارة حت���ى الآن� ،شارح��� ًا تطلعات���ه لتقدي���م خبراته في
و�آلي���ات عملها في تمكين تلك الهيئات من امتالك هذا المجال للهيئات المحلي���ة الفل�سطينية ،حيث
�إن بات�سوريك كان حاكم ًا لوالية مون�ستر الألمانية،
كم���ا كان نائب��� ًا ف���ي البرلم���ان الألمان���ي لع���دة
فت���رات ،وي�أتي عمله ف���ي فل�سطي���ن كخبير �ضمن
م�ش���روع لم�ؤ�س�سة أ�لـ ـ ـ���ـ( )GIZالألمانية ،لتطوير
�سناريوه���ات الالمركزي���ة ف���ي الهيئ���ات المحلية
الفل�سطيني���ة ،وناق����ش الجانب���ان �سب���ل اال�ستفادة
من ه���ذه الخبرات و�آلي���ات تطبيقها ف���ي الهيئات
المحلية الفل�سطينية.
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إنجازات
مو�ضوع��� ًا وطني��� ًا يخ���دم المواطن بالدرج���ة الأولى،
وي�ساهم ف���ي تمكين تلك الهيئات من القيام بواجبها
على الوجه الأف�ضل ،وتطوي���ر العالقات بين الهيئات
المحلي���ة ووزارة الحك���م المحلي ،وكيفي���ة ا�ستغالل
هذه العالقة لتح�سين الخدمات المقدمة للمواطنين
الذي���ن هم � ً
أ�ص�ل�ا من انتخ���ب و�أولى الثق���ة لأع�ضاء
ور�ؤ�س���اء تلك الهيئات الجدد ،جاء ذلك خالل اللقاء
الثال���ث ح���ول مو�ض���وع مركزية وال مركزي���ة العالقة
بين ال���وزارة والهيئ���ات المحلية ال���ذي عقدته وزراة
الحك���م المحلي بح�ض���ور ر�ؤ�س���اء الهيئ���ات المحلية
ال�سابقين لعر�ض تجربتهم حول طبيعة عملهم خالل
ويلتقي مدير بعثة ( )USAIDفي فل�سطين فت���رة رئا�ستهم لها لال�ستف���ادة منها من قبل الوزارة
والهيئات الجديدة المنتخبة.

مي�شيل هارفي

و�أثن���اء لقائ���ه مدير بعث���ة ( )USAIDف���ي فل�سطين
مي�شي���ل هارف���ي ،ناق����ش المهند����س غني���م �إمكاني���ة
تح�سي���ن �آلي���ات التع���اون بي���ن الجانبي���ن ،وم���ا يتعلق
بتنفيذ الم�شاريع ف���ي فل�سطين ،و�ضرورة التن�سيق في
كافة المجاالت لتحقيق �أف�ضل النتائج التي ت�ساهم في
تح�سين حياة المواطنين وظروف معي�شتهم.
كما تط���رق الجانبان �إلى م�شاري���ع النفايات ال�صلبة،
وال�ص���رف ال�صحي ،وتنفي���ذ اال�ستراتيجي���ة الوطنية
للنفايات ال�صلب���ة في فل�سطين� ،إ�ضاف���ة �إلى م�شاريع
البنية التحتية ،ودع���م الم�شاريع االقت�صادية وخا�صة
في مناطق المحاجر.

كم���ا لفت غنيم �إلى �أن هناك م���ن يرى وجود مركزية
كبيرة في قط���اع الحكم المحل���ي ،والهيئات المحلية،
مما يحتم الو�صول �إلى نظام حكم محلي ر�شيد يتما�شى
م���ع الواقع الفل�سطيني �سيا�سي ًا و�إداري ًا وفني ًا،مبين ًا �أن
ق�ضية الالمركزية من الق�ضايا الأ�سا�سية التي ترتبط
بمن���اخ العمل داخ���ل الهيئة المحلية ،م�ؤك���د ًا في ذات
الوق���ت على �أن المرجعية هو قان���ون الهيئات المحلية
الذي ح���دد العالقة بين الطرفين ،وه���و الذي �أعطى
الوزارة مهم���ة الإ�ش���راف والرقاب���ة والم�صادقة على
موازن���ات تلك الهيئ���ات ،م�ؤك���د ًا �أنه وبق���در االلتزام
بالقواني���ن والأنظم���ة �سيكون هناك �سي���ر وتقدم نحو
الالمركزية .في حي���ن �أو�ضح غنيم ب�أن هناك العديد
م���ن الق�ضاي���ا الت���ي تتعام���ل معه���ا الهيئ���ات المحلية
لي�س���ت بحاج���ة �إل���ى م�صادقة ال���وزارة ،م�شي���ر ًا �إلى
وج���ود بع�ض المعوقات التي ت�ؤثر على �سير العمل وهي
بحاج���ة �إلى ترتي���ب وتنظيم حتى توف���ر العمل الأمثل
والخدم���ة الأف�ضل .وخالل هذا اللق���اء عر�ض ر�ؤ�ساء
الهيئات المحلية ال�سابقون تجاربهم حول الالمركزية
وعالقاتهم مع وزارة الحكم المحلي.

وور�ش��ة عم��ل بعن��وان مجال���س الخدمات
الم�شتركة «واقع و�آفاق»
وي�ش��ارك ف��ي ور�شة عمل ح��ول مركزية
والمركزي��ة العالق��ة بي��ن ال��وزارة
والهيئات المحلية
و أ�ك���د المهند����س م���ازن غني���م وكي���ل وزارة الحك���م
المحل���ي عل���ى �أهمي���ة مو�ض���وع مركزي���ة والمركزية
العالق���ة بين ال���وزارة والهيئ���ات المحلي���ة ،باعتباره
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لإيجاد مجال����س م�شتركة قادرة عل���ى القيام بمهامها
وتقدي���م خدماته���ا ،ولي����س مج���رد �أن تك���ون مجال�س
�صوري���ة و�شكلي���ة ،الفت��� ًا �إل���ى �أن���ه تم و�ض���ع مجموعة
م���ن التوجهات �سواء م���ن خالل دع���م الإدارة العامة
للمجال����س الم�شترك���ة في ال���وزارة �أو دع���م المجال�س
الم�شترك���ة ف���ي المحافظ���ات .و�ش���دد عل���ى �ض���رورة
التع���اون بين الهيئ���ات المحلية والمجال����س الم�شتركة
م���ن �أج���ل �إنج���اح ه���ذه المجال����س ،وتخفي���ف العبء
عن تل���ك الهيئات ك���ون المجال�س تق���وم بتقديم ذات
الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا الهيئات ،والخ���روج بت�صور
�أ�شمل و�أو�ضح باتجاه عملي���ة الدمج ،علم ًا �أن القناعة
ب���د�أت ل���دى المجال����س الم�شترك���ة لدم���ج الخدمات
الم�شترك���ة قب���ل الحديث عن دمج الهيئ���ات المحلية،
حي���ث �إن الوزارة تع���ول �آما ًال كبيرة عل���ى تلك الور�شة
لتالفي الإخفاقات و�أن هناك حاجة �إلى بذل جهد من
�أجل ا�ستراتيجية وا�ضحة لم�ساعدة الوزارة في تحديد
البو�صلة للتوجهات الالزمة لتفعيل المجال�س ودورها.

ً
كلم��ة خ�لال ور�ش��ة عم��ل
ويلق��ي
ت�شاوري��ة لتحدي��ث ا�ستراتيجي��ة
المجال�س الم�شتركة
�شمل���ت محافظ���ات �شمال ال�ضف���ة الغربي���ة (جنين،
ونابل����س ،وقلقيلي���ة ،وطولك���رم ،و�سلفي���ت) ،والت���ي
ج���اءت �ضمن برنام���ج تح�سين نظ���ام الحكم المحلي
ف���ي فل�سطي���ن المرحلة الثاني���ة والممول م���ن الوكالة
اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ،وبتن�سيق مع معهد
�أريج للأبحاث التطبيقية.
فق���د أ�ك���د غنيم خ�ل�ال كلمت���ه عل���ى �أهمي���ة تحديث
ا�ستراتيجي���ة عم���ل مجال����س الخدم���ات الم�شترك���ة،
و�أهمي���ة وج���ود تعديالت حقيقي���ة ت�ساهم ف���ي تعزيز
دوره���ا وتمكينها م���ن تقديم الخدمات ب�ش���كل �أف�ضل
للهيئات المحلية ،الفت ًا �إلى �أن هذه الور�شة ت�أتي بهدف
اال�ستم���اع للمالحظ���ات ،و�أخذ التو�صي���ات التي ال بد
من مناق�شتها والوقوف عليه���ا ،للخروج با�ستراتيجية
ق���ادرة على الإجاب���ة عن جميع الت�س���ا�ؤالت ،و�أن تكون
قابلة للتنفيذ ،مبين ًا �أن دور المجال�س الم�شتركة يكمن
ف���ي كونها عام ًال م�ساعد ًا للهيئات المحلية للعمل على
تقديم �أف�ضل الخدمات للمواطنين.

وف���ي ه���ذا الإط���ار أ�ك���د المهند����س غنيم عل���ى توجه
الوزارة لأن تك���ون مجال�س الخدم���ات الم�شتركة على
م�ست���وى المحافظ���ات �أكث���ر مما هي علي���ه الآن كونها
ال تق���وم بالخدمة المرجوة ،ويعود ذل���ك لعدم التزام
الهيئ���ات المحلي���ة الم�شترك���ة في تل���ك المجال�س بما وخل����ص الم�شارك���ون في الور�ش���ة بع���دة تو�صيات،
عليه���ا من ا�شت���راكات لهذه المجال�س ،كم���ا �أ�شار �إلى تمثل���ت ف���ي �ض���رورة توفي���ر الدع���م المال���ي له���ذه
�أن ه ��ذه الور�شة ت�أتي من �أجل و�ض ��ع النقاط الرئي�سة المجال�س حت���ى تتمكن م���ن �أداء مهامها على �أكمل

إنجازات

وجه ،و�ضرورة توحي���د مجال�س الخدمات الم�شتركة
بمختلف ت�سمياتها ووظائفها تحت م�سمى واحد تكون
فيها هذه المجال�س عب���ارة عن �إدارات متخ�ص�صة،
والرقاب���ة الفاعلة من قبل ال���وزارة عليها وتوجيهها،
والعم���ل على اختيار الهيئ���ات المحلية ب�شكل متوزان
من ناحية القوة والإمكانات والموارد المتوافرة حتى
توا�ص���ل هذه المجال�س عملها في ح���ال ان�سحاب �أي
من هذه الهيئات القوية ،وو�ضع �آليات و�شروط تحدد
ان�سحاب الهيئات المحلية م���ن المجال�س الم�شتركة
في ح���ال قررت ذل���ك� ،إ�ضاف���ة �إلى �ض���رورة تعديل
نظ���ام الهيئات المحلي���ة بما ي�ضمن حق���وق موظفي
المجال����س الم�شترك���ة ،وو�ضع �إط���ار تنظيمي وا�ضح
للعالقة مع الوزارة والهيئات المحلية.

ويرعى حفل توقيع مذكرة اتفاقية نقل
الخدمة لوحدتي المياه ال�صرف ال�صحي
في ريف �شرق وغرب بيت لحم
وكان وكيل وزارة الحك����م المحلي المهند�س مازن
غني����م ق����د رعى توقي����ع مذك����رة تفاهم ح����ول نقل
الخدمة لوحدتي المياه وال�صرف ال�صحي في ريف
غ����رب و�شرق بيت لحم ،بهدف �إن�شاء وحدتي مياه
و�صرف �صحي لمجل�س����ي خدمات الريف ال�شرقي
والغرب����ي لمحافظ����ة بيت لح����م المكونة م����ن �أربع
هيئات محلي����ة لكل مجل�س خدم����ات ،حيث يتكون
مجل�����س خدمات الريف الغربي م����ن (واد فوكين،
وحو�س����ان ،ونحالي����ن ،وبتي����ر) ومجل�����س خدمات
الري����ف ال�شرق����ي م����ن (العبيدي����ة ،ودار �ص��ل�اح،
وال�ش����واورة ،والخا�ص) ،وذل����ك بدعم من م�شروع
دعم البلدي����ات والهيئات المحلية الفل�سطينية من
مقاطعة تو�سكان����ا الإيطالية وبالتع����اون والتن�سيق
م����ع وزارة الحكم المحلي ،وت����م التوقيع على دمج
خدمة المياه في �أربع هيئات محلية في كل مجل�س
لت�شكيل وحدات المياه وال�صرف ال�صحي.

وخالل حف���ل التوقيع �شكر غنيم دول���ة �إيطالي ًا حكوم ًة من خ�ل�ال ما و�صفه بالفك���رة الإبداعي���ة المتمثلة في
و�شعب ًا واتح���اد الهيئات المحلية وال�شركاء من الهيئات المجال�س المحلية ال�شبابية.
المحلي���ة الإيطالي���ة عل���ى الدع���م المق���دم للهيئ���ات
المحلي���ة الفل�سطينية ،وقدم �شرح ًا ع���ن م�شكلة المياه وقال« :يجب التم�س���ك بهذه التجربة الناجحة ،خا�صة
ً
عام�ل�ا رئي�س ًا ف���ي توعية ال�شب���اب تجاه
ف���ي فل�سطين و�أثر االحت�ل�ال و�سيا�سته عل���ى م�صادرة و�أنه���ا ت�ش���كل
و�سرق���ة م�صادر مياه ال�شعب الفل�سطيني ،مما �أدى �إلى دورهم المجتمع���ي ،و�أن هذه المجال�س �أ�صبحت جزء ًا
انعدام الحقوق المائية وتقليل ح�صة الفرد الفل�سطيني من �سيا�سة الحك���م المحلي وال بد من ت�ضمينها �ضمن
بالمقارن���ة مع ح�صة الف���رد الإ�سرائيلي والتي ال تعادل خطط الوزارة اال�ستراتيجية للأعوام المقبلة».
( )6/1منه���ا ،وكذل���ك تح���دث ع���ن الإدارة ال�سليم���ة
والفاعل���ة للمياه والتي ت����ؤدي �إلى توفي���ر وزيادة ح�صة ويق��دم مداخل��ة خ�لال انعق��اد اللق��اء
الف���رد ،خا�صة و�أننا نعاني م���ن م�شكلة دائمة في ف�صل الثان��ي لمجل���س ال�سيا�س��ات القطاعي��ة
ال�صيف الأمر الذي ي�ؤدي بنا �إلى التفكير جدي ًا والعمل الخا�ص بالحكم المحلي
على توفير كميات الح���د الأدنى من المياه للمواطنين.
وخ�ل�ال اللق���اء الت�ش���اوري الثاني لمجل����س ال�سيا�سات
وتوفي���ر ع���دادات الدف���ع الم�سب���ق م���ن أ�ج���ل تح�سين
القطاعي���ة الخا�ص بالحكم المحلي ،والذي تم ت�شكيله
الجباية وتقليل الفاقد و�ضبط عملية �سرقة المياه.
بنا ًء على ق���رار مجل�س الوزراء للعام ( )2009المتعلق
ب���دوره �أ�ش���ار �ألي�سان���درو مار�سيل مدي���ر الم�شروع عن به���ذا ال�ش����أن ،والذي ج���اء لعر�ض مخرج���ات اللجان
الجان���ب الإيطالي �إل���ى �أنه تم تقدي���م الدعم للم�شروع الفرعي���ة التي تم ت�شكيله���ا والم�صادقة عليها من قبل
م���ن خ�ل�ال الآلي���ات والمع���دات ،و�أن النتائ���ج الحالية مجل����س ال�سيا�سات ،قدم وكيل الوزارة المهند�س مازن
مرتبط���ة بمراحل الم�شروع ال�سابقة والحالية ،حيث تم غني���م مداخلة بعن���وان الحكم المحل���ي والالمركزية،
اال�ستفادة من م�شروع دمج المياه في محافظة تو�سكانا �أكد خاللها على �أن متطلبات الالمركزية تتمحور حول
وتطبيقها على بع�ض الهيئات المحلية في فل�سطين .توفير البيئة القانونية ،م�شير ًا �إلى �أن الوزارة وبالت�شاور
والم�شاركة مع كافة الفاعلين في قطاع الحكم المحلي
وي�ش��ارك في توقيع ثمان��ي ع�شرة مذكرة تعم���ل عل���ى تعديل قان���ون الهيئات المحلي���ة رقم ()1
لع���ام ( ،)1997وكذل���ك تمكي���ن الهيئ���ات المحلي���ة
تفاهم لإن�شاء مجال�س محلية �شبابية
وتطوي���ر قدراته���ا ،والتطوي���ر الم�ؤ�س�سات���ي للهيئ���ات
و�شارك المهند�س غني���م في حفل نظمه منتدى �شارك المحلية وتمتي���ن الإطار الم�ؤ�س�ساتي له���ا ،كما تتطلب
ال�شباب���ي لتوقي���ع مذك���رات تفاه���م م���ع ثمان���ي ع�شرة الالمركزي���ة هيئ���ات محلي���ة ق���ادرة عل���ى اال�ستمرار
بلدي���ة لإن�ش���اء مجال����س محلي���ة �شبابية تعزي���ز ًا لدور والتطور ،والعمل على تو�سي���ع �صالحيات هذه الهيئات
ال�شب���اب الفل�سطيني في قطاع الحك���م المحلي ،وذلك فيما يتعلق بالتنمية واال�ستثمار.
�ضم���ن المرحلة الثالثة من م�ش���روع المجال�س المحلية
ال�شبابي���ة الذي ينف���ذه المنتدى بال�شراك���ة مع م�ؤ�س�سة وبي����ن غني����م �أن ال����وزارة �ستعم����ل عل����ى تعزي����ز التوج����ه
( )CHFالدولي���ة برنام���ج الحك���م المحل���ي والبني���ة نح����و الالمركزي����ة من خ��ل�ال �إعط����اء الح����د الأعلى من
التحتي���ة ،والمم���ول م���ن الوكال���ة الأمريكي���ة للتنمي���ة ال�صالحي����ات للهيئ����ات المحلي����ة الت����ي يتيحه����ا القانون
الدولي���ة ( ،)USAIDوتم التوقي���ع بح�ضور مدير عام الحالي ،وكذلك �إلغاء كافة القرارات المركزية والمطبقة
م�ؤ�س�سة ( )CHFالدولية لنا �أبو حجلة ،ومدير الوكالة فعلي���� ًا من الوزارة وال يتيحها القانون� ،إ�ضافة �إلى البحث
الأمريكي���ة للتنمي���ة الدولي���ة ماي���ك هارف���ي ،والمدير في �إمكانية التخلي عن بع�ض ال�صالحيات التي تتمتع بها
التنفي���ذي للمنتدى ب���در زماع���رة ،ور�ؤ�س���اء البلديات الوزارة و�إمكانية تفوي�ضها للهيئات المحلية.
وممثلي الم�ؤ�س�سات المحلية والدولية الر�سمية والأهلية
ويرع��ى حف��ل تخري��ج مجموع��ة م��ن
والمجال�س المحلية ال�شبابية المنتخبة.

الدورات في مجال التوجيه والرقابة

وخالل حفل التوقيع �ش���دد المهند�س غنيم على �أهمية
الم�شارك���ة المجتمعية وعلى �ض���رورة �أن تولي الهيئات وخالل حفل نظمته وزارة الحكم المحلي لتخريج دورات
المحلية �أهمي���ة كبرى الحتياجات ال�شباب ،م�ؤكد ًا على ف���ي مجال التوجيه والرقابة� ،سلم المهند�س مازن غنيم
�أهمي���ة ر�ؤية ال�شباب ف���ي كيفي���ة �إدارة الحكم المحلي ال�شه���ادات لخريجي هذه ال���دورات ،التي �شملت العديد
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إنجازات
عم���ل ال���وزارة ،والهيئ���ات المحلي���ة ،وقط���اع الحك���م
المحل���ي ب�ش���كل عام» ،و�أثن���ى على عم���ل المتقاعدين
الذي���ن قدموا جهود ًا جبارة ف���ي قطاع الحكم المحلي
وهم (يا�سر جرادات ،وعدن���ان جفال ،وعزت بدوان،
ورابح البرغوثي) ،وذلك بح�ضور الوكالء الم�ساعدين
والمدراء العامين وطاقم من الوزارة.

ويفتتح مع ال�سفيرة الألمانية مدر�سة في
قرية �شوفة بمحافظة طولكرم
من البرامج المحا�سبية الم�ستخدمة في الهيئات المحلية
وتطبيقاته���ا و�إعدادها و�آليات العم���ل عليها ،و�شارك في
هذه ال���دورات موظف���و الإدارة العامة للتوجي���ه والرقابة
في ال���وزارة ومديريات الحكم المحلي ف���ي المحافظات
ال�شمالية وعدد من موظفي الهيئات المحلية.
وف����ي كلمته الت����ي �ألقاها خ��ل�ال الحفل �أك����د غنيم على
�أهمي����ة مثل هذه ال����دورات في بناء ق����درات الموظفين،
وت�أهيل طواقم الوزارة ورفع كفاءتها للقيام بعملها على
�أكمل وج����ه ،وهذا ي�أت����ي ان�سجام ًا مع توجه����ات الوزارة
وا�ستراتيجياتها في رفع كفاءة موظفيها وبناء قدراتهم.

وافتت���ح وكي���ل وزارة الحك���م المحل���ي وال�سفي���رة
الألماني���ة بارب���ارا وولف ومدير ع���ام الإ�شراف في
وزارة التربي���ة والتعليم ثروت زي���د والقائم ب�أعمال
محافظ محافظة طولكرم جمال �سعيد ،والمهند�س
هاني كايد مدير ع���ام الم�شاريع ،و�أولري�ش نت�شكيه
مدير برنامج الحك���م المحلي في م�ؤ�س�سة ()GIZ
الألماني���ة مدر�سة �شوفة للبنات والت���ي تم تنفيذها
م���ن خ�ل�ال برنام���ج «فل�سطي���ن نح���و الم�ستقب���ل»
والمم���ول م���ن الحكوم���ة الألماني���ة عب���ر م�ؤ�س�س���ة
( )GIZالألماني���ة بكلف���ة (� )128ألف يورو ،مولت
الحكوم���ة الألمانية (� )118ألف يورو منها ،و�ساهم
المجتمع المحلي في �شوفة بمبلغ (� )10آالف يورو،
وه���ذا الم�ش���روع �شم���ل �إ�ضافة �ست غ���رف �صفية،
وتجهي���ز ال�ساح���ات الخارجية للمدر�س���ة ،علم ًا �أن
هذا البرنامج قد عم���ل في �أربع قرى وهي (�شوفة،
وبدو ،والعرقة ،وواد الفارعة).

و�أ�ضاف غني���م «�إننا من خالل التوجي���ه والرقابة على
الهيئ���ات المحلي���ة ،نعم���ل م���ن �أج���ل ت�صوي���ب العم���ل
وم�ساعدة البلديات على القيام ب�أعمالها بال�شكل الأمثل
والقانون���ي �إداري ًا ومالي ًا تحقيق��� ًا لل�شفافية والمحافظة
على المال العام وتوظيفه جيد ًا ،و�أي�ض ًا لوقاية الهيئات
المحلية من الوقوع في الخط�أ».
و�أكد المهند�س مازن غنيم خالل االحتفال ب�أن الدولة
الفل�سطيني���ة تعم���ل جاهدة من �أجل تقدي���م الم�شاريع
و�شك���ر غني���م م�ؤ�س�س���ة (هي���دوي) الت���ي �أ�شرفت على
للتجمع���ات الفل�سطيني���ة ،خا�ص���ة �أن ه���ذه الم�شاري���ع
عملي���ة التدري���ب والمدربين ،كما �شكر دي���وان الرقابة ه���ي البني���ة التحتي���ة له���ذه التجمع���ات ،وه���ي �أ�سا�س
المالي���ة والإدارية على م�شاركت���ه و�إ�شرافه على العملية التنمية� ،شاكر ًا الحكومة الألمانية على الدعم المقدم
ً
التدريبي���ة ،قائ�ل�ا «�إننا ن�أمل ف���ي �أن ينعك�س ذلك على للدول���ة والم�ؤ�س�س���ات الفل�سطينية ،وح ّي���ا غنيم �صمود
عمل المتدربين».
المواطني���ن في قراهم التي عان���ى �أهلها من االحتالل
والإغ�ل�اق والم�ستوطني���ن ،وت�أت���ي ه���ذه الم�شاري���ع
وي�شيد بجهود الموظفين المتقاعدين التعليمي���ة �ضمن �سيا�سة الدول���ة الفل�سطينية بمحاربة
وخ�ل�ال م�شاركت���ه ف���ي فعاليات حف���ل نظمت���ه الإدارة �سيا�سة الجهل التي يمار�سها االحتالل الإ�سرائيلي.
العامة للعالقات العام���ة والإعالم بالتعاون مع الإدارة
م���ن جانبها �أ�شارت وولف �إلى �أن الحكومة الألمانية
العام���ة لل�ش����ؤون الإداري���ة والمالي���ة ف���ي وزارة الحكم
م�ستم���رة في تقدي���م الدع���م للدول���ة الفل�سطينية،
المحل���ي لتكري���م الموظفين المتقاعدين م���ن الوزارة
وتحدي���د ًا ف���ي مج���ال البني���ة التحتية خا�ص���ة فيما
�أ�شاد غنيم بعمل ه�ؤالء المتقاعدين ،مبين ًا ال�صعوبات
ً يتعل���ق بقط���اع التعلي���م الذي ه���و �أ�سا�س���ي لإحداث
التي كان���ت تواجههم خالل فترة عمله���م ،م�شيرا �إلى
عملية التنمية ،حيث �إن هذا الم�شروع جاء لمدر�سة
�أنهم من م�ؤ�س�س���ي وزارة الحكم المحلي ،قائ ًال «نحن
الطالب���ات من �أج���ل رفع قدراته���ن وم�شاركتهن في
بحاج���ة لخبراتكم وجاهزين لأخ���ذ م�شوراتكم لتعزيز
كافة مناحي الحياة.
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وف���ي ذات ال�سياق قام المهند����س غنيم ومحافظ
طولك���رم والوف���د المراف���ق بزي���ارة بلدي���ة عتيل
للمبارك���ة لهم با�ستالم البلدي���ة ،واطالعهم على
عم���ل البلدية الجدي���د ،م�شيرين إ�ل���ى �أن الوزارة
�ستدع���م الهيئ���ات المحلي���ة المنتخب���ة لتق���دم
الخدم���ات النوعي���ة للمواطني���ن ،وا�ستمع���وا �إلى
رئي����س و�أع�ض���اء البلدي���ة ح���ول المعيق���ات الت���ي
تواجه عم���ل البلدي���ة ومنها الدمار ال���ذي ح�صل
نتيج���ة العا�صف���ة الجوية الأخي���رة ودور الحكومة
الفل�سطيني���ة ووزارة الحك���م المحل���ي ف���ي تقديم
الدعم والم�ساعدة للهيئات التي ت�ضررت.

وعدد ًا من الم�شاريع في محافظة نابل�س
هذا وافتتح المهند�س مازن غنيم عدد ًا من الم�شاريع
كل من (روجيب،
ت���م االنتهاء من تنفيذها في بل���دات ٍ
وبيت وزن ،ونابل�س ،والناقورة) بمحافظة نابل�س ،كما
التقى ر�ؤ�س���اء و�أع�ضاء الهيئ���ات المحلية فيها وناق�ش
معه���م مجموعة م���ن الق�ضايا التي تخ�صه���م ،م�ؤكد ًا
لهم �أن الوازرة تبذل ق�صارى جهدها في �سبيل تحقيق
التنمية والتطوير لهذه الهيئات على مختلف الأ�صعدة.
و أ�ب���رز غني���م �أهمية ه���ذه الم�شاريع ف���ي ت�سهيل حياة
المواطني���ن ،وتقديم �أف�ض���ل الخدمات له���م ،م�شير ًا
�إل���ى �أن ال���وزارة �ست�ستمر ف���ي تقديم ه���ذه الم�شاريع
لدى كاف���ة الهيئات المحلية ،انطالق ًا من ا�ستراتيجية
الوزارة في تمكين الهيئات المحلية وامتالكها قدرات
فاعلة واالرتقاء في عمله���ا لتقديم الخدمات الأف�ضل
للمواطني���ن ،و�أ�شاد بدور تلك الهيئ���ات التي �أ�صبحت
ق���ادرة على تنفي���ذ العديد من الم�شاري���ع ب�شكل ذاتي
ً
م�ستقب�ل�ا ،مبارك ًا لهم هذه
الأم���ر الذي يب�شر بالخير
الإنج���ازات ،و�شاكر ًا كل من �ساه���م في تقديم الدعم
والتمويل لإنجاز تلك الم�شاريع.
فف���ي مدينة نابل�س التقى غنيم رئي�س البلدية غ�سان
ال�شكع���ة ،حيث قام���ا بق�ص �شريط خ���زان مياه في

إنجازات
ي�ض���ع عبئ ًا كبي���ر ًا عل���ى كاه���ل البلدية الأم���ر الذي
يتطل���ب �إعطاء بلدية �أريح���ا خ�صو�صية لم�ساعدتها،
هذا وق���ام الوكيل غني���م والوفد المرافق ل���ه بزيارة
ع���دد م���ن المواق���ع �شمل���ت (المحط���ة ،ونبع���ة عين
ال�سلطان ،والخزانات).

ويتفق��د قريت��ي ب��اب ال�شم���س وب��اب
الكرامة

الجبل الجنوبي للمدينة ،مما ي�ساهم في حل م�شكلة
المي���اه في المنطقة وتم تنفي���ذ الم�شروع بتمويل من
�صندوق الأق�صى بقيمة تجاوزت (� )300ألف دوالر،
وفي روجيب افتتح م�شروع الطرق الداخلية الذي تم
تنفيذه بدعم من البن���ك الإ�سالمي من خالل وزارة
الحكم المحلي بقيمة (� )350ألف دوالر.
وف���ي بيت وزن تم افتتاح ملعب كرة قدم بعد �أن تم
ت�أهيل���ه بتمويل ذاتي من المجل����س و�أهالي البلدة،
كما تكرم �أحد المواطني���ن بتبرعه ب�سيارة ل�صالح
المجل����س ،وفي الناق���ورة تم افتت���اح م�شروع تعبيد
المدخ���ل الرئي����س للبل���دة الذي ت���م تنفي���ذه �أي�ض ًا
بتمويل ذاتي م���ن المجل�س والأهال���ي بقيمة مليون
�شيق���ل ،وت�أتي �أهمية ه���ذا المدخل كونه تم �إنجازه
بعد �أن كان مغلق ًا من قبل االحتالل لفترة طويلة.

جوالت ميدانية ومتابعة حثيثة
ه���ذا وق���ام وكي���ل وزارة الحك���م المحل���ي المهند����س
مازن غني���م بجولة ميدانية في محافظ���ة �أريحا� ،أكد
خاللها عل���ى �أهمية �أن تقوم الهيئ���ات المحلية بو�ضع
خطط ا�ستراتيجي���ة واقعية وتلبي االحتياجات ولي�ست
خطط��� ًا ذات طموح���ات كبيرة ج���د ًا وخيالي���ة ال تلبي
�أي احتياج���ات لتلك الهيئات ،ج���اء ذلك خالل جولة
ميدانية قام بها غنيم في بلدية �أريحا بمرافقة الوكيل
الم�ساعد ل�ش�ؤون الهيئ���ات المحلية عبد الكريم �سدر،
ومدير ع���ام الدائرة القانونية �إ�سالم �أبو زياد ،ومدير
ع���ام الم�شاري���ع هان���ي كاي���د ود.محم���د العلم���ي من
م�ؤ�س�سة ( )CHFالدولية ،ومدير عام مديرية �أريحا
المهند�س ماهر جابر وطاقم من المديرية والوزارة.

كم���ا تح���دث ع���ن �أهمي���ة مدين���ة �أريح���ا الأثري���ة
وال�سياحي���ة فهي معب���ر للدخول والخ���روج من و�إلى
فل�سطي���ن ،ومن المناطق الممي���زة ب�سكانها وجوها،
كم���ا �أو�ضح �أن الهدف من الزي���ارة هو الإطالع على
الخط���ة اال�ستراتيجي���ة للبلدي���ة للأع���وام (-2012
 ،)2016والوق���وف عل���ى االحتياجات الت���ي ب�إمكان
ال���وزارة �أن تقوم بالتعاون م���ع البلدية على تنفيذها،
�إ�ضافة �إل���ى الوقوف على الم�ش���اكل والمعيقات التي
تعتر�ض عم���ل البلدية ب�شكل خا����ص والمدينة ب�شكل
ع���ام ،حيث تعد الزيارة الأول���ى بعد ت�شكيل المجل�س
البلدي المنتخب الجديد ،م�ستعر�ض ًا الم�شاريع التي
تم تنفيذها في المدينة والم�شاريع التي قيد التنفيذ،
الفت ًا �إلى �أن مدينة �أريحا رغم هذه الم�شاريع �إ ّال �أنها
بحاجة �إلى المزيد من م�شاريع البنى التحتية.

وخ�ل�ال جولته �شمال غ���رب القد�س �أ�ش���ار غنيم �إلى
�أن الم�شاري���ع الت���ي تقدمها الوزارة ت�أت���ي من منطلق
م�س�ؤوليته���ا تجاه الهيئات المحلي���ة ،حيث قام بزيارة
الهيئ���ات المحلية الواقع���ة في �شمال غ���رب القد�س،
و�شملت الزيارة ك ًال من (ب���دو ،وبيت اك�سا ،وقلنديا،
وبي���ت حنين���ا ،والجي���ب ،وبي���ت �سوري���ك) ،به���دف
الإط�ل�اع على الم�ش���اكل والعقبات الت���ي تواجهها عن
كث���ب ،وكذل���ك تهنئ���ة المجال����س المنتخب���ة بفوزهم
ف���ي االنتخابات المحلية التي ج���رت م�ؤخر ًا كون هذه
الزيارة هي الأولى له بعد �إجراء تلك االنتخابات.
وا�سته���ل غني���م جولته بزي���ارة �إلى مق���ر المحافظة،
التق���ى خاللها نائب محاف���ظ القد�س عبد اهلل �صيام
وطاق ��م المحافظ ��ة ومدي ��ر االرتب ��اط المدن ��ي رائد
اللوزي ،وق���ادة الأجهزة الأمنية في المحافظة الذين
رافقوه في جولته �إلى كافة الهيئات المحلية التي تمت
زيارته���ا ،بالإ�ضاف���ة �إلى ر�ؤ�س���اء المجال����س المحلية
والقروية في المنطقة.

ورح���ب �صي���ام بالوكيل والوفد المرافق ل���ه ،حيث �أكد
على �أهمي���ة دور وزارة الحكم المحلي والمحافظة في
التن�سيق والت�شاور لدعم �صمود هذه الهيئات ،التي هي
وت���م خالل اللقاء في بلدي���ة �أريحا عر�ض الخطة
بحاجة ما�سة �إلى ت�ضافر الجه���ود الر�سمية وال�شعبية
اال�ستراتيجية للبلدية ،بهدف بحث مدى �إمكانية
من �أج���ل اال�ستمرار بعملها وتقدي���م �أف�ضل الخدمات
التع���اون والم�ساع���دة بالح�ص���ول عل���ى التموي���ل
المنا�س���ب وال�ل�ازم لتنفي���ذ تلك الخط���ة ،وذلك
من خ�ل�ال عر�ض الأولوي���ات به���ذا الخ�صو�ص،
كم���ا تم تقديم عر�ض ح���ول واقع وم�صادر المياه
ف���ي مدنية �أريح���ا� .إ�ضاف���ة �إلى تو�ضي���ح العديد
م���ن الأمور القانونية والإداري���ة بح�ضور عدد من
موظفي البلدي���ة والوقوف على بع�ض الإ�شكاليات
والرد على العديد من اال�ستف�سارات.
يذك���ر �أن مدين���ة �أريح���ا تع���د ذات معل���م تاريخ���ي
و�سياح���ي عريق ،ولهذا ف�إن عدد ال�سكان في المدينة
يختل���ف ويع���د �أكب���ر مما ه���و موث���ق ف���ي ال�سجالت
الر�سمي���ة نتيجة جوه���ا المميز �صيف ًا و�شت���ا ًء ،وهذا
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إنجازات
للمواطنين ،م�ؤك���د ًا �إ�صرار �سكان ه���ذه المنطقة على
البقاء وال�صمود في وجه االحتالل وم�ستوطنيه وجداره
رغم كل الت�ضييق الذي تتعر�ض له هذه الهيئات.
و�أك����د خالل جولت����ه عل����ى دور ال����وزارة بقوله «�إنه����ا تمثل
ال�سن����د وال�شري����ك الداع����م له����ذه الهيئ����ات ،و�أن ال����وزارة
ل����ن تدخر جهد ًا في �سبي����ل �إنجاح عم����ل وا�ستمرارية هذه
الهيئ����ات ،و�ستعمل عل����ى تقديم كافة الم�ساع����دات لإقامة
كاف����ة الم�شاريع الت����ي تحتاجها ،فه����ذه التجمعات ت�ستحق
كل الدعم الذي يقدم لها» ،مب����ارك ًا لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء هذه
الهيئات نجاحههم في العملية االنتخابية.
ول���م يغف���ل غني���م المقاوم���ة ال�شعبي���ة الت���ي كان
م���ن �أ�شكاله���ا الحديثة �إن�شاء قرى عل���ى الأرا�ضي
الفل�سطيني���ة المه���ددة بالم�ص���ادرة ف���ي منطق���ة
القد����س ،مث���ل (ب���اب ال�شم����س وب���اب الكرامة)،
م�شي���ر ًا إ�ل���ى �أن الوزارة وبنا ًء على ق���رار من وزير
الحك���م المحلي وا�ستناد ًا �إلى قرار مجل�س الوزراء
القا�ض���ي با�ستحداث قرية (ب���اب ال�شم�س) والتي
تع���د الهيئ���ة المحلي���ة رق���م ( )29ف���ي محافظ���ة
القد����س ،ف�إنه ت���م االنتهاء م���ن المخطط الهيكلي
له���ا ،الأمر ال���ذي �سي����ؤدي �إلى دعم ه���ذه القرية
الم�ستحدث���ة ،والت���ي ت�ش���كل تحدي��� ًا ف���ي وج���ه
اال�ستيطان الذي ي�سع���ى لال�ستيالء على الأرا�ضي
الفل�سطيني���ة ،وتع���زز هوي���ة المواط���ن المتم�سك
ب�أر�ضه .هذا وقد زار غني���م والوفد المرافق قرية
باب الكرامة المقامة على �أرا�ضي بيت اك�سا والتي
دمرها االحتالل بحجة عدم قانونيتها.
وتطرق �إلى دور الم���ر�أة الفل�سطينية وم�شاركتها في
بناء م�ؤ�س�س���ات ال�سلطة ،وم�س�ؤولية مجال�س الهيئات
المحلي���ة ف���ي توفي���ر حق���وق واحتياج���ات الفئ���ات
المهم�ش���ة وتحدي���د ًا الأ�شخا����ص ذوي االحتياج���ات
الخا�صة ،مطالب��� ًا �إياها العمل على تحقيق المواءمة
البيئي���ة الت���ي ت�ساهم ف���ي التخفيف عنه���م وت�سهيل
حركتهم دون �أي عائق.
واختت����م غنيم جولت����ه بزيارة مجل�س ق����روي بيت
�سوري����ك ،حيث تفقد ع����دد ًا م����ن الم�شاريع فيها،
والتق����ى رئي�س و�أع�ضاء المجل�����س و�أهالي القرية،
وا�ستمع لكافة احتياجاتهم ،م�شير ًا �إلى الم�شاريع
الت����ي يت����م تنفيذه����ا والت����ي �ستُنف����ذ خ��ل�ال العام
الحال����ي في كافة المناطق التي زارها ،والتي ت�أتي
انطالق ًا م����ن م�س�ؤولية الوزارة تج����اه كافة القرى
والبلدات الفل�سطينية.
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جول��ة تفقدي��ة لمخي��م �شعف��اط وق��رى واطل��ع على احتياج��ات الهيئ��ات المحلية
�شرق محافظة رام اهلل والبيرة
�أخرى في محافظة القد�س
وق����ام المهند�����س غني����م عل����ى ر�أ�س وف����د من ال����وزارة
ومديري����ة حكم محلي محافظة رام اهلل والبيرة بزيارة
عدد من الهيئ����ات المحلية �شرق المحافظة �شملت ك ًال
من (�سلواد ،والطيبة ،ودير جرير ،وعين يبرود) ،اطلع
خاللها على احتياجات هذه الهيئات و�سير العمل فيها.

فخ�ل�ال جولت ��ه ف ��ي مخي ��م �شعف ��اط وبل ��دات عناتا،
والزعي���م ،والعيزري���ة في محافظ���ة القد�س اطلع على
هم ��وم المواطنين واحتياجاته ��م ،ففي مخيم �شعفاط
زار المركز الن�سوي ،ومركز ت�أهيل المعاقين ،واللجنة
ال�شعبية للمخيم ،ومركز ال�شباب ،ونادي الطفل ،وقام
بجولة ميدانية داخل المخيم �شملت ِّ
حي الأوقاف قرب والتقى غنيم والوفد المراف���ق رئي�س مجل�س قروي عين
�شحادة.
الجدار ،ومنطقة ر�أ�س خمي�س ور�أ�س
يب���رود عزمي �شعيب و�أع�ض���اء المجل�س ،وفي دير جرير
التقى رئي�س المجل�س عماد علوي و�أع�ضاء المجل�س ،وفي
وخ�ل�ال جولته التقى ع�ضو مجل����س الت�شريعي جهاد
بلدة الطيبة التقى رئي����س البلدية نديم بركات و�أع�ضاء
�أبو زنيد وممثل���ي الم�ؤ�س�سات والهيئات في المخيم،
المجل����س ،كما التق���ى رئي�س بلدية �سل���واد عبد الرحمن
وا�ستم���ع منه���م �إل���ى �ش���رح مف�ص���ل ح���ول هم���وم
�صال���ح و�أع�ضاء المجل����س البلدي وجمع ًا م���ن الأهالي،
واحتياج���ات المواطنين والأو�ض���اع المعي�شية ،وكان
وخ�ل�ال هذه اللقاءات تم �إطالع���ه على �سير العمل فيها
�أبرزه���ا الو�ضع ال�صحي ،وتراك���م النفايات ،وتعبيد واحتياجاتها والعقبات الت���ي تواجهها .وافتتح غنيم في
ً
الطرق ،و�ش���ح المياه ،م�ؤك���دا على �ض���رورة درا�سة بل���دة �سلواد مجموعة من الم�شاري���ع منها ت�أهيل وتعبيد
ً
هذه االحتياج���ات ،مطالبا �إياهم بتحديد الأولويات �ساحة المدر�سة الثانوية وعدد من ال�شوارع الداخلية.
ك���ي يت�سن���ى لل���وزارة العمل عل���ى توفيره���ا� ،ضمن
الإمكانات المتاحة ،م�شيد ًا ب�صمودهم على �أر�ضهم وترك���زت معظ���م االحتياج���ات ح���ول الم�شاري���ع التي
تحتاجها و�أبرزها (ت�أهيل وتعبيد طرق ،والمخططات
في مواجهة مخططات االحتالل.
الهيكلي���ة ،وحدائ���ق عام���ة وتو�سيع �شب���كات الكهرباء
والتق���ى خاللها ر�ؤ�ساء و�أع�ض���اء المجال�س المحلية والمياه ،وبناء مدار�س و�إ�ضافة غرف �صفية).
في ه���ذه البل���دات ،الذين قاموا بدوره���م ب�إطالعه
و أ�ك���د غنيم لر�ؤ�س���اء المجال����س حر�ص ال���وزارة على
عل���ى �أو�ض���اع المجال����س و�سي���ر العمل فيه���ا كونها
متابعة ه���ذه الق�ضاي���ا ،والعمل على تحقي���ق ما �أمكن
الزي���ارة الأول���ى بع���د �إج���راء االنتخاب���ات المحلية منه���ا عب���ر الم�شاري���ع الممول���ة م���ن المانحي���ن ،كما
الأخي���رة ،وا�ستمع منهم لأه���م االحتياجات ،وناق�ش طال���ب ر�ؤ�ساء المجال����س بتحدي���د �أولوياتهم من هذه
ً
معه���م عددا من الم�شاريع الت���ي تهمهم ،ومعاناتهم االحتياج���ات لأخذها بعي���ن االعتبار ،م�شي���ر ًا �إلى �أن
ج���راء جدار ال�ض���م والف�ص���ل العن�ص���ري والتو�سع المواط���ن هو ه���دف ال���وزارة والهيئ���ات المحلية فهو
اال�ستيطان���ي في منطقة القد�س ،موجه ًا التحية لهم ي�ستح���ق خدمات جي���دة ُتقدمها ،م�ش���دد ًا على �أهمية
ول�صمودهم في وجه هذه الهجمة ،م�ؤكد ًا على دعم ال�شراكة والتعاون بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق
الوازرة الدائم والم�ستمر لهم.
الأهداف والغايات المرجوة.

إنجازات

للفترة من ( 18ت�شرين ثان � 18 -شباط )2013
�أو ً
ال :توقي��ع �إتفاقية بي��ن وزارة الحكم
المحلي والجانب الياباني بقيمة ()800
مليون ين لتطوير قطاع النفايات ال�صلبة
في فل�سطي��ن ،وت�شم��ل االتفاقية ثالثة
بنود:
•توريد مع���دات خا�ص���ة للنفاي���ات ال�صلبة،
ت�شم���ل�( :ضاغط���ات نفاي���ات ،وحاوي���ات،
و�آليات ثقيلة) للمجال�س المحلية في خم�س
محافظ���ات ه���ي( :طولك���رم ،و�سلفي���ت،
والخليل ،و�أريحا ،وجنين).
•العم���ل عل���ى تو�سعة مك���ب �أريح���ا للنفايات
ال�صلب���ة ،وبن���اء ق�س���م لف�ص���ل النفاي���ات
ومحطة ترحيل.
•تطوي���ر الق���درات الم�ؤ�س�سي���ة فيم���ا يخ�ص
التوعية المجتمعي���ة والتعليم البيئي وف�صل
النفايات وتدويرها.
ثاني�� ًا :تابع��ت ال��وزارة االنتخاب��ات
المحلية التكميلية
والت���ي ج���رت ي���وم ال�سب���ت المواف���ق
( ،)2012/12/22ف���ي الهيئ���ات المحلية التي
�شملها قرار مجل�س الوزراء وعددها ( )47هيئة
محلية.
ثالث ًا :وف��ي مجال التنظي��م والتخطيط
العمراني:
•تر�سي���ة عط���اء و�إنجاز المرحل���ة الأولى من
عم���ل مخططات هيكلية لتجمع���ات �سكانية
ف���ي مناط���ق (ج) بتموي���ل م���ن التع���اون
البلجيكي.
•االنته���اء م���ن مرحل���ة الدرا�س���ات والتقييم

ابراهيم الفتياين

الإقليم���ي الخا�ص���ة ب�إعـ���داد المخط���ط
الهيكلي لمدين���ة �أريحا ،والإنج���از النهائي
للمخططات الهيكلية لمدينة نابل�س ولقرية
/ا�س���كاكا ف���ي �سلفي���ت وو�ضعه���ا مو�ض���ع
التنفي���ذ ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى الم�صادق���ة على
المخطط���ات الهيكلي���ة ل���كل من بي���ت عور • إ�ج���راء التعدي�ل�ات و�إقراراها م���ن مجل�س
التنظي���م الأعلى على «نظ���ام �أحكام الأبنية
التحت���ا وعين عري���ك  /رام اهلل مع تعديلها
خارج ح���دود المخطط���ات الهيكلية» ورفعه
ح�سب تو�صيات اللجان المحلية والإقليمية،
�إلى مجل�س الوزراء للم�صادقة.
وكذل���ك تر�سي���ة العط���اء والب���دء بمراح���ل
التنفي���ذ لعم���ل �إع���داد مخطط���ات هيكلية •ت���م االنته���اء م���ن تطوي���ر وتحدي���ث وحدة
لكل م���ن (اليامون ،وبيرزي���ت ،وبيت جاال،
( )GISف���ي الإدارة العام���ة للتنظي���م
والرام ،وعقرب���ا) ،بتمويل م���ن م�ؤ�س�سة الـ
والتخطي���ط العمران���ي ،وذل���ك عب���ر �إنجاز
( )CHFالدولية.
قاع���دة البيانات الخا�ص���ة ب�أعمال التنظيم
ورب���ط مديري���ات الحك���م المحل���ي ب�شبك���ة
•تحدي���د قائم���ة تجمعات عدده���ا ( )18في
(.)INTRANET
مناطق (ج) لطرح عطاء جديد بتمويل من
القن�صيلية الفرن�سية وتنفيذ م�ؤ�س�سة الأمم • إ�ج���راء التعدي�ل�ات المقترحة ال���واردة من
مديري���ات الحكم المحلي ف���ي المحافظات
المتح���ده للم�ستوطن���ات الب�شري���ة (UN-
.)Habitat
عل���ى المخط���ط الوطن���ي لحماي���ة الموارد
الطبيع���ة والمواقع الأثرية ورف���ع التو�صيات
•ط���رح وتر�سي���ة عط���اءات ال�ستكمـ���ال الخطط
بالخ�صو����ص لمجل����س ال���وزراء بالتعاون مع
التنموي���ة اال�ستراتيجي���ة في الهيئ���ات المحلية
وزارة التخطيط.
ع���دد ( )68وتحدي���ث الخط���ط المنجزة عدد
( ،)66به���دف �إنج���از هذه الخطط ل���ـِ (• )134عق���د جل�ستي���ن للجنة تخ�صي����ص الأرا�ضي
بلدي���ة م���ع نهاية �شه���ر حزي���ران المقبل ،حيث
الحكومية ،تم فيها مناق�شة ( )34م�شروع ًا
يتم تنفيذ هذا العمل عن طريق �صندوق تطوير
وعر�ض التو�صيات على مجل�س الوزراء.
و�إقرا�ض البلديات.
•عقد ثالث جل�سات لمجل�س التنظيم الأعلى،
•مراجع���ة وتدقي���ق وتعدي���ل «دلي���ل التخطي���ط
نوق����ش فيه���ا ( )75ملف��� ًا تتعل���ق بق�ضاي���ا
العمراني».
المخططات والتراخي�ص واتخاذ القرارات
ب�ش�أنها.
•مراجع���ة وتدقي���ق وتعدي���ل «دلي���ل التخطي���ط
التنم���وي اال�سترايتج���ي» وكتي���ب «الأدوات رابع ًا :في المجالين الإداري والمالي:
الم�ساع ��دة» وا�ستنب ��اط «دلي ��ل لعم ��ل الخطط
•متابع���ة جدول ت�شكيالت الوظائف مع ديوان
التنموية في التجمعات ال�صغيرة».
الموظفين العام.
•�إعداد دليل «�إن�شاء وت�شغيل مراكز خدمات
•العمل على تقييم الأداء للعام (.)2012
الجمهور».
مدير عام وحدة جمل�س الوزراء
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إنجازات
• إ�ع���داد م�س���ودة مدون���ة �سل���وك موظف���ي
الهيئ���ات المحلي���ة والج���اري العم���ل عل���ى
�إقراره���ا مع ر�ؤ�س���اء البلدي���ات والمجال�س
القروية.

•متابعة �ش����ؤون الموظفين (�إنهاء خدمة بلوغ
�سن التقاعد ،واالنتداب،والنقل ،والعقود).
•ا�ستالم مع���دات �إلكترونية م���ن م�ؤ�س�سة �أل
( )GIZالألمانية.
•متابعة الإيرادات الواردة ،حيث بلغت خالل �سابع ًا :في مجال الموازنات:
هذه الفترة ( )106.133دينار ًا.
•الم�صادقة على موازنات المجال�س المحلية
•�صرف مبلغ ( )6.5مليون دوالر للمتعهدين.
والبلدي���ة والقروي���ة ف���ي ال�ضف���ة الغربي���ة
وقطاع غزة.
•�ص���رف ملح���ق الموازن���ة الت�شغيلي���ة للع���ام
( )2012والبالغ قيمته (� )110000شيقل• ،ا�ست�ل�ام وتقيي���م للميزاني���ات والح�سابات
و( )80200دوالر ،و( )65000دينار.
الختامية للهيئات المحلية.
•�ص���رف الأث���ر المال���ي لبلدي���ة يط���ا •الت�صديـ���ق عل���ى طلب���ات التعدي���ل عل���ى
ً
�شيق�ل�ا ع���ن الأ�شه���ر
()1.025.499
الموازنات.
(.)2012/1 -2011/12
ثامن�� ًا :ف��ي مج��ال العالق��ات العام��ة
•رب���ط موظفي ال���وزارة على �شبك���ة الوزارة،
وتجهي���ز �سيرف���ر حماية لالنترن���ت ،وربط والإعالم:
�شبك���ة ال���وزارة والمديري���ات م���ع ال�شبك���ة •�إ�ص���دار التقوي���م ال�سن���وي وتوزيع���ه عل���ى
الوزارة ومديرياتها.
الحكومية عن طري���ق الحا�سوب الحكومي،
وتجهي���ز احتياج���ات مديري���ات الحك���م •�إ�ص���دار الع���دد رق���م ( )14لمجل���ة الحكم
المحلي م���ن الأجه���زة الإلكترونية وتجهيز
المحلي وتوزيعه.
موا�صفاتها ومتابعة العطاء.
•�إ�ص���دار التقري���ر ال�سن���وي ع���ن �إنج���ازات
الوزارة للعام (.)2011
خام�س ًا :متابع��ة �أعمال مديريات الحكم
المحل��ي م��ن خ�لال عق��د ور�ش��ات عم��ل •�إنج���از الم�سودة الأولي���ة لدرا�سة (ال�صورة
الذهني���ة ل���وزارة الحك���م المحل���ي عن���د
واجتماع��ات دوري��ة لنقا�ش �سي��ر العمل
المواطنين).
ح�س��ب خط��ط المديري��ات ،وتقدي��م ما
•ا�ص���دار برو�ش���ور خا����ص بزي���ارة الماني���ا
يل��زم م��ن اقتراح��ات لتح�سي��ن الأداء،
لفائ���زي جائ���زة ال�صحفي �صدي���ق الحكم
وكذل��ك متابع��ة مل��ف الجباي��ة (المياه
المحلي عن عام (.)2011
والكهرب��اء) للهيئ��ات المحلي��ة بالتعاون •تنظي���م مهرج���ان مرك���زي بتاري���خ
مع مديريات الحكم المحلي.
( )2013/2/11لتوزي���ع الجوائ���ز عل���ى
الفائزين بجائ���زة ال�صحفي �صديق الحكم
�ساد�س ًا :في مجال التوجيه والرقابة:
المحلي في عامها الثاني على التوالي.
•عقد ور�ش توجيهية في محافظات (القد�س،
وطولك���رم ،و�سلفيت ،وبيت لح���م) لر�ؤ�ساء •الم�شاركة مع الم�ؤ�س�سات الأخرى في �أعمال
كل م���ن( :المجل����س الأعل���ى للإعاق���ات،
و�أع�ض���اء الهيئ���ات المحلي���ة المنتخبي���ن،
اللجن���ة الوطنية لبطاق���ة المع���اق ،اللجنة
به���دف توجيههم بواجباته���م وم�س�ؤولياتهم
الإقليمي���ة لبرنام���ج الت�أهي���ل المجتمعي /
و�صالحياتهم.
 ،CBRلجنة تعداد ال�سكان والم�ساكن).
•عق���د اجتم���اع عم���ل م���ع مديري���ات الحكم
ً
الحل���ي (جني���ن ،وطولك���رم ،وقلقيلي���ة ،تا�سعا :في مجال ال�ش�ؤون القانونية:
وطوبا����س) ،به���دف متابعة تنفي���ذ الخطة •متابع���ة �أعم���ال �أمانة �سر مجل����س التنظيم
التنفيذية للتوجيه والرقابة.
الأعل���ى من حيث الملف���ات المعرو�ضة على
المجل�س ودرا�ستها م���ن النواحي القانونية
•عقد ور�شة عمل حول الم�ساءلة المجتمعية،
والم�شاركة ف���ي اللجان الفرعي���ة المنبثقة
به���دف تعزي���ز النزاهة وال�شفافي���ة وتعزيز
عن المجل�س.
الم�ساءلة المجتمعية.
•متابع���ة ق���رارات مجل����س ال���وزراء الخا�صة •متابع���ة كاف���ة الإج���راءات القانوني���ة �أمام
المحاكم والتن�سي���ق مع النيابة العامة حول
بم�شاريع الكهرباء لدى الهيئات المحلية.
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جميع الق�ضايا المرفوعة على الوزارة.
•درا�سة عدد من م�شاريع الأنظمة والقوانين
المحالة من مجل�س الوزراء.
عا�شراً :في مجال المجال�س الم�شتركة:
•متابع���ة م�ش���روع المنح���ة الياباني���ة لإدارة
النفاي���ات ال�صلب���ة :والت���ي تت�ضم���ن �شراء
(� )38سي���ارة نفايات وبن���اء محطة ترحيل
وتو�سع���ة مك���ب نفاي���ات �أريح���ا ،حي���ث تم
االنتهاء من الخطة التنفيذية.
•م�شروع ا�ستراتيجية المجال�س الم�شتركة مع
جاي���كا :تم �إنجاز الج���زء الأول من م�شروع
تحديث ا�ستراتيجي���ة المجال�س الم�شتركة،
بناء قاعدة بيان���ات عملية لت�سهيل المتابعة
وت�شم���ل �إمكاني���ة عم���ل تقاري���ر مالية حول
الأداء ،كم���ا ت���م ط���رح عط���اء المرحل���ة
الثاني���ة وتر�سيته لبدء العمل في بداية �شهر
(.)2013/5
•الم�ش���روع البلجيكي :متابع���ة عملية الدمج
ف���ي مناط���ق الدم���ج الخا�ضع���ة للم�ش���روع
(تجم���ع بي���ت لقي���ا ف���ي محافظ���ة رام اهلل
والبي���رة ،وتجمع الكرمل في جنوب الخليل،
وتجم���ع بيت���ا في محافظ���ة نابل����س ،وتجمع
منطق���ة جن���وب بي���ت لح���م) ،وا�ستكم���ال
ال�شوارع الرابطة.
•جائزة فل�سطي���ن للهيئة المحلي���ة الأف�ضل:
�شمل���ت حمل���ة �إعالمي���ة للتوعي���ة بالنظافة
وتجمي���ل الهيئات المحلية وت���م منح جوائز
للبلدي���ات والهيئ���ات المحلي���ة الت���ي ت���م
اختياره���ا من قبل لجنة وطنية �شكلت لهذه
الغاية ،وذلك بالتعاون مع العالقات العامة
والإعالم.
الح��ادي ع�ش��ر :ف��ي مج��ال البني��ة
التحتية :فقد تم �إنجاز الآتية:
•م�شاري���ع ممول���ة م���ن ال�سلط���ة الوطني���ة
الفل�سطينية /وزارة المالية:
�1.1إع���داد وثائ���ق ( )8م�شاري���ع بقمي���ة
�إجمالي���ة ( )2.147.000دوالر وطرح
عطاءاتها.
2.2ج���اري العمل على تنفي���ذ ( )7م�شاريع
بقيمة اجمالية ( )1.944.000دوالر.
•برنامج تطوير القرى والأحياء الفل�سطينية
:VNDP
البرنام���ج يحتوي عل���ى عدة مراح���ل ،علم ًا �أنه
ت���م ال�صرف في هذه المرحلة ()3.500.000

إنجازات
دوالر ،وحال هذه الم�شاريع كالآتي:
1.1ع���دد الم�شاري���ع الم�ستلم���ة)48( :
م�شروع ًا.
2.2ع���دد الم�شاري���ع قي���د التنفي���ذ)29( :
م�شروع ًا.
3.3عدد الم�شاريع المقرة )14( :م�شروع ًا.
•ال�صناديق العربية  /البنك الإ�سالمي:
�1.1إنجاز ( )6م�شاريع بقيمة ()925.000
دوالر.
2.2جاري العم���ل ب ( )12م�شروع ًا بقيمة
( )2.880.000دوالر.
•�صندوق �أبو ظبي للتنمية:
1.1ا�ست�ل�ام ( )3م�شاريع بقيم���ة �إجمالية
( )1.500.000دوالر.

الحكومـة الفل�سطينية.
•متابعة تنفيذ القرارات والر�سائل ال�صادرة
عن مجل�س الوزراء.
•متابع���ة ت�سمي���ة ممثلين عن ال���وزارة للجان
ال�صادرة عن مجل�س الوزراء.
•الم�شاركة في �إعداد التقرير ال�سنوي لوزارة
الحكم المحلي.
•وفيم���ا يلي �أه���م الق���رارات ال�ص���ادرة عن
مجل����س ال���وزراء فيما يتعلق بقط���اع الحكم
المحلي:
1.1ب�ش�أن الم�صادق���ة على مذكرة التفاهم
بي���ن ال�سلط���ة الوطني���ة الفل�سطيني���ة
وجمهورية جن���وب افريقيا في مجاالت
قطاع الحكم المحلي وتطوير البلديات.
2.2ب�ش�أن االنتخابات التكميلية في مجال�س
الهيئات المحلية.
3.3ب�ش����أن �إحداث هيئة محلي���ة با�سم قرية
باب ال�شم�س في محافظة القد�س.
•متابعة ن�شر الإعالنات الخا�صة بوزارة الحكم
المحلي في الجريدة الر�سمية «الوقائع»

الثان��ي ع�ش��ر :وفي مج��ال وح��دة النوع
االجتماعي:
•م�صادقة مجل�س ال���وزراء على ا�ستراتيجية
النفاي���ات ال�صلب���ة م���ن منظ���ور الن���وع
االجتماعي.
•عق���د ع���دة ور�شات عم���ل للو�ص���ول لقراءة الخام�س ع�شر :وفي مجال ال�شكاوى:
الخط���ة اال�ستراتيجي���ة م���ن منظ���ور النوع •اطالق الحملة الإعالمي���ة لوحدة ال�شكاوى
االجتماعي.
بالحك���م المحل���ي ،وت�شم���ل الحمل���ة عل���ى
•متابع���ة �أعم���ال ملتق���ى الن���وع االجتماع���ي
(برو�شورات ،ومطويات) تو�ضح �آلية تقديم
والتح�ضي���ر الط�ل�اق خط���ة عم���ل وخط���ة
ال�شكاوى من قبل المواطنين.
�إعالمية جديدة للملتقى.
•ا�ست�ل�ام (� )22شك���وى ومتابعته���ا ح�س���ب
•اللق���اء المركزي الت�ش���اوري الأول لع�ضوات
الأ�صول.
مجال�س الهيئات المحلية المنتخبات.
•زي���ارات ميداني���ة ل���كل م���ن (رام اهلل،
والقد�س ،و�أريحا ،و�سلفيت).
الثالث ع�شر :وحدة ال�سيا�سات:
•عقد م�ؤتمر ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات .ال�ساد���س ع�ش��ر :عق��د اللق��اء الأول
•�إنجاز دليل تطوير �سيا�سات الحكم المحلي لمجل���س ال�سيا�س��ات القطاعي��ة الخا�ص
في فل�سطين.
بالحكم المحلي:
•�إنجازم�سودة �أولى لورقة �سيا�سات الدمج.
افتت���ح وزي���ر الحكم المحل���ي ال�ساب���ق د .خالد
•تطوي���ر م�ؤ�ش���رات قيا�س لعم���ل المديريات فهد القوا�سمي اللق���اء الأول لمجل�س ال�سيا�سات
لت�سهيل المتابعة.
القطاعي���ة الخا�ص بالحك���م المحلي ،والذي تم
•عمل ور����ش تخ�ص الالمركزية للو�صول �إلى
ت�شكيل���ه بنا ًء على قرار مجل����س الوزراء المتعلق
توجهات الوزارة بهذا الخ�صو�ص.
به���ذا ال�ش����أن ،وذل���ك بح�ض���ور وكي���ل ال���وزارة
الرابع ع�شر :وفــي مجــال وحــدة �ش�ؤون المهند�س مازن غنيم ،والدكتور عزمي ال�شعيبي
مجل�س الوزراء :فقد تم الآتي:
ممث ًال ع���ن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،والوكيل
•متابعة �إدراج ( )9بن���ود على جدول �أعمال الم�ساعد ل�ش�ؤون الهيئ���ات المحلية عبد الكريم
جل�سات مجل�س الوزراء.
�سدر و�شخ�صي���ات اعتبارية ووطنية من مختلف
•�إعداد التقرير الربعي الثاني والثالث لعمـل الم�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية.

وخرج المجل�س بعدة تو�صيات منها:
•توحيد الجهد الفل�سطيني في مجال الحكم
المحلي،
•رب���ط مه���ام ه���ذا المجل����س ف���ي الخط���ط
الوطنية للإ�صالح،
•ت�شكي���ل العدي���د م���ن اللج���ان الخا�ص���ة
للمتابع���ة ،وهي(:لجن���ة الع�ضوي���ة ،ولجن���ة
ج�سر اله���وة بين الحكم المحل���ي والهيئات
المحلي���ة ،واللجن���ة القانوني���ة ،ولجن���ة
الم�شاركة المجتمعية ،ولجنة ال�سيا�سات).
ال�ساب��ع ع�شر :ن�شاط��ات الفريق الوطني
لإدارة النفايات ال�صلبة:
عق ـ���د الفري ـ���ق الوطن ـ���ي لإدارة النفاي ـ���ات
ال�صلب ـ���ة اجتماعـ���ه �أل ( ،)13وتـم���ت خالل���ه
مناق�شـة الأمور الآتية:
•مناق�ش���ة و�ض���ع منطقة �ش���رق القد�س فيما
يتعلق ب�إقامة محط���ة الترحيل والإ�شكاليات
التي تواجه هذا المو�ضوع.
•متابعة تنفيذ الخطة اال�ستراتيجية الوطنية
لإدارة النفايات ال�صلبة.
•مناق�شة المنحة المقدمة من البنك الدولي
لتغطي���ة ج���زء م���ن نفق���ات التخل����ص من
النفايات في جنوب ال�ضفة الغربية.
•تبن���ي م�ش���روع نظ���ام للتعرف���ة وتح�صي���ل
الر�س���وم ف���ي �إدارة النفاي���ات ال�صلب���ة
والمق���دم م���ن المجل����س الأعل���ى للنفايات
ال�صلبة في محافظتي الخليل وبيت لحم.
•التط���رق �إل���ى إ�ق���رار ا�ستراتيجي���ة الن���وع
االجتماع���ي ف���ي المج���ال البيئ���ي والتي تم
�إقرارها من مجل�س الوزراء.
•متابع���ة الم�شاري���ع المنف���ذة م���ن م�ؤ�س�س���ة
( )GIZالألماني���ة ،والت���ي ت أ�ت���ي �ضم���ن
اال�ستراتيجية الوطنية للنفايات ال�صلبة.
•عر�ض ما تم �إنجازه في م�شروع «و�ضع خطة
للتعام���ل م���ع النفاي���ات الخط���رة» وم�شروع
« إ�ع���داد ون�ش���ر الئح���ة بقائم���ة وت�صنيفات
النفايات الخطرة».
•عر�ض م���ا ت���م �إنجازه ف���ي م�ش���روع �إعداد
المعايي���ر والتوجه���ات العام���ة والإجراءات
لإغ�ل�اق �أو إ�ع���ادة ت�أهي���ل مواق���ع المكبات
الع�شوائية من قبل وزارة ال�صحة.
•رف���ع نظ���ام �إدارة النفاي���ات �إل���ى مجل����س
الوزراء للم�صادقة.
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توجهات وعالقات

لق���د �ساوى قان���ون الهيئات المحلية بين جميع الهيئات في نطاق جغراف���ي و�إداري معين ،وتعتبر الهيئة
المحلي���ة �شخ�صية اعتباري���ة ذات ا�ستقالل مالي تتجدد وظائفها و�سلطاته���ا بمقت�ضى �أحكام القانون،
وا�ستن���اد ًا لذل���ك ف�إن وظائف و�صالحيات و�سلط���ات مجل�س الهيئة المحلية واح���دة ،ويعتمد القيام بها
وتنفيذه���ا على مقدرة الهيئة عل���ى �إنجاز ذلك من حيث المبد�أ ،وقبل الخو����ض بكفاءة وفاعلية وجودة
الخدم���ة التي تقدمها الهيئة المحلية ف�إن ال�س�ؤال الملح؛ هل يرى �صاحب القرار في الحكومة المركزية
تق�ص���د م���ن وراء هذه الم�س���اواة العدالة في التعامل م���ع كافة الهيئ���ات المحلية على قدم
�أن الم�ش���رع ّ
و�ساق؟! �أم �أن الم�شرع في حينها ا�ستند �إلى تجارب الآخرين من �أ�شقاء و�أ�صدقاء ،ولم يكن على معرفة
ودراية بواقع المجال�س البلدية والقروية ما قبل �إ�صدار قانون الهيئات المحلية رقم (� )1سنة (.)1997
لقد بذلت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عامة
ووزارة الحك���م المحلي خا�صة ،جهود ّا كبيرة
من تاري���خ العمل باتفاقية نق���ل ال�صالحيات
ولغاي���ة تاريخ���ه ،وكل ذل���ك في �سبي���ل توفير
الحي���اة الكريم���ة لمواطنن���ا الفل�سطيني في
كاف���ة �أماك���ن تواج���ده ،وذلك به���دف تعزيز
�صموده وتر�سي���خ وجوده عل���ى �أرا�ضيه .ومن
دون �ش���ك ف����إن التجرب���ة الفل�سطيني���ة عل���ى
�صعي���د �إح���داث التنمي���ة والتطوي���ر حقق���ت
العدي���د م���ن �أهدافها وغاياته���ا /وقد عبرت
عن ذلك من خ�ل�ال تنفيذ الم�شاريع الحيوية
واال�ستراتيجي���ة على �صعي���د توفير الخدمات
الأ�سا�سية ،وف���ي مقدمتها المي���اه والكهرباء
والطرق الداخلية والخارجية.
وقد كان للهيئات المحلية وال زال الدور الحيوي
والرئي����س في ال�شراكة م���ع م�ؤ�س�سات ووزارات
ال�سلطة الوطنية ،وبالمقابل �شاب هذه التجربة
عيوب و�إخفاقات هنا وهن���اك� ،أما على �صعيد
وزارة الحك���م المحل���ي وتحم���ل م�س�ؤولياته���ا
تج���اه هيئاتن���ا المحلي���ة م���ن ر�س���م ال�سيا�سة
العامة والإ�شراف عل���ى وظائف واخت�صا�صات
مجال�سنا ،فق���د ج�سدت الوزارة ه���ذه العالقة
ب����أدوات و�آلي���ات مختلفة من حي���ث ت�شكيالتها
الإدارية وعالقات ال�شراكة مع كافة الم�ؤ�س�سات
الحكومية ذات العالقة بقطاع الحكم المحلي،
�إ�ضاف���ة �إلى دور ال���وزارة الريادي والرئي�س في
ت�شكيل الم�ؤ�س�سات المكمل���ة لدور الوزارة وفي
مقدمته���ا تبني مبادرة ت�شكي���ل اتحاد للهيئات
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حميي الدين العار�ضة

مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة

لقد نف���ذت ال���وزارة عملية رقاب���ة �شاملة على
كاف���ة الهيئ���ات المحلي���ة عل���ى م���دار الأعوام
الثالث���ة الما�ضي���ة ،وكان من �أه���م مخرجاتها
ت�شخي����ص حال���ة المجال����س القروي���ة وكي���ف
يمكننا تحمل م�س�ؤولياتنا في م�أ�س�ستها وتوفير
الموارد المالي���ة المحلية والحكومية والدولية،
وكذلك توفير الكادر الذي ي�ستطيع اال�ستجابة
ب����إدارة الم���وارد المتاحة لمجال�سن���ا القروية،
وع���دم اال�ستم���رار ف���ي جل���د �أنف�سن���ا ،حي���ث
�أ�شارت نتائج التدقي���ق والمراجعة �إلى �صعوبة
ح���ال غالبية مجال�سن���ا القروية ،وهنا البد من
تحمل م�س�ؤولياتنا في توفي���ر البيئة التنظيمية
«م�ؤ�س�سة المجل�س» وا�سنادها مالي ًا وفني ًا حتى
نمكنه���ا م���ن ممار�س���ة �صالحياته���ا القانونية
وتحمل م�س�ؤولياتها تجاه مواطنينا.

المحلي���ة والتن�سي���ب للرئي����س الراح���ل يا�س���ر
عرف���ات ف���ي حين���ه ال�ص���دار مر�س���وم رئا�سي
لت�شكي���ل االتح���اد� ،إ�ضاف���ة �إل���ى تبن���ي وقيادة
المبادرة ف���ي ت�أ�سي�س �صندوق تطوير و�إقرا�ض
البلديات ،والذي �ساهم وجودهما �إلى �إحداث
نقل���ة نوعية و�إ�ضافة م�ؤ�س�س���ات ريادية تتكامل
مع الوزارة في قيادة عملية التنمية ،وهنا ال بد
و�أن نتوقف وبكل �شجاعة وم�س�ؤولية لنقيم هذه
التجرب���ة ،التي �سببت م�سا�س��� ًا وا�ضح ًا لحقوق
المجال����س القروية من قبل �سيا�س���ات الوزارة
وت�شريعاته���ا ،فكيف يمك���ن للمجال�س القروية
�أن تمار����س �صالحياته���ا والقي���ام بواجباته���ا
وم�س�ؤولياته���ا تج���اه مواطنينا وه���ي ال تمتلك
الحد الأدن���ى من المقوم���ات الم�ؤ�س�سية ،التي
ت�ستطيع اال�ستجابة �أو الم�ساهمة ب�أي �شكل في
تقديم الخدم���ات �أو �إدارة و�صيان���ة الم�شاريع
وا�ستجاب���ة لمجمل ما جاء ف���ي تقارير الوزارة
التي نفذتها الحكومة في حدود هذه المجال�س.
ح���ول واق���ع العم���ل ف���ي المجال����س القروي���ة،
وا�ستناد ًا �إلى النظام الذي يحكم عمل �صندوق وانطالق��� ًا م���ن م�س�ؤولياتن���ا ف���ي ت�صويب هذا
تطوي���ر و�إقرا����ض البلدي���ات ،فق���د ا�ستثني���ت االنح���راف ،تقدم���ت الإدارة العام���ة للتوجي���ه
المجال����س القروي���ة م���ن كاف���ة الم�شاريع التي والرقاب���ة إ�ل���ى قي���ادة ال���وزارة بمب���ادرات من
ينفذها ال�صندوق على �صعيد البلديات .وعليه �ش�أنها الم�ساهمة في تطوير البيئة الم�ؤ�س�سية،
ال أ�ج���د تف�سي���ر ًا له���ذه الفل�سفة والت���ي َع َد َل ْت وق���د القت قب ً
���وال وت���م الإعالن ع���ن ذلك من
قانوني��� ًا َو َظ َلم���ت تنموي��� ًا ،وهنا ل�س���ت ب�صدد خالل االجتم���اع المركزي للمجال����س القروية
تقيي���م ه���ذا المل���ف وتداعيات���ه عل���ى الريف الذي عقد ف���ي مدينة نابل����س برعاية وح�ضور
الفل�سطين���ي وات�س���اع الفج���وة بي���ن المدين���ة وكي���ل ال���وزارة وم�سي���ر �أعم���ال رئي����س ديوان
والقرية ،وهذا الح���ال ينطبق على عمل اتحاد الرقاب���ة الإداري���ة والمالية ،حي���ث تم الإعالن
الهيئ���ات المحلي���ة والذي لم يكن ل���ه دور بارز عن عام المجال�س القروية كناية عن ال�صحوة
يذكر على �صعيد الم�شاركة في عملية التنمية .والت�صمي���م عل���ى النهو����ض بواق���ع المجال����س

توجهات وعالقات
القروي���ة و�إن�صافه���م وت�صويب ه���ذا الم�سار،
وقد ترجمت الوزارة هذا التوجه اال�ستراتيجي
من خالل:
•من���ح العدي���د م���ن المجال����س القروي���ة
�صالحية لج���ان التنظي���م المحلية ،وذلك
ا�ستناد ًا �إلى �صالحياتهم القانونية.
•تنفي���ذ م�ش���روع تطوي���ر الق���رى وتجني���د
الأموال ال�ستمرار العمل بالم�شروع وات�ساع
دائرة الم�ستفيدين في المرحلة الجديدة.
•بدء العمل بم�شروع الم�أ�س�سة ،الذي تنفذه
الإدارة العام���ة للتوجي���ه والرقاب���ة والذي
�سي�شمل مجل�س ًا قروي ًا في كل محافظة.
•و�ض���ع معايير لترفي���ع المجال����س القروية
الم�ؤهل���ة �إل���ى بلدي���ات ،حي���ث ت���م ترفيع
مجل����س ق���روي نوب���ا �إل���ى بلدي���ة و�سيت���م
الإعالن عن بلدية �أخرى في هذا العام.
•يج���ري العمل عل���ى توفي���ر التمويل الالزم
لتعيي���ن محا�س���ب في كل مجل����س قروي �أو
مجل�سي���ن بمحا�سب واحد ،وذلك بالتعاون
مع �إحدى الم�ؤ�س�س���ات الدولية العاملة في
دولة فل�سطين.
•�ساهم���ت ال���وزارة وبالتع���اون م���ع ر�ؤ�س���اء
البلدي���ات المنتخبي���ن بتعدي���ل النظ���ام
الداخلي التح���اد الهيئ���ات المحلية بحيث
ي�شمل وي�ضم كافة الهيئات المحلية.
•ادراج ر�ؤ�س���اء و�أع�ض���اء المجال�س القروية
�ضم���ن نظام مكاف����أة الر�ؤ�س���اء والأع�ضاء
و�صرفها ف���ي المجال�س المقت���درة ،ورغم
م���ا �شاب ه���ذا القرار من مالحظ���ات� ،إ ّال
�أن���ه عل���ق الجر�س ح���ول �أهمي���ة االهتمام
به���ذا القطاع اله���ام من ر�ؤ�س���اء و�أع�ضاء
المجال�س القروية.
�إن ال�سيا�س���ات الجدي���دة ف���ي ال���وزارة تج���اه
مجال�سن���ا القروية ت�شكل نقطة تح���ول وت�أكيد ًا
على م�س�ؤوليتنا بالنهو����ض بمجال�سنا القروية،
ولكنها لي�ست كافية ولن ت�ؤدي �إلى ردم الفجوة
بين البلدية والمجل�س وبين المدينة والقرية.
�إنن���ا نتطلع ف���ي ال�سنوات القادم���ة �إلى المزيد
م���ن الم�شاريع اال�ستراتيجي���ة الكفيلة بتج�سيد
غايات الوزارة ،والأ�سا�س فيها تمكين الهيئات
المحلية من امت�ل�اك قدرات م�ؤ�س�ساتية فاعلة
ولي�س البلديات فقط.

بع����د �أن ا�ستعر�ضن����ا ف����ي الحلق����ة الأول����ى
�أ�سب����اب ودواف����ع ال�شراك����ة ومفهومه����ا
و�أنواعها ،ف�إننا ف����ي هذه الحلقة �سنناق�ش
الآتي:

عبلة �صبيح

ديوان الوزارة

المنافع والفوائد المحتملة لل�شراكة
�إن ال�شراك����ة بي����ن القطاعي����ن الع����ام والخا�ص يمك����ن �أن يكون له����ا فوائد عديدة .كم����ا يمكن �أن يك����ون لها مخاطر
عدي����دة �أي�ض���� ًا .مما يعني عدم االفترا�ض دائم ًا ب�أن ال�شراكة مع القط����اع الخا�ص ت�شكل مخرج ًا �سه ًال من الم�شاكل
وال�صعوب����ات التي ت�صاحب عملي����ة �إن�شاء المرافق وتقديم الخدم����ات العامة .فيما ي�أتي عر�ض���� ًا مخت�صر ًا للمنافع
والمخاطر المحتملة لل�شراكة بين القطاع العام �أو الهيئات المحلية والقطاع الخا�ص.
المنافع المحتملة
•وف���ورات في التكاليف :يمك���ن للجهات الحكومية المعنية ،مع وجود ال�شراك���ة� ،أن تحقق وفورات في التكلفة
ف���ي مجالي �إن�شاء الم�شروع���ات الر�أ�سمالية وت�شغيل الخدم���ات و�صيانتها .وبا�ستطاع���ة الجهات الحكومية
المعني���ة تحقيق الوفر ف���ي التكاليف في ت�شغيل المرافق ونظم الخدمات و�صيانتها .ويمكن لل�شريك الخا�ص
تخفي����ض تكلفة ت�شغيل البنى التحتية والأنظمة و�صيانتها ع���ن طريق الوفورات الكبيرة المتحققة من العمل
�أو الإنت���اج بكميات كبيرة ( )Economies of Scaleوالتقني���ات االبتكارية� ،أو المرونة في ال�شراء� ،أو من
خالل تخفي�ض الم�صاريف الإدارية.
•اقت�سام المخاطر :مع وجود ال�شراكة ،يمكن للجهات الحكومية اقت�سام المخاطر مع �شريك خا�ص .فالمخاطر
ق����د تتمثل في تجاوزات ف����ي التكاليف� ،أو في عدم القدرة على الوفاء بج����داول �أو مواعيد ت�سليم الخدمات� ،أو
ال�صعوب����ة ف����ي االلتزام بالت�شريعات الخا�صة بالبيئ����ة وغيرها� ،أو الخطورة في �أن تك����ون الإيرادات غير كافية
لدفع التكاليف الت�شغيلية والر�أ�سمالية.
•تح�سي����ن م�ستويات الخدمة �أو الحف����اظ على الم�ستويات الحالية للخدمة :يمكن لل�شراكة �أن ت�أتي باالختراعات
والإبداع في تنظيم ت�أدية الخدمات .كذلك يمكن �أن ت�ؤدي �إلى �إدخال تقنيات جديدة و�إحداث وفورات كبيرة،
التي غالب ًا ما تخف�ض التكاليف �أو تح�سن من جودة الخدمة وم�ستواها.
•تعزي����ز الإيرادات :يمكن لل�شراك����ة �أن ت�ضع ر�سوم ًا على الم�ستخدمين تعك�س التكلف����ة الحقيقية لتقديم خدمة
معينة .كما �أن ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص تمنح الفر�ص لإدخال خدمات عن طريق م�صادر دخل
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مبتكرة ال يمكن تحقيقها بو�ساطة الطرق التقليدية في تقديم الخدمات.
•كفاءة �أكثر في عملية التنفيذ :يمكن تحقيق الكفاءة من خالل الجمع بين الأن�شطة
المختلف����ة مث����ل الت�صمي����م والإن�شاء ،وم����ن خالل المرون����ة في التعاق����د وال�شراء،
وال�سرع����ة في الح�صول على التمويل الر�أ�سمالي ،والكفاءة الأكثر في عملية اتخاذ
القرار؛ فتقدي����م الخدمات بكفاءة ال ي�سمح بح�صول الم�ستخدمين على الخدمات
ب�سرعة فقط بل ي�ساعد على تخفي�ض التكاليف.
•المناف����ع االقت�صادي����ة� :إن الدخ����ول المتزاي����د للجه����ات الحكومية ف����ي ال�شراكات
ي�ساع����د عل����ى تحري����ك ال�شري����ك الخا�����ص والإ�سهام ف����ي التوظيف ب�ص����ورة �أكبر
والنم����و االقت�صادي .فال�شركات المحلية التي ت�صبح �أكثر قدرة على العمل بنظام
ال�شراكة يمكنها ت�صدير خبراتها وتحقيق دخل من خارج المنطقة.
المخاطر المحتملة
ُتع���رف المخاطرة على �أنه���ا فر�صة حدوث حدث ي�ؤدي �إلى جع���ل الظروف الحقيقية
للم�ش���روع تختل���ف ع���ن تلك المفتر�ض���ة والمبني���ة على توقع���ات المناف���ع والتكاليف
للم�ش���روع .وف���ي الآتي بع����ض المخاط���ر الرئي�سة المرتبط���ة بم�شاري���ع ال�شراكة بين
القطاعين العام والخا�ص:

�إلى االبتكار والكفاءة والفعالية وانخفا�ض التكاليف وذلك من خالل اختيار
ال�شري���ك الخا����ص الأكثر كف���اءة وقدرة .لك���ن قد ال يكون بمق���دور الجهات
الحكومية �أو الهيئات المحلي���ة اال�ستفادة من ال�شراكات مع القطاع الخا�ص
في حال وجود عدد محدود من ال�شركاء المحتملين من القطاع الخا�ص ممن
يتمتعون بالخبرة �أو القدرة على اال�ستجابة ل�شروط ومتطلبات العرو�ض.
•ق�ضايا التوظيف :يعد التوظيف �سبب ًا لمخاطر معينة على ال�شراكة بين القطاعين
الع����ام والخا�ص وتحدي����د ًا �إذا كانت هنال����ك حاجة معينة لمه����ارات �أو كفاءات �أو
قدرات محددة غير متوافرة في ال�سوق المحلي� .أي�ض ًا ،من �ش�أن �إدخال التغييرات
على قوانين العمل و�أنظمته الت�أثير كذلك على عالقات ال�شراكة القائمة حالي ًا بين
القطاعين .وبالتالي يجب على الجهة الحكومية �أو الهيئة المحلية المعنية �أن تتوقع
ردة فع����ل �سلبية من قبل نقابات العمال �أو م����ن قبل الموظفين في القطاع العام �أو
الهيئة المحلية .ويمك����ن التقليل من احتماالت هذه المخاطر من خالل التخطيط
ال�سليم في مرحلة مبكرة من الم�شروع مع تنظيم اتفاقات العمل الجماعية و�إقرار
وتطبيق ت�شريعات العمل الخا�صة بال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص.
•التحيز في عملية االختيار (محابا ًة �أم تحام ًال) :تمام ًا ك�ش�أن النماذج التقليدية
لتقديم الخدمات ،يظل االحتمال قائم ًا لكيل االتهامات للجهة الحكومية بالتحيز
وع���دم الحياد ف���ي اختيار ال�شريك من القط���اع الخا�ص .وقد يك���ون ذلك �أو�سع
انت�ش���ار ًا في عق���ود ال�شراكة مع القطاع الخا�ص ،ال �سيما و�أنه لي�س بال�ضرورة �أن
يك���ون «العر����ض الأقل �سعر ًا» ه���و الفائز في كل الأحوال بعق���د الم�شروع ،خا�صة
�إذا �أقرت الجه���ة الحكومية المخت�صة جملة من �ضوابط االختيار الأخرى (مثل
�إ�ضاف���ة القيم���ة �إلى المال) .يمك���ن تقليل احتماالت االته���ام بالتحيز من خالل
اعتم���اد �سيا�سات و�إج���راءات تكون م�صمم���ة بطريقة محكم���ة لتقييم العرو�ض
ب�ص���ورة متقن���ة واختي���ار العر�ض الفائز لي�صب���ح �صاحبه ال�شري���ك الخا�ص في
ال�شراك���ة مع القطاع العام .و�أي�ض ًا ،من خالل مراع���اة ال�شفافية في التعامل مع
ال�شركاء المحتملين من القطاع الخا�ص.
•ق����وة الموقف المالي لل�شري����ك /ال�شركاء من القطاع الخا�����ص :تلعب قوة الموقف
المال����ي لل�شريك الخا�ص دور ًا محوري ًا مهم ًا في عالق����ة ال�شراكة مع القطاع العام
�إذ يع����د ذلك م�ؤ�شر ًا للقدرة عل����ى اال�ستثمار واال�ستمرار ف����ي عالقة طويلة المدى
لتقديم خدمات عالية الجودة و�إقامة �شراكة حقيقية .و�إذا لم يكن الموقف المالي
لل�شري����ك الخا�����ص قوي ًا ف�إنه �سيك����ون مهتم ًا بتحقيق مكا�سب مالي����ة �سريعة وقد ال
تتوافر لديه الموارد الالزم����ة لإقامة عالقة ال�شراكة و�إدامتها على المدى البعيد،
الأمر الذي ينعك�س �سلب ًا على تقديم الخدمة العامة.
•مخاطر التغيرات في �أ�سعار �صرف العمالت والت�ضخم :جرت العادة على �أن تكون
م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص على هيئة عقود طويلة الأجل تتغير
خالله����ا القيم����ة الزمنية للنقود .مث ًال ب�سبب التغير ف����ي �أ�سعار ال�صرف الأجنبي،
�أو ب�سب����ب الت�ضخم وارتفاع تكاليف الت�شغيل م����ع مرور الوقت خالل مدة الم�شروع
ب�أكمله����ا ،مم����ا ي�ؤدي ب����دوره �إلى تغيير قيمة عق����ود ال�شراكة بي����ن القطاعين .على
�سبي����ل المثال عندما ترتبط الم�شاريع ب�إيرادات (�أو م�صروفات) بعمالت متعددة
�ستك����ون هنالك دائم ًا مخاطر مرتبطة بتغيي����رات ال�سوق في �أ�سعار �صرف العملة.
تمام���� ًا كما هو الو�ض����ع في االقت�ص����اد الفل�سطيني ،حيث ترتف����ع درجة المخاطرة
نتيج����ة تداول ثالث عم��ل�ات رئي�سة ه����ي :ال�شيقل ،والدينار ،وال����دوالر وما يترتب
عل����ى ذلك من احتم����االت التغير في �أ�سع����ار ال�صرف .ويمكن معالج����ة هذا الأمر
م����ن خالل اعتم����اد �سعر �صرف ثابت يتح����دد بالعقد� ،إ�ضافة إ�ل����ى اعتماد الأرقام
القيا�سية للأ�سعار لتعديل �أ�سعار عقود ال�شراكة.

•�إكمال � /إنجاز المهام :من المحتمل �أن يعمد ال�شريك الخا�ص �إلى اعتماد مفهوم
التعاق����د من الباطن وهو عب����ارة عن ترتيب من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى زيادة المخاطر
المرتبط����ة بعدم �إنجاز المهام نتيج����ة االعتماد على الآخري����ن .وحتى �إذا لم يكن
هنال����ك �شريك فرعي متعاقد من الباطن ف�إن مخاطر عدم �إكمال المهام من قبل
�أي من الطرفين تظل قائمة.
•فق����دان ال�سيطرة م����ن قبل الحكومة �أم الهيئ����ة المحلية :غالب ًا م����ا تنجم ال�شراكة
بي����ن القطاعي����ن العام والخا�ص المخ����اوف حيال من ت�ؤول �إلي����ه مهمة التحكم في
زم����ام الأمور فيم����ا يتعلق بكيفية تقدي����م الخدمات وتحديد الأ�سع����ار .لذلك يجب
�أن ي�ؤخ����ذ هذا المو�ضوع ف����ي الح�سبان عند التفاو�ض ب�ش�أن �إب����رام العقد .وبحيث
تك����ون الحكومة هي التي تتمتع بال�صالحية وت�ضطلع بالم�س�ؤولية عن �إقرار معايير
الخدمة المتعاقد عليها من �أجل �ضمان وحماية م�صالح المواطنين.
•مخاط����ر انخفا�ض ج����ودة الخدمة وع����دم التمكن م����ن �شمولية تقديمه����ا :وت�شمل
ع����دم التمك����ن من ن�شر الخدم����ة و�شمولية تقديمه����ا �أو عدم التمكن م����ن �صيانتها
والمحافظ����ة على جودته����ا ؛ كما ت�شمل تردي الخدمات وتدن����ي م�ستوياتها وما في
حك����م ذلك من مخاط����ر تلع����ب دور ًا حا�سم ًا في �إنج����اح ال�شراكة بي����ن القطاعين
الع����ام والخا�ص .وفي ح����ال وقوع �أي من تلك المخاطر ف�����إن ت�أثيرها ي�شكل �صفعة
مبا�شرة موجهة �إلى تقدي����م الخدمة و�إلى التوقعات العامة �إزاءها .ويمكن التقليل
م����ن احتماالت وقوع تلك المخاطر من خالل الرقابة المحكمة للم�شروع واالختيار
ال�سليم لل�شريك الخا�ص المنا�سب لم�شروع ال�شراكة مع القطاع العام.
•زيادة �أ�سعار الخدمات :قد تغفل الجهات الحكومية االهتمام بالتكاليف الحقيقية
لتقدي����م الخدمات عند �إق����رار �سيا�ساتها الت�سعيرية الخا�ص����ة بتحديد �أ�سعار تلك
الخدمات .فالتكاليف الإ�ضافية مث ًال� ،أو التكاليف الإدارية وتناق�ص قيمة الأ�صول
الثابت����ة قد ال يتم في �أغلب الأحي����ان �إدراج �أي منها عند تحديد �أ�سعار الخدمات.
لذل����ك ف�إن تقدي����م الخدمات من خ��ل�ال ال�شراكة بين القطاعي����ن العام والخا�ص
يقت�ض����ي اعتماد �سيا�س����ات ت�سعير ت�أخذ بالح�سبان جمي����ع التكاليف ذات العالقة.
الأمر الذي يمكن �أن ي�ستدعي زيادة �أ�سعار الخدمات المقدمة.
•ع���دم القدرة على اال�ستفادة م���ن مزايا المناف�سة� :إن التناف�س بين ال�شركاء
من القطاع الخا�ص للدخول في م�شاريع ال�شراكة مع القطاع العام يعد ميزة الدرا�سات ال�سابقة
مهم���ة للجهة الحكومية �أو للهيئة المحلية المعني���ة ،ذلك �أن المناف�سة ت�ؤدي
تعتب����ر الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع ال�شراكة بي����ن الهيئات المحلية والقطاع الخا�ص
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توجهات وعالقات
عل����ى الم�ست����وى المحل����ي الفل�سطين����ي محدودة للغاي����ة .وفيم����ا ي�أتي عر�ض���� ًا مخت�صر ًا
للدرا�سات المحلية التي توافرت لدينا.

والم�ؤ�س�سات ذات العالقة مثل م�صلحة المياه و�شركات القطاع الخا�ص الم�شاركة
في الم�شاريع البلدية.
•ا�ستط��ل�اع �آراء عينة من المواطنين يتعلق بنم����اذج و�أ�شكال ال�شراكة المختلفة في
�إدارة الخدمات العامة والم�شاريع التجارية البلدية.

جاءت هذه الدرا�سة �ضمن برنامج الإ�صالح الديمقراطي المحلي-توا�صل ،الذي تنفذه
م�ؤ�س�س����ة ( )CHFالدولي����ة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمي����ة الدولية (،)USAID
وهي بعنوان «ال�سيا�س����ات الت�شريعية في فل�سطين والتوجه نحو ال�شراكة بين القطاعين
العام والخا�ص:الواقع والمنظور» .هدفت هذه الدرا�سة الإجابة عن عدد من الت�سا�ؤالت
وهي:

تو�صل����ت الدرا�س����ة إ�ل����ى عدد م����ن النتائج �أهمه����ا :بع�ض البلدي����ات في عين����ة الدرا�سة
لديه����ا �أ�ش����كال مختلفة لل�شراكة ووجود خب����رة فل�سطينية في هذا المج����ال بالرغم من
محدوديته����ا و�صغر حجمها �أحيان���� ًا ،الأمر الذي يمكن اال�ست����دالل عليه من خالل تنوع
وتعدد الأن�شطة التجارية التي تملكها وتديرها الهيئات المحلية الفل�سطينية� .إن �شراكة
القط����اع الخا�ص مع الهيئات المحلية مقت�صرة �إلى حد ما على �أداء الوظائف التقليدية
مث����ل ا�ستئجار المباني وت�شغيل المراكز التجارية والأ�سواق والمطاعم والحدائق العامة
�أو الم�شاريع التجارية الأخرى التابعة للهيئات المحلية ،لكن نادر ًا ما ت�صل ال�شراكة �إلى
الم�شروعات االقت�صادية ذات الغر�ض اال�ستثماري� ،أو تدخل في �صلب تقديم الخدمات
العام����ة التي تعتبر م����ن �صالحيات وامتيازات الهيئ����ات العامة.وتو�صل����ت الدرا�سة �إلى
اخت��ل�اف الأداء المال����ي وم�ست����وى ربحية الخدم����ات والمرافق والم�شروع����ات من هيئة
محلية لأخرى ،ومن خدمة لأخرى با�ستثناء خدمتي المياه والنفايات ال�صلبة ،وكالهما
تعاني����ان من م�شكلتي �ضعف تح�صي����ل الديون الم�ستحقة على المواطني����ن ،بينما تت�أثر
العوائ����د المالية لخدم����ة المياه جراء ارتف����اع ن�سبة الفاقد .وت�ؤك����د الدرا�سة على �أنه ال
يمكن تعميم نتائج الأداء المالي على قطاع الهيئات المحلية ب�أكمله.

اعتمدت الدرا�سة المنهج الو�صفي التحليلي المقارن ،وتو�صلت من خالل ذلك �إلى عدد
م����ن النتائج يتلخ�����ص �أهمها فيما ي�أت����ي� :إن التوجه العام في فل�سطي����ن يميل نحو تبني
مفه����وم ال�شراكة .لكن هناك �إ�ش����كاالت تعيق �أعمال مفهوم ال�شراك����ة مثل غياب قانون
خا�����ص بعقود ال�شراكة ،و�ضعف الت�شريعات ال�ضامنة لل�شفافية ونزاهة العقود الإدارية،
وغياب محاك����م �إدارية متخ�ص�صة و�ضعف الجانب الرقابي الر�سمي على تنفيذ العقود
الإدارية ذات العالقة بال�شراكة ،و�ضعف الكوادر القادرة والم�ؤهلة في الهيئات المحلية
والتي تمتلك الخبرات المتخ�ص�صة في مجال عقود ال�شراكة.

وهي بعنوان «ال�شراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على
م�ست����وى الهيئات المحلية» و�صدرت عن �شركة النخبة لال�ست�شارات الإدارية في رام
اهلل .وهدف����ت �إلى الإجابة عن عدة ت�س����ا�ؤالت هي :ما هي �أ�شكال العالقة بين قطاع
هيئ����ات الحكم المحلي م����ن جهة والقطاع الخا�ص ومنظم����ات المجتمع المدني من
جه����ة �أخرى ،وما م�ضمونها وقدرة الم�ؤ�س�سات المبحوثة على �إن�شاء و�إدارة �شراكات
ذات طاب����ع تنم����وي يحقق �أهداف ال�ش����ركاء ،وما هو مدى وحج����م التعاون بين هذه
القطاعات م����ن حيث عدد وحجم الم�شاريع ومدى نجاحها وت�أثيرها وعنا�صر القوة
وال�ضعف وغيرها.

درا�سة البرغوثي� ،أيلول (:)2009

•م����ا ه����و المفه����وم القانوني لعق����ود ال�شراكة وم����ا ه����ي ال�ص����ور والأدوات القانونية
لل�شراكة.
•ه����ل راعت الت�شريع����ات ال�صادرة عن ال�سلطة الوطني����ة الفل�سطينية �أعمال مفهوم
ال�شراك����ة بي����ن القطاعين الع����ام والخا�����ص لإدارة ال�ش�����أن الع����ام االقت�صادي في
فل�سطين.
•ه����ل يوجد غطاء قانون����ي فل�سطين����ي لمفهوم ال�شراك����ة وكيف يمكن تهيئ����ة البيئة
القانوني����ة في فل�سطي����ن لمعالجة الآث����ار القانونية للأخذ بهذا المب����د�أ ،خ�صو�ص ًا
و�ض����ع الت�شريعات الكفيلة بالرقابة على القط����اع الخا�ص عند توليه �إدارة المرافق
العامة وتقديم الخدمات العامة للجمهور.
•ه����ل ينطبق على الهيئات المحلية في م�س�ألة ال�شراكة ما ينطبق على القطاع العام
درا�سة غانم ،كانون �أول (:)2009
�أم �أن لها خ�صو�صيات معينة في هذه الم�س�ألة.

درا�سة �صبري� ،أيلول (:)2009
جاءت ه���ذه الدرا�سة �ضمن برنام���ج الإ�صالح الديمقراط���ي المحلي-توا�صل ،اعتمدت الدرا�سة على �أ�سلوبين لجمع البيانات والمعلومات :جمع المعلومات بطريقة
ال���ذي تنفذه م�ؤ�س�س���ة ( ) الدولية بتموي���ل من الوكال���ة الأمريكية للتنمية المقابالت مع ذوي العالقة من الهيئات المحلية والقطاع الخا�ص والمنظمات الأهلية
CHF
) وهي بعنوان «ال�شراكة بين الهيئ���ات المحلية الفل�سطينية وبع�ض الوزارات المت�صلة بالمو�ضوع .وجمع البيانات من خالل اال�ستبيانات.
الدولي���ة (USAID
والقط���اع الخا����ص :درا�س���ة خا�صة ح���ول ربحي���ة الم�شاريع والخدم���ات العامة وتو�صل����ت الدرا�سة �إلى �أن ال�شراكات موجودة بي����ن الهيئات المحلية من جهة و�شركات
للبلديات وتوجهات المواطنين والأطراف ذات العالقة نحو �أنماط و�أ�شكال هذه القطاع الخا�ص والمنظمات الأهلية من جهة �أخرى ،وبع�ضها ناجح والآخر �أقل نجاح ًا.
ال�شراكة» .هدفت الدرا�سة �إلى تحقيق الآتي:
لكنه����ا ظهرت دون تخطيط م�سبق بل بفعل الحاجة الآنية ونتيجة تكامل والتقاء الأدوار
•البح����ث في م����دى ربحية الخدم����ات والمرافق البلدية والم�شروع����ات التجارية في والأه����داف الطبيعي����ة للجهات المعنية .لهذا ما زالت هذه ال�ش����راكات في طور الن�شوء،
ول����م تت�ض����ح بعد معالمه����ا وت�صبح نمط���� ًا وا�ضح ًا في عجل����ة التنمية المحلي����ة .فهي ما
عينة من البلديات الفل�سطينية المختارة.
•ا�ستك�شاف الأ�شكال المتوافرة لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص في العينة .زال����ت بحاجة للتوعية والفه����م لماهيتها ودورها وللإطار القانون����ي الذي ينظم عملها,
•نقا�����ش ت�صورات بع�ض المجموعات من الأطراف ذات العالقة بالنماذج المختلفة وكذل����ك ل��ل��أدوات الإدارية والمالية والعن�ص����ر الب�شري الم�ؤه����ل لإدارة هذه ال�شراكات
وا�ستدامتها .وال توج����د �سيا�سات ثابتة مبنية على خطط ا�ستراتيجية معتمدة .لذلك ال
المتوقعة لل�شراكة في �إدارة الخدمات والم�شاريع التجارية للبلديات.
•ا�ستك�ش����اف وج����ود �أي اخت��ل�اف ف����ي الت�ص����ور بين الأط����راف ذات العالق����ة فيما تزال المخاوف قائمة من حدوث تغيير في ال�سيا�سة عند تبدل الأ�شخا�ص �سيما �أع�ضاء
يتعل����ق بنماذج و�أ�ش����كال ال�شراكة المختلف����ة كمدراء البلدي����ات والم�شاريع البلدية المجل�����س البل����دي .و�أن هن����اك تداخ����ل ال�سيا�سي بالمهن����ي ومحاولة البع�����ض في بع�ض
وغيرهم م����ن الأطراف مثل مدراء الإدارات المختلفة ل����دى وزارة الحكم المحلي المجال�س البلدية االنتقا�ص من �إنجازات من �سبقه والطعن في االتفاقات المبرمة.
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كما تو�صلت الدرا�سة �إلى �أن المجال�س البلدية تفتقد للمبادرة في البحث عن ال�شراكة
ب�سب���ب الثقافة ال�سائدة ب�أن البلدي���ات قطاع خدماتي ال يجوز �أن يعمل في اال�ستثمار،
حي���ث يعد ذلك خروج ًا عن القانون �أو العرف ،وقد يعر�ضها لالنتقاد ب�أنها ت�سعى �إما
لبي���ع البلدة للقطاع الخا����ص �أو تعري�ض البلدية لال�ستثمار غي���ر الآمن .كذلك هناك
�صورة نمطية لدى القطاع الخا�ص عن القطاع العام ،وهي �أن القطاع العام غير فعال
وال يمتلك القدرة على الإبداع وال ي�صلح �إ ّال لتقديم خدمات تعتريها الإدارة المترهلة .درا�سة بوع�شيق ،ت�شرين الثاني (:)2009
قدم���ت ه���ذه الدرا�س���ة إ�ل���ى الم�ؤتمر الدول���ي للتنمية الإداري���ة «نح���و �أداء متميز في
فيما يرى القطاع العام بالقطاع الخا�ص �أنه م�ستغل ،وال ي�سعى �سوى للربح فقط.
القط���اع الحكومي» .المنعقد ف���ي الريا�ض -ال�سعودية ،وهي بعن���وان «عقود ال�شراكة
درا�سة عبد الكريم ،وقدومي (من دون تاريخ):
بين القطاعي���ن العام والخا�ص�:سيا�سة عمومية حديثة لتمويل التنمية الم�ستدامة في
وه���ي بعنوان «تحليل مواطن ال�ضعف والقوة والفر�ص والتهديدات ل�شراكة القطاعين المغرب» .معتم���دة على المقترب القانوني ،ركزت الدرا�سة على التحديد المفاهيمي
الع���ام والخا�ص عل���ى م�ستوى الحكم المحل���ي -م�سودة ثانية للنقا����ش»� .صدرت هذه لل�شراك���ة بي���ن القطاعي���ن العام والخا����ص ،والتطبيق���ات العملية للتجرب���ة المغربية
الدرا�سة بدعم من م�ؤ�س�سة ( )GIZالألمانية عن معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية لل�شراك���ة بي���ن القطاعيين العام والخا����ص .انتهت الدرا�سة �إلى ع���دد من التو�صيات
الفل�سطيني (ما�س) في رام اهلل .وتتلخ�ص الأهداف العامة للتحليل الرباعي ل�شراكة والإج���راءات لجعل ال�شراكة بين القطاعي���ن العام والخا�ص ت�سهم في تحقيق التنمية
القطاعين العام والخا�ص في هذه الدرا�سة بالآتي:
الم�ستدامة ،و�أهمه���ا بال�شكل العام الت�أطير القانوني لل�شراكة وتوفير البيئة المالئمة
لت�شجي���ع ال�شراكة باعتبار نجاح ال�شراكة ك�أ�سل���وب تعاقدي يقوم على الثقة المتبادلة
•مقارنة الو�ضع الحالي لبيئة ال�شراكة مع متطلبات �إنجاح ال�شراكة.
•م�ساع���دة �أطراف ال�شراك���ة على تحديد مواطن الق���وة وال�ضعف والفر�ص بي���ن ال�شركاء ،ف�ض ًال عن توفير نظام �ضريبي و�سيا�س���ات عامة وا�ستقرار اقت�صادي
لت�شجيع ال�شراكة في الم�شاريع التنموية والتي تحتاج �إلى خبرات عالية وتمويل �ضخم.
والمخاطر الكامنة لدى كل طرف.
وغي���اب مو�ض���وع ال�شراكة على م�ست���وى ال�سيا�سات والخط���ط اال�ستراتيجية التنموية
الوطنية.وغي���اب المحفزات الحكومية مثل الإعفاءات ال�ضريبية والت�سهيالت المالية
لت�شجي���ع دخول الأطراف في ال�شراكة .و�أن التج���ارب الحالية قليلة وال تعطي م�ؤ�شر ًا
كافي ًا لقيا�س التجربة الفل�سطينية في مو�ضوع �شراكة القطاعين العام والخا�ص.

•تحديد المالمح الم�ستقبلية المالئمة لل�شراكة.
•و�ضع ال�سيا�سات والخطط واال�ستراتيجية الكفيلة ب�إنجاح ال�شراكة.
•توفير الموارد الب�شرية والمالية والفنية الالزمة لإنجاح ال�شراكة.
•التح ��وط قدر الإمكان �ضد �أي تهدي ��دات �أو مخاطر محتملة قد تف�شل هذه
ال�شراكة.
•تحديد الأدوار والم�س�ؤوليات والمهام وتوزيع المخاطر بما يتالءم مع خبرة
و�إمكانات كل طرف.

ا�ستن���دت عملي���ة التحليل �إل���ى مراجع���ة النتائج واال�ستخال�ص���ات التي تو�ص���ل �إليها
الباحث���ان في التقري���ر التمهيدي بخ�صو����ص �شراكة القطاعين الع���ام والخا�ص على
م�ست���وى الهيئات المحلي���ة واال�ستفادة من تج���ارب العديد م���ن دول العالم على هذا
ال�صعي���د .ومراجعة الدرا�س���ات والإح�صاءات المحلية المتواف���رة حول قطاع الحكم
المحلي والقطاع الخا�ص الفل�سطيني .و�إجراء عدد من المقابالت مع ممثلي الهيئات
المحلية والقطاع الخا�ص ذات العالقة .و�إجراء مجموعة من اللقاءات مع عينة ممثلة
للهيئ���ات المحلية وم�ؤ�س�سات القط���اع الخا�ص الفل�سطيني ال�ستكم���ال عملية التحليل
والتحق���ق من �صحة النتائج الأولية التي ت���م التو�صل �إليها .وتم تقييم تجارب بلديات
البيرة ونابل�س وبيتا باعتبارها تجارب رائدة ومتنوعة.
وتو�ص���ل تحلي���ل ه���ذه الدرا�سات ح���ول العالقة م���ع الهيئ���ات المحلية �إل���ى عدد من
اال�ستنتاج���ات �أهمه���ا� :إن مواط���ن الق���وة وال�ضع���ف والفر����ص والتهدي���دات تتواف���ر
بن�س���ب مختلفة بين �أط���راف ال�شراكة الفل�سطينية.وان تجرب���ة ال�شراكة الفل�سطينية
ال زال���ت في بداياته���ا ولم تخرج في معظمها عن نمط التعاق���د بين الهيئات المحلية
والقط���اع الخا�ص لإدارة بع�ض المرافق الخدمية.وهناك ق�صور في البنية الت�شريعية
والتنظيمي���ة لل�شراك���ة ومتطلباتها و�ضع���ف على الم�ست���وى الإداري والفن���ي للهيئات
المحلي���ة بما يخ����ص �إدارة ومتابعة ال�شراك���ة مع القطاع الخا�ص .ووج���ود �إ�شكاليات
تتعل���ق بعدم الإيفاء ببع�ض م�ضامين االتفاقيات من قبل الهيئات المحلية وعدم قدرة
ه���ذه الهيئات على الزام �أطراف العالق���ة الخارجيين على االلتزام بهذه الم�ضامين.
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درا�سة �أكيتوبي وزمال�ؤه:)2007( ،
�ص���درت ه���ذه الدرا�سة ع���ن �صندوق النق���د الدولي ،وه���ي بعنوان «اال�ستثم���ار العام
وال�شراك���ة بين القطاعين الع���ام والخا�ص» .اعتمدت الدرا�س���ة على المنهج الو�صفي
التحليل���ي والمنهج المقارن للبلدان محل الدرا�سة في محاولة للإجابة عن الت�سا�ؤالت
البحثي���ة الرئي�سة :هل ال�شراكات بين القطاعين الع���ام والخا�ص بديل ممكن؟ وكيف
تت�أكد الحكومات من مدى كفاءة ال�شراكات بين القطاعين في توفير م�ستويات عالية
من الخدمات في مجال البنية التحتية؟
وانتهت الدرا�سة �إلى �أن ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص توفر طريق ًا محدود ًا
لزيادة اال�ستثمار في البنية التحتية .ورغم �أن ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص
تتزاي���د في عدد من البلدان التي اعتمدت هذا المبد أ� �أو الو�سيلة لتوفير �أ�صول البنية
التحتية والخدمات القائمة على �أ�سا�سها� ،إ ّال �أنها لي�ست بالحل ال�سحري الذي ي�صلح
ف���ي جمي���ع الحاالت� .إذ م���ن ال�ضروري الت�أكد م���ن تنفيذ ال�شراكات بي���ن القطاعين
للأ�سب���اب ال�صحيحة (زيادة الكف���اءة) ،و�إعطاء �أولوية عالي���ة لتعزيز قدرة البلدان
عل���ى تحديد واختي���ار الفر�ص المالئمة لل�ش���راكات بين القطاعين الع���ام والخا�ص،
و�إن�شاء الأطر القانونية والتنظيمي���ة المنا�سبة لهذه العمليات ،و�صياغة العقود بحيث
تكف���ل تحوي���ل المخاط���ر بالق���در الكافي إ�ل���ى ال�شريك م���ن القطاع الخا����ص بما في
ذل���ك من خالل الت�سعي���ر المنا�سب لهذه المخاط���ر ،و�إدراج ال�شراكات (المدفوعات
والمقبو�ضات المترتبة على عقود وم�شاريع ال�شراكة) في ح�سابات المالية العامة.
يت�ضح مما تق����دم� ،أن الدرا�سات والأبحاث التي تناولت مو�ضوع ال�شراكة بين القطاعين
الع����ام والخا�����ص على م�ستوى الهيئات المحلي����ة الفل�سطينية ال تزال مح����دودة ،و�أن هذا
المو�ض����وع بحاج����ة �إلى مزي����د من الدرا�س����ة والتحليل خا�ص����ة و�أن تجرب����ة ال�شراكة بين
الهيئات المحلي����ة والقطاع الخا�ص على الم�ستوى الفل�سطيني ال تزال في بداياتها ،علم ًا
ب�����أن درا�سة ب����و ع�شيق ودرا�س����ة �أكيتوبي وزم��ل�ا�ؤه تلتقيان في �أهمية ب����ل و�ضرورة توافر
الإطار القانوني والتنظيمي المنا�سب لإنجاح ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص.

توجهات وعالقات

اولريت�ش نيت�شكه وكري�ستني هينت�شل

ترجمة� :شريين الفار

تعم��ل ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة عل��ى �إدخ��ال
نماذج جديدة للتخطيط ،بم�شاركة �أو�سع من
قب��ل م�ؤ�س�س��ات المجتم��ع المدني ف��ي عملية
�صن��ع ال�سيا�س��ات المحلي��ة .توقع��ات النا�س
عالي��ة ومواقفهم �آخ��ذة بالتغيير ،فقد كانوا
�سابق�� ًا مجرد متلقين للخدمات ،ولكنهم اليوم
م�س�ؤول��ون ،ي�شارك��ون ف��ي مختل��ف الأن�شطة
على نحو ا�ستباقي .ورغم ذلك ال تزال هناك
معوقات تحول دون احراز التقدم؛ �أهمها �شح
الموارد والبيئة ال�سيا�سية غير المو�آتية.
وتحت���ل الالمركزية ال�سيا�سي���ة والإداري���ة والمالية المكانة
الأبرز بي���ن الأولويات المحددة في الخطة التنموية لل�سلطة
الفل�سطيني���ة ( ،)2013 -2011ويعتب���ر تعزي���ز �سلط���ات
الهيئات المحلية و�إ�شراك الجمه���ور في القرارات المتعلقة
بالحك���م المحل���ي عن�ص���ر ًا �أ�سا�سي��� ًا و�ض���رورة ملحة ،لكن
ف���ي الوق���ت الحال���ي لي����س ل���دى ال�سلط���ة الفل�سطينية ،وال
المواطني���ن الفل�سطينيي���ن ب�ش���كل عام فك���رة وا�ضحة عن
ا�ستراتيجية الالمركزية.
وتعتب���ر البيئة ال�سيا�سي���ة غير الم�ستقرة م���ن �أهم العقبات
الرئي�س���ة التي تح���ول دون تطوير قطاع الأعم���ال والمجتمع
الفل�سطين���ي بال�شكل المطلوب .فمن���ذ عام ( )1999ولغاية
( ،)2009انخف�ض متو�سطالدخل في الأرا�ضي الفل�سطينية
�إل���ى �أكثر من الثلث .ووفق ًا للتقديرات الر�سمية ،ف�إن واحد ًا
من كل خم�سة فل�سطينيين عاط ٌل عن العمل.
�إن البلدي���ات والمجال�س القروي���ة -التي وجد العديد منها
من���ذ ق���رون عديدة -تعد العم���ود الفقري ل�ل��إدارة العامة
ف���ي ال�ضفة الغربية .فالهيئات المحلي���ة هي الم�س�ؤولة عن
توفي���ر الخدم���ات العام���ة الأ�سا�سية ،ولكنها ف���ي كثير من
الأحي���ان ال ت�ستطيع القيام بذل���ك ،لأن االقت�صاد المحلي
ف���ي حالة ركود ،والنا�س ال تثق كثي���ر ًا بالم�ؤ�س�سات العامة،

لذا ف����إن العديد م���ن المواطنين لي�سوا عل���ى ا�ستعداد وال
قادرين على دفع ال�ضرائب والر�سوم .ولهذا ال�سبب تفتقر
ميزاني���ات العديد من البلديات �إلى التمويل .و�أي�ض ًا ،لي�س
هناك نق���ل منتظم للموارد المالية م���ن الم�ستوى الوطني
�إلى الم�ست���وى المحلي ،وال �إطار قانون���ي لجمع ال�ضرائب
المحلي���ة؛ حي���ث تفتق���ر الهيئ���ات المحلي���ة �إل���ى كل �شيء
تقريب ًا .وعالوة على ذلك ف�إن توزيع الم�س�ؤوليات والموارد
بين المحافظات وال���وزارات ال يزال غير وا�ضح ،وهنالك
�شع���ور ب�أن الدور الإ�شرافي الذي تقوم به الهيئات المحلية
هو في الغالب دور تقييدي نوع ًا ما.

إ�ل����ى �إدارة حرك����ة المرور .وتك����ون الق�ضاي����ا المهملة في
العادة هي ال�صرف ال�صح����ي ،والنقل العام ،والخدمات
االجتماعي����ة ،وال�سالمة من الحري����ق ،والحدائق العامة.
ف����ي المتو�س����ط )%10( ،فقط م����ن ميزاني����ة البلدية يتم
تخ�صي�صها لأغرا�ض اال�ستثمار.

وف����ي م�س����ح وطني �أج����ري ع����ام ( ،)2010قال����ت ن�صف
العين����ة المخت����ارة ع�شوائي ًا من المواطني����ن انهم را�ضون
ع����ن �أداء البلدي����ة التي يعي�شون ف����ي نطاقها ،في حين ان
ثلث����ي من �شملهم الم�سح لم يكون����وا على اطالع بالر�سوم
وال�ضرائ����ب المحلي����ة التي تفر�ضه����ا البلدي����ات وبيانات
وتقوم بع�ض الهيئ���ات المحلية في الوقت الحا�ضر ب�إ�شراك الموازنات وحتى الم�شاريع اال�ستثمارية.
مواطنيه���ا ف���ي عمليات التخطي���ط واتخاذ الق���رارات لكن
�إن وعي المواطنة الذاتي لكل فرد �آخذ بالتغيير ،فلم يعد
ب�ش���كل انتقائي غير ممنهج .وق���د يكون هذا واحد ًا من �أهم
النا�س يرون �أنف�سهم مجرد متلقين للخدمات بل مواطنين
الأ�سب���اب التي تجع���ل الفل�سطينيي���ن ينتمون �إل���ى قبائلهم
له����م حق �أ�سا�سي في الح�ص����ول على هذه الخدمات .وقد
وع�شيرتهم �أكثر من انتمائهم �إلى هيئاتهم المحلية.
�ساهم����ت مراكز خدمات الجمه����ور التي نفذت في ()23
بلدية ،من قبل برنام����ج تطوير الحكم المحلي والمجتمع
هيئات محلية تعمل فوق طاقتها
ي�شار �إلى �أن ( )%74من مجموع ( )4.1مليون فل�سطيني المدن����ي ف����ي م�ؤ�س�س����ة ( )GIZالألماني����ة ،وبتموي����ل من
يعي�ش����ون ف����ي ( )134مدين����ة وبلدي����ة داخ����ل الأرا�ض����ي الوزارة االتحادية الألمانية للتعاون االقت�صادي والتنمية،
الفل�سطيني����ة .واح����د ورب����ع بالمئ����ة يعي�ش����ون ف����ي القرى ف����ي تعزيز هذا التغيير؛ فقد تم تخفي�ض فترات االنتظار
ال�صغي����رة التي لي�س لها �صف����ة ر�سمية ،بينما ي�شكل البدو للح�صول عل����ى التراخي�ص الخا�ص����ة بالأعمال التجارية
م����ن �أ�سبوعي����ن �إلى ثالثة �أي����ام ،على �سبي����ل المثال ،بعد
الرحل واحد ًا بالمئة تقريب ًا.
تطبي����ق مجموعة م����ن الإجراءات الب�سيط����ة منها تدريب
ويفتر�����ض �أن يكون لكل هيئة محلية ( )27مهمة �أ�سا�سية ،الموظفي����ن ،وتوحي����د البرامج ،واط��ل�اع المواطنين على
تنفذه����ا ح�سب القان����ون .لكن معظ����م الهيئ����ات المحلية الر�س����وم بطريق����ة مهني����ة و�شفاف����ة .ففي بلدي����ة قباطية
ال ت�ستطي����ع القيام به����ذه المهام ،حيث ت�صن����ف الغالبية مث ً
��ل�ا �أ�صبح الح�صول على طلب تو�صي����ل ا�شتراك المياه
العظم����ى من البلديات �ضم����ن البلدي����ات ال�صغيرة ،التي ي�ستغرق يومين بدل �أن كان ي�ستغرق �سابق ًا �سبعة �أيام.
ال يتج����اوز تع����داد �سكانه����ا ( )25الف ن�سم����ة .ومع ذلك
ف�����إن ( )%80م����ن البلدي����ات تق����وم بمه����ام التخل�ص من من المع����روف �أنه كلما كانت الم����وارد العامة �شحيحة �أو
النفاي����ات ،وتوفير ام����دادت المياه والكهرب����اء ف�ض ًال عن نادرة ،كلما زادت الحاجة �إلى ا�ستخدامها �أو ا�ستهالكها
�صيان����ة الطرق و ( )%50فقط منها تقوم ب�إنارة ال�شوارع ،بطريق����ة �أكث����ر فاعلي����ة .فف����ي ع����ام (� ،)2009أع����دت
وبناء المدار�س ،والتخطي����ط والتنمية العمرانية� ،إ�ضافة ال�سلط����ة الوطني����ة الفل�سطينية دليل التخطي����ط التنموي
اال�ستراتيج����ي الذي ي�ؤكد على �ضرورة ان تكون الم�شاريع
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توجهات وعالقات
العامة موجهة الحتياجات المجتمع المحلي ،وقام برنامج
تطوي����ر الحك����م المحلي والمجتم����ع المدني ف����ي م�ؤ�س�سة
( )GIZب�إدخ����ال التخطي����ط التنم����وي اال�ستراتيج����ي في
ع����دد من م�شاريع البرنام����ج التجريبية.ويمكن اعتبار �أن
العنا�ص����ر الرئي�سة للتخطي����ط اال�ستراتيجي التنموي هي
الم�شارك����ة؛ من حيث االعتماد عل����ى م�شاركة المواطنين
والمجتم����ع المحل����ي ،وتطوي����ر وتنفي����ذ ا�ستراتيجي����ة
الم�شارك����ة ،بالإ�ضاف����ة �إل����ى تخطي����ط الموازن����ات .ف����ي
المرحل����ة التجريبية من ع����ام ( )2008ولغاية (،)2012
ت����م تدريب ( )117موظف ًا من مختل����ف الهيئات المحلية
عل����ى كيفية �إعداد خطط تنموي����ة للبلديات .اليوم ،يظهر
الجي����ل الأول م����ن خطط التنمي����ة الجديدة وج����ود تحول
هيكل����ي وا�ضح ف����ي عملية تخ�صي�����ص الم����وارد .وبف�ضل
التخطي����ط اال�ستراتيج����ي التنم����وي ،انخف�ض����ت الن�سبة
الم�ؤي����ة للأموال الت����ي ت�ستهلكها البلدي����ة لتنفيذ م�شاريع
البني����ة التحتية م����ن (� %50إلى  ،)%27وف����ي نف�س الوقت
ت�ضاعفت الموارد المخ�ص�صة للخدمات المجتمعية.
�إن مث����ل ه����ذه التط����ورات ت����دل عل����ى �أن هنال����ك تغيي����ر ًا
ف����ي الثقافة المجتمع����ة ،و�أك����د الأ�شخا�����ص المعنيون �أن
الهيئات المحلية �أ�صبحت تولي اهتمام ًا �أكبر باحتياجات
مواطنيه����ا ،كم����ا �أ�صب����ح هن����اك فه����م وا�ض����ح م����ن قبل
المواطني����ن لل����دور ال����ذي تلعبه الهيئ����ات المحلي����ة .لقد
�ساهم����ت عملي����ة التخطي����ط الت�شاركي في رف����ع م�ستوى
توقع����ات المواطني����ن وم�ؤ�س�سات المجتم����ع المدني ،وفي
نف�����س الوقت ع����ززت ا�ستع����داد النا�س للقي����ام بالأعمال
التطوعية التي تخدم المجتمع.

•يجب ان يخت���ار المواطنون من يمثلهم �أو ينوب عنهم �أدل����ة التخطي����ط .وقد تم بالفع����ل �صياغ����ة مجموعة من
ف���ي الهيئة المحلية ،وينبغي عليه���م �أن يحددوا حجم المقترحات في هذا ال�صدد.
ونطاق الم�شاركة التي يريدونها بالتعاون مع �أ�صحاب
العالق���ة ف���ي الهيئة المحلي���ة .وفي حال قي���ام الهيئة وثم����ة تح����د �آخ����ر ه����و �أن احتياج����ات التموي����ل للم�شاريع
المحلية باختي���ار �أ�شخا�ص معيني���ن دون الرجوع �إلى المح����ددة �سلف���� ًا ف����ي هيكلي����ة البلدي����ات ،تتج����اوز ف����ي
ر�أي المواطنين ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى نتائج �سلبية .معظم الأوق����ات الميزاني����ات التي تخ�ص�صه����ا البلديات
•كلم���ا منح ر�ؤ�ساء البلديات والهيئ���ات المحلية مجا ًال لال�ستثم����ار ،حي����ث ( )%3فق����ط م����ن الهيئ����ات المحلية
�أو�س���ع للم�شارك���ة المجتمعية ،كلما �شع���ر المواطنون المهتم����ة في هذا الجانب ت�ستطي����ع توفير التمويل الالزم
بانتم���اء �أكب���ر� .إذا تبي���ن �أن �أ�صح���اب المنا�ص���ب والكاف����ي لال�ستثم����ار ،وهو ما ي�ؤ�س�س لنقط����ة هامة تتعلق
العليا (ر�ؤ�س���اء البلديات ،وموظف���و الإدارة� ،إلخ )...ب�ضرورة ا�ستغالل المراحل الأولية من عمليات التخطيط
يتحي���زون لمجموع���ة معينة من النا����س دون غيرها ،في جمع التمويل الالزم.
ف����إن ذلك �سي����ؤدي حتم ًا �إل���ى �ضع���ف وتراجع عجلة
يفتر����ض �أن يقوم �صندوق تطوي���ر و�إقرا�ض البلديات
الم�شاركة المجتمعية.
•يتطلب التخطيط الت�شاركي وا�سع النطاق قدر ًا كبير ًا بالتعاون م���ع وزارة الحكم المحل���ي ،بدعم البلديات
من الوق���ت والتح�ضير .كما يتطل���ب �أي�ض ًا تخ�صي�ص بالموارد المالية والب�شرية التي ت�ساعدها على �إعداد
مبال���غ مالي���ة �إ�ضافي���ة ف���ي ح���ال اال�ستعان���ة بخبراء وتنفيذ خططها التنموي���ة .وال يمكن �أن تظل الهيئات
خارجيين �أو موظفين �إداريين م�ؤهلين.
المحلي���ة معتم���دة ف���ي عملها عل���ى دع���م المانحيين
•تحت���اج الهيئ���ات المحلي���ة �إل���ى تطوي���ر مهارته���ا في الدوليين �أو الم�ؤ�س�سات الحكومية؛ حيث �أن الممولين
الإعالم والعالقات العامة ،م���ن �أجل �ضمان م�شاركة الرئي�سيي���ن للهيئات المحلي���ة الفل�سطينية في الوقت
�أو�س���ع م���ن مختل���ف الفئ���ات؛ ال�شب���اب ،والمدار�س ،الحالي هم �صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات ،وبنك
والجامعات والم�ؤ�س�سات والمراكز المجتمعية.
التنمية الألماني وم�ؤ�س�سة ( )GIZالألمانية .ومن �أجل
�ضمان اال�ستدام���ة للهيئات المحلية ،عليهم م�ستقب ًال
الن�ساء وال�شباب
ال زال����ت ن�سبة م�شارك����ة المر�أة الفل�سطيني����ة في الهيئات بذل المزيد من الجهد لجمع الأموال محلي ًا ،وتكثيف
المحلي����ة �ضعيفة ن�سبي���� ًا ،حيث ت�شكل فق����ط ( )%19من التعاون مع م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص.
مجموع �أع�ضاء المجال�س المحلية ،وهو ما يعتبر من �أهم وق ��د ي� ��ؤدي الطم ��وح المف ��رط عن ��د إ�ع ��داد خطط
التحديات في الوقت الحا�ض����ر .وت�شكل الن�ساء ما ن�سبته التنمية �إلى حالة م ��ن االحباط وخيبة الأمل� ،إ ّال �أنه
( )%24من مجموع الق����وى العاملة في الهيئات المحلية ،ورغ���م ذلك ال بد من وجود دافع �أو حافز قوي للعمل
وت�سج����ل �أعلى ن�سبة م�شاركة له����ا في مجاالت العمل التي ل���دى كل طرف من أ�ط���راف العالقة وعل���ى ر�أ�سهم
تركز على الخدمات المجتمعية والتي تبلغ ( .)%40ورغم المواطنين ،والإداريين وحتى ال�سيا�سيين �أي�ض ًا.
�أن معظم م�شاريع البلدية قد تقع تحت �إ�شراف مهند�سي
ومهند�س����ات البلدية� ،إ ّال �أن هذه الم�شاريع في معظمها ال �إن قي���ام دولة فل�سطينية م�ستقلة يعني �ضرورة وجود
هيئ���ات محلية قوي���ة ،غي���ر �أن الديناميكيات اله�شة
ت�أخذ �سيا�سات النوع االجتماعي بعين االعتبار.
في بن���اء الدولة الفل�سطينية� ،إ�ضاف���ة �إلى االحتالل
علم ًا ب�أن �أكثر م����ن ( )%50من المجتمع الفل�سطيني هي
م����ن فئة ال�شب����اب دون �س����ن ال�ساد�سة ع�ش����رة ،مما يعني الإ�سرئيل���ي تجعل من ال�صعب تعزيز عملية م�شاركة
وج����ود �ضرورة ملحة ال�ستهداف فئة ال�شباب ب�شكل �أكبر ،المواطنين في التنمية المحلية ب�شكل ناجع.
باعتبارهم �أح����د �أهم الفئات في المجتم����ع الفل�سطيني.
ولك����ن ومع الأ�سف ،ف�إنه ن����ادر ًا ما ي�سجل له����ذه الفئة �أي
م�شارك����ة �سيا�سية ف����ي عملية �صنع الق����رار حتى في تلك
الأماك����ن التي توج����د فيها م�ؤ�س�س����ات ومجال�����س �شبابية
بحت����ة .فالثقاف����ة الفل�سطيني����ة ال زالت غي����ر معتادة على
فكرة �إ�شراك فئة ال�شباب في عملية �صنع القرار.

�أ�سباب ت�ؤدي للنجاح
•في ع���ام ( ،)2011جرى تقيي���م لبرنامج تطوير الحكم
المحلي والمجتمع المدني م���ن قبل خبير م�ستقل؛ حيث
حدد ً
عددا من الق�ضايا التي تزيد من احتماالت النجاح:
•م���ن ال�ض���روري والمنطقي �أن يتم ف���ي البداية تحليل
البيئ���ة المجتمعي���ة المحلية ،من �أج���ل الح�صول على
�أ�س����س متين���ة للعم���ل ،و�ص���ورة وا�ضح���ة ع���ن طبيعة
ال�ش���ركاء و�أ�صح���اب العالق���ة؛ فالمعلوم���ات الجيدة
تمهد الطريق لم�شاركة �أف�ضل.
ً
•ف���ي نهاي���ة فت���رة عم���ل ( )%50تقريبا م���ن الهيئات
المحلي���ة الع���ام الما�ضي ،انخف�ضت ن�سب���ة الم�شاركة
المجتمعي���ة ب�ش���كل ملحوظ ب�سب���ب ا�ستب���دال ر�ؤ�ساء
البلدي���ات المنتخبي���ن بر�ؤ�ساء جدد ت���م تعيينهم من
قبل الحكومة لحين �إجراء انتخابات جديدة.
•�أثن���اء عملي���ة التخطيط ،ال بد من وج���ود ممثل واحد
���ي �أو منطق���ة تابع���ة للبلدية �أو م����ن ال�ض����روري ف����ي الم�ستقب����ل� ،أن يت����م التط����رق �إل����ى
عل���ى الأق���ل عن كل ح ّ
م�س�أل����ة النوع االجتماعي والفئ����ة العمرية ب�شكل �أكثر دقة
الهيئة المحلية.
وو�ض����وح خ��ل�ال ور�����ش العم����ل والتدريبات وحت����ى �ضمن
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توجهات وعالقات

د.حممد العلمي
�أتاحت تجرب���ة المجال�س المحلية ال�شبابية هام�ش ًا وا�سع��� ًا ل�شريحة ال�شباب،
وهي ال�شريحة الأهم والأكبر في مجتمعنا المحلي ،وذلك لال�سهام والم�شاركة
الفاعلة في قطاع هو الأهم والأكبر بين قطاعات حياتنا اليومية بل واللحظية،
�أال وه���و قط���اع الحكم المحلي ،ه���ذا القطاع الذي يالم�س حي���اة كل فرد من
�أف���راد المجتمع وف���ي كل دقيقة من حياته اليومي���ة ،وال نبالغ حين القول ب�أنه
يالم�س احتياجات وتوقعات كل مواطن ومواطنة من مهده �إلى لحده.
انبثقت فكرة المجال�س المحلية ال�شبابية عام ( )2008عبر اطالق مبادرة
يت���م من خاللها زي���ادة االط�ل�اع والمعرفة ع���ن دور وم�س�ؤولي���ات الهيئات
المحلي���ة لمن تتراوح �أعمارهم بي���ن (� )20 – 15سنة ،ومن ثم العمل على
بن���اء قدراتهم وتدريبهم وانتخاب مجل�س محل���ي �شبابي من بينهم انتخاب ًا
ديمقراطي��� ًا لمجل�س يتراوح ع���دد �أع�ضاءه بي���ن ( )15-11ع�ضو ًا،وبحيث
يعك�س ه���ذا المجل�س ال�شباب���ي ويناظر في �شكله وم�ضمون���ه مجل�س الهيئة
المحلية المنتخب في مجتمعاتهم من حيث الحجم والتكوين والم�س�ؤوليات.
وت���م البدء بت�شكيل المجال�س المحلية ال�شبابية كتجربة في �أربعة مجتمعات
ه���ي «بيت فجار ،و�سلفيت ،وال���رام ،وكفر نعمة» ،وذلك بهدف محوري هام
�أال وه���و زيادة وع���ي ال�شباب وتعرفه���م على �أهم مكون م���ن مكونات قطاع
الحك���م المحلي �أال وهو المجال�س المحلي���ة والبلدية في مجتمعهم ،وكذلك
اف�ساح المجال �أمام ال�شباب في ابراز احتياجاتهم وهمومهم واهتماماتهم
�إناث��� ًا وذك���ور ًا ،وكذلك ف���ي ت�سخير طاقاته���م و�إمكاناته���م الهائلة لخدمة
مجتمعاتهم على طريق التنمية المحلية بم�س�ؤولية ووعي وادراك.
لق���د كان لنج���اح تجربة المجال�س المحلي���ة ال�شبابية الأربع���ة �سالفة الذكر
ونجاحاتها ،حافز ًا قوي ًا لال�ستفادة من التجربة ولتو�سيع قاعدتها ،وبالفعل،
فقد ت���م ت�شكيل ت�سعة مجال����س محلية �شبابية في ت�سع���ة مجتمعات �إ�ضافية
ف���ي ال�ضفة الغربية تعك����س وتمثل في حجمه���ا وت�صنيفه���ا و�إمكاناتها واقع
الهيئ���ات المحلي���ة والبلدية في تلك المجتمعات وذل���ك بهدف اغناء تجربة
هذه المجال�س ال�شبابية.

لقد�أ�صب���ح ع���دد المجال����س المحلية ال�شبابي���ة المنفذة الي���وم ع�شرين
مجل�س��� ًا �شبابي��� ًا ف���ي ( )20مجتمع ًا محلي��� ًا هي «بيت فج���ار ،و�سلفيت،
والرام ،وبيت لحم ،وبيت جاال ،وبيرزيت ،وقبالن ،وبديا ،وعقابا ،وبيت
�أم���ر ،وبيت �ساحور ،وحلح���ول ،والطيب���ة ،و�أريحا ،و�أبودي����س ،وقلقلية،
وعنبتا ،وعالر ،والخليل».
و�أك���دت تجربة المجال����س المحلية ال�شبابي���ة على �أن ال�شب���اب الفل�سطيني
�شب���اب معطاء ،يعمل بجد وم�س�ؤولية اذا ما توافرت لديه الفر�ص والأدوات،
وب�أنه ق���ادر على ت�سخير طاقاته و�إمكاناته نح���و الم�ساهمة الفاعلة في بناء
وتطوير وازدهار مجتمعاتهم ،بل وفي اطالق العنان لأفكار مبدعة وخالقة،
حي���ث عملت غالبي���ة المجال����س ال�شبابية على ط���رح ومعالج���ة العديد من
الق�ضايا الجوهرية ف���ي مجتمعاتها المحلية �سواء �أكانت بيئية �أم اجتماعية
�أم ثقافية �أم اقت�صادية ،وكان ال�شباب فيها رائد ًا في مالحظة تلك الق�ضايا
وفي طرح �أفكار لعالجها وطرف ًا هام ًا وم�ساهم ًا في عالجها.
وب�إالمكان القول ب�أن المجال�س المحلية ال�شبابية �أ�صبحت �أداة وو�سيلة هامة
م���ن �أدوات وو�سائل الم�شاركة المجتمعي���ة في �أعمال الهيئات المحلية ،ومن
قبل �شريحة هي الأكبر والأهم في هذا المجتمع.
رئي���س مجل���س الوزراء د�.س�لام فيا�ض يق��وم بتكري��م ال�شاب مهند
طقاطقه «الرئي�س ال�سابق» للمجل�س المحلي ال�شبابي في بيت فجار
�إن �سرد مبادرات ونجاحات و�أثار المجال�س المحلية ال�شبابية طويل ومتنوع،
فمنه����ا العدي����د باتجاه خدم����ة الفئات المهم�ش����ة وفي دع����م الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،ومنها الم�ساهمة في �إحداث التنمية المحلية ،وكذلك ابراز النماذج
ال�شبابية القيادية التي ظهرت ب�شكل جلي من خالل �إدارة وتر�ؤ�س اجتماعات
����و� من�صب �أول وزيرة
المجل�����س البلدي لم����دة �شهرين كاملين ،ومنهم من تب أ
لالقت�ص����اد الوطني بالم�شاركة ،ومنهم من خا�ض تجربة االنتخابات الفعلية
ونج����ح فيها و�أ�صبح اليوم ع�ضو ًا في مجل�س الهيئة المحلية ناق ًال تجربته في
المجل�س المحلي ال�شبابي.
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واحترازية تحول دون وقوع الهيئات المحلية في الأخطاء نتيجة التطبيق
الخاط���يء �أو الممار�سات غير ال�صحيحة للقوانين والإجراءات واللوائح
التي تنظم قطاع الحكم المحلي.
ويمك���ن تعريف عملية التوجيه على �أنه���ا ار�شاد وم�ساندة وتوعية ر�ؤ�ساء
و�أع�ض���اء وموظفي الهيئ���ات المحلية بالقوانين واللوائ���ح والأنظمة التي
تحك���م عمل الهيئات المحلية وتوجيههم نحو الط���رق ال�سليمة في �إدارة
هيئاته���م ،مما ي�ساهم في تحقيق الأه���داف المرجوة لكل هيئة محلية،
وتقديم خدمات �أف�ضل وذات جودة للمجتمع المحلي.

اخلبري �سعد اهلل كراجة
رام اهلل

نظم قانون الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة ( )1997وتعديالته العالقة
بين الوزارة والهيئ���ات المحلية بناء على المادة ( )2من القانون ،حيث
تلعب ال���وزارة الدور الإ�شراف���ي والرقابي على �أعم���ال الهيئات المحلية
لتوجيهه���ا نح���و الأه���داف المرج���وة ،بم���ا يتنا�س���ب مع خط���ة الوزارة
اال�ستراتيجي���ة المتمثل���ة في الو�ص���ول �إلى حكم محلي ر�شي���د قادر على
تحقيق التنمية الم�ستدامة.
�إن عملية التوجيه تنبع من م�س�ؤولية الوزارة في قيامها بدورها الإ�شرافي
والرقاب���ي ح�سب م���ا حددته القواني���ن ،لذلك ف�إن ممار�س���ة هذا الدور
يفر�ض �ض���رورة تعزيز الوع���ي ب�أهمية االلتزام بالقواني���ن والإجراءات
والأنظمة م���ن خالل �إيجاد �آلي���ات قانونية وتنظيمي���ة وا�ضحة ،لتطبيق
فكرة التوجيه على �أر�ض الواقع.
عمل���ت وزارة الحكم المحلي على اعتماد ورق���ة �سيا�سات خا�صة ب�آليات
التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئات المحلية ،وذلك �إيمان ًا منها ب�أهمية
عملي���ة التوجيه والرقاب���ة في تطوي���ر �أداء الهيئات المحلي���ة المختلفة.
�إن قي���ام الوزارة بدورها ف���ي هذا الإطار يقع على عات���ق الإدارة العامة
للتوجي���ه والرقاب���ة بالتعاون م���ع الدوائ���ر المختلفة في ال���وزارة ودوائر
التوجيه والرقابة في المديريات.
وال ب���د م���ن الإ�ش���ارة كذل���ك �إل���ى �أن الإدارة العام���ة للتوجي���ه والرقابة
وانطالق��� ًا من التوجه نحو تطوي���ر �أداء الهيئات المحلية وم�أ�س�سة عملية
التوجي���ه ،تعم���ل على تح�ضير دلي���ل �إجراءات التوجي���ه لأعمال الهيئات
المحلية وانجاز دليل �إجراءات الرقابة على الهيئات المحلية.
�إن عملي���ة التوجي���ه ت�سبق عملي���ة الرقابة ،حيث تعتبر عملي���ة ا�ستباقية
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تلع��ب عملي��ة التوجي��ه دور ًا مهم�� ًا ف��ي تطوي��ر �أداء الهيئات
المحلي��ة بالتن�سيق م��ع الأطراف ذات العالق��ة ،حيث تهدف
عملية التوجيه �إلى تحقيق الأهداف الآتية:
•توعي���ة الهيئات المحلي���ة بالإطار القانون���ي والتنظيمي الذي يحكم
عملها من �أجل اتخاذ قرارات �سليمة وقانونية.
•ت�شجي���ع وتعزيز قدرة الهيئات عل���ى تقديم خدمات ذات جودة ،بما
يتنا�سب مع توجهات الوزارة في تحقيق التنمية الم�ستدامة.
•تنمي���ة وتعزي���ز ق���درات الهيئ���ات المحلية ف���ي الجوان���ب القانونية
والمالية والإدارية والخدماتية.
•ار�ش���اد الهيئ���ات المحلية نح���و ال�سبل والط���رق ال�سليمة ف���ي �إدارة
ال�ش�ؤون المحلية و�أداء مهامها.
•ا�ستف���ادة الهيئ���ات المحلي���ة م���ن التغذي���ة الراجعة م���ن تقارير
الرقاب���ة لتحقي���ق �أداء �أف�ضل وت�صويب المخالف���ات والإجراءات
غير القانونية.
•م�سان���دة الهيئ���ات المحلية ف���ي معالج���ة الأخطاء ال�شائع���ة �أثناء
�أدائها لعملها.
�إن �آلي���ة التوجيه من خ�ل�ال عقد اللقاءات والور����ش التوجيهية للر�ؤ�ساء
والأع�ض���اء الجدد ،وعم���ل زيارات ميداني���ة م�ستمرة للهيئ���ات المحلية
بالتن�سي���ق مع الدوائر المختلفة في الوزارة ودوائر التوجيه والرقابة في
المديريات.
�إن عملي��ة التوجي��ه تتركز في عدة مح��اور ،وذلك بالتن�سيق
والتع��اون مع الإدارات والدوائ��ر المختلفة في الوزارة ح�سب
االخت�صا�ص:
•التوجي���ه في المج���ال القانون���ي :تتم عملي���ة التوجيه في ه���ذا المجال
من خ�ل�ال تعزيز الوعي ل���دى ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء وموظف���ي الهيئات المحلية
بالقواني���ن والأنظمة واللوائح التي تنظم عمل الحك���م المحلي ،وتعريفهم
ب�صالحياته���م وواجباته���م المح���ددة ح�س���ب القواني���ن ،وت�شخي�ص �أهم
الم�ش���اكل التي تواجههم ف���ي النواحي القانونية وم�ساعدته���م على �إيجاد
حل���ول لها وتعزيز التوجه نحو الأداء ال�سلي���م وتقليل الممار�سات الخاطئة
ومعالجتها.
•التوجي���ه ف���ي المجال المال���ي� :إن التوجي���ه في هذا المج���ال يعتبر
�أ�سا����س عمل موظفي التوجي���ه ،حيث يتم التوجي���ه نحو اال�ستخدام

توجهات وعالقات
الأمث���ل للموارد وتعزيزها ،وتوعية الهيئات المحلية بالإطار
القانون���ي واللوائح المنظمة لها فيم���ا يتعلق بالأمور المالية
والموازن���ة ،وتعزيز قدرة الهيئات المحلية على �إدارة الهيئة
المحلية والقيام بالن�شاطات المالية المختلفة.
•التوجيه في المج���ال الإداري :يتمثل التوجيه في هذا الإطار
في ار�شاد وم�ساندة الهيئ���ات المحلية وتعريفها بالإجراءات
الإداري���ة من توظيف وتعيين ،وتوجي���ه الهيئات المحلية نحو
اختي���ار برامج التدري���ب الأف�ضل وتنمية ق���درات موظفيها،
وتعري���ف الهيئ���ات المحلية بالقواني���ن واللوائ���ح التي تنظم
عملها مثل نظام موظفي الهيئات المحلية.
•التوجي���ه في المج���ال الفني :تت���م عملية التوجي���ه في هذا
المج���ال بالتركي���ز عل���ى تو�ضيح �إج���راءات عم���ل الهيئات
المحلي���ة ف���ي مج���ال �إدارة الم�شاريع والتخطي���ط التنموي
والتعامل مع المخططات الهيكلية ،وار�شاد الهيئات المحلية
وم�ساندتها في فهم الهياكل والمخططات ،تعريف الهيئات
المحلية بو�سائل وطرق كتابة الم�شاريع ،وتو�ضيح �إجراءات
منح الرخ�ص ،وتطوير قدرات الأع�ضاء في مجال التخطيط
والم�شاريع والتنظيم والبناء و�آلية التعامل مع العطاءات.
•التوجي���ه ف���ي مجال ج���ودة الخدم���ة� :إن التوجي���ه في هذا
المج���ال ي�أت���ي انطالق��� ًا م���ن �أن ه���دف الهيئ���ات المحلية
ه���و تقديم خدم���ات ذات ج���ودة للمواطني���ن ،لذلك تكمن
عملي���ة التوجيه في تعريف الهيئ���ات المحلية بمعايير جودة
الخدمة المطلوبة ،وت�شجي���ع الهيئات المحلية على التركيز
عل���ى الكفاءة والفاعلية والج���ودة ،وتوجيهها نحو ا�ستخدام
مقايي�س الأداء ،وتو�ضيح ط���رق قيا�س الأداء ومعرفة ر�ضى
الجمهور عن الخدمات ،وتعزيز النزاهة وال�شفافية والعدل
ف���ي توزيع الخدمات ،تعزيز م�شارك���ة المواطنين في اتخاذ
الق���رارات ،وم�سان���دة الهيئ���ات المحلي���ة في و�ض���ع برامج
لتطوير وتح�سين الخدمات المقدمة.
•ال ب���د من الإ�ش���ارة �إلى �أن الإدارة العام���ة للتوجيه والرقابة
وبالتن�سيق مع الدوائر المختلفة في الوزارة ودوائر التوجيه
والرقابة في المديريات قطعت �شوط ًا كبير ًا في التوجه نحو
م�أ�س�سة وتعزيز عملية التوجيه من خالل القيام بالعديد من
الور�ش التوجيهية في معظ���م المحافظات والتي ا�ستهدفت
ر�ؤ�س���اء و�أع�ضاء الهيئ���ات المحلية المنتخبي���ن الجدد ،مع
الت�أكي���د �أن هناك ا�ستمرار ًا وجه���ود ًا حثيثة لتعزيز وتطوير
�أداء الهيئات المحلية من خالل عملية التوجيه والرقابة.
ف���ي النهاي���ة ال بد م���ن الت�أكيد عل���ى �أن التوجي���ه عملية مهمة
متزامن���ة مع عملي���ة الرقابة ت�ؤدي �إلى تعزيز ق���درات الهيئات
المحلية من خالل زيادة الوعي بالقوانين واللوائح في المجاالت
القانونية والإدارية والفنية وجودة الخدمة ،وم�ساعدة الهيئات
المحلية في ت�صويب الأخطاء المتكررة واال�ستفادة من التغذية
الراجع���ة في ه���ذا الإطار ،لكن كل ذلك يحت���اج �إلى مزيد من
التعاون مع الأطراف ذات العالقة والدوائر المختلفة.

ً

اولريت�ش نيت�شكه و�ألي�سا بريوري

برنامج تطوير احلكم املحلي واملجتمع املدين
التعاون الأملاين ()GIZ

تبل���غ ن�سبة الأطف���ال وال�شب���اب دون �سن الثامن���ة ع�شرة ( )%60م���ن �إجمالي
ال�س���كان الفل�سطينيي���ن مقارنة م���ع ( )%16.5فقط لنف�س الفئ���ة العمرية في
�ألماني���ا .وم���ن المعروف �أن لدى ال�شباب القدرة عل���ى تغيير مجتمعاتهم وخلق
تفكي���ر �إبداعي خ�ّل�ااّ ق .عندما يت���م تمكين ال�شب���اب كم�شاركي���ن نا�شطين في
المجتمع المدني ،ي�صبحون قوة م�ؤثرة في عملية التنمية .ومما ال �شك فيه� ،أن
م�شارك���ة ال�شباب الن�شطة في المجتمع وف���ي �صنع القرار تعتبر م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا
على الم�شاركة العامة الفعالة والحكم الر�شيد.
هك���ذا يمك���ن �أو يجب �أن يكون و�ض���ع ال�شباب في فل�سطين ،لك���ن ل�سوء الحظ،
�أظهرت الدرا�سات التي �أجريت م�ؤخر ًا حول ال�شباب توجهات ت�ستدعي االنتباه؛
فعل���ى الرغم من �أن م�شاركة ال�شباب ف���ي ال�ش�ؤون العامة تعتبر حق ًا را�سخ ًا في
القوانين الدولي���ة الخا�صة بالحقوق المدنية وال�سيا�سي���ة ،ف�إن غالبية ال�شباب
ف���ي فل�سطين ( )%73ال ينتمون لأي م�ؤ�س�سة �أو ح���زب �سيا�سي .جاء ذلك وفق ًا
لم�س���ح حديث جرى م�ؤخ���ر ًا ،يرجع ال�سبب في ذلك �إلى «خيب���ة الأمل وفقدان
الثق���ة» .ووفق��� ًا للم�سح ذات���ه ،قال ( )%42م���ن المجيبين أ�ن���ه ال توجد �أحزاب
�سيا�سي���ة تم ّثل ب�صدق ال�شعب الفل�سطيني .وفي ذات الوقت ،ك�شف هذا الم�سح
�أن ع�ضوي���ة ال�شباب في مختلف الم�ؤ�س�س���ات المجتمعية تنحدر تدريجي ًا ،حيث
تبلغ م�شاركة ال�شباب في الن���وادي االجتماعية والم�ؤ�س�سات المدنية والنقابات
�أقل م���ن ( .)%20ومع ذلك ،يقول ن�صف ال�شب���اب الفل�سطينيين �أنهم قادرون
على المبادرة ب�إحداث تغيير في المجتمع الفل�سطيني؛ ولكن كيف يمكن تحويل
هذه الرغبة �إلى م�شاركة ن�شطة ذات �صلة بالحياة اليومية لل�شباب.

ووفق ًا للجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ف�إن ربع ال�شباب الفل�سطينيين
م�صنفي���ن كفق���راء و�أكثر م���ن ثلثهم م�صنفي���ن كعاطلين عن العم���ل .وت�شير
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توجهات وعالقات
اخت�ص���ار ًا ،ال يوج���د ل���دى ال�شباب �أي قل���ق �أو حتى
اهتم ��ام لالنخ ��راط ف ��ي �أن�شط ��ة المجتم ��ع ،لأن
االنخ ��راط ح�سب وجهة نظرهم ،ال معن ��ى له �أو �أنه
ي����ؤدي لالعتق���ال والم�ضايق���ات .وتعتب���ر م�ساهم���ة
ال�شاب���ات مح���دودة ج���د ًا ا�ستن���اد ًا �إل���ى الدرا�سات
وا�ستطالعات الر�أي.

الإح�ص���اءات �إلى �أن مع���دالت البطالة بين ال�شباب
تبل���غ عدة �أ�ضع���اف �أعلى من معدالته���ا بين الأكبر
�سن��� ًا في القوى العاملة ،حي���ث ي�صل معدل البطالة
بي���ن ال�شب���اب �إل���ى ( .)%50كم���ا يواج���ه ال�شباب
الباحث���ون عن عمل ،الف�س���اد والمحاباة ال�سيا�سية،
ولكي يج���دوا عم ًال ف���ي القطاع الع���ام �أو الخا�ص،
يحت���اج ال�شباب إ�ل���ى «الو�ساطة» ،حي���ث �أن النجاح
«نبني �أحالم ًا حيثما ن�صادف جدران ًا»
المهني يعتمد على العالقات ال�شخ�صية والمحاباة
حت���ى ل���و �أخذن���ا بعي���ن االعتب���ار الق���درات المالي���ة
ولي�س على الم�ؤهالت والتعليم.
المحدودة للهيئات المحلية ،ف�إن مفتاح النجاح يتمثل
م�شاركة �شبابية هادفة
ف���ي ال�شراك���ة بي���ن الأجيال ،حي���ث يج���ب �أن ي�صبح
يوجد مفه���وم خاطئ وعام ب����أن الم�شاركة ال�سيا�سية ال�شباب وكالء لحياته���م و�أن ال يبقوا مجرد مراقبين
تبد�أ وتنتهي مع االنتخاب���ات ،ومن الجدير بالذكر �أن لل�ش�ؤون العامة.
معرف���ة ال�شباب ووعيهم بالحك���م المحلي قليلة جد ًا،
�إن م�أ�س�س���ة الأج�سام/الهي���اكل الم�ستدام���ة عل���ى
حيث �أن معظمهم ال يدركون دور وم�س�ؤوليات الهيئات
الم�ست���وى المحل���ي ،يمك���ن �أن يعط���ي ال�شب���اب
ً
المحلي���ة .وذل���ك وفق���ا لبح���ث ق���ام منت���دى �شارك ح ّي���ز ًا وم�ساح���ة للتعبي���ر ع���ن احتياجاته���م وتطوير
ال�شباب���ي ب�إجرائ���ه ،يت�صور غالبي���ة ال�شباب ( )%56ا�ستراتيجيات لتح�سين ورفع م�ستوى حياتهم.
�أن دور البلديات يتمثل فقط في تزويد خدمات المياه
والكهرب���اء والبني���ة التحتي���ة ولي�س ككيان���ات ل�صنع وللتغل���ب عل���ى تحدي���ات م�شارك���ة ال�شب���اب الت���ي تم
القرار االقت�صادي واالجتماعي والتنمية المحلية .ذكره���ا ،قام برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع
المدني ( ،)LGPالذي ينفذه التعاون الدولي الألماني
�إن لل�شب����اب الح����ق ف����ي الم�شارك����ة الكامل����ة ف����ي ( )GIZبالنياب���ة ع���ن ال���وزارة االتحادي���ة للتع���اون
ً
ً
المجتم����ع؛ وهذا يعتب����ر تحديا كبي����را لل�شباب في االقت�صادي والتنمية الألمانية ،بت�صميم تدخل يدعى
ثقاف����ة تقليدي����ة ترتكز على الكبار كم����ا هو الحال
�إط���ار م�شاركة ال�شباب في الحك���م المحلي (Youth
بالن�سبة للمجتمع الفل�سطيني ،حيث من المفتر�ض  )Create Change YCCوه���ذا التدخل ي�ستهدف
�أن ي�صغ����ي ال�شب����اب ويطيعوا من ه����م �أكبر منهم ( )12بلدي���ة ريادية في ال�ضف���ة الغربية وقطاع غزة.
ً
ً
�سن����ا ون����ادرا ما تك����ون لديه����م الفر�ص����ة بالكالم به���دف م�أ�س�س���ة ا�ستراتيجي���ات و�آلي���ات للم�شارك���ة
و�إ�سماع �صوته����م ور�أيهم .و�أن النفوذ العائلي على ال�شبابي���ة عل���ى الم�ستويي���ن الوطني والمحل���ي .وكما
القوائ����م االنتخابي����ة وغياب الت�أثي����ر والمال تعمل �أثبت���ت تج���ارب �أرب���ع مب���ادرات �شبابي���ة بلدي���ة ،من
على تهمي�ش ال�شباب .فعلى �سبيل المثال ،ال يوجد ال�ضروري �ضمان تنفيذ متابعة م�ستمرة.
في ( )%57من المجال�����س البلدية �أي ع�ضو �شاب
ف����ي مواقع �صنع الق����رار اال�ستراتيجي ،حيث وجد العمل في الهيئات المحلية على �أربعة م�ستويات:
منت����دى �ش����ارك ال�شبابي �أن ( )%44م����ن ال�شباب
•تفوي����ض ورف���ع ق���درات موظ���ف/ة م���ن البلدية
يدرك����ون �إدراك ًا كام ً
��ل�ا عدم وج����ود �أي �شاب يبلغ
ليكون م�س�ؤو ًال/ة عن الأن�شط���ة المتعلقة بق�ضايا
من العمر (� )35سنة �أو �أقل يتر�أ�س مجل�س ًا بلدي ًا.
ال�شباب.
كذل���ك ،تدير الم�ؤ�س�سات غي���ر الحكومية المحلية
مختل���ف المراكز والن���وادي ال�شبابي���ة ،والتي �إلى
حد كبير ،تعتم���د على تموي���ل المانحين الدوليين
وف���ي حال ع���دم ح�صول ه���ذه المراك���ز والنوادي
على تموي���ل لبرامج محددة ،ف����إن معظمها يوقف
�أن�شطت���ه ،ويعتم���د في م�صروفات���ه الت�شغيلية على
بلديته ويطلب م�ساعدتها.
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•تبني كل مجل�س بلدي خطة عمل لل�شباب ،بهدف
دمج �أن�شطة ال�شباب في خطة عمل البلدية.
•�س���وف يعمل برنامج «�إط���ار م�شاركة ال�شباب في
الحك���م المحل���ي» على ت�شجي���ع �شب���اب رياديين
(� 29 – 15سنة) للعب دور ا�ستراتيجي من حيث
ت�شجيع نظرائهم في ق�ضايا ذات �صلة ،بالإ�ضافة
�إل���ى لعب دور حلق���ة الو�صل بين �شب���اب البلدة/

المدين���ة م�س�ؤول/ة ال�شباب ف���ي البلدية .وي�شمل
ذل���ك اال�ستفادة من جه���ود المجال����س ال�شبابية
القائمة في بع�ض البلديات المختارة.
•تنفيذ �أن�شط���ة مختلفة لرفع م�ستوى التوعية على
م�ست���وى المجتم���ع المحل���ي (الآب���اء والأمهات،
والم�ؤ�س�سات الحكومية وغير الحكومية ،ووجهاء
البلدة/المدين���ة ،و�صن���اع القرار عل���ى الم�ستوى
المحلي ،)...بهدف توعية المجتمع المحلي حول
�أهمي���ة اتخ���اذ توجه���ات ال�شباب بعي���ن االعتبار
وفتح المجال لم�شاركتهم.
•ع�ل�اوة على ذل���ك� ،س���وف تت���م م�سان���دة وزارة
الحك���م المحل���ي في جهوده���ا القائم���ة لتحديث
وتطوي���ر الإط���ار القانوني وال�سيا�س���ي للم�شاركة
ال�شبابية ا�ستناد ًا �إلى تجربة البلديات الريادية.
وم���ن الجدير بالذك���ر� ،أن تغيير االتجاه���ات الثقافية
ال�سائ���دة لي�س أ�م���ر ًا �سه ًال وتنفيذ �أن�شط���ة قليلة لهذا
الهدف لي����س كافي ًا .ولك���ن ،تتمثل نقط���ة البداية في
توفي���ر فر����ص لل�شب���اب للتفكي���ر في موا�ضي���ع خا�صة
بال�شباب من زواي���ا مختلفة ،والإ�صغاء لل�شباب الذين
يتحدون الو�ضع الراهن .لذلك� ،سوف يزود البرنامج
ال�شب���اب وال�شابات بقدرات تعمل عل���ى تطوير ثقتهم
وتفكيرهم النقدي ومهاراتهم الحياتية.
عندما ينظ���ر الكبار/البالغون و�صن���اع القرار بجدية
لل�شب���اب الفل�سطين���ي� ،س���وف يب���ادر ال�شب���اب بتولي
م�س�ؤولي���ة تطوي���ر مجتمعاته���م ،ب���د ًال م���ن �أن يديروا
ظهره���م للمجتمع� .إن �شعور ال�شباب باالنتماء ي�ستحق
االهتم���ام والتقوية ،حيث �أن �شعورهم بالهدف وا�ضح.
لقد كتبت �شابة م�ؤخر ًا على موقعها الإلكتروني «�سوف
يبن���ي ال�شب���اب الفل�سطين���ي �أحالم���ه حيثم���ا يواج���ه
الجدران»« ،يتوقف م�ستقبل فل�سطين على �شبابه».
مالحظ����ة :يعب����ر الم�ؤلفان في ه����ذه المقالة ع����ن �آرائهما
ال�شخ�صية وال يعبران عن وجهة النظر الر�سمية الألمانية.

توجهات وعالقات

The Rules of Work
”“a definite code for personal success
�صحيح �أنه يجب �أن ن�ؤدي عملنا ب�شكل مميز ،فال م�ستقبل لل�ص �أو ال�شخ�ص
المتواكل �أو المنعزل ،لكن ريت�شارد تمبلر�صاحب كتاب «قواعد العمل» الأكثر
مبيع��� ًا في العال���م و�ضع يده على الخلل الكامن في المنط���ق القائل ب�أنه كلما
تح�س���ن �أدا�ؤن���ا في العمل تح�س���ن و�ضعنا ف���ي الم�ؤ�س�سة.فهو ي�شي���ر �إلى �أننا
نق���وم بمهمتين في ذات الوق���ت ،لكن معظمنا ال يعي غير واحدة منهما فقط
وهي وظيفت���ه المبا�شرة كتحقيق ن�سبة المبيع���ات الم�ستهدفة �أو تقليل حجم
الأعط���ال �أو اال�سراع بو�ضع البيانات الإدارية ال�شهري���ة �أو �أي ًا ما كان العمل،
�أم���ا المهمة الأخرى فهي �أو�سع مدى و�أكث���ر التبا�س ًا وهي الم�ساهمة في عمل
الم�ؤ�س�س���ة كلها .ف�إذا علم الموظفون �أن لديك اعتقاد ًا ب�أنك يجب �أن ت�ساهم
في حل م�شكالت الم�ؤ�س�سة نف�سها ولي�س مجرد جزء �صغير منها ،تكون بذلك
قد حققت االمتياز عن الباقين.

قواعد العمل
�أو ًال :اقتران القول بالعمل:

 اجعل عملك مميز ًا :ان �أف�ضل و�سيلة لذلك هي �أن تتخلىع���ن نمط العمل المعتاد ،فلو �أن المطلوب منك �إنجاز كم
كبير من االنتاج-ومن الآخرين �أي�ض ًا -لو حاولت الزيادة
في �إنتاجك فلن ي�ؤدي ذلك البرازك لأنه عمل نمطي.

املهند�س حممد احلفناوي
مديرية جنني

العمل فتلك غاية ما بعدها غاية.
 االلتزام المطلق� :إن عليك �أن تكون يقظ ًا ،وملتزم ًا ،ومراقب ًا ،وماهر ًا ،ومتحفز ًا،وم�ستعد ًا ،وعيناك على هدفك.
 -ا�ستمتع بما تقوم به :ال تبخل من االعتراف با�ستمتاعك بعملك.

 ا�سل����ك االتج����اه ال�صحيح :ول����ه وجهان الأول �أن����ك في جان����ب الإدارة وتنظر �إلىالق����رارت م����ن زاويتها ،والثان����ي �أنك تكر�����س كل اهتمامك
يود معظمن��ا دائم ًا �أن ي���ؤدي عمله ك����ي تكون ملتزم ًا االلتزام الت����ام بالقواعد ،و�أن تنظر دائم ًا
عل��ى نح��و جي��د ،ويرغب �أي�ض�� ًا في للمكانة الأولى.
الح�صول عل��ى وظائف �أكثر �أهمية
ً  -ال تدع �أحد ًا يدري �إلى �أي مدى تكدح في عملك.

وذات روات��ب عالي��ة تحق��ق �أمان��ا
�أكب��ر ومرتب��ة وم�ستقب� ً
لا �أكث��ر
�إ�شراق�� ًا ،لذلك فنح��ن نبذل جهدنا
في �أداء وظائفنا ب�شكل �أف�ضل حتى
نلقى المكاف���أة واالحترام والترقي
وهذا هو الخط أ� الذي نقع فيه.

 ال تكت���ف بم���ا �أنت عليه� :إن مج���رد الح�صول على وظيفةلي����س هو م���ا يهم� ،إن الو�ض���ع المثالي لمتب���ع القواعد �أن
ينهي عمله بحلول وقت االنتهاء ليكون بعد ذلك خالي ًا من العمل.
 -تطوع بحذر :قبل �أن ترفع يدك للتطوع بعمل ما فكر ملي ًا.

 اجع���ل لنف�س���ك ب�صمة خا�صة :وهي خلق ب�صمة خا�ص���ة بك� ،إذ يتوجب عليكالبحث عن جانب مفيد في العمل لم ي�سبقك �إليه �أحد ،بحيث �إذا كان الر�ؤ�ساء
الآخرون يرونك ب�شكل جيد ف�سي�ضطر رئي�سك �إلى التوا�ؤم مع هذه الفكرة.

ثاني ًا :اعلم �أنك في الميزان طوال الوقت:

 ك���ن ح�سن الملب�س� :إن ح�س���ن الملب�س يعني �أن يكونجي���د ًا ،فلي����س هنال���ك �أي تبري���ر منطق���ي لأن يكون
ملب�س���ك �سيئ ًا �أو غي���ر مهندم �أو �أن تك���ون مهم ًال في
ارتدائك للمالب�س.

 ار�سم االبت�سامة على وجهك� :إن كان بمقدورك الحفاظ على هدوئك فذلك�سيغير الكثير ،حيث باالبت�سامة يجب �أن ت�صافح النا�س.
 اهتم ب�أ�سلوبك عند الم�صافحة� :إن هنالك العديد من الإ�شارات التي ت�صلللآخرين خالل هذه الم�صافحة الق�صيرة.

 قلل من الوعود و�أكثر من النتائج� :إنك حين تعد بالقليل وتنجز �أكثر مما وعدتب���ه ،ف�إن ه���ذا يعني في حالتك ك�شخ����ص متتبع ًا للقواعد ،علي���ك �أن تعي �أمر ًا
�أ�سا�سي ًا ،وهو �أنه ال يجب الت�أخر �أبد ًا عن الموعد المحدد حتى لو تعرقت دم ًا.

 ب����ث الثق����ة والطاقة :حين تدخل مكتب����ك كل �صباح ،الب����د �أن تحافظ على اظهارحيوية خطواتك.
 اجع����ل لنف�س����ك نمط���� ًا يميزك عن الآخرين :اخت����ر �شيئ ًا واحد ًا وك����ن معروف ًا به،وا�شتر �أف�ضل ما يمكنك �شرا�ؤه.

 تع���رف عل���ى �شيء ال يعرفه غي���رك :وبه���ذه الطريقة �سي�أتي���ك الآخرون حينيحتاجون �إلى خدماتك .وحين تعرف �شيئ ًا ال يعرفونه ف�ست�صبح م�ست�شار ًا لهم
�أكثر من كونك موظف ًا عادي ًا ،و�إذ كانت تلك المعرفة �شيئ ًا يحتاجه رئي�سك في

 اهت���م بالهيئ���ة ال�شخ�صي���ة :اجعل هيئت���ك كل يوم وك أ�ن���ك �ستخ�ضع لمقابلة�شخ�صية.
 كن جذاب ًا :بحيث ال ينبغي �أن تكون ك� ًسوال �أو متراخي ًا �أو متواك ًال.
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توجهات وعالقات
 كن رزين ًا :لتكون على الدوام متح�ضر ًا ومرتب ًا. تح���دث ب�شكل جيد :بحيث تك���ون جذاب ًا ووا�ضح ًاو�سل�س ًا وب�سيط ًا بعيد ًا عن التعقيد.
 اكتب ب�شكل جيد :الطريقة التي تكتب بها ما يقر�ؤهغيرك ،هي �أمر في غاية الأهمية والخطورة.
ثالث ًا :لتكن لديك خطة:
 كن مت�أكد ًا مم���ا تريده على المدى البعيد:�إذ ينبغ���ي �أن يكون لدي���ك هدف نهائي وقد
يكون �أق�صى ما ت���ود ،ك�أن تكون امبراطور ًا
�أو رئي�س��� ًا لل���وزراء �أو مدي���ر ًا تنفيذي ًا ،ف�إنه
حلم وال حدود للأحالم.
 ك���ن مت�أكد ًا مما تريده عل���ى المدى الق�صير:بع���د و�ضع اله���دف البعيد يجب تع���د الخطط
الت���ي تك���ون مو�ض���ع التنفي���ذ وم���ن ث���م يت���م
تحقيقه���ا ،و�إ ّال فل���ن تك���ون خطط��� ًا بق���در ما
�ستكون �أفكار ًا غام�ضة.
 تع����رف على نظ����ام الترقية� :إن علي����ك �أن تدر�سوب�ش����كل جي����د نظ����ام الترق����ي �إذا �أردت دخول����ه
واال�ستفادة منه.
 ط����ور خطة عمل �شخ�صي����ة� :إن م�س�ألة تطويرخطة �شخ�صية ي�شب����ه �إلى حد ما حال الممثل
الذي يختار دوره ثم يتدرب على الحوار.
 �ض���ع الأه���داف :م���ن الم�ستحي���ل �أن ت�صبحناجح��� ًا �أو �أن تح�ص���ل عل���ى ترقي���ة دون �أن
تحدد هدفك.

تعتب��ر مجال���س الخدم��ات الم�شترك��ة
�إح��دى �أدوات وزارة الحك��م المحلي ،التي
تمثل م�ستقبل الحكم المحلي في فل�سطين
وتعد المخ��رج المنا�سب والع�لاج ال�شافي
لواقع الهيئات المحلية المالي وما تعانيه
م��ن ت�ضخم عددي وتدني في م�ستوى ونوع
الخدمة المقدمة للجمهور ،وباتت مهمتها
تحقيق �أهم �أهداف و�أولويات الوزارة وهو
تخفي�ض ع��دد الهيئ��ات المحلية وتقديم
خدمات �أف�ضل للمواطن وب�أ�سعار �أقل.
المهند�س ر�شيد عو�ض
مدير عام مديرية بيت حلم

وم���ن المهام الملقاة عل���ى عاتق المجال����س الم�شتركة قي���ادة عملية التخطيط الم�ست���دام والقيام
بالتن�سي���ق ال�ل�ازم لتوفي���ر الدع���م الفني وتجني���د الم�صادر لمنفع���ة المواطني���ن القاطنين �ضمن
�صالحي���ات المجل�س الم�شترك ومن ثم العمل على تخفي����ض الم�صاريف الإدارية للهيئات المحلية
في نطاق المجل�س الم�شترك.
وق���د �سع���ى المخطط من خ�ل�ال المجال�س الم�شتركة �إل���ى تر�سيخ مفهوم العم���ل الجماعي وتعزيز
مفهوم الالمركزية.
فه���ل نجح���ت المجال����س الم�شتركة ف���ي تحقيق ه���ذه الطموحات؟ ،ي���رى البع�ض �أن �سق���ف التوقعات
والطموح���ات م���ن المجال�س الم�شتركة كان مبالغ��� ًا فيه ،فبالرغم من �أن المجال����س الم�شتركة حققت
العديد من الإنجازات والتي كان من �أهمها:

 اع����رف دورك� :إن دورك ف����ي الحقيقة يتمثلفي كيفية تفاعلك داخل الفريق ،ونحن جميع ًا
�أع�ضاء في فريق عمل ب�شكل �أو ب�آخر.

•العم���ل عل���ى تدعيم العالقات المحلية ،خا�ص���ة بين القرى المتجاورة وهذا ب���دوره قد ي�ؤدي على
الم���دى المتو�س���ط �أو البعيد �إلى توحيد تل���ك التجمعات القريبة في �إطار كل���ي ليبرزها م�ستقب ًال
كوحدة محلية واحدة.

 تعرف على مواط����ن قوتك و�ضعفك :يجب �أنتكون مو�ضوعي���� ًا تمام ًا ب�ش�����أن نف�سك ،وكثير ًا
من النا�س لي�سوا كذلك.

•عمل���ت على تعوي�ض م���ا ينق�ص الهيئات المحلي���ة ال�صغيرة من بع�ض الم���وارد والكفاءات الفنية
والعالقات الت�شبيكية واالت�صاالت.

 حدد الأوقات المهمة :ال جدوى من ا�ستخدامكل طاقتك وقوتك حين ال يكون ذلك �ضروري ًا.
 توق����ع التحدي����ات� :إن كل تح����دٍ ي�صبح حقيقةتواجهها ،هو فر�صة للتطور والتغيير.
 البح����ث ع����ن الفر�ص :تعلم �أن ت����رى الفر�صةمث����ل الك����رة �إذا �صادفت����ك في طريق����ك ،ف�إن
لديك جزء ًا من الثانية اللتقاطها.
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•دفعت فكرة خلق تجمعات محلية وتن�سيق محلي على م�ستوى العمل الجماعي وال�سيا�سي و�أدت �إلى
خلق قيادات مجتمعية و�سيا�سية.
•�أدى وج���ود ه���ذه المجال����س �إلى �إيجاد ن���وع من الم�س�ؤولي���ة الجماعية الرامي���ة �إلى النهو�ض
بالريف خا�صة.
•عمل����ت عل����ى تنفي����ذ العدي����د م����ن م�شاري����ع البني����ة التحتي����ة والخط����ط اال�ستراتيجي����ة
والمخططات الهيكلية.
•وبالرغ���م م���ن تل���ك الإنج���ازات� ،إ ّال �أن المجال����س الم�شتركة عانت م���ن بع����ض الإخفاقات ولعل
الطموح���ات العالي���ة المخطط���ة �أدت �إلى تل���ك االحباطات ،فحت���ى اللحظة لم تنج���ز المجال�س
الم�شتركة الهدف الأ�سا�سي التي �أن�شئت من �أجله ،وهو العمل على تخفي�ض عدد الهيئات المحلية،

توجهات وعالقات
ول���م تنج���ح �أي�ض ًا ف���ي �إيجاد وح���دة محلي���ة كبديل ع���ن الهيئات
الم�شكلة للمجل�س.
ويمكن تلخي�ص �أ�سباب الإخفاقات التي عانت منها المجال�س
الم�شتركة بالآتي:
•حالة الع�شوائية التي كانت �سائدة عند ت�شكيل المجال�س الم�شتركة
�أثرت �سلب ًا على نجاح الفكرة التي ت�شكلت لأجلها.
•ب���رزت ل���دى بع����ض ال���دول المانح���ة توجه���ات لدع���م التجمعات
الم�شترك���ة ،ومن �أج���ل اال�ستفادة م���ن التمويل ال���ذي وفرته تلك
الدول ،عملت بع�ض الهيئات المحلية على ت�شكيل مجال�س م�شتركة
من دون قناعة بالفكرة ،بل رغبة في اال�ستفادة من تلك المنح.
•عان����ت المجال�����س الم�شترك����ة م����ن �ضعف ف����ي التموي����ل وفي
م�صادر الدخل ،ومنها عدم �إيفاء الهيئات الم�شكلة للمجال�س
بدف����ع م�ساهماته����ا ال�سنوي����ة �أو دفع بدل تقدي����م الخدمة من
المجال�س الم�شتركة.
•ع���دم وجود �أنظم���ة خا�صة بكل مجل�س يراع���ي الظروف الخا�صة
للهيئ���ات المحلي���ة ،على الرغم م���ن �أن نظام مجال����س الخدمات
الم�شتركة �أعطى الحق لكل مجل�س بو�ضع نظامه الخا�ص.
•لم تمار�س وزارة الحكم المحلي دورها الرقابي ب�صورة فاعلة على
المجال����س الم�شتركة ،ولم يطلب من المجال����س تقديم موازناتها
الخا�صة وال ح�سابها الختامي.
•عدم جدي���ة الهيئات العامة للمجال�س الم�شترك���ة في متابعة �أمور
المجل����س الم�شت���رك ،وتف���رد بع����ض الهيئ���ات الإداري���ة بقرارات
المجال�س الم�شتركة.
•التفاوت ف���ي وجهات النظر ل���دى �صانعي القرار تج���اه المجال�س
الم�شتركة وعدم وجود نظرة موحدة.
•نق����ص الم�شارك���ة المجتمعي���ة وع���دم الوعي لدى الجمه���ور بدور
و�أهمية المجال�س الم�شتركة.
•معوق���ات �سيا�سية �سببها االحتالل في ع���دم القدرة على التوا�صل
الجغرافي بين الهيئات المحلية الم�شكلة للمجال�س.
•وعلي���ه فم���ن الأهمية بمكان ،العمل على �إيج���اد ر�ؤية موحدة لدور
المجال�س الم�شتركة ،والعمل على �إب���راز �إيجابياتها وا�ستخدامها
كحاف���ز للهيئ���ات المحلي���ة عل���ى طري���ق الدم���ج وو�ض���ع الأنظمة
والإج���راءات ال�ضروري���ة لعم���ل المجال����س ونق���ل ال�صالحي���ات
لتفوي����ض المجال����س الم�شترك���ة ب�أداء مه���ام وواجب���ات تقوم بها
الهيئات المحلية منفردة.
وم���ن ثم الزام الهيئات المحلي���ة بالإيفاء بالتزاماته���ا تجاه المجال�س
الم�شترك���ة .ومن الجدير بالذك���ر �أن هناك دعوات �إل���ى تفعيل برامج
تربوي���ة توعوية ي�شارك فيها مخت�صون من �أجل �إيجاد توجهات جديدة
ل���دى المواطنين ال ت�ستن���د �إلى �أبعاد تع�صبي���ة �أو مناطقية� ،أ�ضف �إلى
ذل���ك ت�شجيع الدرا�سات الت���ي تتناول واقع المجال����س الم�شتركة و�آلية
تح�سين عملها و�ص ً
وال �إلى تحقيق الغاية التي �أن�شئت من �أجلها ،خا�صة
فيم���ا يتعلق بالدور الم�ستقبلي لهذه المجال����س في عملية دمج الهيئات
المحلي���ة ،علم ًا ب�أن���ه تم تجاوز فكرة المجال����س الم�شتركة �أثناء عملية
دمج بع�ض الهيئات المحلية وا�ستحداث البلديات المدمجة.

�أ�سماء خروب

من�سقة العالقات العامة والإعالم يف مديرية جنني

•توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الجليل للرعاية والت�أهيل المجتمعي الخيرية،
ح���ول المواءمة البيئي���ة و�إمكانات الو�ص���ول ،وتم تعميم المذك���رة على كافة
الهيئات المحلية في المحافظة للعمل ببنودها.
•عق���د ( )18اجتماع��� ًا للجن���ة الإقليمي���ة للتخطي���ط والبناء وا�ص���دار ()48
رخ�ص���ة بناء ،الأمر الذي �ساهم في ازدياد إ�ي���رادات الترخي�ص في الأ�شهر
الخم�س���ة الأولى من الع���ام الحالي بمبلغ خم�سة �آالف دين���ار مقارنة مع تلك
الفترة من العام المن�صرم.
•اللجن���ة الإقليمية للتنظي���م والبناء من���ذ بداية العام خ�ص�ص���ت العديد من
جل�ساتها لمناق�شة ودرا�سة ( )40مخطط ًا هيكلي ًا في المحافظة.
•دائ���رة التوجيه والرقابة قامت ب ( )44جولة توجيه ورقابة (ميدانية) على
الهيئات المحلية المنتخبة والمجال�س الم�شتركة في المحافظة.
•اعتم���اد لجان تنظيم محلية ف���ي كل من بلدتي عجة وراب���ا ،و�إجراء التعديل
المالي الالزم على الموازنات.
•دع���م وم�ساندة لجنة االنتخاب���ات المركزية في �إج���راء انتخابات محلية في
مجل�سي مركة والزاوية ،واعتماد الت�شكيلة الإدارية واللجان المالية فيهما.
•�إج���راء انتخاب���ات مجال����س خدم���ات م�شترك���ة لكل م���ن مجل����س الخدمات
الم�شترك للنفايات ال�صلبة (زه���رة الفنجان) ومجل�س الخدمات الم�شترك
لمياه ال�شرب لبلدات غرب جنين.
•عق���دت المديري���ة اجتماعين لع�ض���وات الهيئات المحلي���ة المنتخبات في مقر
المديري���ة وا�ستف���ادة �أكثر م���ن �ستين ع�ض���وة م���ن التدريبات ،الت���ي نظمتها
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني بالتن�سيق مع وحدة النوع االجتماعي في المديرية.
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المخطط الهيكلي
ه���و مخط���ط تنظي���م لمنطق���ة م���ا ونتيج���ة نهائية
لعملي���ة التخطيط ،يبين من خالله �أنواع ا�ستعماالت
الأرا�ض���ي المختلفة لتلك المنطق���ة ومراحل التطور
العمران���ي ومواق���ع ال�ش���وارع و�أو�صافه���ا وجمي���ع
الم�شاريع المتعلقة بالمنطقة وتحديد مواقع المرافق
المخ�ص�ص���ة للمنفع���ة العام���ة بكاف���ة ا�ستعماالتها
والأحكام والتعليمات المتعلق���ة بها جميعها ،ويعتبر
المخطط بعد الم�صادقة عليه من �سلطات التنظيم
المخت�صة مخطط ًا قانوني��� ًا ومخالفته تعتبر جريمة
يعاقب عليها القانون.
الأ�سا�س االلزامي للمخططات الهيكلية

اقرارها حت���ى و�ضعه���ا مو�ضع التنفي���ذ ،ف�أ�صبحت
ه���ذه الإج���راءات متطلب��� ًا قانوني ًا البد م���ن اتباعه
بدق���ة وو�ضوح ،لأنه بتج���اوز �أي من هذه الإجراءات
يعني ا�سقاط ًا لهذه المخططات واعدام ًا لقانونيتها
والزاميتها ،حيث ت�صبح منعدمة الأثر القانوني و�أن
ما يترتب على ذلك يعتبر مخالف ًا للقانون.
دواعي و�أهداف و�ضع المخطط الهيكلي
�إن عملي���ة التنظي���م وفق��� ًا لأح���كام قان���ون تنظي���م
المدن والقرى والأبني���ة رقم ( )79ل�سنة (،)1966
تبد�أ بخط���وة �سابق���ة للمخطط الهيكل���ي وهو و�ضع
المخطط الإقليمي ،والذي يعتب���ر �أ�سا�س ًا للمخطط
الهيكل���ي والذي يتم من خالل���ه اعتماد ا�ستراتيجية
وخطوط رئي�سة لبرنامج االعمار للمنطقة الم�شمولة
بالمخط���ط الإقليم���ي .ويت���م �شمول ه���ذا المخطط
�أي�ض��� ًا ا�ستعم���االت الأرا�ض���ي المختلف���ة والعدي���د
من الأم���ور التي تك���ون �ضرورية و�أ�سا�س��� ًا للعمليات
التنظيمي���ة الالحق���ة ،ومنه���ا المخط���ط التنظي���م
الهيكل���ي ،لأن �أي ا�ستحداث �أو تغيي���ر لأي ا�ستعمال
خالف��� ًا لم���ا ورد في المخط���ط الإقليم���ي ،يجب �أن
يكون بم�شروع تنظيمي هيكلي.

�إن الق���وة القانوني���ة الملزم���ة للمخط���ط الهيكل���ي
ي�ستمدها من �أحكام المادة ( )34من قانون تنظيم
المدن والقرى والأبني���ة رقم ( )79ل�سنة (،)1966
الت���ي تتطل���ب عن���د القي���ام ب����أي تنظيم لأر����ض �أم
ا�ستعماله���ا �أم اعماره���ا لرخ�ص���ة وا�شترطت عدم
من���ح ه���ذه الرخ�ص���ة� ،إ ّال �إذا كان���ت مطابق���ة لهذا
القانون والأنظمة ال�صادر بموجبه مخطط التنظيم
الهيكل���ي ،بمعنى �أن مخالفة �أي عمل مما ذكر �أعاله
للمخط���ط الهيكل���ي يعتبر مخالف���ة قانونية وجريمة
ويعتب���ر المخط���ط الهيكل���ي التنظيم���ي ،الخط���ة
يعاقب عليها القانون.
االعمارية للمنطق���ة الم�شمولة في���ه ،واال�ستعماالت
الأ�سا���س القانون��ي لإع��داد المخطط��ات المختلف���ة للأرا�ض���ي لتهيئة المنطق���ة لبيئة حياتية
الهيكلية
�شامل���ة ،وعند �إعداد ه���ذا المخطط البد من الأخذ
ب�سبب ما يتمتع به المخطط الهيكلي من قوة قانونية بعين االعتبار النمو ال�سكاني وزيادة ن�سبة م�ساحات
ملزمة ،كان البد عند �إعداده اتباع �إجراءات قانونية الأرا�ض���ي المخ�ص�ص���ة للتط���ور ال�سكان���ي وت�سهيل
ملزمة ،م���ن خالل �أحكام منظمة له���ذه الإجراءات تقديم الخدمات للأرا�ضي والمن�ش�آت وتوفير جميع
تك���ون وا�ضح���ة ودقيق���ة لما يترت���ب عليها م���ن �أثار المتطلبات الالزمة وال�ضرورية للحياة.
قانونية هامة ،فجاءت �أحكام المواد (� )21-20-19إذ ًا فالمخطط الهيكلي يهدف �إلى تنظيم ا�ستعماالت
من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم ()79
الأرا�ضي بما ال يتعار�ض مع طبيعة وظروف المنطقة
ل�سن���ة (� )1966شارحة طري���ق �إعدادها و�إجراءات
وتنظيم عملية االعمار للمنطقة الم�شمولة فيه.
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امل�ست�شار القانوين عدنان ح�سيبا
الإدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية

�أم���ا ف���ي حالتن���ا الفل�سطيني���ة ،ف����إن مخطط���ات
التنظي���م الهيكلي���ة وب�سب���ب الظ���روف التي تحيط
ب�أرا�ض���ي فل�سطين ب�سب���ب االحت�ل�ال الإ�سرائيلي،
يج���ب �أن تحقق ه���ذه المخططات �أه���داف خا�صة
�أمام هذا الواقع ومنها الآتي:
•زي���ادة ن�سب���ة البن���اء بالن�سب���ة لم�ساح���ات
الأرا�ضي.
•التخفي ��ف من ال�شروط المعطل ��ة ال�ستعماالت
الأرا�ضي.
•ت�سهيل �شروط و�أحكام البناء والتنظيم.
•ت�سهيل تقدي���م الخدمات للأرا�ضي والمن�ش�آت
من خالل الم�شاريع.
•ا�ستغالل قوانين التنظي���م التي يمكن التحكم
بها ل�صالح ال�سكان.
•والهدف الأ�سا�سي هو �شمولية هذه المخططات
لمعظ���م الأرا�ضي �إن لم يك���ن جميعها الواقعة
تحت ال�سيطرة.
•�شمولية �أرا�ضي الأمالك العامة باال�ستعماالت
المختلفة من �أجل ا�ستغاللها.
•ع���دم اقح���ام التنظي���م بالم�ش���اكل الخا�صة
لمالك���ي الأرا�ضي لع���دم االخت�صا�ص .وذلك
لم���ا ل���ه م���ن �أثر كبي���ر ف���ي تحقي���ق الهدف
الوطن���ي ووق���ف الزح���ف الإ�ستيطان���ي نحو
الأرا�ض���ي الفل�سطيني���ة وتحقي���ق الأه���داف
الديمغرافية والجيو�سيا�سية ل�صالح ال�سكان
�أ�صحاب الأرا�ضي.

التخطيط والتنظيم العمراني

تقع محافظة �أريحا والأغوار في الطرف ال�شمالي لل�ضفة الغربية و�أكبر مدنها �أريحا،
وهي عبارة عن واحة خ�ضراء في منطقة غور الأردن وتبعد ( )30كيلومتر ًا �إلى �شرق
مدين��ة القد���س وحوال��ي ( )15كيلومتر ًا �شمال البح��ر المي��ت و( )5كيلومترات �إلى
الغ��رب من نه��ر الأردن الذي تعمد فيه الم�سيح عليه ال�س�لام ،وتنخف�ض ( )275متر ًا
تح��ت �سطح البحر ،وت�شكل نقطة عبور بي��ن ال�شمال والجنوب وال�شرق والغرب وفيها
ينابيع المياه العذبة «التي تعتبر مقد�سة لدى بع�ض الطوائف الدينية» ،مما جعلتها
�سياحية وغنية بالزراعة ،وخا�صة الموز والنخيل والحم�ضيات.
املهند�س ماهر جابر
مدير عام مديرية �أريحا

�أم����ا م�ساح����ة المدين����ة فتبل����غ ( )45كليومتر ًا مربع���� ًا يقع معظمه����ا في منطقة
( ،)Aف����ي حين عدد �سكانه����ا ح�سب الجهاز المركزي للإح�ص����اء الفل�سطيني
( )23000ن�سم����ة ،وذلك دون مخيمي عين ال�سلط����ان وعقبة جبر المقدر عدد
ال�سكان فيهما ( )12000ن�سمة.
ملكيات الأرا�ضي:
أرا�ض خا�صة تعود ملكيتها للمواطنين.
•� ٍ
•�أرا�ضي وقف �إ�سالمي.
•�أرا�ضي وقف للأديرة والكنائ�س.
أرا�ض حكومية وم�سجلة با�سم خزينة الدولة.
•� ٍ
في غي���اب الم�صادر والث���روات مثل النف���ط والمناجم وغيرها ,ت�ش���كل �أرا�ضي
الدول���ة �أحد �أهم الممتل���كات بيد دولة فل�سطين ،حيث ت���م الت�صرف بم�ساحات
وا�سعة من الأرا�ضي بطرق قانونية وغير قانونية ،تمثلت في عدم االلتزام ب�أ�س�س
ومعايير وا�ضحة.
خلفية عامة
تعتب����ر جميع الأم����وال غير المنقولة الت����ي تحت �إ�شراف الحكومة ه����ي �أمالك دولة
ومنه����ا الأرا�ض����ي ،علم ًا �أن����ه ال تتوافر �إح�ص����اءات دقيقة ح����ول الم�ساحة االجمالية
لأرا�ض����ي الدول����ة ،ويرج����ع ذلك �إل����ى ع����دم ت�سجيل ج����زء كبير منها ف����ي �سجالت
الأرا�ض����ي ووقوع جزء �آخر ف����ي مناطق (ج) ،حيث بلغت م�ساحة الأرا�ضي الم�سجلة
با�سم الدولة ( )%13من مجمل م�ساحة ال�ضفة الغربية قبل عام (.)1967
الت�شريعات الخا�صة للت�صرف ب�أرا�ضي الدولة
يحكم الت�صرف ب�أرا�ضي الدولة في المحافظات ال�شمالية الت�شريعات الآتية:
•قان����ون المحافظة عل����ى �أرا�ضي و�أم��ل�اك الدولة الأردن����ي رقم ()14
ل�سنة (.)1961

•قان���ون �إدارة �أم�ل�اك الدولة
رقم ( )32ل�سنة (.)1965
•نظام تفوي�ض وت�أجير �أمالك الدولة رقم ( )60ل�سنة (.)1964
عل���ى �أن �إدارة �أم�ل�اك الدولة ح�س���ب هذه الت�شريعات ،هي م���ن �صالحيات وزير
المالي���ة ومجل����س الوزراء وفق �إج���راءات معين���ة ،وال يجوز للمت�ص���رف ب�أمالك
الدولة بيعه �أو ت�أجيره �إلى �شخ�ص �آخر.
وق ��د حدد القانون ال�شروط الواجب توافرها ف ��ي الم�ستفيد من �أر�ض الدولة �إذا
كان اله ��دف من ا�ستخدامه ��ا ك�أر�ض زراعية ،ولم يتطرق �إل ��ى ال�شروط الواجب
توافره���ا في الم�ستفي���د لغير الزراعة ،وف���ي العام (� )1997صدر ق���رار رئا�سي
أرا�ض لجمعيات الإ�س���كان التعاونية ولكن
يحم���ل الرقم ( )45ب�ش����أن تخ�صي�ص � ٍ
بمقابل(دف���ع ثم���ن الأر����ض) ،وفي عام (� )2002ص���در مر�سوم رئا�س���ي ب�إن�شاء
�سلط���ة الأرا�ضي ورئي�سها برتبة وزير ،و�أ�صبحت دائ���رة �أمالك الدولة تتبع لهذه
ال�سلط���ة ،على �أن يتم الت�ص���رف ب�أرا�ضي الدولة بقرار م���ن الرئي�س الفل�سطيني
وبتن�سيب من وزير الحكم المحلي ووزير الأ�شغال العامة والإ�سكان ورئي�س �سلطة
الأرا�ضي .ويتم الت�صرف ب�أمالك الدولة �إما بالتخ�صي�ص �أو التفوي�ض:
التخ�صي�ص :هو منح الم�ستفيد حق ا�ستغالل الأرا�ضي الحكومية مع بقاء رقعة
الأر�ض با�سم خزينة الدولة.
التفوي���ض :هو منح الم�ستفيد �أر�ض ًا حكومية مقاب���ل دفع قيمتها المقدرة على
�أق�ساط ،وبعد ت�سديد جميع الأق�ساط يتم نقل ملكيتها للم�ستفيد.
عل���ى �أن جمعي���ات الإ�س���كان يمك���ن �أن ت�ستفي���د م���ن نظ���ام التفوي����ض ولي����س
التخ�صي����ص ،وفي ع���ام ( )2007تم ت�شكي���ل لجنة وزارية ير�أ�سه���ا وزير الحكم
المحل���ي لدرا�سة طلبات تخ�صي�ص الأرا�ض���ي والتو�صية لمجل�س الوزراء ،على �أن
ي�ص���در مر�سوم رئا�سي في ح���ال الموافقة ،وهذا �أدى �إلى الح���د من التجاوزات
والتعدي على الأرا�ضي.
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التخطيط والتنظيم العمراني
الأرا�ضي الحكومية في محافظة �أريحا والأغوار
تبل���غ م�ساحة الأرا�ضي الحكومية ( )30331دونم��� ًا �شاملة مدينة �أريحا وقريتي
النويعمة والديوك الفوق���ا وقرية العوجا ،علم ًا �أن الم�ساحة التي تم تخ�صي�صها
منه���ا ( )1664دونم��� ًا وق�س���م كبي���ر منها ت���م تخ�صي�ص���ه لجه���ات حكومية �أو
لأغرا�ض عامة.
�أهم التجاوزات على �أرا�ضي الدولة في �أريحا:
•تم منح الت�صرف في بع�ض الأرا�ضي لأفراد �أو جمعيات وذلك خالف للأنظمة
والقوانين.
•ع����دم و�ضوح المعايير ف����ي تخ�صي�ص �أو تفوي�ض �أرا�ض����ي الدولة ،مما �أدى �إلى
أرا�ض لعدد من المتنفذين.
تخ�صي�ص � ٍ
•يوج����د الكثير من التعديات على �أرا�ضي الدولة من قبل المواطنين ،بع�ض هذه
التعدي����ات وجدت قبل عام ( )1967وهي قليلة ،لكن الهجمة الكبيرة تمت بعد
ا�ست��ل�ام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية في العام ( ،)1994حيث تمثل االعتداء
بالبن����اء عليها وزراعتها وتجريفها ،وال�سب����ب الرئي�س لذلك هو تنفذ المعتدي،
وعدم بذل الجهود الكافية لر�صد هذه التعديات ومتابعتها قانوني ًا.

عل���ى �أرا�ضي الدول���ة ،ولم تبذل جهود ًا جدية لمالحق���ة المتعدين ،ولم تتخذ �أية
�إجراءات قانونية بحقهم.
وللحف����اظ على �أرا�ضي الدول����ة وا�ستثمارها بال�شكل الأمثل ،بما يتفق مع الم�صلحة
العامة ومع �أحكام القوانين النافذة البد من الآتي:
•�ضبط عملي����ات الت�صرف في �أرا�ضي الدولة وتقلي�����ص حجم التجاوزات التي
تق����ع عليها ،حيث من ال�ضروري و�ضع الت�شريعات المنظمة للت�صرف ب�أرا�ضي
الدولة و�إدارتها.
•�ضرورة و�ضع �أو تحديد الأ�س�س والمعايير التي يتم على �أ�سا�سها الت�صرف في
�أرا�ض����ي الدولة �سواء بتخ�صي�صها للوزارات والم�ؤ�س�سات الحكومية المختلفة
�أو بتفوي�ضها لجمعيات الإ�سكان �أو للأ�شخا�ص الطبيعيين �أو االعتباريين.
•�ض����رورة العم����ل على ح�ص����ر التعديات عل����ى الأرا�ض����ي الحكومي����ة ومالحقة
المعتدين عليها قانوني ًا.
•�ض����رورة الت����زام الجه����ات المخت�ص����ة بالت�ص����رف ب�أرا�ضي الدول����ة بالإعالن
ع����ن الأرا�ضي الم����راد الت�صرف فيها لإعط����اء فر�ص مت�ساوي����ة للراغبين في
ا�ستغاللها.
•�ض����رورة محا�سبة الم�س�ؤولين عن التجاوزات والممار�سات غير القانونية التي
وقعت على �أرا�ضي الدولة.

أرا�ض حكومية
�إ�سكان ال�شرطة على � ٍ

أرا�ض حكومية معتدى عليها
� ٍ
وم����ن �أب����رز التجاوزات ه����و تخ�صي�ص قطعة �أر�����ض بم�ساحة ( )50دونم���� ًا لجمعية
�إ�س ��كان �ضب ��اط ال�شرطة بمعدل ( )850مت����ر ًا مربع ًا لكل وحدة �سكني����ة ،علم ًا ب�أن
جمعي����ات الإ�سكان يت����م تفوي�ضها ولي�س التخ�صي�ص لها(يج����ب دفع ثمن الأر�ض)،
كما �أن عدد ًا كبير ًا من ال�ضباط قام ببيع الوحدات التي تم تخ�صي�صها له.
التو�صيات

أرا�ض حكومية
�إ�سكان ال�شرطة على � ٍ

من خالل ال�سرد ال�سابق تبرز مجموعة من الم�شاكل فيما يخ�ص الت�صرف ب�أرا�ضي
الدول����ة و�إدارتها ،بع�ضها �سببه الجهات الر�سمية والآخر مرتبط بالو�ضع ال�سيا�سي،
وال توج����د �إح�صائية دقيق����ة لم�ساحات �أرا�ض����ي الدولة ،ولم تب����ذل الجهود الكافية
لح�صره����ا ،كما لم يتم اعتم����اد معايير وا�ضحة ومعلنة ب�ش�����أن تخ�صي�ص الأرا�ضي
الحكومي����ة للوزارات والم�ؤ�س�س����ات الر�سمية والأجهزة الأمني����ة ,هذا وتم الت�صرف
ب�أرا�ضي الدولة ل�صالح جهات خا�صة �أو �أفراد متنفذين �أو جمعيات �إ�سكان.
لق���د �أدى عدم وج���ود �إح�صاءات دقيق���ة لأرا�ضي الدولة وع���دم ت�سجيل معظمها
في �سجالت الطابو �إل���ى نتائج �سلبية انعك�ست على �إدارتها والت�صرف فيها ،فمن
ناحي���ة لم تتمكن الجه���ات المخت�صة من تحديد كافة �أرا�ض���ي الدولة وح�صرها،
وبالتال���ي لم تتمكن من ا�ستغاللها بال�شكل الذي يحقق العائد الذي يعادل حجمها
وقيمته���ا ،ومن ناحية �أخرى لم تتمكن �أي�ض ًا من تحديد كافة التعديات التي وقعت
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أرا�ض حكومية معتدى عليها
� ٍ

تجارب ونجاحات

طالب���ات مدرس���ة دير قديس هن االبتس���امة واألمل ،لم���ا قمن به من
عمل رائع يجس���د مث ً
ال يحتذى به ف���ي المحافظة على البيئة وااللتزام
تج���اه قريتهن ،لق���د تكللن بالنج���اح عندما جمعن ( )14000ش���يقل أي
م���ا يعادل ( )3800دوالر من س���كان قريتهن من أجل تزويد كل أس���رة
بحاوية للنفايات وكذلك زرع ( )140شجرة حول القرية.
لنعد �إلى البداية !!!!
قري���ة دير قدي����س هي قرية زراعية �صغيرة في محافظ���ة رام اهلل والبيرة ،تقع
عل���ى بعد ( )24كيلومتر ًا غ���رب مدينة رام اهلل ،ويبلغ ع���دد �سكانها ()2356
ن�سم���ة ،خالل فت���رة االنتداب البريطان���ي �شيد الجي�ش البريطان���ي فيها برج ًا
للمراقبة وذلك الرتفاع القرية ال�شاهق ،حيث منح هذا البرج منظر ًا ال ي�صدق
للمحافظ���ة ب�أكمله���ا .معظ���م �سكانها م���ن المزارعي���ن الذين يزرع���ون ب�شكل
�أ�سا�س���ي �أ�شجار الزيت���ون واللوز والتين ،وحول معظ���م بيوتهم حدائق �صغيرة،
يعرفون بع�ضهم بع�ض ًا وت�سود بينهم الألفة والمودة والتعامل الح�سن.
قري���ة دير قدي����س لي�ست مكب��� ًا للنفايات ،لك���ن النفايات الملقاة ف���ي �شوارعها
وحدائقه���ا ،وح���رق النفايات ف���ي مكباته���ا الع�شوائية ،هي م�شاه���د م�ألوفة في
جمي���ع �أنحاء فل�سطين بما فيها قرية دير قدي�س ،وهي م�شكلة تعاني منها ب�شكل
خا�ص القرى ال�صغيرة .الأطفال في جميع �أنحاء العالم ،هم دائم ًا من يحركون
الأ�شياء وي�صنعون التغيير ،وذلك لأنهم غير محبطين من �صعوبة تغيير الأ�شياء
و�أحيان ًا هم الأذكى ،وهذا ما ينطبق على بنات مدر�سة دير قدي�س.

تينا مكل�س

خبرية من م�ؤ�س�سة ( )GIZالأملانية

نق ًال عن النا�شر)SWEEP-NetNews( :

وف���ي �أحد الأيام قررت تلك الطالبات القيام ب�ش���يء ما من �أجل قريتهن ،التي
ول���دن فيها و�أم�ضين فيها طفولتهن ،ومن �أج���ل الحفاظ على نظافتها .وبدعم
م���ن برنامج «التنمي���ة المتخ�ص�ص���ة» المنفذ م���ن قبل مركز القط���ان للبحث
والتطوي���ر الترب���وي /م�ؤ�س�س���ة قطان ،قمن ب����أول خطوة لرفع م�ست���وى الوعي،
وكان ذلك من خالل يوم تطوعي لتنظيف القرية ب�أكملها ،مرتديات زي ًا ر�سمي ًا
موح���د ًا ويحملن المجارف والمكان�س والفرا�شي ،وف���ي نهاية ذلك اليوم نامت
�شوارع القري���ة نظيفة وديعة تتو�سد �أحالمها اللطيف���ة ،وكان الر�ضى يلف تلك
الطالب���ات بنجاح بداي���ة م�شروعهن البيئي ،وم���ا هذا بالن�سبة له���ن �إ ّال مجرد
بداية ،لم�شروع قرية �أجمل وخالية من النفايات على المدى البعيد.
كان���ت هن���اك حاج���ة لإدارة منا�سبة للنفاي���ات ال�صلب���ة ،و�إيمان��� ًا وتعاون ًا من
ال�س���كان كانت خطوته���ن التالية رفع الوعي من خالل تنظي���م يوم بيئي لجميع
الطالب���ات والأمهات ،حيث كان اليوم ب�أكمله ح���ول البيئة وكيفية الحفاظ على
القري���ة نظيفة ،و�شم���ل �ألعاب ًا ورق�ص���ات ذات عالقة بالبيئة ،كم���ا قدم فرا�س
نا�ص���ر ،عر�ض ًا للمرة الأولى حول �إنت���اج ال�سماد الع�ضوي من النفايات والطرق
المنا�سبة للتعامل مع المخلفات الع�ضوية لل�سكان.
وم���ع ذل���ك ال زال هناك حاج���ة لإدارة �سليمة لإدارة النفاي���ات ال�صلبة ولجمع
النفاي���ات ب�ش���كل منتظم ،فل���م يكن هناك �س���وى حاوية واح���دة معدنية لجمع
نفايات القرية ب�أكملها وتلك الحاوية كانت مك�سورة.
كان��ت �أف�ض��ل فكرة هي وج��ود حاوية ل��كل منزل ولك��ن كيف �سيتم
تمويل هذه الفكرة؟؟؟
عمل���ت الطالبات م���ع جميع �سكان القرية على �أن ي�ساهم���وا بدفع ولو مبلغ ب�سيط
للح�صول على الخدمة ،وذلك من خالل فكرة طرق كل الأبواب ،و�إجراء مقابالت
م���ع رب���ات البيوت لمعرف���ة ماذا يف�ضل���ن الحاوي���ات البال�ستيكي���ة �أم الفوالذية،
وكذل���ك لرفع الوعي حول كيفية التعامل مع النفاي���ات ،وطلب دفع مبلغ مالي من
�أجل الم�ساهمة في �شراء الحاويات المنزلية و�إعطاء و�صل لأي مبلغ مدفوع.
جملة احلكم املحلي  -العدد � - 16آب 39 | 2013

تجارب ونجاحات
وخالل هذه العملية ت���م دعم الطالبات من م�ؤ�س�سة القطان لي�س فقط بمعدات
التنظيف ،وبا�سداء الن�صائح المفيدة والم�ساعدة لهن �أي�ض ًا.
وقام���ت م�ؤ�س�سات غير حكومي���ة باالت�صال مع البلديات وبالتع���اون مع الم�ؤ�س�سة
الألماني���ة ( )GIZمن �أجل الح�صول على تمويل �إ�ضافي لهن ،وتم ترتيب لقاءات
بين الطالب���ات و�صناع القرار في البلديات ومجل�س الخدمات الم�شترك من �أجل
تو�ضيح فكرتهن وخطتهن من �أجل الح�صول على حاوية للنفايات لكل منزل.
وتحم�ست م�ؤ�س�س����ة ( )GIZالألمانية للفكرة مبا�شرة ،خا�صة لاللتزام والإبداع لدى
الطالب����ات ،وبدعمهن التقني والمالي.فتج�سد الحل����م و�أ�صبح الآن حاوية بال�ستيكية
خ�ض����راء �أم����ام كل من����زل ،يت����م افراغها ب�ش����كل منتظم ف����ي ال�شاحن����ات ال�ضاغطة
المقدم����ة من االتح����اد الأوروبي .كما تلقي����ن الأ�شجار التي زرعنها ح����ول القرية مع
حماي����ة �إ�ضافية ب�سياج يحيطها ،وبالتعاون مع مجل�س الخدمات الم�شترك تم �إجراء
العديد من الأن�شطة لرفع الوعي للطالب في المدار�س وللأهالي في القرية.
وت���م تقدي���م عر����ض كرتوني في مدار����س البني���ن والبنات ،يتح���دث عن كيفية
التعامل مع النفايات بالطريقة المنا�سبة والعديد من النقا�شات حول المو�ضوع،
كم���ا تم اختيار (� )20شخ�ص ًا مهم ًا من قبل مدير المدر�سة ورئي�س البلدية من
�أجل التدريب على مو�ضوع �صناعة ال�سماد الع�ضوي في �شهر ت�شرين الثاني من
العام المن�صرم ليقوموا بتبادل المعرفة مع عائالتهم وجيرانهم.
حق��� ًا لق���د قدمت طالبات دير قدي�س مثا ًال يحتذى ب���ه ،و�آثرن التزام ًا ال ي�صدق
م���ن جميع �سكان القري���ة اتجاه بيئتهم ،وتعتبر مبادرته���ن بمثابة قدوة وتجربة
رائ���دة ،البد م���ن ا�ستن�ساخها في الق���رى والبلدات الأخ���رى ،لأنها تو�ضح مدى
�أهمية الم�شاركة والتعاون على جميع الم�ستويات.
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وكان معظ���م �س���كان دي���ر قدي�س والأ�شخا����ص الم�س�ؤولي���ن في الهيئ���ة المحلية
والمدار����س متحم�سين ج���د�أ ويدعمون فكرة الفتيات ،ويكم���ن ال�سبب الحقيقي
في عدم مواجهة الفتي���ات لأية �صعوبات �أم معوقات ،كونهن �أبقين ال�سكان على
اط�ل�اع بكل خطوة يخططن له���ا وتزويدهم بالمعرفة ح���ول البيئة النظيفة من
خالل �أن�شطة رفع الوعي بالحفاظ على البيئة و�إعطائهم الفر�صة للم�شاركة.
هل تعتبر الفتيات �أبطال فكرة قرية نظيفة؟؟؟
�أدرك���ت الفتيات �أن كل �شيء ممك���ن� ،إذا توفرت القناعة بالفكرة ،حيث ال �شيء
�أف�ضل من وجود مجموعة من النا�س لديهم هدف واحد ويقاتلون من �أجله حتى
النهاية لتحقيقه.
الدر�س الم�ستفاد
ال يمك���ن لفل�سطي���ن �أن ت�صب���ح نظيف���ة وخ�ض���راء� ،إ ّال بم�ساهم���ة وم�شاركة كل
ف���رد فيها ،على �سبي���ل المثال على المواطني���ن �أن يحاولوا التقلي���ل من و�إعادة
ا�ستخدام نفاياتهم ،وهذا ما �أدركته فتيات دير قدي�س� .إذا كنا نريد بيئة نظيفة
وجميلة فعلين���ا �أن نغير من �سلوكياتنا و�أن نتخل�ص من النفايات ب�شكل �صحيح،
وهذا بب�ساطة يعني �إلقائها في الحاويات ولي�س في ال�شوراع.
وعلي���ه فقد تمت زيارة دير قدي�س من قب���ل الإدارة العامة للمجال�س الم�شتركة،
وق���د تبين �أن م���ا في هذه المق���ال ي�ستحق االهتم���ام و�أخذه بعي���ن االعتبار في
�سيا�ساتها وخططها الم�ستقبلية.
مالحظة:
الترجمة :دعاء عمر والمهند�س وليد حاليقة
 /الإدارة العامة للمجال�س الم�شتركة

تجارب ونجاحات

يعتبر م�شروع إ�ع���ادة تق�سيم الأرا�ضي في التو�سعة
الجدي���دة للمخطط الهيكلي لمدين���ة رام اهلل �أول
م�شروع لإعادة تق�سي���م الأرا�ضي في الوطن ،حيث
تم���ت �إ�ضاف���ة ( )2.900دونم لح���دود بلدية رام
اهلل ،وذل���ك بعد موافقة وزارة الحكم المحلي على
�إ�ضاف���ة ( )2,400دونم من منطق���ة ( ،)Bوذلك
بعد توجه المجل�س البلدي ل���وزارة الحكم المحلي
طالب��� ًا تو�سع���ة ح���دود البلدي���ة ال�سابق���ة البالغ���ة
( )11,290دونم��� ًا فق���ط ،وذل���ك به���دف �إيج���اد
مناطق جديدة تلبي الطلب المتزايد على الأرا�ضي
للبناء لأغرا�ض ال�سكن والمراكز التجارية ومباني
المكاتب والخدمات.
وق���د ح���ازت بلدي���ة رام اهلل على المرك���ز الثاني في
جائ���زة فل�سطي���ن للتم ّي���ز والإب���داع وذل���ك عن فئة
الم�شروع المتميز وهو م�شروع �إعادة تق�سيم الأرا�ضي
في التو�سعة الجديدة لمخطط هيكلي بلدية رام اهلل
والذي تم �إنجازه بجهود كادر بلدية رام اهلل.

للبن����اء لأغرا�����ض ال�سك����ن والمراك����ز التجاري����ة ومباني
المكاتب والخدمات.وعلي����ه تم تكليف المهند�س �أ�سامة
حامدة مدي����ر الم�شروع ،بال�شروع ف����ي �إعداد المخطط
الفيزيائ����ي بنا ًء عل����ى ر�ؤية المجل�س البل����دي وا�ستمزاج
�أراء المواطني����ن والأ�شخا�����ص ذوي العالقة ،حيث �أخذ
المخطط بعين االعتبار معالجة المحاور الآتية:
•توفي���ر مناط���ق تجاري���ة وخدماتي���ة مركزية
تخف���ف ال�ضغط عن مرك���ز المدينة التجاري
الحال���ي والذي يعاني من �أزم���ة خانقة نتيجة
النموال�سريع للمدينة.
•توفي���ر مناط���ق �سكني���ة جدي���دة تلب���ي احتياجات
الزيادة ال�سكانية المرتفعة للمدينة نتيجة الزيادة
الطبيعية والهجرة الداخلية باتجاه المدينة.
•توفي���ر مناطق خدم���ات ومرافق عام���ة ت�شمل
مواقع للحدائق العامة ،وميادين عامة للت�سوق
والن�شاط���ات االجتماعي���ة المتع���ددة ،ومواقع
لمدار����س حكومي���ة تلب���ي المعايي���ر المطلوبة
لتوفير الغرف ال�صفية وال�ساحات الداخلية...
ال���خ ،وذلك بم�ساحات وا�سع���ة ن�سبي ًا لتعوي�ض
النق�ص في المخطط الهيكلي ال�سابق.
•و�ضع حل���ول لم�شكل���ة �أزم���ة الم���رور الحالية
وتوفي���ر �شبكة ط���رق م�صممة وف���ق المعايير
العلمي���ة بحيث تك���ون الطرق وا�سع���ة مريحة
ومربوطة بطرق تفريغ لخ���ارج المدينة ت�ؤمن
الو�ص���ول والخروج من المناطق الجديدة دون
الحاجة للمرور بمركز المدينة.
•�أن يك����ون المخط����ط قاب ً
��ل�ا للتنفي����ذ و�ضم����ن
التكاليف التي ت�ستطيع موازنة البلدية تحملها.

و�سي�ساهم ه���ذا الم�شروع النوع���ي والمميز على
م�ست���وى الوط���ن ف���ي توفي���ر م�ساح���ات جدي���دة
و�أماكن عامة بم�ساحات وا�سعة لم يكن بالإمكان
توافرها لوال �إع���ادة التق�سيم ،التي جنبت �إلحاق
ال�ض���رر بكثي���ر من قط���ع الأرا�ضي ووف���رت على
�صن���دوق بلدي���ة رام اهلل ما يق���ارب ( )60مليون
دوالر كتعوي�ض���ات ع���ن الأ�ضرار ،كم���ا �أن �إعادة
التق�سي���م �ست�ساهم ف���ي تطوي���ر اال�ستثمار وفتح
�آف���اق جدي���دة للإب���داع والترتي���ب والتنظي���م،
و�ستعمل على تلبي���ة احتياجات بلدية رام اهلل في وق���د تم تخطي���ط هذه المناط���ق بحيث يك���ون هناك
مرك���زان تجاري���ان ي�ضم���ان �ساحات عام���ة ومناطق
توفير مناطق جديدة للتو�سع العمراني.
تجاري���ة ومكات���ب ،ومنطق���ة �سكنية وا�سع���ة .وتميزت
مخطط التو�سعة الجديدة
اال�ستعماالت بمرونتها و�إ�ستجابتها للقيمة اال�ستثمارية
بعد موافقة وزارة الحكم المحلي على �إ�ضافة ( )2,400للأرا�ضي ،حي���ث تم اقتراح مواقع �سياحية بم�ساحات
دونم من منطقة ( ،)Bلحدود بلدية رام اهلل ،بنا ًء على كبي���رة ن�سبي ًا �إ�ضاف���ة �إلى منطقة للمبان���ي المرتفعة،
طل����ب المجل�����س البلدي تو�سع����ة حدود البلدي����ة ال�سابقة مما يزيد من فر�ص اال�ستثمار في هذه المناطق.
البالغ����ة( )11,290دونم���� ًا فق����ط ،وذلك به����دف �إيجاد
مناط����ق جديدة تلب����ي الطل����ب المتزايد عل����ى الأرا�ضي كذل���ك ج���اءت فك���رة �إع���ادة تق�سي���م الأرا�ضي في

مرام طوطح

العالقات العامة لبلدية رام اهلل

المنطق���ة بحي���ث يت���م ا�ستغ�ل�ال الن�سب���ة القانونية
لالقتط���اع والم�سموحة في القانون حتى ( )%30من
م�ساحة قطع���ة الأر�ض دون �أي تعوي����ض ،ليتم توزيع
هذه الن�سبة على جميع الأرا�ضي في المنطقة على �أن
تت���م �إعادة تر�سيم هذه الأرا�ضي بما ي�ضمن تح�سين
�شكل هذه القطع ومالءمتها لال�ستعماالت المقترحة
ف���ي المنطقة ،وذلك وفق ًا للم���واد ( )28,30,31من
قانون تنظي���م المدن والق���رى ( )79لعام ()1966
والت���ي تمك���ن الهيئ���ات المحلي���ة م���ن تنفي���ذ �إعادة
التق�سيم االلزامي وفق الم�صلحة العامة.
مراحل درا�سة و�إعداد الم�شروع:
ا�ستمرت عملية الإعداد والنقا�ش للمخطط ما يزيد
على الث�ل�اث �سنوات ،تم خالله���ا عقد العديد من
االجتماعات مع المجل����س البلدي وموظفي البلدية
المخت�صي���ن� ،إ�ضاف���ة �إل���ى اجتماع���ات ونقا�شات
فنية مف�صل���ة ،كذلك عر�ض الم�ش���روع على بع�ض
المخت�صين في الجامع���ات الفل�سطينية وا�ست�شارة
العدي���د من المواطنين ذوي العالقة والم�ستثمرين
ح���ول فك���رة اال�ستعم���االت و�إع���ادة التق�سيم .وقد
م���ر الم�ش���روع بعدة مراح���ل زمنية ح�س���ب الخطة
الت���ي و�ضع���ت ل���ه ،فت���م نقا�ش���ه واقراره م���ن قبل
المجل����س البل���دي ب�صفت���ه اللجنة المحلي���ة للبناء
والتنظي���م ومن ثم نقا�شه واق���راره من قبل اللجنة
الإقليمية للتنظي���م والبناء لمحافظة رام اهلل ،وتم
نقا����ش الم�ش���روع من قب���ل اللجنة الفني���ة المكلفة
بنقا����ش ومراجع���ة م�شاريع المخطط���ات الهيكلية
ف���ي وزارة الحكم المحل���ي .وتم �إع�ل�ان الم�شروع
لالعترا�ضات.ومناق�شته���ا وو�ض���ع التو�صي���ات من
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تجارب ونجاحات
قبل المجل����س البلدي ،وتمت درا�س���ة المالحظات
واالعترا�ض���ات م���ن قبل اللج���ان الفني���ة للمجل�س
البلدي واللجنة الإقليمية واللجان الفنية الم�ساندة
لمجل����س التنظيم الأعلى ،و�أخي���ر ًا اقرار الم�شروع
و�إعالنه للتنفيذ من قبل مجل�س التنظيم الأعلى.

حو�ض الجهي���ر بم�ساحة تقريبية ( )25دونم ًا
(للمقارن���ه م�ساحة �أحد �أهم الحدائق في رام
اهلل/متنزه بلدية رام اهلل 3.4 -دونم فقط).

التمي��ز ف��ي فك��رة الم�ش��روع لتلبي��ة
احتياج��ات البلدي��ة والمواطنين ومالكي
الأرا�ضي
�إن ه���ذا الم�ش���روع �سيعم���ل على تلبي���ة احتياجات
بلدية رام اهلل في �سعيه���ا لتحقيق ر�ضى المواطن
بتوفي���ر مناط���ق جدي���دة للتو�س���ع العمران���ي،
جميلة و�صديق���ة للبيئة تلبي احتياج���ات �ساكنيها
والوافدي���ن �إليه���ا بحي���ث تك���ون جاذب���ة لل�سياحة
ولال�ستثم���ار مع تح�سين ج���ودة الخدمات وتطوير
الم�ست���وى المعي�ش���ي للمواط���ن دون الإجح���اف
بحق���وق المواطنين ف���ي الملكي���ات الخا�صة ودون
تحميل الميزانية مبالغ طائلة نتيجة لذلك.
ويكمن التمي���ز في هذا الم�شروع ف���ي فكرة �إعادة
التق�سي���م للأرا�ضي االلزامي ف���ي منطقة التو�سعة
(الم�ساح���ة الإ�ضافي���ة للمخط���ط( )2900دون���م
منها �ضم���ن منطق���ة( )2400( )Bدون���م ،والتي
ت�ؤدي �إلى تمكي���ن البلدية من توفير �ساحات عامة
وحدائ���ق خ�ضراء ومرافق عام���ة بم�ساحات كبيرة
تعادل ال ( )160دونم ًا ،و�أمثلة على ذلك:
•الميادي���ن :مي���دان رئي�س���ي للم�ش���اة للت�س���وق
والن�شاطات العامة ،بم�ساحة ( )14دونم ًا مع
�ش���وارع محيطة بعرو�ض وا�سع���ة ( )24متر ًا،
في حين للمقارن���ة ميدان المنارة الذي يعتبر
أ�ه���م مي���دان ف���ي مدينت���ي رام اهلل والبيرة-
م�ساحتة ( )2.7دونم فقط.

كم����ا �سي�ساهم في و�ضع حلول لأزم����ة المرور الحالية
وتوفي����ر �شبكة ط����رق م�صممة وف����ق المعايير العلمية
بحيث تك����ون الطرق وا�سعة مريح����ة ومرتبطة بطرق
تفري����غ لخ����ارج المدينة ت�ؤمن الو�ص����ول والخروج من
المناط����ق الجدي����دة دون الحاج����ة للم����رور بمرك����ز
المدينة.
فك��رة �إع��ادة التق�سي��م �أح��د �أ�س���س نجاح
المخطط المقترح

�شكل رقم ()2
الحديقة العامة في حو�ض الجهير
كما مكن البلدية من تح�سين �أ�شكال قطع الأرا�ضي
بحي���ث �أ�صبح���ت �أكث���ر مالءم���ة لال�ستعم���االت
المقترح���ة ويمك���ن ا�ستغالله���ا بالح���د الأعل���ى
لأغرا����ض البن���اء الت���ي خ�ص�ص���ت لها ،ول���م يتم
ا�ستم�ل�اك �أي من القط���ع دون غيرها بل تم توزيع
ن�س���ب االقتطاع على الجميع �ضمن معايير محددة
بحيث ت�شمل الجمي���ع مع عدم الإ�ضرار ب�أي قطعة
بعينها ،مم���ا �سي�ساعد في اال�ستثم���ار الأمثل لهذه
الأرا�ض���ي و�سيعط���ي �إمكان���ات �أكبر للإب���داع في
مج���ال ت�صميم المبان���ي وبمعايي���ر جمالية �أعلى،
و�ساهم في رفع القيمة اال�ستثمارية لهذه الأرا�ضي
الت���ي ت�ضاعفت في معظ���م مناط���ق الم�شروع من
(� %200إلى .)%400

�شكل رقم ()3
قطع الأرا�ضي قبل �إعادة التق�سيم

بالمح�صل���ة لق���د كان م���ن الم�ستحي���ل تطبي���ق
المخط���ط الهيكل���ي بم���ا يحتوي���ه م���ن �ساح���ات
عامة كبيرة و�ش���وارع وا�سعة دون �إع���ادة التق�سيم
للأرا�ض���ي� ،إذ �إن التكلف���ة التقديري���ة المتوقع���ة
للتعوي�ض���ات واال�ستمالكات تق���در ب ( )60مليون
دوالر ،حي���ث تم توفي���ر هذا المبلغ ب�ش���كل مبا�شر
من �صندوق البلدية وب�شكل غير مبا�شر من خزينة
الدولة الفل�سطينية ،في حي���ن التحدي الذي برز،
ب�أن���ه لم يتم تنفيذ �أي عملية �إعادة تق�سيم الزامي
ب�أم���ر من البلديات في محافظات الوطن قبل هذه
التجرب���ة ،حي���ث يعتبر هذا الم�ش���روع �أول م�شروع
لإعادة تق�سيم الأرا�ضي االلزامي في الوطن.

�شكل رقم ()5
القطع المه�شرة والملونة تتطلب تعوي�ض
�أ�صحابها عن ن�سبة االقتطاع القانونيةالتي تزيد
عن ( )%30وذلك في حال عدم تنفيذ �إعادة
التق�سيم.
تنفيذ �إعادة التق�سيم

�شكل رقم ()4
قطع الأرا�ضي بعد �إعادة التق�سيم
و�أي�ض ًا توفير مواقع لمدار�����س حكومية تلبي المعايير
�شكل رقم ()1
المطلوب����ة لتوفي����ر الغ����رف ال�صفي����ة وال�ساح����ات
الكرينعة
حو�ض
الميدان الرئي�سي في
الداخلية...ال����خ ،وذل����ك بم�ساح����ات وا�سع����ة ن�سبي���� ًا
•الحدائ���ق :مث���ال الحديق���ة المتدرج���ة ف���ي لتعوي�����ض النق�ص ف����ي المخط����ط الهيكل����ي ال�سابق.
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وبخ�صو����ص تنفي���ذ ذل���ك ،ت���م اعتم���اد بن���د
ف���ي موازن���ة بلدي���ة رام اهلل لع���ام ()2012
م���ن �أج���ل تموي���ل ط���رح عط���اء تنفي���ذ �إع���ادة
التق�سيم المطلوبة ع���ن طريق �شركات ومكاتب
متخ�ص�ص���ة ب�أعم���ال الم�ساح���ة وت�سجي���ل
الأرا�ضي ،وذلك بالتع���اون مع �سلطة الأرا�ضي،
حيث تم طرح العطاء مع بداية عام (.)2013

تجارب ونجاحات

�شه���دت مدين���ة بيتوني���ا تط���ور ًا وا�ضح��� ًا خ�ل�ال
ال�سنوات الع�شر الما�ضي���ة على مختلف الأ�صعدة،
و�شه���دت تو�سع��� ًا عمراني��� ًا ملمو�س��� ًا وتطوي���ر ًا في
البني���ة التحتية وتو�سع ًا ف���ي الخدمات ،مما جعلها
مدين���ة متميزة وتحتل المركز الثالث في محافظة
ت�سل����م رئا�س����ة بلدي����ة بيتونيا منذ ع����ام ()1996
رام اهلل والبيرة.
عرف����ات محمود خل����ف و�أكمل م�سيرت����ه بفوزه في
تقع مدينة بيتونيا على بع���د ( )4.5كيلومتر غرب االنتخاب����ات المحلية في ع����ام ( )2005حتى عام
مدين���ة رام اهلل وترتف���ع عن �سط���ح البحر( ،)2012( )820وحالي���� ًا ت�سل����م مه����ام رئي�����س البلدي����ة
متر ًا ،وتبلغ م�ساحتها الكلية ( )23366دونم ًا ،وهي ربحي دولة بعد فوزه في االنتخابات المحلية التي
مت�صل���ة البن���اء بمدينة رام اهلل وخا�ص���ة المنطقة �أجريت في تاريخ (.)2012/10/20
ال�صناعية ،ويبلغ عدد �سكانها ( )27000ن�سمة.

رام اهلل) �ص�ل�اح الناظر ،ثم تولى رئا�سة المجل�س
في نف� ��س ال�سنة فخري عي�سى ق ��رط ،وقد �أجريت
�أول انتخابات للمجل����س البلدي عام ( )1972ومن
ثم في عام (.)1976

ربحي دولة
رئي�س البلدية

�شه���دت بلدي���ة بيتوني���ا الكثير من التط���ور على عدة
�أ�صع���دة و�سجل���ت الكثي���ر م���ن الإنج���ازات خ�ل�ال
ال�سن���وات الما�ضي���ة ،و�سوف نقوم بعر����ض �أهم هذه
الإنجازات منذ عام ( )2006وحتى عام (.)2012

يحدها من ال�شمال �أجزاء من مدينة رام اهلل وعين �أو ًال :م�شاريع �شق وتعبيد وت�أهيل ال�شوارع:
قيني���ا ،ومن الجنوب قرى الجيب وبيت دقو و�أجزاء
جهة التمويل
ميزانية الم�شروع
ا�سم الم�شروع
الرقم
م���ن الطيرة� ،أما من ال�شرق فمدينة رام اهلل وقرية
بلدية بيتونيا
� 940,000شيقل
�شق وتعبيد �شوارع
راف���ات والجديرة وبيرنب���اال ،وغرب��� ًا تحدها قرية 1
بلدية بيتونيا
� 1,152,000شيقل
�شق وتعبيد طرق داخلية
عي���ن عريك وبيت عور الفوقا .وتحتل بيتونيا موقع ًا 2
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات
 154,000دوالر
�شق وتعبيد وت�أهيل �شوارع
جغرافي���ا ممي���ز ًا وطبيع���ة خالب���ة ومناط���ق جبلية 3
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات
 120,000دوالر
�شق وتعبيد وت�أهيل �شوارع
و�سهلية متنوعة ،ومن���ذ القدم احتلت بيتونيا مكانة 4
�شق وتعبيد وت�أهيل �شوارع
5
بلدية بيتونيا
� 653,500شيقل
عظيم���ة في المنطقة المج���اورة ،حيث كانت تعتبر
بلدية بيتونيا
� 1,250,000شيقل
�شق وتعبيد وت�أهيل �شوارع
6
م���ن ق���رى الكرا�س���ي والم�شاي���خ .كم���ا وتعتبر من
بلدية بيتونيا
� 2,500,000شيقل
�شق وتعبيد وت�أهيل �شوارع
7
النم���اذج المهم���ة للممتلكات الثقافي���ة والطبيعية،
بلدية بيتونيا
� 2,300,000شيقل
�شق وتعبيد وت�أهيل �شوارع
8
فه���ي غني���ة بالعم���ارة التاريخية والتقليدي���ة وتعود
بع�ض المباني فيها الى مئ���ات ال�سنين ويوجد فيها
ثاني ًا :م�شاريع بناء وت�أهيل المدار�س في مدينة بيتونيا:
العديد من المواقع الأثرية والتاريخية الم�شهورة.
في عام ( )2002ق���ام االحتالل ببناء جدار ال�ضم
والف�ص���ل العن�صري على �أرا�ضي بيتونيا من الجهة
الغربية و�أجزاء من الجهة الجنوبية وف�صل ()%80
م���ن �أرا�ضيه���ا وعزله���ا داخ���ل الج���دار و�أ�صبحت
تحت ال�سيطرة الإ�سرائيلي���ة ،مما �أثر على المنتوج
الزراعي في المدينة.
بلديـة بيتونيـا
ت���م ت�أ�سي�س �أول مجل�س قروي لها في عام ()1953
برئا�س���ة فهم���ي عبد اهلل ح�سن ومن ث���م ت�شكل �أول
مجل����س بلدي ع���ام ( )1965برئا�س���ة (قائم مقام

الرقم

ا�سم الم�شروع

قيمة الم�شروع

جهة التمويل

تاريخ التنفيذ
2006
2007
2008
2009
2009
2010
2011
2012

تاريخ التنفيذ

1

�إيجار المدر�سة الأ�سا�سية المختلطة
(مدر�سة الجنان)

2

 500,000دوالر
بناء وت�شطيب مدر�سة ذكور بيتونيا العليا
 250,000دوالر

3

بن���اء وت�شطي���ب ثمان���ي غ���رف �صفي���ة
لمدر�سة البنات الثانوية

 400,000دوالر

4

�صيان���ة مدر�ست���ي بيتوني���ا الأ�سا�سي���ة
وال�شروق

� 99,409شواقل

بلدية بيتونيا

5

بناء مدر�س���ة جديدة ف���ي منطقة البطن
ال�شرقي(عظم)

� 1,592,964.77شيقل

بلدية بيتونيا

2011

6

�صيانة لجميع المدار�س في المدينة

� 192,857.3شيقل

بلدية بيتونيا

2012

 18,000دينار اردني

بلدية بيتونيا

منذ عام 2001
وحتى الآن

بلدية بيتونيا
ال�صليب الأحمر الدولي

2006

بلدية بيتونيا

2009
2010
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تجارب ونجاحات
ثالث ًا :بناء وت�أهيل المرافق العامة والمباني في المدينة:
الرقم
1

ا�سم الم�شروع

قيمة الم�شروع

ترمي���م وت�شطي���ب المرك���ز ال�صح���ي في
المدينة
�إع���ادة تقييم قاع���ة البلدية �إل���ى مكاتب
 60,000دوالر
�إدارية

بلدية بيتونيا

2009

بلدية بيتونيا

2009

3

ا�ستح���داث مرك���ز الفعالي���ات ال�شعبي���ة
لن�شاطات وفعاليات الأطفال

-------

UNDP

2010

4

�إ�ضاف���ة بناء لمبنى مق���ر جمعية �سيدات
بيتونيا

 45,000دوالر

بلدية بيتونيا

2010

5

�إن�شاء حديقة عامة في المدينة

 760,000دوالر

6

بناء طابق �إ�ضافي للبلدية

� 481,000شيقل

7

بناء قاعة عامة ومكتبة

 280,000يورو

8
9
10

� 500000شيقل
�إن�شاء ميدان بيتونيا
م�شروع تعبيد �ساحات مدار�س
� 217,000شيقل
م�شروع �صيانة مدار�س في مدينة بيتونيا � 250,000شيقل
ت�شطي���ب المدر�سة الجدي���دة في منطقة
البطن ال�شرقي

2

11

 40,000دوالر

جهة التمويل

تاريخ التنفيذ

رابع ًا :م�شاريع تطويرية:
•�ش���راء مع���دات و�آلي���ات للبلدي���ة ت�ضمنت باجر
بتكلف���ة ( )80,000دوالر ،و�سيارت���ي نق���ل
ومرا�س�ل�ات بتكلف���ة ( )100,000دوالر ،ب���وب
كات(مكن�س���ة كهربائي���ة) بتكلف���ة ()50,000
دوالر ،وتوريد مول���د كهرباء بتكلفة ()14,700
دوالر ،و�سي���ارة من طراز مر�سيد����س مع رافعة
كهربائية ،بتكلفة ( )82,000يورو وجميع ذلك
من موازنة البلدية.
•م�شروع الأ�صول الثابتة :تم تنفيذ هذا الم�شروع
في ع���ام ( ،)2011/2010عل���ى ح�ساب منحة
مقدمة من �صن���دوق تطوير و�إقرا�ض البلديات،
وج���اء �ضمن ه���دف تطوي���ر الق���درات المالية
للبلدي���ات ،و�شم���ل بلدي���ات بيتوني���ا ورام اهلل
والبي���رة و�سلفي���ت ،ويت�ضمن الم�ش���روع ت�سجيل
وتخمي���ن جميع ما تملكه البلدي���ة من ممتلكات
أرا�ض ،ومب���انٍ  ،و�شبكات مياه
غي���ر نقدية م���ن � ٍ
و�شب���كات �صرف �صح���ي �إن وج���دت ،و�شبكات
الكهرباء ،و�شوارع ،و�سيارات ،وحدائق ،و�أثاث،
ومعدات ولوازم ...،الخ.
•م�شروع ت�سجيل الأرا�ضي (الطابو) في المدينة
بم�ساعدة �سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية ،حيث تم
االنتهاء من ت�سجي���ل ( )12حو�ض ًا من �أحوا�ض
المدين���ة ،وقد تم تقديم عدة طلبات �إلى �سلطة
الأرا�ضي ال�ستكمال ت�سجيل بقية الأحوا�ض.
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بلدي���ة بيتوني���ا ()460,000
دوالر ورئا�س���ة ال���وزراء 2010
( )300,000دوالر
2013/2012
بلدية بيتونيا
بلدي���ة بيتوني���ا ()100,000
ي���ورو و�صن���دوق تطوي���ر و�إقرا�ض 2013/2012
البلديات ( )180,000يورو

بلدية بيتونيا
بلدية بيتونيا
بلدية بيتونيا

2013/2012
2013
2013

وزارة المالية

2013

•م�ش���روع المرك���ز التج���اري ( :)2012ب���د أ�
العمل عل���ى هذا الم�ش���روع قبل ع���دة �سنوات،
ويه���دف �إلى تعزيز البني���ة التحتية في المدينة
وتطويره���ا اقت�صادي��� ًا من خ�ل�ال �إن�شاء مركز
تجاري في موق���ع ا�ستراتيجي وحيوي في و�سط
المدين���ة ي�شم���ل منطقة المدر�س���ة حو�ض()2
ومنطق���ة الترابي���ع حو�ض( ،)3وق���د تم �إعداد
مخط���ط تعديل تنظيمي لجمي���ع قطع الأرا�ضي
ف���ي تل���ك المناطق ي�شم���ل تعديل م�س���ار بع�ض
ال�شوارع ،وتغيير �صف���ة ا�ستعمال عدة قطع من
مناط���ق خ�ضراء إ�ل���ى مركز تج���اري ،واقتراح
مناطق خ�ضراء أ�خ���رى ،و�إعادة توحيد وافراز
واقتراح طرق م�شاة.
•م�شروع �إن�شاء محطة تنقية(عين جريوت)
�ضم���ن اجتماع���ات ومباحث���ات عدي���دة م���ع رئي����س
ال���وزراء وبن���ك التنمي���ة الألماني وم�صلح���ة المياه،
ووزارة الحك���م المحل���ي ،تمت الموافق���ة على �إقامة
محط���ة تنقية و�شبكة �صرف �صح���ي �سيكون موقعها
في �أرا�ضي بيتونيا(غرب عين جريوت) وبتمويل من
بنك التنمية الألماني ( ،)KFWبقيمة ( )27مليون
يورو ،وذلك بعد �أن قام بنك التنمية الألماني ب�إعداد
درا�سة ج���دوى اقت�صادي���ة وبيئي���ة اجتماعية �أكدت
على مالءم���ة الموقع م���ن النواحي البيئي���ة وطبيعة
الأر�ض ،والجاذبية ،...وبعد العديد من االجتماعات

والمناق�ش���ات واف���ق الجان���ب الإ�سرائيل���ي على بناء
المحط���ة على �أن يت���م ذلك خالل �سنتي���ن ،وقد تم
توقيع اتفاقية تفاهم بي���ن الأطراف المعنية (وزارة
التخطي���ط ،ووزارة الحكم المحل���ي ،وبلدية بيتونيا،
وبلدي���ة رام اهلل ،و�سلط���ة المي���اه ،وم�صلحة المياه،
وبنك التنمية الألماني) في تاريخ (،)2012/9/18
ب�ش���كل ر�سمي ،و�سيتم العمل على �إن�شاء المحطة في
�أقرب وقت ممكن ب����إدارة م�صلحة المياه وب�إ�شراف
م���ن قب���ل البلدي���ات ،علم��� ًا �أن الم�ش���روع �سيخ���دم
مدينتي بيتونيا ورام اهلل ،كم�شروع م�شترك.
•متنزه بلدية بيتونيا� :أولت البلدية اهتمام ًا على
م���دار ال�سن���وات ال�سابقة في توفي���ر الخدمات
الالزمة للمواطنين وم���ن �ضمنها توفير ف�ضاء
في المدينة ليكون متنف�س ًا للأهالي و�أطفالهم،
وخا�ص���ة مع زي���ادة عدد اال�سكان���ات والطوابق
المرتفع���ة التي ال توف���ر مكان ًا للأطف���ال للعب
والتن���زه ،وتما�شي��� ًا م���ع الخط���ة اال�ستراتيجية
التنموي���ة للمدين���ة قام���ت البلدية ب�إن�ش���اء �أول
حديقة عامة ف���ي المدينة تم افتتاحها في عام
( ،)2011حيث تعتبر �إنجاز ًا كبير ًا
الم�شاريع الم�ستقبلية:
•ا�ستكم���ال العم���ل عل���ى �إن�ش���اء محط���ة التنقية
و�شبكة ال�صرف ال�صحي في منطقة غرب عين
جريوت.
•تجهيز المكتبة وكافة الم�ستلزمات الخا�صة بها
حالي ًا ،مع الأخذ بعين االعتبار �أن ت�صمم لتكون
مركز ًا ثقافي ًا في الم�ستقبل القريب.
•�إن�ش���اء حدائ���ق �أحي���اء ترفيهي���ة وتعليمي���ة في
المناطق المختلفة في المدينة.
•تطوي���ر ال���كادر الوظيف���ي ف���ي البلدي���ة وبن���اء
قدراته.
•تنظي���م ق�س���م الأر�شي���ف ليك���ون محو�سب��� ًا
و�إلكتروني ًا.
•تطوير مركز خدمة الجمهور.
•تنظيم الموا�صالت وحركة المرور في المدينة.
•ترميم مباني البلدة القديمة.
•م�ش���روع ت�سمية وترقي���م (الأحي���اء ،وال�شوارع،
والمباني).
•م�شروع تو�سعة حدود البلدية.
•�إعادة ت�أهيل مبنى البلدية.
•�أعمال خارجية لمبنى المكتبة والقاعة.
•�إنارة ال�شوارع عن طريق الطاقة ال�شم�سية.

تجارب ونجاحات

تق���ع بلدة العيزرية على المدخ���ل ال�شرقي لمدينة القد�س وعلى بع���د ثالثة كيلومترات
فقط .وهي البوابة ال�شرقية لمدينة القد�س .وموقعها هذا يك�سبها �أهمية خا�صة ،حيث
القادم���ون من الأردن و�أريحا ال ب���د لهم من المرور منها للو�صول �إلى القد�س ،كما �أنها
المم���ر الذي يربط بين �شمال وجن���وب فل�سطين نظر ًا للطري���ق الرئي�س الذي يربطها
بهذه المناطق ومدينة القد�س.

�شادية عدوان

مديرة مكتب رئي�س املجل�س املحلي

وبع���د االغالق���ات والحواجز الأمني���ة والإ�سمنتي���ة والترابية و�أخير ًا بم���ا ي�سمى «جدار
ال�ض���م والف�صل العن�ص���ري» الذي عزل وف�صل مدينة القد����س والم�سجد الأق�صى عن
القرى المحيطة بها والذي ال يبعد �إ ّال كيلومترات.

وتبل���غ م�ساحتها ( )11.500دون���م منها ( )2500دونم �ضم���ن الم�شروع الهيكلي
للبل���دة ،ف���ي حين عدد �سكانه���ا ( )25000ن�سمة� .أما طبيعة �أر����ض العيزرية فهي
جبلية وتتمتع بمناخ معتدل �شرق �أو�سطي كباقي مناطق فل�سطين.

كل ه���ذا �أدى �إل���ى منع المواطني���ن والعمال من الو�ص���ول �إلى مكان عمله���م و�شراء ما
يحتاجون���ه ،و�أي�ض ًا منع الم�صلين من �أداء فرائ�ض ال�صالة في الم�سجد الأق�صى ،كما
حرم الكثير من الطالب والطالبات والمعلمين والأكاديميين من موا�صلة درا�ستهم في
المدار�س والجامعات .كما �أدى هذا الجدار �إلى ف�صل وعزل مدن وقرى فل�سطينية عن
بع�ضها بع�ض ًا وق�سمها �إلى كنتونات هنا وهناك.

�أ�سماء العيزرية
للعيزرية �أ�سماء عدة هي:
�أو ًال :ذك���رت با�سم (بي���ت عنيا) بمعنى (بيت الب�ؤ����س) ورد ذلك في انجيل يوحنا
( ،)46-1حي���ث ينظر �إليها كم���كان المعجزة الكبرى وهي �إحي���اء ال�سيد الم�سيح
للعازر وعودته للحياة باذن اهلل.
ثاني ًا:ذكرت في الع�صر الو�سيط با�سم( :بيثانية الزرو�س).
ثالث ًا:ذكرت في عهد ال�صليبين(:بيثاني)
رابع ًا:ذكرها ياقوت با�سم (العازرية)
خام�س ًا:ذكرت با�سم (قرية �سيدنا العزير عليه ال�سالم)�:سجالت محكمة القد�س
ال�شرعية �سجل (� )326ص (.)75
�ساد�س ًا:ذكرت حديث ًا با�سم (العيزرية).
بالن�سب���ة للتعليم يوجد في البلدة مدار�س �أ�سا�سية وثانوية ت�ستوعب �أعداد الطالب
والطالب���ات في البلدة .ويوجد العدي���د من ريا�ض الأطفال والح�ضانات ،كما توجد
مراك���ز تعليمية تنظم وتعقد دورات في عدة مج���االت علمية و�أدبية وثقافية وفنية
و�أي�ض ًا مراكز خدمات ومراكز لالنترنت.

والأمر ال���ذي �أدى �إلى انتقال بع�ض التجار والمحالت التجارية من البلدة ،حيث تتميز
بواجه���ة تجاري���ة على طول ال�ش���ارع الريئ�س م���ن ر�أ�س قب�سة وحتى مفت���رق وادي النار
بطول خم�سة كيلومترات.
وهذه المح�ل�ات التجارية تغطي وتلبي معظم احتياجات المواطنين من م�أكل وم�شرب
وملب����س ...على الأقل في بل���دات العيزرية و�أبودي�س ،وال�سواح���رة ،والذي ي�صل تعداد
ال�سكان فيها �إلى (� )60ألف ن�سمة.
ويح���د العيزرية من ال�شرق �أرا�ضي الخان الأحمر وق�س���م من �أرا�ضي �سلوان ومن الغرب
مدينة القد�س ،ومن ال�شمال �أرا�ضي الطور (جبل الزيتون) ومن الجنوب بلدة �أبودي�س.

م�ؤ�س�س����ات حكومية لخدم����ة المواطنين �أهمه����ا وزارة الأوقاف وال�ش�����ؤون الإ�سالمية،
ومكت����ب محافظة القد�س ،ومكت����ب وزارة الداخلية الفل�سطيني����ة ،ومكتب وزارة �ش�ؤون
القد�����س ،ومحكم����ة ال�صل����ح ،ومكت����ب العم����ل ،ومكت����ب وزارة ال�ش�����ؤون االجتماعي����ة،
وم�ؤ�س�سات �أخرى غير حكومية وجمعيات خيرية وتعاونية لخدمة المواطنين.

المراكز ال�صحية
�أم���ا المراك���ز ال�صحية والعي���ادات الطبي���ة فيوجد فيه���ا ما يغط���ي المنطقة من
احتياج���ات المواطن من ع�ل�اج وا�سعافات �أولية ،وكذلك عي���ادات ومراكز طبية،
لكنها غير كافية ومنها مديري���ة �صحة القد�س التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية
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تجارب ونجاحات
والمرك���ز العربي ،حيث يوجد فيه طاقم طبي من جميع االخت�صا�صات .كما توجد
مراك���ز ا�سعافات مجهزة ب�سيارات ا�سعاف تخ���دم المنطقة ،منها ا�سعاف الهالل
الأحمر الفل�سطيني ،وا�سعاف مجل�س محلي العيزرية.

الآثار وال�شواهد التاريخية
�أم����ا الآثار وال�شواهد التاريخية والدينية في البلدة مث����ل ،قبر اليعازر وم�سجد العزير
وعدة كنائ�س قديمة وجديدة.وبرج القناة وقناطر العيزرية و�أماكن �أخرى.

ن�ش�أة وتكوين مجل�س محلي العيزرية بين عام ()2004 – 1961
بل���دة العيزرية كباق���ي القرى والبل���دات والمدن التي عانت وما ت���زال تعاني من
االحت�ل�ال الإ�سرائيلي ،الذي ب���دوره �ساهم ب�شكل كبير جد ًا ف���ي تعطيل نه�ضتها
واعماره���ا وعمل الم�شاريع والن�شاطات المختلفة فيها ...فقد تعاقبت على �إدارة
البل���دة منذ ع���ام ( )1961عدة لجان ومجال�س قامت عل���ى خدمة البلدة و�أهلها
حت���ى عام ( ،)1997حي���ث تم ت�شكيل مجل����س محلي بلدي تح���ت مظلة ال�سلطة
الفل�سطينية وب�إ�شراف وزارة الحكم المحلي الم�س�ؤولة عن المجال�س والبلديات.
وق���د كون���ت �أول لجنة لإدارة �ش�ؤون البلدة ع���ام ( )1961من قبل �أهالي البلدة ،وقد
ا�ستم���رت هذه اللجن���ة بعمله���ا و�إدارة البلدة حتى ع���ام (،)1965حي���ث تم ت�شكيل
مجل����س قروي ،وفي ع���ام ( )1975تم انتخاب �أع�ضاء مجل�س ق���روي جديد للبلدة،
وبتاري���خ ( )1997/7/16ت���م تعيي���ن مجل�س محل���ي العيزرية تحت مظل���ة ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وبالتن�سيق مع وزارة الحكم المحلي و�أهالي البلدة.
وم���ا زال هذا المجل�س (مجل�س محلي العيزرية) قائم ًا على ر�أ�س عمله ومكون من
ال�سادة الآتية �أ�سما�ؤهم:
(المهند����س /ربحي عط���ا عثمان رئي�س ًا للمجل�س ،وخليل محم���ود �أبو الري�ش نائب ًا
للرئي����س ،وك���رم خلف �أمين��� ًا لل�صن���دوق ،والمحام���ي /جمال ابراهي���م الخطيب
م�ست�ش���ار ًا قانوني��� ًا ،وعزي���ز �سليم���ان �أب���و زياد ع�ض���و ًا ،ورات���ب الهدم���ي ع�ضو ًا،
والمرح���وم /مو�س���ى محمد �أبو روم���ي ع�ضو ًا ،وخليل محمد ب�ص���ة ع�ضو ًا ،وطاهر
فرع���ون ع�ضو ًا ،وجميل حامد النت�شة ع�ضو ًا ،و�أنور النابل�سي ع�ضو ًا ،ومحمد �سليم
مطي���ر ع�ضو ًا ،والمرحومة /يو�سفية يو�سف �أبو غي���ث ع�ضو ًا) .و خالل الفترة من
عام ( )1997وحتى يومنا هذا
بدل المرحومة يو�سفية يو�سف �أبو غيث تم تعيين �صبرية �أبو غليون ،والتي بدورها تركت
المجل�س عام ( ،)2000في حين ا�ستقال الع�ضو محمد �سليم مطير في �شهر ني�سان من
ع����ام ( )1999وعي����ن بد ًال منه فهد عبد الر�سول �أبو حم����اد ،وفي عام ( )2002ا�ستقال
الع�ضو راتب الهدمي ،وفي تاريخ ( )2003/12/4توفي مو�سى محمد �أبو رومي.

الم�شاريع التي قام بها المجل�س من ()1999-1997

•�إ�صالح واعمار الطابق ال�سفلي من مبنى المجل�س وا�ستعماله مقر ًا لق�سم المياه.
•�شق �شارع يربط بين �شارع قبر اليعازر وال�شارع الم�ؤدي �إلى الطور.
•بناء مظلة في منطقة القبور وعمل جزيرة وممرات للم�شاة وزراعته بالنخيل.
•و�ضع مطب���ات على ال�شارع العام في المنطقة ال�شرقي���ة من العيزرية لحماية
الأطفال ولمنع الحوادث التي كانت تقع بمعدل ثالثة حوادث �أ�سبوعي ًا.
•�إعادة ت�أهيل �شارع �أريحا القديم وتعبيده بطول ( )500متر.
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•�إ�ضاف���ة غرفتين درا�سيتين لمدر�سة بنات يو�س���ف الخطيب الثانوية بم�شاركة
�أهل الخير من �أهالي العيزرية.
•تجهي���ز مبنى اله�ل�ال الأحم���ر الفل�سطيني لخدم���ة �أهالي البل���دة والمناطق
المج���اور ،وق���د تم افتتاح���ه وبد�أ بتقدي���م الخدم���ات لأهال���ي المنطقة منذ
(.)1998/8/15
•�إعادة ت�أهيل �أجزاء مختلفة ب�أطوال مختلفة من �شبكة المياه التالفة.
•م���د �شبكة مياه جديدة في منطق���ة تو�سيع �شارع العيزرية الرئي�سي في الق�سم
ال�شرقي من البلدة بطول �أكثر من ( )1000متر.
•الم�شاركة مع بكدار بمبلغ ( )15الف دوالر لتعبيد عدد من ال�شوارع الداخلية
في العيزرية.
•بالتعاون مع م�ؤ�س�سة بكدار ت���م تو�سيع وتح�سين ال�شارع على مدخل العيزرية
ال�شرقي.
•تم �إنجاز المرحلة الأولى من ال�شارع بطول ( )1000متر.
•وبالتعاون م���ع م�ؤ�س�سة بكدار ووزارة ال�صح���ة الفل�سطينية �أقيم مركز �صحي
على �أر�ض الكلتة التي تبرع بها المجل�س ،حيث �أُقيمت مديرية �صحة محافظة
القد�س.
•ت�شجيع��� ًا من مجل�س محلي العيزرية للحركة الريا�ضي���ة فقد دعم المجل�س �إن�شاء
ناد ريا�ضي في البلدة ،كما �ساهم في تنظيم المباريات الريا�ضية المختلفة.

ال�شوارع الفرعية التي قام المجل�س بتعبيدها
(�ش���ارع بئ���ر الع���د  -المخل����ص ،و�شارع الرفي���د ،و�شارع بئ���ر زريق و�ش���ارع دخلة
ال�شويك���ي و�ش���ارع دخل���ة النابل�سي ،و�ش���ارع �شركة �سجاي���ر القد�س ،و�ش���ارع ر�أ�س
الب�ست���ان – النب���ي عيزر ،و�ش���ارع بروكة  -الباط���ن ،و�شارع الحدب���ة – الظاهر،
و�شارع الحدبة – م�سجد �إ�سالم).

الم�شاريع التي تم �إنجازها خالل عام ()2000

•تو�سيع ال�شارع الرئي�سي بطول ( )2000متر ابتداء من مدخل العيزرية ال�شرقي.
•�إنارة ال�شارع المذكور �أعاله وتجديد �شبكة المياه وزارعة �أ�شجار الزينة فيه.
•تعبي���د �شوارع في العيزرية(:منطقة ال�شياح داخل العيزرية طول  250/متر ًا،
ومنطقة الحدبة طول  150/متر ًا).
•�إن�شاء دوار لتنظيم حركة ال�سير عند مفترق واد النار.

الم�شاريع التي تم �إنجازها عام ()2001

•ت�أهيل وتو�سيع ال�شارع الرئي�سي في بلدة العيزرية بطول ( )2400متر،حيث
تم التعاون مع م�ؤ�س�سة بكدار وقامت �شركة مجموعة الطريفي بالعمل.
•�إن���ارة ال�شارع الرئي�سي من مفت���رق �أبو دي�س وحتى جام���ع المرابطين وو�ضع
�شبكة �إنارة حديثة.
•زراعة الجزر الموجودة على ال�شارع الرئي�سي لتجميل بلدة العيزرية.
•تطوي���ر منطقة مفترق �أبودي�س (�شركة �سجاير القد�س) البنك العربي بحيث
تم �إن�شاء دوار البنك العربي وتنظيم هذه المنطقة.
•�إعادة تنظيم �شبكة الكهرباء الموجودة في ال�شارع الرئي�سي بحيث تمت �إزالة
الأعمدة المعرقلة لل�شارع وزراعة �أعمدة كهرباء جديدة بد ًال منها.
•تطوير مفترق وادي النار وذلك بعمل دوار وتو�سيع مداخل ال�شوارع الم�ؤدية �إليه.

تجارب ونجاحات
•تطوير مفترق الإ�سكان في و�سط العيزرية وذلك بعمل دوار في هذه المنطقة.
•�إع���ادة ت�أهي���ل مداخ���ل البي���وت التي ت�ض���ررت خالل عملي���ة تو�سي���ع ال�شارع
الرئي�سي وعملية الهدم التي رافقت هذه العملية.
•تعبيد �شارع جديد في منطقة ال�ضاحية (الرفيد) بطول ( )120متراً.
•تعبيد �شارع جديد في منطقة �صالح الدين بطول ( )150متر ًا.
•تمهيد ًا لبناء مركز الخدمات التجاري ومكاتب في منطقة الكلتة (مقابل دار
الأيت���ام الإ�سالمية فقد قام المجل����س بعمل حفريات و�إزالة ال�صخور والأتربة
من هذه المنطقة).
•ت���م تزوي���د ع���دد م���ن المح�ل�ات التجاري���ة بحاوي���ات بال�ستيكي���ة للنفايات
ال�ستعمالها بد ًال من الحاويات الكبيرة الموجودة في ال�شارع.

الم�شاريع التي تم تنفيذها عام ()2002
•بناء جدران ا�ستنادية في عدة �أماكن على ال�شوارع الرئي�سة من بلدة العيزرية
بتمويل من البنك الدولي بقيمة خم�سين الف دوالر.
•تركيب لوحات دعاية و�إعالن على ال�شارع الرئي�سي ،كلفة الم�شروع ( )84الف
�شيقل ،م�ساهمة المواطنين ( )47الف �شيقل.
•تركي���ب حدي���د درابزين عل���ى الجزيرة و�سط ال�ش���ارع الرئي����س لحمايته من
ال�سيارات ومن المارة.
•�إكمال ت�أهيل دوار مفترق واد النار ومفترق الإ�سكان.
•ا�ستكم���ال اعم���ار ال�ش���ارع الرئي�س���ي ف���ي المنطق���ة المقابلة لمق���ر المجل�س
والمحاذية لعمارة عابدين بقيمة (� )92ألف �شيقل.

الم�شاريع التي تم تنفيذها خالل عام ()2003

الم�شاريع المنفذة منذ ()2004 – 1998
ا�سم الم�شروع

الجهة الممولة

�-6إنارة ال�شارع الرئي�سي

00
41700 2 02001

المجل�س

-7ترمي���م البيوت عل���ى
ال�شارع المجل�س
الرئ�سي/عند ت�أهيل ال�شارع
لجنة دوار البنك العربي
�-8إن�شاء دوار البنك العربي
�-9إعادة ت�أهيل �شوارع داخلية المجل�س
-10هدم البيوت لتو�سيع ال�شارع المجل�س
المنحة الكندية
-11بناء جدران ا�ستنادية
-12ا�ستكم���ال ت�أهي���ل ال�ش���ارع المجل�س
الرئي�سي
المجل�س
-13تركيب حديد درابزين
-14ا�ستكم���ال بن���اء مرك���ز المجل�س
الخدمات

2001

72000

2001
2001
2001
2002

82000
70000
21300
50000

2002

200000

2002
2002
2003

56000

�صن���دوق تط���وي و�إقرا����ض
� -15إعادة ت�أهيل �شارع الإ�سكان
2004
البلديات/االتحاد االوروبي

�/ 895000شيقل

2004

1.085.000
�شيقل

�-16إعادة ت�أهيل �شارع الباطن

�صن���دوق تطوي���ر و�إقرا����ض
البلديات/االتحاد االوروبي

الم�شاريع التي تم تنفيذها خالل عام ()2004
إ�ع����ادة ت�أهيل �ش����ارع الإ�سكان بط����ول ( )2000متر ،حي����ث تم تو�سيع
ال�شارع وبناء �أر�صفة.

التحدي والإنجاز

•قام ��ت ال�شركة الفرن�سية بمد خطوط بال�ستيكية للمياه بطول ( )11كيلومتر ًا،
وقام المجل�س بمد قطعات لل�شوارع وذلك لإي�صال المياه �إلى بيوت الم�شتركين.
•ت���م تزويد المجل�س ب�سي���ارة لنقل النفاي���ات جديدة من ن���وع فولفو ()2003
وحاويات عدد(� )29سعة (� )7أمتار مكعبة.
•وحاويات �صغيرة �سعة متر مكعب عددها( )28وذلك بتمويل من البنك الدولي.
•قام المجل�س ب�إن�شاء بناء جديد مكون من �أربعة طوابق بم�ساحة ( )120متر ًا
مربع ًا لكل طابق وذلك على �أر�ض المجل�س مقابل وزارة الأوقاف.
•قام المجل�س بتو�سيع جزء من �شارع ر�أ�س الب�ستان ،حيث تم بناء جدران ا�ستنادية
بط���ول ( )50متر ًا من الجه���ة الجنوبية و( )70متر ًا من الجه���ة ال�شمالية ،حيث
تم تو�سيع ال�شارع ،كما �ساهم المجل�س ب�إقامة جدار ا�ستنادي في �شارع الباطن.
•تم �إن�شاء مغ�سلة ل�سيارات المجل�س عند خزان المياه ،و�إعادة ت�أهيل منطقة دوار
البنك العربي ،حيث تم تركيب ُج َبة �إ�سمنتية وفوقها بنيت مداميك من الحجر.

ال�سنة

�-5ش���راء باج���ر ( )JCBالمجل�س
للمجل�س

2000

84000

التكلفة بالدوالر

�-1إعادة ت�أهيل �شوارع داخلية

المجل�س

1998

22500

�-2إعادة ت�أهيل �شوارع داخيلية

بكدار  +المجل�س

1999

75000بكدار
 15000المجل�س

-3تعبيد �شوارع داخلية
-4مديرية ال�صحة

المجل�س
ال�صندوق العربي

1999
1999

19000
260000

ف���ي عام ( )1999تم �إنجاز �إعادة ت�أهي���ل �شارع العيزرية الرئي�سي ابتداء من مفترق
وادي الن���ار وحت���ى جامع المرابطين ،ث���م توقف العمل لعدم وج���ود مخ�ص�صات من
المجل�س االقت�صادي الفل�سطيني بكدار.
وهن���ا قام رئي�س المجل�س المهند�س ربحي عطا عثم���ان بات�صاالت عديدة ومتوا�صلة
طارق ًا جميع الأبواب الكمال ال�شارع وفي نف�س الوقت كان ي�سعى �إلى �إزالة ال�صعوبات
على �أر�ض الواقع تمهيد ًا لإعادة ت�أهيل ما تبقى من ال�شارع.
وفي �أوائل ع���ام ( )2000ح�ضر مندوب بكدار �إلى المجل�س واجتمع برئي�س المجل�س
و�أخب���ره �أنه قد تم تخ�صي�ص مبلغ ( )497000دوالر لإعادة ت�أهيل ال�شارع من جامع
المرابطين حتى مفترق قب�سة.
وهن����ا فكر رئي�����س المجل�س ب�أن هذا المبل����غ ال يكاد يكفي لعمل وجه م����ن الزفتة لل�شارع
بعر�����ض (� )10أمتار ،لك����ن طموح المجل�س وحاجة بلدة العيزري����ة كانت �أكبر من ذلك،
حي����ث كان المخط����ط تو�سيع ال�شارع وجعل����ه بعر�ض ( )26متر ًا .وعم����ل جزيرة بعر�ض
متري����ن على طول ال�شارع وعم����ل �أر�صفة على الجهتين بعر�ض مترين لكل ر�صيف ،وهذا
يتطلب هدم جزء كبير من الأبنية المحاذية لل�شارع والمبنية حتى الر�صيف ،وتم عر�ض
هذه الأفكار على م�ؤ�س�سة بكدار من �أجل زيادة المبلغ المخ�ص�ص ولكن دون جدوى.
وهن���ا وبعد تفكير عميق وبع���د �أخذ م�صلحة البلدة والنهو�ض به���ا وتطويرها وجعلها
ت�ساي���ر ركب الح�ض���ارة الحديثة ،اتخذ قراره بجعل عر����ض ال�شارع على الأقل ()20
متر ًا مع عمل �أر�صفة على طول ال�شارع وعمل جزيرة حيثما يلزم.
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تجارب ونجاحات
وت���م عقد العديد م���ن االجتماعات مع �أ�صح���اب المباني المعار�ض���ة لتو�سيع ال�شارع
واقناعه���م ب�ض���رورة الموافقة على ه���دم بيوتهم �أو محالتهم ،وتغل���ب على كثير من
الم�ش���اكل وعلى المعار�ض���ة ال�شديدة والتحدي الكبير من بع����ض المواطنين ،خا�صة
و�أن انتفا�ضة الأق�صى كانت قد بد�أت خالل مراحل العمل الأولى وجند الرئي�س جميع
�إمكانات المجل�س التمام هذا العمل من �آليات ومهند�سين وموظفين و�إمكانات مادية
بالرغم من �أنها �شحيحة.
وق���د قام المجل�س بتموي���ل كثير من الأعمال الالزمة للتو�سيع م���ن ميزانيته الخا�صة
مثل هدم الأبنية المعار�ضة وتجديد �شبكة المياه وتجديد �شبكة الإنارة وجعلها �شبكة
حديث���ة تواكب المظهر الح�ضاري لل�شارع الجديد .ولم يكن هذا العمل ليتم لوال وعي
المواطن في العيزرية وثقافته لبناء الوطن الحلم.

التعاون
البلجيكي
التعاون
البلجيكي
التعاون
البلجيكي
التعاون
البلجيكي
التعاون
البلجيكي

ت�أهي���ل �ش���ارع مدر�س���ة
م�سقط
م�ش���روع توري���د معدات
22,470
ا�سفلت
�إع���ادة ت�أهيل �ش���ارع �أبو
23,175
�سبيتان
25,094

توريد معدات مياه و قطع
غيار ل�صيانة �شبكة المياه

13,500

توريد تجهيزات �إنارة

21,500

توريد مواد بناء

ا�سم الم�شروع

تكلفة
الم�شروع
يورو

تكلفة
الم�شروع
دوالر

�صيانة مدار�س العيزرية
ا�ستكم���ال م�شاري���غ
متفرقة (�صيانة �شوارع،
جدران ا�ستنادية)
ا�ستكمال م�شروع ت�أهيل
�شارع البابا
ا�ستكمال م�شروع ت�أهيل
�شارع الباطن

جدران ا�ستنادية
�إع���ادة ت�أهي���ل ط���رق
داخلية
�إع���ادة ت�أهي���ل الط���رق
الرابطة

25,759

تو�سع���ة �شبك���ة مي���اه
العيزرية

119,095

�إن�ش���اء مدر�س���ة م�سقط
الثانوية للبنين

837,000

توريد محروقات

مجل�س محلي
102,854
العيزرية

2005

مجل�س محلي
510,131
العيزرية

2005

التعاون
315,900
البلجيكي

2005

�صندوق تطوير
 600,000و�إقرا�ض
البلديات

2005

ت�شغيل عمال
توريد حاويات
توريد قطع �سيارات

�إن�ش���اء حديق���ة ن���ادي
�شباب العيزرية
�إن�ش���اء غرف���ة كهرب���اء
10,243
مدر�سة م�سقط
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2007

13,000

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات

21,000

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات

2008

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات
�صندوق تطوير
و�إقرا�ض

34,000
18,000

البلديات

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات
�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات

18,900
8,500

2008
2008
2008
2008

ANERA

2008

110,633

 ARDو
مجل�س محلي
العيزرية

2008

التعاون
البلجيكي

2007

ال�ساح���ات
تبلي���ط
المحيط���ة بن���ادي �شباب
العيزرية

8,582

البعثة البابوية 2008

ANERA

2007

مظل���ة مدر�س���ة بن���ات
العيزرية

10,000

لل
أعمال مجل�س 2007
 162,000الخيرية

ال�شب���ك المحي���ط
بمدر�سة بنات العيزرية
ت�أثي���ث ال�ش���ارع العام /
المرحلة الثانية

2006
2006
2007

محلي العيزرية

21,990

2007

2008

الهيئة العمانية

�صيانة مدار�س العيزرية

2007

مجل�س محلي
العيزرية و
ال�سكان

مجل�س محلي
305,803
العيزرية
مجل�س محلي
66,435
العيزرية
التعاون
البلجيكي

ت�أهيل طرق داخلية

244,379

تكلفة
الم�شروع
�شيقل

الجهة الممولة

�سنة
التنفيذ

2007

2008

الم�شاريع التي تم تنفيذها بين (� 2005إلى )2011
توريد تجهيزات �إنارة

2007

مجل�س محلي
192,763
العيزرية
التعاون
البلجيكي
التعاون
البلجيكي

2007
2007

ت�أهيل �شارع جيل الأمل

40,200

�إعادة ت�أهي���ل خط مياه
ال�شارع الرئي�سي

418,000

ت�أثيث ال�شارع العام

م�ش���روع ت�أهي���ل البل���دة
القديم���ة  -المرحل���ة
الأولى
توري���د �سي���ارة نفاي���ات

2007

ه���وك و �سي���ارة مكب����س 200,000

وحاويات

10,000
77,000
193,000

246,000

متبرع من
�أبناء البلدة
متبرع من
�أبناء البلدة
مجل�س محلي
العيزرية
 ANERAو
مجل�س محلي
العيزرية

االتحاد
االوروبي

2008
2008
2008
2009
2009

تجارب ونجاحات
م�ش���روع ت�أهي���ل ط���رق
داخلية

135,852

م�ش���روع ت�أهيل جزء من
خط المياه الرئي�سي

150,000

م�شروع بناء ثماني غرف
�صفي���ة ف���ي مدر�سة بنات
العيزرية الثانوية

 ANERAو
 1,410,722مجل�س محلي
العيزرية

م�ش���روع ت�أهي���ل مدخل
العيزرية ال�شرقي
م�ش���روع �إع���داد الخطة
التنموية لبلدة العيزرية

م�ش���روع ت�أهي���ل جزء من
خ���ط المي���اه الرئي�س���ي
وتعبيد مقطع ال�شارع

2010

USAID

100,000

GTZ

2010

68,327

مجل�س محلي
العيزرية

2010

وزارة الحكم
المحلي

2010

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات

2011

CHF - USAID

2011

200,000

161,629

م�ش���روع ت�أهي���ل البل���دة
القديمة  -المرحلة الثانية

2010

2010

5,000,000

م�شروع �إعداد مخططات
ا�ستاد القد�س الدولي

م�ش���روع ت�أهي���ل مدخل
العيزرية الغربي

�صندوق تطوير
و�إقرا�ض
البلديات
البنك
الإ�سالمي -
وزارة الحكم
المحلي

2009

260,000

مجل�س محلي العيزرية ب�أع�ضائه الجدد:
حي���ث ق���ام رئي����س المجل����س و�أع�ض���ا�ؤه الج���دد با�ست�ل�ام مه���ام �أعماله���م بتاري���خ
(.)2012/11/6
والمكون من الآتية �أ�سما�ؤهم:
(�سفي���ان نعي���م ب�ص���ة -رئي�س المجل����س ،ومحمد �شح���ادة الخطي���ب – نائب رئي�س
المجل�س ،د .محمد خلف – ع�ضو ،د .عبد الر�ؤوف ال�سناوي -ع�ضو ،ومو�سى �صالح
فرع���ون – ع�ضو ،ونبيل ج���ودت عدوان –ع�ضو ،وفاطمة فرع���ون -ع�ضو ،وعائ�شة
ع���دوان – ع�ض���و ،ونا�ص���ر الأ�سمر – ع�ض���و ،و�إبراهيم الزين – ع�ض���و ،وها�شم �أبو
زياد – ع�ضو ،وعنان غبا�ش – ع�ضو ،وعز الدين عودة – ع�ضو).

وال�سالمة العام���ة ،واللجنة الن�سوية ،ولجنة ال�شب���اب ،ولجنة المياه والكهرباء،
ولجن���ة العالق���ات العامة ،ولجنة �ش����ؤون الع�شائ���ر ،ولجنة م�ؤ�س�س���ات المجتمع
المحلي ،ولجنة الموظفين).
•عمل���وا بجهد واجتهاد لتنظيم وتفعيل الأق�س���ام بالمجل�س ،خا�ص ًة ق�سم الجباية
وق�سم النظافة ،حيث تمت زيادة عدد عمال المياومة وكذلك عمل فعاليات لرفع
م�ست���وى النظافة في البلدة ومنها حملة وا�سعة �شمل���ت رئي�س المجل�س و�أع�ضاء
وموظف���ي المجل�س مع متطوعين م���ن م�ؤ�س�سات البلدة والجمعيات وكذلك طلبة
المدار����س ،وذلك من مفترق قب�سة وحت���ى دوار الأ�سرى /مفترق واد النار ،وتم
توفي���ر الأدوات والمع���دات الالزم���ة من مكان����س و�أكيا�س نايل���ون و�سيارات نقل
للنفاي���ات ،كما لوحظ م�شاركة عدد كبي���ر من المحالت التجارية ومجموعة من
ال�سيدات/ربات البيوت.
•العمل على و�ضع خطة ا�ستراتيجية للبلدة ب�أولوياتها من حيث احتياجات البلدة.
•الم�شاريع:
1.1الم�شاريع من ( 2012/11/6وحتى بداية �شهر :)2013/6
2.2حديق���ة عام���ة للبلدة ت�شتمل عل���ى كافتيريا/مطعم وج���زء �آخر مخ�ص�ص
لألعاب الأطفال.
3.3البدء بم�شروع مركز التدريب المهني:
المعيق���ات وال�صعاب في تنفيذ م�شروع مركز التدريب المهني ،لكن بالت�صميم
والإرادة رغ���م تلك المعيقات التي وجدت في طريق هذا الم�شروع ،ومن �أهمها
مطالبة بع�ض المواطنين الذين لم ت�ستكمل لهم �إجراءات اال�ستمالك لأرا�ضيهم
للم�صلح���ة العام���ة ،خا�ص ًة الج���زء المخ�ص�ص م���ن هذه الأر����ض لإقامة هذا
الم�ش���روع ولم يتقا�ضوا بدل اال�ستمالك ،حيث قاموا بمطالبة المجل�س المحلي
بتعوي�ض���ات بدل الأر����ض ،مما ا�ضط���ر المجل�س بمخاطبة الجه���ات الر�سمية،
خا�ص��� ًة مجل�س ال���وزراء والمحافظة من �أجل ال�سعي لتعوي����ض المواطنين بدل
الأر�ض ،وكذلك االجتماع مع وجهاء البلدة وو�ضعهم واطالعهم عن قرب بمدى
خ�سارة فقدان هذا الم�شروع القيم جد ًا لمنطقة محافظة القد�س.
ونخ����ص بال�شكر جمي���ع الذين تعاونوا م���ع المجل�س النجاح الب���دء ب�إقامة هذا
الم�شروع ونخ�ص بالذكر وزارة العمل وم�ساعيهم الم�ستمرة دون التوقف النجاح
ه���ذا الم�شروع والمم���ول من قبل البن���ك الدولي وبملغ �إجمال���ي تقديري ثالثة
ماليين دوالر ،حيث �سيتوفر به جميع التخ�ص�صات المهنية و�سيتمكن الطالب
والطالبات الذي���ن لم يتمكنوا من ا�ستكمال درا�سته���م الثانوية بالح�صول على
�شهادة مهنية علمية م�صدقة من قبل الجهات المخت�صة تمكنهم من الح�صول
على عمل �أو وظيفة للعي�ش بكرامة.
•توقي���ع اتفاقي���ة مع دول���ة فرن�سا (بل���دة ننت���ر) ولمدة خم����س �سنوات من
( )2013وحت���ى ( )2018تت�ضم���ن ع���دة موا�ضيع منه���ا الثقافية ،وتبادل
الخبرات ،وال�شباب ،والمر�أة ،وم�شاريع بنية تحتية.

�أعمالهم:

•قاموا بتق�سيم اللجان في المجل�س للمتابعة عن كثب �أو�ضاع البلد ومنها:
•(اللجن���ة المالية ،واللجن���ة القانونية ،ولجنة المعارف ،ولجن���ة ال�صحة والبيئة

•�سبت العيزر ,حيث تعتبر بلدة العيزرية في المرتبة الرابعة من الناحية الدينية
بع����د بيت لح����م والقد�س والنا�ص����رة ,حيث ق����ام مجل�س محل����ي العيزرية بعمل
م�سيرة من دير الروم وحتى قبر العيزر (ذكرى �إحياء العيزر بعد مماته).
•و�ضع خط����ة ا�ستراتيجية للبلدة باحتياجات البلدة للم�شاريع ولمدة ثالث �سنوات
( )2015-2014-2013وترتيبها ح�سب الأولويات والعمل على مخاطبة الجهات
المانحة للم�شاريع من �أجل الح�صول على تمويل لجعلها هدف ًا محقق ًا.
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تجارب ونجاحات

ً
�سمك الطبقة الواحدة بين (� )90-30سنتيمتر ًا تف�صل
بينه���ا طبق���ات رقيقة ج���د ًا ال تتج���اوز ال�سنتيمرات من
مكون���ات كل�سية �أق���ل ق�ساوة مما يمك���ن ف�صل الطبقات
ال�صخرية وي�سهل عمليات تمهيد الأر�ض للبناء.

�سليمان الع�صا
رئي�س البلدية

قري���ة العبيدية تمت���دد جذورها �إلى �سن���ة ( )1538بعد
المي�ل�اد ،و�أ�صل �سكانها م���ن الجزيرة العربية من قبيلة
�شم���ر .وه���ي ذات موق���ع ا�ستراتيجي ه���ام ،لأنها تربط
�شم���ال فل�سطي���ن بجنوبه���ا ،وتق���ع على ارتف���اع ()532
مت���ر ًا فوق �سطح البحر �إل���ى ال�شرق من مدينة بيت لحم
وعلى بع���د ( )8.4كيلومتر هوائي ،وجنوب �شرق مدينة
القد����س ب���ـ ( )6كيلومت���رات ،تبلغ م�ساحته���ا االجمالية
( )97232دونم ًا ،منه���ا ( )91601دونم ًا قابلة للزراعة
و( )5631دونم ًا �أرا�ض �سكنية وفق المخطط الهيكلي.

�أم���ا الترب���ة فه���ي حم���راء م���ن ن���وع ()Tetta Rossa
وبي�ضاء مالحة والت���ي ت�سود في معظم مناطق ال�صخور
الكل�سي���ة في حو����ض البحر المتو�سط ،وتت���م المحافظة
على هذه التربة من االنجراف عن طريق بناء ال�سال�سل
الحجرية والأ�سوار اال�سمنتية.
والعبيدي���ة من المناط���ق الفقيرة مائي��� ًا ،حيث ال توجد
فيه���ا أ�ي���ة آ�ب���ار ارتوازي���ة ،و�إنم���ا آ�ب���ار لتجمي���ع المياه
باالعتم���اد على مياه الأمطار التي يبل���غ معدلها ال�سنوي
( )246ملم.
ومناخها يتبع مناخ حو�ض البحر المتو�سط ،حيث ترتفع
درج���ات الحرارة �صيف ًا ويكون الج���و دافئ ًا ماطر ًا �شتاء
وي�صل معدل درجات الحرارة �إلى ( )18.5درجة م�ؤية،
ومعدل الرطوبة الن�سبية (.)%58

وتتخ���ذ البلدة امتداد ًا لأرا�ضيه���ا من �أرا�ضي دار �صالح المعالم الثرية:
غرب ًا �إلى �أرا�ضي ال�سواحرة ال�شرقية بال�شمال ال�شرقي،
يق���ع في العبيدية العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية
وبينم���ا كان واد الن���ار الح���د الفا�ص���ل بي���ن �أرا�ضيه���ا
�أهمها:
متجه��� ًا �إلى الغ���رب ،حيث مدينة القد����س على بعد �ستة
•خربة مرد :في ال�شم���ال ال�شرقي من دير مار �سابا
كيلومترات منها ،و�شرق ًا حتى البحر الميت.
و�إلى الجن���وب ال�شرقي من القد�س تقع خربة مرد،
يبل���غ عدد �سكانها ( )13200ن�سم���ة موزعين على فئات
الت���ي توج���د فيه���ا بقايا كني�س���ة ر�صف���ت �أر�ضيتها
بالف�سيف�ساء كما توجد فيها عدة كهوف ،و�أر�ضيات
عمرية كالآت���ي� )%45.8( :ضمن الفئة العمرية �أقل من
رخامي���ة ،وبقاي���ا �أبني���ة ،وخ���زان وج�س���ر ،والآثار
( )15عام ًا� )%51.6( ،ضمن الفئة العمرية ()64-15
الموج���ودة في الموقع تدل عل���ى �إن المنطقة كانت
عام ًا ،و (� )%2.4ضم���ن الفئة العمرية ( )65عام ًا فما
عامرة م�أهولة زمن الرومان.
ف���وق ،و�إن ن�سب���ة الذكور للإناث ه���ي (� ،)1.0 :1.3أي
•دير اب���ن عبي���د (ثيودو�سيو�س) :من �أدي���رة الروم
�أن ن�سبة الذكور ( )%50.7ون�سبة الإناث (.)%49.3
الأرثوذك�س���ي ويع���رف �أي�ض���ا با�سم دي���ر (دو�سي)
يق���ع عل���ى قم���ة جبل عل���ى طريق دي���ر م���ار �سابا،
طبيعة الأر�ض والم�صادر الطبيعية:
وعل���ى م�ساف���ة �ست���ة كيلومترات عن بي���ت لحم من
�صخور منطقة العبيدية ،ه���ي من ال�صخور الدولومينية
جه���ة ال�ش���رق ،وكان ه���ذا الدي���ر دي���ر ًا كبي���ر ًا في
القا�سي���ة والتي ت�ش���كل طبقات تكاد تك���ون �أفقية يتراوح
 | 50جملة احلكم املحلي  -العدد � - 16آب 2013

الأزمن���ة الما�ضي���ة ،محاط��� ًا ب�أبراج �شاهق���ة ،بناه
القدي�س (عطا اهلل) ثيودو�سيو�س في �أواخر القرن
الخام����س ،ولما توفى ه���ذا القدي�س دف���ن في هذا
الدير عام ( ،)520و�أما الدير الحالي فقد تم بنا�ؤه
ف���ي �أوائل القرن الع�شري���ن ،ويحيط بالدير �أ�شجار
كبي���رة مثل �أ�شج���ار ال�صنوب���ر و�أ�شج���ار الزيتون.
وي�شاه���د الزائر للدي���ر بقايا الدي���ر القديم ،و�آثار
مع�ص���رة الزيت���ون التي لم يب���ق منه���ا �إ ّال الحو�ض
الحج���ري ال���ذي يزيد قط���ره على المتري���ن .ومن
ح���ول دير ابن عبيد يمك���ن م�شاهدة مدينة القد�س
بم�آذنه���ا وقبابها ،وكذلك مدينت���ي بيت لحم وبيت
�ساح���ور ،و�أي�ض ًا ت�شاهد جب���ال الأردن ومياه البحر
الميت.وي�ستطي���ع الزائ���ر �أن ي�صل �إل���ى هذا الدير
ب�سهول���ة لقرب���ه من ال�ش���ارع الع���ام ،ال���ذي يربط
العبيدي���ة ببيت لح���م والقد�س .وكان ف���ي دير ابن
عبيد قديم ًا كلية كبي���رة للدرا�سات الالهوتية ومن
بي���ن طالب ه���ذه الكلي���ة البطري���رك �صفرونيو�س
ال���ذي �سلم مفاتيح بيت المقد����س للخليفة عمر بن
الخطاب ر�ضي اهلل عنه.
•دي���ر مار �ساب���ا :كلمة (م���ار) كلم���ة �سريانية تعني
ال�سي���د ،و�سم���ي هذا الدي���ر بهذا اال�س���م ن�سبة �إلى
القدي����س �سابا ال���ذي بناه ع���ام ( ،)484ويقع هذا
الدير �إل���ى ال�شمال ال�شرقي م���ن مدينة بيت لحم،
ومبن���ي عل���ى الجه���ة الغربية ل���واد الن���ار ،والدير
�أ�شب���ه بقلع���ة كبي���رة ح�صين���ة ،و�أبني���ة الدي���ر لم
يت���م ت�شييدها مرة واح���دة بل �شي���دت على فترات
متباعدة ،فنجدها غير مرتبة وفق هند�سة خا�صة.
وف���ي عام ( )614دم���ر الفر�س هذا الدي���ر يوم �أن
ا�ستول���وا عل���ى فل�سطي���ن ،وفيه موق���ع تكد�ست فيه
جماج���م كثي���رة ،ه���ي بقايا الذي���ن قتل���وا على يد
الفر����س الذي���ن اقتحموا الدير فقتل���وا كل من فيه،
وتوال���ت عل���ى هذا الدير ح���وادث كثي���رة ،حتى �أنه
هُ ج ْر عدة مرات ،وفي عام (� )1840أعاد الرهبان
بن���اءه مو�سع ًا ومج���دد ًا ،وزار هذا الدي���ر كثير من
الرحال���ة وال�شخ�صي���ات الهامة ،فق���د زاره الم�ؤرخ
(جاورجيو�س) �سن���ة ( ،)808والرحالة (فوكا�س)
�سن���ة ( ،)1185وزاره الغرن���دوق (ق�سطنطي���ن
نيقوالفت�ش) �شقيق اال�سكندر قي�صر رو�سيا ب�صورة

تجارب ونجاحات
ر�سمي���ة �سن���ة ( )1858ومعه زوجت���ه (الك�سندرة) الر�ؤية:
وابن���ه (نيق���وال) ،و�أي�ض��� ًا زاره الرحال���ة الألمان���ي
(غادوف) .تجدر اال�شارة �إلى �أن الدير ملت�صق في مدين���ة متمي���زة تتواف���ر فيه���ا رفاهي���ة العي����ش
�أحد جوانبه �إلى �شفير الوادي ال�سحيق ،بينما نجد ومقومات النجاح.
البوابة الرئي�سة عل���ى الحاجب الأعلى للوادي ،كما
الر�سالة:
توجد كنائ�س وقبور عدة ،تتناثر في كل موطئ قدم
على جانب الجرف الأ�سفل ،وتتداخل هذه البنايات تقديم �أف�ضل الخدم���ات لأهالي العبيدية ومنطقة �شرق
وتتوا�ص���ل مع��� ًا بطري���ق قوام���ه مئ���ات الدرج���ات ،بيت لحم وت�صمي���م و�إدارة م�شاريع حيوية لرفع م�ستوى
ويحي���ط بالبناي���ات كله���ا حائ���ط ع���ال ق���وي �أكثر المعي�شة لل�سكان عن طريق اال�ستثمار الأمثل في الموارد
منا�سبة ف���ي قوته للقلعة منه لبن���اء دير ،وال ي�سمح الب�شرية والبنية التحتية بكفاءة وفاعلية.
للن�س���اء بالدخ���ول �إل���ى الح���رم الداخل���ي ،و�إذا ما
جاءت امر�أة �إلى هن���اك و�ضعت في البرج الخا�ص الطموحات الم�ستقبلية:
بالن�ساء ،والذي يبعد مائتي متر عن البوابة.
•تنفي���ذ م�شاري���ع حيوي���ة لتطوير وتح�سي���ن خدمات
•وادي النار :وهو واد �ضيق ،ين�ساب ،من ال�شمال �إلى
البلدية والحفاظ عل���ى التراث العمراني من خالل
الجنوب ،ويقع في الجانب ال�شرقي لمدينة القد�س،
تطوي���ر الخ�صائ����ص التخطيطي���ة والعمراني���ة في
وي�ستم���ر في االن�سياب م���ار ًا من �أرا�ض���ي العبيدية
�ضوء ت�أكيد الجودة والتح�سين الم�ستمر.
حت���ى ي�صل �إل���ى البحر المي���ت ،وم���ن �أ�سماء هذا
•تحقي���ق التنمية االقت�صادية لتغطي���ة التكاليف من
الوادي :واد قدرون.
خالل تعزيز الإدارة والكفاءة والفعالية المالية.
•خرب���ة قمران :تق���ع خربة قم���ران عل���ى ال�شواطئ
•تنفي���ذ الأنظم���ة الإدارية وتطوي���ر �أداء البلدية من
ال�شمالية للبحر الميت على م�سافة ( )13كيلو متر ًا
خالل التحول الإلكتروني والتكنولوجي والمعرفي.
جنوبي �أريحا ،وقد عثر في كهوفها على مخطوطات
•توفير الحماية ال�صحية وال�سالمة العامة للمواطن
قديم���ة في ج���رار من الفخ���ار يرج���ع تاريخها �إلى
من خالل المحافظة على البيئة.
القرني���ن الأولي���ن للمي�ل�اد ،وت���م اكت�ش���اف ه���ذه
•تنمية وتعزيز الم�شاركة المجتمعية وتطوير قدرات
المخطوطات بوا�سط���ة �أحد الرعاة عام (،)1947
الموارد الب�شرية.
وا�شتهرت هذه المخطوطات عالمي ًا لأنها تمثل كما
قي���ل الن�صو�ص الأ�صلية للت���وراة ،والراجح �أن ا�سم الخلفية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية:
قم���ران يعود �إل���ى القبيلة العربي���ة القحطانية التي
منذ ت�أ�سي�س البلدية عام ( ،)1997قام المجل�س البلدي
نزلت جنوب فل�سطين بعد الفتح العربي.
•البرك���ة الرومانية:توج���د في و�سط البل���دة وكانت ب�صياغ���ة ج���دول �أعمال طوي���ل الأجل ح���دد من خالله
الأهداف والأولويات الرئي�سة للبلدية ،الأمر الذي يعتبر
ت�ستخدم في العهد الروماني لجمع المياه.
•النف���ق الأث���ري :يقع في و�س���ط البل���دة ويبلغ طوله تطور ًا منطقي��� ًا للخطة اال�ستراتيجي���ة للأعوام (2011
( )45مت���ر ًا بعر�ض (� )3أمتار وارتفاع (� )5أمتار ،)2015 – ،حيث بد�أ العمل كما هو مخطط له وتمكنت
ويت�ضم���ن ( )45درج���ة للنزول �إليه ،كم���ا يت�ضمن البلدية من تحقيق النتائج الآتية:
غرف���ة م�ساحته���ا (� )8*7أمت���ار مربع���ة ،وت���م
ف���ي (� ،)1997أي قب���ل ( )15عام��� ًا ،ت�ضاع���ف حج���م
اكت�شافه �سنة (.)2012
الإيراد الإجمال���ي للبلدية مقارنة بعام ( ،)2012بن�سبة
العائالت في العبيدية:
(� )%3.53أي ثالث���ة �أ�ضعاف وني���ف ،ع ّما كان عليه في
تتكون العبيدية من عدة عائالت تتمثل بالآتي( :الردايدة ع���ام ( ،)1997وت���م الإيف���اء بااللتزام���ات االجتماعية
وت�شمل /ال�شنايطة والجرارحة والع�سا�سوة والم�صاروة ،والخدماتي���ة للبل���د ب�ش���كل فع���ال .وتح�سن���ت الخدمات
للمواطني���ن ،وخ�ل�ال ( )15عام ًا تم بن���اء ت�سع مدار�س
الع�صا ،الربايعة� ،أبو �سرحان ،الح�سا�سنة).
ومرك���ز �صح���ي .وتعبي���د ( )%60من الط���رق الداخلية
ن�ش����أة البلدي���ة والت�أ�سي����س :انطلقت بلدي���ة العبيدية في وتو�سع���ة و�إنارة ال�شارع الرئي�س���ي و�إنارة طريق واد النار
الع���ام ( )1997بمجل����س بل���دي مك���ون من �أح���د ع�شر بالطاقة ال�شم�سية ،كما تم تو�سيع �شبكة المياه ،حيث زاد
ً
ع�ضوا ،لبناء مدينة متمي���زة تتوافر فيها رفاهية العي�ش عدد الم�شتركين من ( )776م�شترك ًا في العام ()1997
ومقومات النج���اح ،والعمل على تخطيط وت�صميم وبناء �إل���ى ( )1272م�شترك ًا في الع���ام ( ،)2010والعمل جار
و�إدارة البنية الأ�سا�سية والمرافق والخدمات البلدية من عل���ى تجديد �شبكة المياه وعلى �إع���ادة ت�أهيل طريق واد
خالل اال�ستثمار الأمثل للموارد الب�شرية والمادية.

الن���ار حالي��� ًا ،وفي الم���دى القريب �سيت���م �إيجاد طريق
بديل لطريق واد النار الحالي.
ه���ذا وقد أ�ث���رت الأزم���ة االقت�صادية والمالي���ة العالمية
على وتيرة النمو االقت�ص���ادي� ،إ ّال �أنها لم توقف التنمية
في البل���دة� ،إذ قام المجل�س البلدي (وبالرغم من ت�أثير
الأزم���ة االقت�صادي���ة العالمي���ة) بتنفي���ذ م�شاريع بقيمة
( )10.5ملي���ون دوالر من���ذ ا�ستالمه مهام���ه في العام
( )2008وحتى ع���ام ( ،)2012بينما تم تنفيذ م�شاريع
بقيم���ة ( )2.7ملي���ون دوالر من���ذ ت�أ�سي����س البلدي���ة في
ع���ام ( )1997وحت���ى ع���ام (� .)2007إن نج���اح تنفيذ
ا�ستراتيجية تحديث البلدة يعتم���د بالدرجة الأولى على
الرف���اه االجتماع���ي ،والذي بدوره �سيتحق���ق من الأدوار
الرئي�سة والخدمات التي تقدمه���ا بلدية العبيدية ،حيث
تقوم بالأدوار الآتية:
•دور تنظيم���ي :ه���ذا ال���دور يهت���م ف���ي مج���االت
التخطي���ط العمران���ي ومن خالل هذا ال���دور تقوم
البلدي���ة بتنظي���م عملية البن���اء ومن���ح التراخي�ص
الالزمة وف���ق �أنظم���ة وقوانين البن���اء ال�سارية في
مناطق الفل�سطينية.
•دور بيئ���ي :ه���ذا ال���دور يهت���م بالنظاف���ة العام���ة
والحفاظ على البيئة من التلوث.
•دور تنموي :حيث تقوم البلدية من خالل هذا الدور
بتطوير البنى التحتي���ة والخدمات في قطاع المياه
والكهرباء وم�ستقب ًال في مجال ال�صرف ال�صحي.
•دور اقت�ص���ادي :وذلك من خالل التعاون الم�شترك
م���ع القط���اع الخا����ص به���دف تحقي���ق التنمي���ة
االقت�صادية الم�ستدامة.
•دور ثقاف���ي :م���ن خالل تطوي���ر المراف���ق الثقافية
وخ�صو�ص ًا المكتبة العامة.
•قط���اع الط���رق :تتولى البلدية مه���ام تخطيط و�شق
وتعبي���د و�صيان���ة ال�ش���وارع الواقع���ة ف���ي مناط���ق
نفوذها.
•دور التطوير التكنولوجي.
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تجارب ونجاحات

•دور تفاعلي مع المجتمع المحلي.
تقييم االحتياجاتNeed Assessment :

لتوفي����ر مقومات النج����اح الم�ستقبلي ،م����ن الالزم تحديد
وتقييم االحتياجات الالزمة والتي يمكن تو�ضيحها بالآتي:
•�إتباع ا�ستراتيجية تكاملي���ة متطورة ،ت�سعى للتغيير
والتح�سين الم�ستمر ب�أ�سلوب مبادر ،بهدف �إر�ضاء
جمي���ع الأط���راف ذات الم�صلح���ة ،م���ع االلت���زام
بالجودة وال�شفافية والم�ساءلة والم�س�ؤولية وتحقيق
التميز في الأداء.
•ن�ش���ر ثقافة الج���ودة والمعرفة والتميز ف���ي الأداء،
وتطبي���ق فل�سفته���ا و�أدواته���ا و�آلي���ات تنفيذه���ا في
البلدية و�أق�سامها المختلفة.
•تنمي���ة القيم التي تتعل���ق بالعمل الجماع���ي والثقة
وال���والء واالنتم���اء وزي���ادة الر�ض���ى الوظيفي لدى
جميع العاملين في البلدية ،ولدى متلقي الخدمة.

•و�ض���ع دلي���ل للج���ودة ي�شم���ل الخط���ط والهي���اكل
التنظيمي���ة وال�سيا�س���ات والإج���راءات والقواع���د
الالزمة للتنفيذ ،ونظام��� ًا لتوثيق �إجراءات الجودة
وتب�سيط �إجراءات العمل مع التركيز على العمليات
الهام���ة والحيوي���ة بحيث توج���ه لتلبي���ة احتياجات
الم�ستفيد من الخدمة.
•تحدي���د المه���ارات والق���درات ال�ل�ازم توافره���ا
في �أع�ض���اء المجل����س البلدي والموظفي���ن والعمل
على تنمي���ة تلك المه���ارات والق���درات للم�ستويات
المطلوبة عن طريق التدريب الم�ستمر.
•توفير كيان �إداري م�س�ؤول عن طريق تطبيق الجودة
وتقييم الأداء في البلدية.
•�إن نظام االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات الحالي
غي���ر فعال وال بد من تطوي���ره ،كي يتم جمع وتبادل
البيان���ات والمعلوم���ات ب�ص���ورة منتظم���ة لإج���راء
الدرا�سات وتحليل النتائ���ج وتحديد كفاءة وفاعلية
الخطط والتنفيذ.
•و�ضع نظام لت�شجيع ومكاف�أة التميز في الأداء ون�شر
التجارب الناجحة.
•توفير الدعم الالزم لتحقيق اال�ستمرارية في جهود
التح�سين والتطوير بالبلدية.
•هن���اك طرق داخلي���ة غير معب���دة تتج���اوز ن�سبتها
( )%40م���ن �إجمالي الطرق الداخلي���ة في البلدة،
لذا ال بد من تنفيذ برامج تطويرية متعلقة بالطرق
الداخلية غير المعبدة حتى يتم تعبيدها.
•تنفيذ البرامج التطويرية المتعلقة ب�شبكة ال�صرف
ال�صحي بن�سبة (.)%100
•تنفيذ البرامج التطويرية المتعلقة ببناء المدار�س،

للتغل���ب عل���ى الزي���ادة ال�سنوي���ة في ع���دد الطالب
الملتحقين في ال�سنة الأولى ،حيث يتجاوز عددهم
( )700طالب وطالبة.
تقييم المخاطرRisk Assessment :

لتحقيق النجاح في تطوي����ر وتنفيذ الخطة اال�ستراتيجية
لتوكي����د الج����ودة بالبلدي����ة ،الب����د م����ن تحدي����د وتقيي����م
المخاط����ر والعقب����ات المرتبطة بعملي����ة ت�صميم وتطوير
وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك
المخاط����ر والعقبات ،وتوفي����ر الدعم ومقوم����ات النجاح
للخطة ،ويمكن تو�ضيح تلك المخاطر والعقبات بالآتي:
•عدم كفاية الدعم من جان���ب الجهات المانحة� ،أو
التغير في �أولوياتها واتجاهاتها.
•عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.
•عدم تكام���ل الخط���ة و�شمولها وتحقيقه���ا للتفاعل
المطل���وب بي���ن جمي���ع الأج���زاء الفرعي���ة المكونة
لنظام البلدية.
•ع���دم توافر نظ���ام لمتابع���ة تنفيذ وتطبي���ق �آليات
الجودة التخاذ الإجراءات الت�صحيحية المنا�سبة.
•انخفا����ض كف���اءة وفاعلي���ة نظ���ام االت�ص���االت
وتكنولوجيا المعلومات.
•عدم الإعداد والتهيئ���ة الالزمة للتعامل مع الخوف
ومقاومة التغيير للعاملين في البلدية.
•ا�ستنفاد الوقت والبطء في التنفيذ.
•عدم ت�ضمي���ن جميع العاملين ف���ي جهود التح�سين
والتطوي���ر الت���ي ت�سع���ى البلدي���ة �إل���ى تحقيقها في
مجال توكيد الجودة والتميز في الأداء.

قائمة الم�شاريع االنمائية والحيوية التي نفذتها و�ساهمت فيها البلدية منذ ( )2008/5/20والم�شاريع الم�ستقبلية تحت التنفيذ
�أو ًال :الم�شاريع المنفذة منذ (:)2008/5/20
الرقم

ا�سم الم�شروع
م�ساهمة الممول

الجهة الممولة
م�ساهمة البلدية

1
2
3
4
5

قاعة بلدية العبيدية � -أثاث ومعدات
�أجهزة ومعدات ولوازم ق�سم المياه
�أر�ض البلدية
الموقع الإلكتروني للبلدية
تعبيد �شارع الغزالن
�إع���ادة ت�أهيل وتعبي���د طريق العبيدي���ة  -مار�سابا بطول
وزارة المالية
( )6500متر وعر�ض (� )6أمتار

7

مدر�سة بنات اال�ستقالل الأ�سا�سية

USAID/CEP

8
9
10

ت�أهيل جزئي ل�شبكة المياه
�آبار جمع المياه  /كامل المحافظة
خزان المياه العبيدية  -دار �صالح

الحكومة اليابانية
منظمة كير الدولية
ال�صليب الأحمر الدولي

6

م�ؤ�س�سة كريتيف
�سلطة المياه
الحاج محمد عطية
البلدية
بنك التنمية الإ�سالمي
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الكلفة الإجمالية بالدوالر

ن�سب���ة
الإنجاز

�سنة التنفيذ

25000
10000
20000
0
150000

0
0
7200
1200
0

25000
10000
27200
1200
150000

%100
%100
%100
%100
100

2008
2008
2008
2008
2009

1701571

0

1701571

%100

2009

250000

62500

312500

%100

2009

87990
280000
565000

2510

90500
280000
565000

%100
%100
%100

2009
2009
2009

الإجمالي

0

تجارب ونجاحات
11

جدران ا�ستنادية ومالعب لمدر�سة �أ�شبال حمزة

البنك الألماني للتنمية

92450

1550

94000

%100

2009

12
13
14
15
16
17
18

تعبيد �ساحة �أ�شبال حمزة
�شق طرق زراعية (طريق البرج)
م�شروع مركز م�سقط ال�صحي
�إنارة ال�شارع الرئي�سي
حفظ التراث  -ترميم حو�ش جدوع
م�ضخة مياه العبيدية  -دار �صالح
ج�سور واد النار

وزارة الأ�شغال العامة
مركز العمل التنموي
�سلطنة عمان
وزارة المالية الفل�سطينية
وكالة التنمية ال�سويدية
ال�صليب الأحمر الدولي
وزارة المالية الفل�سطينية

21500
9098
708658.5
120000
185500
155400
79950

0
3032
14000
0
16000
0
7300

21500
12130
722658.5
120000
201500
155400
87250

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

19

�شارع المدار�س

USAID/CEP

123000

12500

135500

%100

2010

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ترميم البركة الرومانية
تعبيد طرق داخلية
�إنارة واد النار على الطاقة ال�شم�سية
�أجهزة و�أثاث� /ضمن الخطة اال�ستراتيجية
�شارع العبيدية  -القد�س
�أثاث مكاتب الدفاع المدني
بناء طابق ثانٍ لمدر�سة يافا
قاعة مدر�سة بنات العبيدية الثانوية
مركز الأمل لت�أهيل المعاقين
تعبيد طرق داخلية

وزارة ال�سياحة  /اليون�سكو
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات
الجمعية القطرية
م�ؤ�س�سة كريتيف

8000
141696
291034
13305
3100000
0
111978
38000
120000
140141

0
0
17500
0
0
1500
45000
2661.5
0
0

8549271.5

194454

8000
141696
308534
13305
3100000
1500
156978
40661.5
120000
140141
0
8743725

%100
%100
100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012

USAID/I.R.D

بلدية العبيدية
الحكومة اليابانية
بنك التنمية الإ�سالمي
بنك التنمية الإ�سالمي
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات

الإجمالي

ثاني ًا :الم�شاريع تحت التنفيذ:
الرقم
1

ا�سم الم�شروع
م�ساهمة الممول
ت�أهيل �شبكة المياه
الإجمالي

الكلفة الإجمالية بالدوالر
الإجمالي
0
620000
0
620000

الجهة الممولة
م�ساهمة البلدية
USAID

ن�سب���ة
الإنجاز

�سنة التنفيذ

620000
620000

ثالث ًا :الم�شاريع الم�ستقبلية الموافق عليها ومخ�ص�ص لها اعتمادات مالية:
الرقم

ا�سم الم�شروع

1
2

ت�أهيل �شارع واد النار
طريق بديل واد النار

3

�إ�ضافة غرف �صفية

4

�إ�ضافة غرف �صفية
االجمالي

الجهة
الممولة
م�ساهمة
الممول
USAID
USAID

التربية
والتعليم
اليابان

الكلفة الإجمالية بالدوالر
م�سا
البلدية

هم���ة

1000000
25000000

الإجمالي
0

300000
120000
26420000

ن�سب���ة
الإنجاز

�سنة
التنفيذ

1000000
25000000
300000

0

120000
26420000

الخال�صة:
ا�سم الم�شروع
الرقم
1
2
3

الكلفة الإجمالية بالدوالر
م�ساهمة الممول

الم�شاريع المنفذة ب�شكل كامل
الم�شاريع تحت التنفيذ
الم�شاريع المتعمدة ولها اعتماد مالي
الإجمالي

م�ساهمة
البلدية

الإجمالي
8549271.5
620000
26420000
35589272

194454
0
0
194454

8743725
620000
26420000
35783725
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تجارب ونجاحات

جماعي���ن ،من البلدات والق���رى الفل�سطينية التي ي�شهد
له���ا التاري���خ ب�أ�صالته���ا وعراقته���ا من���ذ الق���دم ،وم���ن
هن���ا ن�ستذك���ر كلمة الرئي����س الراحل يا�س���ر عرفات في
�إح���دى جل�ساته ب�أن جماعين بل���دة النفط الأبي�ض نظر ًا
ال�شتهارها بالحجر وم�صانعه ،حيث تم اكت�شاف الحجر
فيها منذ بداية العام ( )1950وبعدد محدود من المقالع
ال يتج���اوز الخم�س ،والتي أ�خ���ذت باالزدياد في الفترات
الالحق���ة .ويع���ود �سب���ب ت�سمي���ة جماعين به���ذا اال�سم
ح�س���ب ما ذك���رت بع�ض الم�ص���ادر ب�أن ياق���وت الحموي
ذكرها في كتابه «معجم البلدان» با�سم «ج َّماعيل» وقال:
«هي قرية م���ن جبل نابل�س من �أر����ض فل�سطين» ،ويقول
م�صطف���ى مراد الدباغ في كتابه «بالدنا فل�سطين» :التي
«ج ّماعيل« وهو خط�أ،
ذكرته���ا الم�صادر العربية با�س���م َ
«ج ّماعي���ن» لكثرة ما ظهر
و�صحيحه���ا كما يلف���ظ �أهلها َ
«ج ّماعين» للعلم .لكن الأ�صوب هو
فيها وفي جوارها من َ
«ج ّماعيل».
القول الأول �أي َ
ق�صر خليل في جماعين
تقع البلدة في الجنوب الغربي من نابل�س وتتبع �إداري ًا
منذ ق���دوم ال�سلطة الوطني���ة الفل�سطينية لمحافظة
نابل�س بعد �أن كانت تابعة لمحافظة طولكرم.
وجماعي���ن بل���دة ممت���دة تق���ع عل���ى مجموع���ة تالل
و�أرا�ضيه���ا الزراعي���ة ت�شته���ر بالتي���ن والزيت���ون،
ويحيطه���ا ق���رى (قيرة وزيت���ا جماعين م���ن الغرب
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ومن ال�شمال عوري���ف ومادما وع�صيرة القبلية ومن
ال�ش���رق عينابو�س وح���وارة ومن الجن���وب والجنوب
ال�شرقي مردا وا�سكاكا ويا�س���وف) .وتبلغ م�ساحتها
املهند�س عبد املجيد مدينة
حالي ًا ( )21000دونم ،ومخططها الهيكلي ()2912
الإدارة العامة امل�شاريع
دونم��� ًا .ف���ي حي���ن ع���دد �سكانه���ا ( )6500ن�سم���ة،
ويقطنها خم�س حماي���ل وهي (دار الحاج علي ،ودار
عو�ض ،ودار مدينة ،ودار �أبو عمر ،ودار الزيتاوي) .مح���د ح���اج �أ�سع���د ،وفي ع���ام ( )1975ت���م انتخاب
مجل����س ق���روي جدي���د وكان رئي�سه محم���ود عبداهلل
وله����ا تاري����خ علم����ي عريق ،حي����ث خرج����ت مجموعة من
محم���ود ،وف���ي الع���ام ( .)1996بعد ق���دوم ال�سلطة
العلم����اء عل����ى �سبيل المث����ال ال الح�صر نذك����ر منهم بني
الوطني���ة الفل�سطينية ت���م ت�شكيل مجل�س قروي جديد
قدام����ة ويقال ب�أنهم هاجروا �إلى دم�شق وال زالت �آثارهم
برئا�س���ة محمد عبد الرحيم م�صطف���ى زيتاوي ،وقد
تدل على مكان وجوده����م في البلدة ،وقد كان لآل قدامة
تح���ول هذا المجل�س �إلى مجل����س بلدي عام ()1997
بوج���� ٍه ع����ام ،ف�ضل خدم����ة الق����ر�آن الكري����م ،والحديث،
وت���م ت�شكيل مجل�س جديد ع���ام ( )2000على �أ�سا�س
والفق����ه ،خا�ص����ة المذه����ب الحنبل����ي ،وكذل����ك ا�شتهرت
عائل���ي برئا�سة عبد الق���ادر �سليمان مو�سى حج علي،
بكونه����ا مرك����ز ًا لقي����ادة الث����ورة الفل�سطيني����ة ف����ي �سن����ة
وف���ي الع���ام ( )2003تم ت�شكيل مجل����س جديد �أي�ض ًا
(� )1834ض����د الحك����م الم�صري ،وا�شته����ر منها «قا�سم
على �أ�سا�س عائل���ي وكان رئي�س المجل�س عزيز �أحمد
الأحمد وابن����ه ال�شيخ محمد» وال����ي ُم َت َ�س ِّلمِ َّية نابل�س �سنة
�سعي���د يو�سف �أبوعمر ،وف���ي انتخابات عام ()2005
( ،)1831فن�سبت �إليها مجموعة القرى المجاورة وكانت
ت���م ت�شكي���ل المجل����س البل���دي برئا�سة ع���زات �أحمد
تعرف «بالجماعينيات» وهي ت�سع وع�شرون قرية.
محم���ود زيت���اوي ،وف���ي الع���ام ( )2010تم���ت �إقامة
المجل�س البلدي المنتخب منذ العام ( )2005وتعيين
مجل�س بلدي جماعين:
لجن���ة ت�سيير �أعم���ال من قب���ل وزارة الحكم المحلي،
ت�أ�س�س مجل�سها البلدي بهدف تقديم الخدمات للبلدة
وفي العام ( )2012تم انتخاب مجل�س جديد برئا�سة
والحفاظ على موروثها وبقائها ووجودها� ،إ�ضافة �إلى
ع�صام ناظم حاج �أ�سعد.
تقدي���م الخدمات الحيوية ل�سكانه���ا ،حيث تم ت�شكيل
�أول مجل����س قروي فيها ع���ام ( )1965برئا�سة ناظم ومن المرافق الموجودة في البلدة:
•�ست مدار����س للذكور والإن���اث بفرعيها العلمي
والأدب���ي ومراحله���ا االبتدائي���ة واالعدادي���ة
والثانوية.
•ثالث���ة م�ساج���د يق���ع الم�سجد الأول ف���ي مركز
البلدة القديمة وهو الم�سج���د العمري ،والثاني
تم بنا�ؤه في العام ( )1996ويعرف بم�سجد بني
قدامة ،ويتم الآن العمل على بناء الثالث في �أول
البلدة من الجهة ال�شرقية وهو م�سجد ال�سالم.
•عيادة �صحي���ة قديمة� ،إ ّال �أنها غير منا�سبة وقد
ت���م الح�صول على تمويل من الحكومة الألمانية
لبناء عيادة �صحية جديدة وهي الآن في مرحلة
�إعداد الوثائق والت�صميم.

تجارب ونجاحات
منه���ا ال يتج���اوز �أل ( )10مقالع ،ولهذا ي�صعب
•�شبكتا كهرباء ومياه وحاووز للمياه.
•�شبك���ة ط���رق معب���دة تلب���ي الح���د الأدن���ى ال�سيط���رة عليه���ا ،وال���زام �أ�صحابه���ا بالتقي���د
المطلوب ،حيث يبلغ طولها ( )23كيلومتر ًا ب�ش ��روط ال�سالمة العامة ،حتى يت ��م اال�ستفادة
داخل البلدة.
منها للمنفعة العامة.
•�شبك���ة طرق �أخرى غير معبدة وهي بحاجة
ما�سة للتعبيد ،ويبلغ طولها داخل المخطط وعلي���ه ف����إن الع�شوائي���ات بحاج���ة �إل���ى تنظيم
الهيكل���ي �أربع���ة كيلومت���رات� ،إ ّال �أن البلدة وترتي���ب ،مما يتطلب جهد ًا كبي���ر ًا من الأهالي
بحاج���ة �إلى طرق داخلية خ���ارج المخطط ممثل���ة بالمجل����س البل���دي ،والعم���ل على عدم
ت�شغي���ل مقالع الحج���ر في المناط���ق ال�سكنية،
الهيكلي بطول ع�شرة كيلومترات.
وفي حال العمل بها يجب �أخذ �شروط ال�سالمة
وتتميز جماعين بوجود م�صانع الحجر الذي يعتبر
العامة بعين االعتبار ،حيث �أن كل الع�شوائيات
م���ن �أف�ضل �أنواع الحجر ف���ي فل�سطين ،والإ�سفلت
ً والمعوقات تترك �أثر ًا بيئي ًا يتمثل بالآتي:
والمنا�شي���ر الت���ي يبل���غ عدده���ا ( )33من�ش���ارا
•�سلب���ي ج���د ًا ي�ؤث���ر عل���ى الأم���ور الزراعية
مقامة ،بطريق���ة ع�شوائية ،وال يعود على المجل�س
وال�سكنية وال�شعور العام.
البلدي والأهالي منها �سوى ال�ضرر البيئي الكبير،
•وجود عدد كبير من العمال من خارج البلد
عدا عن تخري���ب البنية التحتية م���ن خالل مرور
وازدحام الطرق �أثناء دخول وخروج طالب
ال�شاحنات الكبيرة وعلى مدار ال�ساعة.
المدار�س.
وفي البل���دة �أي�ض ًا ( )11ك�سارة تعمل على مدار
احتياجات البلدة:
ال�ساعة ،وال تتقيد ب�ش ��روط ال�سالمة العامة وال
•جماعي���ن بحاج���ة �إل���ى وجود مرك���ز �شرطة
ب�ش ��روط البيئة ،الأم ��ر الذي كان ل ��ه بالغ الأثر
داخ���ل البل���دة ،للم�ساهمة في حف���ظ الأمن
في حدوث عدد كبير من الوفيات والذي انعك�س
والأم���ان وتطبي���ق القانون لتقلي���ل المخاطر
�سلب ًا على الن�سيج االجتماعي.
ب�سب���ب االنت�ش���ار الكبي���ر للمركب���ات غي���ر
القانونية.
ويوجد �أي�ض ًا ثالثة م�صانع ا�سفلت ،الأمر الذي يزيد
•�إيج���اد ط���رق بديل���ة بموا�صف���ات تخ���دم
الطين بلة في تخريب البيئة ،حيث الزراعة �أ�صبحت
المعدات الدخيلة التي تمر عبرها ،حيث �أن
معدوم����ة ،وكذلك زراعة الزيت����ون �أ�صبحت تتال�شى
�شبكة الطرق الموجودة ال ت�ستطيع ال�صمود
بفعل العوامل البيئي����ة الدخيلة والتي ت�ؤثر �سلب ًا على
ب�سبب حجم الأوزان الثقيلة التي تمر منها،
المحيط ،كما توجد ثالثة م�صانع للطوب.
خا�صة و�أنها غير م�ص ّممة لها �أ�ص ًال.
كما ت�شتهر جماعين بالمقال���ع الحجرية ،والتي
بلغ���ت ( )100مقل���ع (محج���ر) ،وتق���ع خ���ارج
المخط ��ط الهيكلي وال تتقيد ب�ش ��روط ال�سالمة
العام���ة ،كم���ا �أنها غي���ر مرخ�ص���ة وال ت�أخذ �أي
خدمات م���ن البلدية ،با�ستثناء ع���دد قليل جد ًا

•�إيجاد تمويل لإن�ش���اء مرافق �شبابية ،حيث
�أن البل���دة بحاجة �إلى مقر للنادي ال�شبابي
ومركز ن�سوي.
•�إن�شاء ملعب لخدمة �شباب جماعين والقرى
المحيط���ة ،حيث تم تخ�صي�ص قطعة �أر�ض
تق���ع ف���ي الجهة الغربي���ة من البل���دة ،وهي
قريبة من قرى قيرة وزيتا جماعين ومردا،
�إ ّال �أنه ال يوجد تمويل.
•�إن�ش���اء متن���زه حديق���ة عام���ة ،وق���د ت���م
تخ�صي�ص قطعة �أر�ض لهذا الغر�ض� ،إ ّال �أنه
ال يوجد تمويل.
•الم�ش���روع الأه���م والمل���ح ه���و توفي���ر تمويل
لم�شروع �شبكة مجاري وخط ت�صريف ،حيث
ت�سعى ت�سع هيئ���ات محلية بما فيها جماعين
للح�صول على تمويل م�شترك لهذا الم�شروع
نظ���ر ًا لأهميت���ه الق�ص���وى عل���ى المديي���ن
القريب والبعيد.

حاب�س العالمي
رئي�س البلدية

بي���ت �أمر لي�س���ت مجرد مكان نعي�ش فيه ،ب���ل هي ع�شق مغروز
ف���ي قلوبنا ع�شن���اه وال زلنا نعي�شه و�سنعي�ش���ه با�ستمرار ما دام
ال���دم الفل�سطيني الأ�صيل ي�س���ري في عروقنا وع���روق �أبنائنا
ويدف���ع فينا عزيم���ة البقاء وال�صمود والتح���رر .ومنذ اللحظة
الت���ي �أُنتخبن���ا فيه���ا ك�أع�ضاء في مجل����س بلدي بي���ت �أمر في
�أواخ���ر العام ( )2012ل���م ن�شعر بذلك القدر م���ن الم�س�ؤولية
القانونية الملقاة على عاتقنا بقدر تلك الم�س�ؤولية التي تلقيها
محبة بلدتنا الغالية علينا؛ فالم�س�ؤولية القانونية تعني �أن نكون
محا�سبين �أمام القان���ون و�أمام مجتمعنا المحلي ،وقد ت�سلمنا
بلدي���ة تعاني من عجز مالي هائل وم���ن ميزانية �ضعيفة للغاية
ف���ي مجتمع يتميز بالطم���وح والتقدم والتط���ور وي�سعى جاهد ًا
لأن تك���ون بلدت���ه الأجمل والأب���رز في كافة الميادي���ن� .إن هذه
الم�س�ؤولي���ة القانوني���ة ال ت�شكل لنا عبئ ًا كم���ا ال ت�شكل عبئ ًا لكل
م�سلم يحم���ل الأمانة واالخال�ص ومخاف���ة اهلل في قلبه .ولكن
هن���اك م�س�ؤولية من نوع �آخر ت�شكل م�صدر قلق و�أرق يالزمنا،
ه���ل �سنعط���ي ه���ذه البل���دة الغالية العزي���زة بدم���اء �شهدائها
وجرحاه���ا بقدر ما �أعطتنا؟ هل �سنق���ف يوم ًا ونقول �إن محبة
بيت �أمر في قلوبن���ا تعادل ما �أعطيناها من عطا ٍء وانجازات؟
ه���ل �سنك���ون را�ضين عن عطائنا ونحن نتن�ش���ق هواء بيت �أمر
الذي طالما عالج �سقمنا وي�أ�سنا من الحياة؟.
هل �سنكون را�ضين عن عطائنا لبيت �أمر ونحن نغرف حفن ًة من
ترابه����ا ال����ذي قدم لنا و�أعطان����ا فكان الرزق ال����ذي كتبه اهلل لنا
في ال�سم����وات ورزق �أجدادنا و�آبائنا الذي����ن اختلط عرقهم بهذا
الت����راب ورزق �أبنائنا الذين اختلط����ت دما�ؤهم به ،و�سيكون رزق
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�أحفادنا و�أحفادهم ،ذلك الجيل الذي �سيحرر هذا التراب ويعيده فل�سطيني ًا خال�ص ًا
ال ت�شوبه �شائبة محتل �أو غا�شم.
ه����ذه الم�س�ؤولية ،هذه المحبة ،ه����ذا الع�شق الأبدي المتغلغل ف����ي �أفئدتنا هو الدافع
الأكبر لنا لنم�ضي ونتعب ونقدم الجهد المتوا�صل ونقدم المزيد مهما بلغ بنا التعب،
وننه�����ض �سريع���� ًا �إذا ما ح�صلت كب����و ٌة ال �سمح اهلل ،فهذه المحب����ة م�صد ٌر ال ين�ضب
يول����د في داخلنا الطاقة لنعطي ونعطي بل ون�شعر بالتق�صير مهما بلغ عطا�ؤنا ومهما
تعددت �إنجازاتنا.
ن�س�����أل اهلل العلي القدير �أن نكون على قدر م�س�ؤولي����ة محبة بيت �أمر في قلوبنا وعلى
قدر �ش����رف وفخر انتمائنا لهذه الأر�ض المقد�سة الطاه����رة التي بارك اهلل �سبحانه
تعالى فيها وجعلها م�سرى الحبيب الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم و�أن نكون جنود ًا
من جنودها التي �ستت�شرف بتحقيق حلم �شعبها بالحرية والتحرير.
يبل����غ عدد �سكان بلدة بيت �أمر بح�س����ب تقديرات ( )17200( )2013ن�سمة ،وتق�سم
العائ��ل�ات في البلدة بح�سب الن�سب �إل����ى �أربعة �أق�سام :البراهي�ش وي�شكلون (،)%50
والوهادي����ن وي�شكلون (� ،)%40س����كان خربة جاال وي�شكل����ون ( ،)%2وعائالت �أخرى
متفرقة قدمت من بلدات �أخرى و�سكنت البلدة وي�شكلون ( .)%8والجدول الآتي يبين
العائالت في بلدة بيت �أمر.
الرقم الحمولة العائلة

محم���د ،محم���ود �صال���ح،
�صاب���ر ،عل���ي� ،إبريغي���ث3100 ،
�إنعيم ،منعم

%18

ن�ص���ر ،جابر ،طومار ،عبد
النبي ،البطني���ج ،حمدان2900 ،
قوقا�س

%17

العالمي

عي�سى� ،أبو �سارة ،جبر

1730

%10

عادي

م�شيع���ل ،دحن���ون ،جعفر،
�شويهة ،الح�صان� ،صالح

860

%5

�أبو ع ّيا�ش

1

البراهي�ش �إخليل

عو�ض
�صليبي
بحر
2

الوهادين

الأفخاذ الرئي�سة

عدد
الأفراد

الن�سبة

علقم
�صبارنة

�أبو مارية

ر�شي���د ،ح�سي���ن ،عب���د
محي�س���ن،
الق���ادر،
2800
الخطيب ،عرار ،ال�شقدام،
مطلق� ،إ�سعيفان
700
�صافي ،حماد ،ح�سن
الجع���ار ،ح�سي���ن ،محمد،
�سليمان
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%4

700

%4

700

%4

ن�صر اهلل ،ح�سين ،ح�سن
�إعبي���د ،ع���دوان ،خالوي،
بعران ،عو����ض اهلل ،عمار،
1200
م�سيف� ،سبع� ،أبو الهم�ص،
الحام�ض
�أب���و ها�ش���م ،حم���اد ،حمد
اهلل ،حمدان ،عامر

%16

860

%7

%5

3

4

جاال

�أخرى

الفراجين
ال�سخارنة
�أبو خو�صة
�إمريزيق
�أبو د ّية
مقبل
ال�شوبكي
�شتات
�إخمي�س
البدوي
الربعي

350

1300

%2

%8

والم�ؤ�س�سات الأهلية من بيت �أمر تمثلت بالآتي:
(بلدية بيت �أمر ،ونادي �شباب بيت �أمر ،وجمعية �سيدات بيت �أمر للرعاية الأ�سرية،
وجمعي����ة بي����ت �أمر لرعاي����ة الأيت����ام ،وجمعية بي����ت �أمر الخيري����ة ،وجمعي����ة المر�أة
الخيري����ة ،وجمعي����ة النج����دة الن�سوية ،ومرك����ز الحري����ة والعدالة ،واللجن����ة ال�شعبية
لمقاومة اال�ستيطان ،وم�ؤ�س�سة �إ�شراقة ال�شبابية).
ح�صيلة االعتداءات الإ�سرائيلية في بيت �أمر خالل العام ()2012
�أظه����رت الإح�ص����اءات التي ت����م �إعدادها من قب����ل الناطق الإعالم����ي با�سم اللجنة
ال�شعبي����ة لمقاوم����ة اال�ستيطان ووحدة العالق����ات العامة وتكنولوجي����ا المعلومات في
بلدي����ة بيت �أمر محمد عياد عو�ض ،حول حجم االعت����داءات الإ�سرائيلية بحق �أهالي
بلدة بيت �أمر:
االعتق����االت :عدد المعتقلين من تاري����خ ( )2012/01/03ولغاية ()2012/12/27
ه����و( )127معتق ًال منهم ( )68معتق ًال دون الثامنة ع�شرة .و�شهد �شهر كانون الأول
م����ن الع����ام (� )2012أعلى عدد من حاالت االعتقال بواق����ع ( )20حالة اعتقال ويليه
�شه����ر �أيار ( )16معتق ًال في حي����ن كان �شهر �أيلول �أقلها بواق����ع �أربع حاالت اعتقال.
و�أكث����ر �أيام الأ�سبوع اعتقا ًال ومداهمة كان يوم الخمي�����س ( )25مرة والجمعة ()11
م����رة والثالثاء والأربع����اء ( )10واالثنين ( )8والأح����د ( )4وال�سبت حالتين .و�شهد
الع����ام ( )2012اعتق����ال ( )32طالب���� ًا من مختل����ف المراحل المدر�سي����ة .و�أظهرت
الإح�ص����اءات �أن ( )%95م����ن المعتقلي����ن م����ن حرك����ة فت����ح و ( )%5فق����ط من باقي
الف�صائل الوطنية.
الإ�صابات� :شهد العام (� )2012إ�صابة �أربعة مواطنين بالر�صا�ص الحي وهم (�أحمد
محم����ود عزيز عو�ض �أ�صيب ب�أرب����ع ر�صا�صات واعتقل مبا�شر ًة ،وعمر محمد محمود
عو�ض �أ�صيب بر�صا�صتين ،ونزار علي اخ�ضير عو�ض �أ�صيب بر�صا�صة ،وزياد محمد
كام����ل اخليل �أ�صيب بر�صا�صتين) .كما �شهد الع����ام (� )18( )2012إ�صابة مبا�شرة
بقنابل ال�صوت والغاز واالعتداء بال�ضرب المبا�شر .و�شهد (� )86إ�صابة بالر�صا�ص
المطاطي ومئات الإ�صابات بحاالت االختناق جراء ا�ستن�شاق الغاز الم�سيل للدموع.
االعت����داءات :ح�صلت ( )32حال����ة اعتداء وتنكيل �ضد المزارعي����ن والمواطنين في
العام ( )2012م����ن قبل الجنود والم�ستوطنين تركزت معظمها في منطقة وادي �أبو
الري�ش المحاذية لم�ستوطنة «بي����ت عين» وحاالت �أخرى ح�صلت على مدخل البلدة.
و�شه����د العام ( )2012تقطيع (� )146شجر لوزي����ات وعنب تركزت في منطقة وادي
�أبو الري�ش بن�سبة (.)%90

تجارب ونجاحات
ممار�سات الوح���دات الخا�ص���ة (الم�ستعربين) :خالل الع���ام ( )2012قامت
الوح���دات الخا�ص���ة بتنفي���ذ ( )4كمائن داخ���ل بيت �أمر ونجح���ت مرتين في
اعتق���ال ال�شابي���ن محمد محمود عياد عو�ض ( )21عام��� ًا وعالء مو�سى ح�سن
عو�ض ( )25عام ًا وتم اعتقالهما في �شهر رم�ضان بعد �صالة الفجر مبا�شرة.
و�أثن���اء اعتقال محمد �أطلقت الوح���دات الخا�صة النار و�أ�صاب���ت ال�شاب زياد
محم���د اخلي���ل في قدم���ه .وتق���وم ه���ذه الوح���دات بالتن�سيق مع ق���وات جي�ش
االحت�ل�ال والتخفي في لبا����س مدني عربي وا�ستخ���دام مركبات تحمل لوحات
ت�سجيل عربية للتمويه ويتقنون اللغة العربية.
االغالق����ات :قامت قوات االحتالل باغالق مدخ����ل البلدة الرئي�س ع�شرات المرات
خ��ل�ال العام ( )2012بالبوابة الحديدية المقامة عل����ى مدخل البلدة .كما توا�صل
اغالق عدد م����ن المداخل الفرعية ومدخل مقبرة البلدة للعام الثالث على التوالي
بمكعبات ا�سمنتية.
اخط���ارات باله���دم :ت���م اخط���ار ( )10مواطنين به���دم منازله���م ومن�ش�آتهم
الم�سكون���ة وغي���ر الم�سكونة ف���ي مناطق �شع���ب ال�سير وال�ش���ارع الرئي�س بحجة
البناء دون ترخي�ص.
التبالي����غ :تم ت�سليم ( )47تبليغ ًا لمقابلة ما ي�سم����ى بجهاز المخابرات الإ�سرائيلي
خالل العام (.)2012
المداهم ��ات :تم ��ت مداهمة عدد من المن ��ازل وتحويلها �إلى نق ��اط ع�سكرية
وكان���ت �أكثر المنازل الم�ستهدفة منزل المواطن �أحمد يون�س �أبو عيا�ش وعبد
العزي���ز محمود �أبو عيا����ش وجمال خليل عبد المح�س���ن العالمي و�صالح عبد
ح�سن �أبو عيا�ش.
المداهمات الليلية� :شهد العام ( )2012مداهمة بلدة بيت �أمر ( )256مرة وكانت
�أكث����ر المناطق عر�ض����ة للمداهمات منطق����ة البيا�ضة ومنطقة قاع الح����ارة .و�أكبر
حمل����ة ع�سكرية كانت بتاري����خ ( )2012/07/30باقتحام منطق����ة البيا�ضة .ب�أكثر
من ( )200جندي و(� )20آلية ع�سكرية.
التخري����ب� :شه����د الع����ام ( )42()2012حالة تخري����ب داخل المنازل م����ن تفتي�ش
وتحطيم �أثاث وتك�سير زجاج و�أبواب والقاء قنابل غاز و�صوت داخل المنازل.
جهود الهالل الأحمر الفل�سطيني :قدم الهالل الأحمر الفل�سطيني العالج الميداني
ل����ـ ( )64حالة ونقلها �إلى الم�ست�شفيات في بيت �أمر وهناك مئات حاالت االختناق
عولجت ميداني ًا خالل العام (.)2012
جه����ود الم�ؤ�س�س����ات الدولي����ة :كان����ت �أكث����ر الم�ؤ�س�س����ات الدولي����ة تواج����د ًا ومتابع ًة
لالعت����داءات الإ�سرائيلي����ة في بي����ت �أمر خالل الع����ام ( )2012م�ؤ�س�س����ة بيت�سيلم
لحق����وق الإن�س����ان وم�ؤ�س�س����ة ال�صليب الأحم����ر ومكت����ب المفو�ض ال�سام����ي لحقوق
الإن�سان وم�ؤ�س�سة ال�ضمير.
دور الإع��ل�ام الفل�سطين����ي :تميزت وكال����ة الأنب����اء الفل�سطينية (وف����ا) وال�صحف
المحلية بمتابعة مجريات الأحداث وتوثيق االعتداءات الإ�سرائيلية ون�شرها ب�شكل
�شبه يومي وتم ن�شر جميع الأحداث التي ح�صلت في العام (.)2012
وق����د قدمت بيت �أمر خالل الفت����رة ( )1988-1948العديد من الت�ضحيات حالها
حال البلدات الفل�سطينية الأخرى ،حيث قدمت (� )29شهيد ًا ومنهم:

االنتفا�ضة
الرقم اال�سم

تاريخ اال�ست�شهاد

1

تي�سير عبد اهلل جراد عو�ض

1988/02/07

2

عماد خ�ضر �إعبيد �صبارنة

1988/02/07

3

محمد �إبراهيم �سالم عادي

1988/02/07

4

نعيمة عبد العزيز عادي

1988/04/24

5

مو�سى محمد ح�سين العالمي

1990/04/23

6

محمود زيدان �أبو ع ّيا�ش

1990/05/10

7

جمال �أحمد �إ�سماعيل عادي

1990/12/24

8
9
10

�إبراهيم �أحمد محمد �إخليل
�أحمد محمد عبد المجيد �إخليل
زياد خليل ن�صار الع ّمارين

1992/11/11
1993/12/24
1994/10/05

انتفا�ضة الأق�صى
1

�إبراهيم عبد الرحمن العالمي

2000/10/18

2

يو�سف �أبو عواد

2000/11/18

3

�شوكت �سعدي العالمي

2001/04/12

4

�أمجد بهجت العالمي

2002/03/18

5

ن�ضال العالمي

2002/03/22

6

مراد جمال علقم

2003/06/02

7

طارق �إجديع العالمي

2004/03/18

8
9
10
11
12
13
14

محمود جميل عامر �أبو مارية
محمد فتحي �صبارنة
محمود خليل �صبارنة
محمود محمد محمود عو�ض
محمد �أنور العالمي
مهدي �سعيد محمد �أبوع ّيا�ش
يو�سف فخري �إخليل

2004/11/01
2008/01/24
2008/01/24
2008/01/25
2008/06/27
2009/10/12
2011/01/28

عدد ال�شهداء خالل الفترة ( )1988 – 1948هو (� )29شهيد ًا.

وق����د �أولى �أهل بيت ام����ر اهتمام ًا كبي����ر ًا بمح�صول العنب منذ عه����د الكنعانيين ،حيث
القط����اع الزراعي هو �أح����د الأركان الرئي�س����ة لالقت�صاد في بلدة بيت �أم����ر ،الذي تقدر
م�ساهمت����ه بـ ( )%34من مجمل م�صدر الدخل في البلدة ويوفر ( )%25من فر�ص عمل
الق����وى العاملة في البل����دة .ومح�صول العنب في بي����ت �أمر هو �أحد �أه����م �أركان القطاع
الزراع����ي وي�ش����كل وحده ( )%10من مجمل الإنتاج الزراعي ف����ي البلدة ،محت ًال المرتبة
الثانية من حيث كمية الإنتاج بعد مح�صول البندورة .وتقدر م�ساحة الأرا�ضي المزروعة
بك����روم العن����ب في بيت أ�م����ر ب�سبع����ة �آالف دونم ،تنت����ج �سنوي ًا خم�س����ة �آالف طن ،يمتاز
بجودته العالية الرتفاع ن�سبة ال�سكر فيه ،وبتنوع �أ�صنافه التي تزيد على (� )15صنف ًا.
وي�ش���كل العن���ب موروث ًا ثقافي ًا ويعد رم���ز ًا من رموز الت���راث الوطني الفل�سطيني
ف���ي بيت �أمر �س���وا ًء كمح�صول زراع���ي �أم كمنتجات غذائية ت�صن���ع من العنب،
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وقد تفن���ن البيت الفل�سطيني في بي���ت �أمر ب�إنتاج
العديد م���ن المنتجات الغذائية م���ن العنب ،ويعد
الزبي���ب والملب���ن والدب����س الفل�سطين���ي �ش���ك ًال
م���ن �أ�ش���كال �إثب���ات الهوي���ة الفل�سطيني���ة و�إثبات
الوجود الفل�سطيني عل���ى هذه الأر�ض منذ القدم.
وخ�صو�صية العنب بالن�سبة للفل�سطيني وما ي�شكله
من �إثب���ات للهوية الفل�سطيني���ة جعلته في مواجهة
ح���رب قا�سية ي�شنه���ا �ضده االحت�ل�ال الإ�سرائيلي
بكاف���ة �أ�شكال���ه وال���ذي يحاول طم����س كل ما يمت
للفل�سطين���ي على ه���ذه الأر�ض ،وق���د عانت البلدة
ً
طوي�ل�ا من ه���ذا اال�ستهداف وقد تع���ددت �أ�شكال
ا�ستهداف االحتالل للعنب في بيت �أمر من اعتداء
عل���ى محا�صيل وك���روم العنب عبر ق���وات الجي�ش
الإ�سرائيل���ي وم�ستوطني���ه وتجري���ف ك���روم العنب
وم�صادرة م�ساحات �شا�سعة منها �إلى منع ت�سويقه
محلي ًا ودولي��� ًا وتعم���د �إعاقة المركب���ات التجارية
التي تحمل مح�صول العنب واغالق �سوق الخ�ضار
المركزي والذي يعمل على ت�سويقه �إلى حين تلفه.
وتراج����ع �إنت����اج مح�ص����ول العن����ب ف����ي بي����ت �أمر في
ال�سن����وات الأخي����رة ،ويع����د االحت��ل�ال �أب����رز العوامل
الت����ي لعب����ت دور ًا رئي�س���� ًا في ه����ذا التراج����ع ناهيك
ع����ن تدني معدل هط����ول الأمطار ب�ش����كل حاد ،حيث
�شهدت ال�سنوات الأخيرة تدن����ي معدلها ال�سنوي �إلى
الن�ص����ف .ومار�����س االحت��ل�ال دوره في اغ��ل�اق �سوق
الخ�ض����ار المرك����زي ومن����ع المزارعي����ن م����ن ت�سويق
مح�ص����ول العنب محلي���� ًا ودولي ًا �أو �إل����ى داخل الخط
الأخ�ض����ر ،واغ��ل�اق الق����رى والبلدات ومن����ع الحركة
فيم����ا بينها ،وارتف����اع �أ�سعار الم����واد الم�ستخدمة في
الزراع����ة وانخفا�ض معدل الدخ����ل ال�سنوي للمزارع،
وبالتالي اهماله لأر�ضه بحث ًا عن م�صدر �آخر للرزق،
والتحكم بم�صادر المياه الجوفية ،وهدم برك وعيون
الماء ،والتو�سع اال�ستيطاني اال�ستعماري حول البلدة،
وتجريف وقلع وحرق وم�صادرة م�ساحات �شا�سعة من
كروم العنب ،وي�شكل جدار ال�ضم والف�صل العن�صري
بم�س����اره المقترح في بيت �أمر هاج�س ًا مقلق ًا للمزارع
الفل�سطين����ي ،حيث �سيعزل �آالف م����ن دونمات كروم
العن����ب .ه����ذه العوام����ل �أدت �إلى انخفا�����ض حاد في
انتاج مح�صول العنب �إلى ن�صف معدل �إنتاجه خالل
ال�سنوات الع�شر الأخيرة ،ففي بيت �أمر وحدها تدنت
م�ساحة الأرا�ض����ي المزروعة بكروم العنب �إلى �سبعة
�آالف دون����م مقارن���� ًة بـع�ش����رة �آالف دون����م قب����ل ع�شر
�سن����وات ،كما تدنت كمية �إنتاج العنب بن�سبة ()%50
خالل نف�س الفترة.
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رحم���ة قريـة فل�سطينية قديمة� ،إ ّال �أن اختالف
عائلتي���ن �سكنت���ا القري���ة �أدى �إل���ى حرقه���ا
ف�سمي���ت فحمة ،وتقع ف���ي الجنوب الغربي من
مدينة جنين عل���ى م�سافة ( )17.5كيلومتر ًا،
وتتو�س���ط بلدت���ي عراب���ة وكف���ر راع���ي ،ترتفع
عن �سط���ح البحر ( )450مت���ر ًا .وتحدها من
ال�شرق قرية الزاوي���ة وبلدة عرابة ومن الغرب
بلدة كف���ر راعي ومن ال�شمال بل���دة يعبد ومن
الجنوب قريتي عجة والرامة.
�أما م�ساحتها فتبلغ ( )5000دونم ،موزعة بين
م�سط���ح القري���ة المنظم �سكني��� ًا ( )334دونم ًا
رئي�س املجل�س القروي
و( )200دونم �أ�شجار والباق���ي بور .و�أرا�ضيها
مكونة من �ستة �أحوا�ض هي( :خلة بير ال�شعفور ،والمالوي وال�صلعات ،وخلة العجمة ،وباطن
ط���ي ،والق�صيل���ة ،والحدب القريب م���ن �أرا�ضي عجة) .ف���ي حين يبلغ ع���دد �سكانها ح�سب
التعداد الع���ام للجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطين���ي ( )3200( )2011ن�سمة ،مق�سمين
بين ثالث حمائل (عائالت) وهم( :نوا�صرة ،ومراعبة ،و�صعابنة).
ح�سني �صعابنة

ويعم���ل ( )%60من �سكان القرية داخل الخط الأخ�ضر و( )%7في الزراعة و( )%10في تربية
الحيوانات و( )%3في التجارة و( )%20في الوظائف الحكومية �سواء المدنية �أم الع�سكرية.
ويوجد في القرية مجمع خدمات ي�ضم م�ؤ�س�سات مختلفة منها( :مقر المجل�س القروي ،والعيادة
الحكومي���ة /المركز ال�صح���ي ،وجمعيات واتح���ادات ن�سوية ومركز ن�سوي ،ومق���ر نادي �شباب
فحمة الريا�ضي) .و�أي�ض ًا جمعية خيرية ومبنى �إداري لها (جمعية �أبناء الريف الخيرية),
وق���د ت���م توفير العديد من الخدم���ات ومنها�( :شبك���ة كهرباء قطرية ،و�شبك���ة مياة ،و�شبكة
ات�صاالت ،وطرق معبدة ،وخدمة النفايات ال�صلبة).
كم���ا يوجـد ف���ي القرية مدر�ست���ان ثانويتان تابعت���ان لتربية قباطية واح���دة للذكور والأخرى
لن���اث ،حي���ث هن���اك اهتم���ام كبي���ر بالتعليم حت���ى التعلي���م الجامع���ي من منظ���ور النوع
ل إ
االجتماعي ،مما عك�س نف�سه ب�أعداد كبير من الطالب والطالبات في الجامعات الفل�سطينية
وكذل ��ك توجد رو�ضتان للأطفال وم�سجدان(م�سجد القديم وم�سجد الرباط) ،وهناك �أي�ض ًا
بناء �أثري ي�سمى البوبرية ن�سب ًة �إلى الظاهر بيبر�س وكان مركز ات�صال للحمام الزاجل بين
بالد ال�شام وم�صر في عهد المماليك وقد تم ترميم البناء عام (.)2009

تجارب ونجاحات
وكم���ا يكثر في القرية م���ن جهاتها الأربع �أبار النب���ع والتي بحاجة �إلى
الترميم والدعم من �أجل و�ضع حماية حولها وهي(:بئر ال�صفا /غرب ًا،
وبئر العجرة �/شرق ًا ،وبئر الجديد /الجنوب ال�شرقي ،وبئر ال�شعفور).
المجل����س الق���روي الحالي :ي�ضم ت�سع���ة اع�ضاء منتخبي���ن (-2013
 )2017برئا�سة ح�سني توفيق �صعابنة.
�إنجازات المجال�س المنتخبة:
•مبنى المجل�س القروي.
•�شبكة الكهرباء وعدادات م�سبقة الدفع (.)2008
•بناء حاووز يت�سع ل( )250كوب ًا من المياه (.)2000
•بناء جزء من جدران ا�ستنادية.
•تعبيد بع�ض الطرق (.)2006
•ترميم مبنى البوبرية عام (.)2009
•مد خط���وط ناقلة للمياه من البلدات المج���اورة ل�سد النق�ص ولو
ب�شكل م�ؤقت.
•بناء مدر�سة ذكور فحمة الثانوية الجديدة.
•العم���ل عل���ى تغيير خط���وط �شب���كات الكهرب���اء القديم���ة بكوابل
وخطوط جديدة (.)2013
•تو�سعة ال�شوارع في القرية (.)2013
•تح�سين خدمة النفايات (.)2013
•العمل الد�ؤوب لتو�سعة الخارطة الهيكلية (.)2013
•�شراء قطعة �أر�ض لبناء مدر�سة بنات فحمة الثانوية الجديدة.
�أهم الم�شاكل
•البنية التحتية �ضعيفة من حيث �شبكة الطرق والمياه.
•العدي���د من المبان���ي ذات قيمة خا�صة وطاب���ع تاريخي ومعماري
متمي���ز ،ال تحظ���ى باالهتم���ام المطل���وب ويمك���ن ا�ستخدامه���ا
لأغرا�ض مختلفة ومن هذه المواقع:
1.1البوبري���ة� :أقدم بناء ف���ي القرية ،وهو ملك ع���ام ،ويعتقد �أن
ه���ذا المبنى �ش ّيد في الفترة ال�صليبية ،و�أ�ضيف �إليه عل ّية في
الق���رن التا�سع ع�شر ،وتبلغ م�ساح���ة هذا الموقع ( )120متر ًا
مربع��� ًا .ويحيط به مجموعة من المبان���ي القديمة ،ويقع هذا
المبن���ى في جذر البلد ،وهو عبارة عن قبو ن�صف برميلي في
الطابق الأر�ضي ،وقبو متقاطع في العلية ،وقد ا�ستخدمت في
�إن�شائه حجارة كبيرة الحجم تعود للعهد ال�صليبي .والفتحات
عبارة ع���ن �شبابيك م�ستطيل���ة ثالثية وثنائي���ة ،يعلوها قو�س
ن�ص���ف دائ���ري ،ويمك���ن �أن ي�ستخدم هذا المبن���ى بعد �أن تم
ترميم���ه كمتحف تاريخي� ،أو �أي ا�ستخ���دام ثقافي �آخر ،لكنه
بحاجة �إلى الت�أثيث وال�صيانة الم�ستمرة.

جهوزي���ة الأر����ض وتخ�صي�صه���ا للمدر�س���ة ،حي���ث المدر�سة
الجديدة �أ�صبحت مكتظة وال تت�سع للأعداد الموجودة.
�4.4أرا�ضي الحكومة حيث يطالب المجل�س بتخ�صي�ص جزء منها
والبالغ م�ساحتها ( )18دونم��� ًا ،لإقامة م�شاريع عليها� ،إ ّال �أن
االعت���داء عليه���ا من قب���ل المواطنين يتزايد وهن���اك ق�ضايا
بخ�صو�ص ذلك متابعة في المحاكم.
�5.5شبك���ة المي���اه من �أه���م الم�ش���اكل التي تواج���ه القرية ،حيث
تعان���ي من �شح المياه ،رغم توقيع اتفاقيات مبدئية لتزويدها
بالمياه من البلدات المجاورة (كفرراعي) وهذا الأمر يجهد
المجل�س كثير ًا ب�سبب ال�سعر المرتفع والتكاليف المختلفة من
�صيان���ة وغيرها .ورغم وج���ود ترخي�ص خط ناقل� ،إ ّال �أن مثل
هذه الم�شاريع لم تمول بعد.
6.6الطرق بحاجة �إلى تعبيد و�إعادة ت�أهيل وتو�سعة.
7.7الط���رق الزراعي���ة و�أ�ض���رار المنخف����ض الج���وي الأخير من
�إنهي���ارات وغيره���ا ما زالت كم���ا هي ،رغم اط�ل�اع الجهات
المعنية عليها.
8.8انهي���ارات ته���دد المن���ازل بالخطر الكام���ل وال يوجد الممول
لبناء الجدران اال�ستنادية لها.
�أهم �أولويات المجل�س الحالي:
•بناء مدر�سة بنات فحمة الثانوية الجديدة.
•حل م�شكلة المياه بخط ناقل يغذي البلدة.
•الجدران اال�ستنادية.
•تخ�صي�ص �أر����ض الحكومة لإقامة الم�شاري���ع المنتجة (كحديقة
عامة ومبنى للنادي الريا�ضي و�صالة مغلقة.
•تو�سعة المخطط الهيكلي.
•تعبيد الطرق الخارجية والداخلية.
•تطوير �شبكة الكهرباء وتو�سعتها.

�2.2أب���ار النبع والت���ي بحاجة �إلى الترميم والدع���م وو�ضع حماية
لها وحولها.
3.3مدر�س���ة بنات فحم���ة الثانوي���ة ال يوجد مم���ول لبنائها ،رغم
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النوع االجتماعي

لق����ى مفه����وم �إدارة التغيير م�ؤخر ًا اهتمام���� ًا كبير ًا خا�صة
عن����د الب����دء بالتنفي����ذ ،و�شمل ذل����ك االهتمام ب����الأدوات
والمبادىء التوجيهية وبرزت �ساحات نقا�ش متعددة حول
المو�ض����وع ،والن����وع االجتماع����ي يعتبر من الأم����ور حديثة
����واح متعددة
العه����د والتي ت�شتم����ل ق�ضاي����ا الم�ساواة في ن ٍ
منها �أماكن العمل والتي بدورها مازالت تحت التمحي�ص
والغمو�����ض ،علم ًا �أنه ال يوجد �أية بح����وث حول الربط بين
�إدارة التغيي����ر وم�ؤ�ش����رات الجن�سي����ن ف����ي الإدارة ،ومن����ح
الن�ساء الت�أثير المتزايد على �أدوارهن في داخل الم�ؤ�س�سة
وال����ذي يتطلب المزيد من التغيي����ر ،وهنا من المهم طرح
العديد م����ن الت�سا�ؤالت :ه����ل يوجد للرج����ال والن�ساء نهج
متع����ادل ف����ي �سيناريوه����ات الإدارة وم�س����او ف����ي الطريقة
�أم مختل����ف؟ وبغ�����ض النظ����ر ع����ن الإجابة ،فه����ل ن�ستطيع
�أن نح����دد الطريقة التي ننتهجه����ا �أم نح�ضر لها من �أجل
التغيي����ر؟ وما المطلوب لفه����م �إدارة التغيير ل�صالح النوع
االجتماع����ي؟ وما ه����ي مراحل درا�س����ة التغيي����ر؟ وماهية
�إدارة التغيير وروافعها؟ وما ه����ي توجهات �إدارة التغيير؟
ومن الذي ي�ستطيع �أن يكون فاع ًال من �أجل التغيير؟.

الن����وع االجتماعي الج�سدية ،وال�سيط����رة وال�سلطة والتي
بدورها تحدد الثقاف����ة والأدوار ،بالإ�ضاف����ة �إلى الهياكل
والممار�س����ات �ضمن الم�ؤ�س�سة وخب����رات كل من الرجال
والن�ساء داخل هذه الم�ؤ�س�سة التي يعملون بها.

�إن الن����وع االجتماع����ي والثقاف����ة و�إدارة التغيي����ر ف����ي
الم�ؤ�س�س����ة ،ت�شير �إلى الحاجة الما�س����ة لبناء النظرية في
م�ؤ�س�س����ات القطاع العام خالل فت����رة انتقالية اجتماعية،
و�سيا�سي����ة واقت�صادي����ة وتحديد �آلية تحليله����ا ،مما ي�ؤدي
�إلى المزيد من التوا�صل في ق�ضايا النوع االجتماعي بين
الن�س����اء وخا�صة في البلدان التي م����ا زالت تحت التنمية،
وم����ن الهام معرفة �سيا�س����ات الم�ؤ�س�س����ة و�سيا�سات النوع
االجتماع����ي والمعرف����ة لتحديد المزيد ع����ن ديناميكيات
العم����ل و�إدارته .وعليه ف�إن العمل ل�صال����ح الن�ساء ال ي�أتي
م����ن جانب التحي����ز لهن �إنم����ا ب�سبب �أن جمي����ع م�ؤ�شرات
الظلم وحالة عدم الإتزان ت�شير �إلى اختالل حالة التوازن
ل�صال����ح الرجال لي�س �إ ّال في الم�ؤ�س�سات ب�أنواعها ،وت�أخذ
بع����د ًا �أخالقي���� ًا وحقوقي���� ًا ف����ي �أن الن�س����اء م����ن حقهن �أن
يتمتعن بامتي����ازات الم�ساواة على �أ�سا�����س �أنهن جزء من
والبد م����ن الإ�شارة �إلى ق�ضايا هام����ة و�شائكة وغام�ضة المجتمع ومن هنا ت�أتي �أهمية التخطيط للتغيير.
للعدي����د مم����ن يتطلع �إل����ى التغيير والتخطي����ط من �أجل
الن����وع االجتماعي ،وماهية التقنيات التي �سيتم التعامل �إن التغيي����ر ف����ي التخطي����ط ل�صالح الن����وع االجتماعي
معه����ا؟ ،حي����ث م����ن الممك����ن �أن تخ�ض����ع �إل����ى العدي����د يتعلق ب�آلية تعمي����م النوع االجتماعي وت�ضمين ق�ضاياه،
م����ن الت�أوي��ل�ات المتفاوت����ة ،وقبول����ه معتم����د ًا على عدة بالإ�ضاف����ة �إلى جعل النوع االجتماعي ف����ي �صلب التيار
اعتب����ارات وم�ؤ�شرات ،ويطم����ح منا�ص����رو ق�ضايا النوع الرئي�����س للتخطيط ،و�أي�ض ًا في �آلية و�ضع خطة منا�سبة
االجتماع����ي وداعم����و التغيي����ر ف����ي الم�ؤ�س�س����ات بغ�����ض ومن�سجم����ة م����ع ر�ؤي����ة ور�سال����ة الم�ؤ�س�س����ة وغاياته����ا،
النظ����ر عن مج����ال عمله����م الو�ص����ول �إلى م�ست����وى من وتفعي����ل الكيان الم�س�����ؤول داخل الم�ؤ�س�س����ة عن ق�ضايا
الت�ضمي����ن لم�ساهم����ات التغيي����ر ،ل�ضمان تعزي����ز النوع النوع االجتماع����ي وو�ضع ر�ؤية ور�سال����ة وخطة متكاملة
االجتماع����ي وحل ا�شكاليات����ه �ضمن منهجي����ات التغيير من�سجم����ة م����ع الم�ؤ�س�سة وتعم����ل على ت�صمي����م التغيير
ب�أ�سلوب يحق����ق م�صالح النوع االجتماع����ي والم�ساواة،
الم�ستخدمة(بانون،ديم�ستر.)2002،
والبد �أن ن�شير هنا �إلى �أهمية فاعلي التغيير ب�أنواعهم،
�إن التغيي����ر ف����ي الم�ؤ�س�سة/المنظمة/ال����وزارة /الإدارة خا�صة قائ����د التغيير وهو من ي�أخذ عل����ى عاتقه �أهمية
�ضم����ن ثقاف����ة الن����وع االجتماع����ي يتطلب و�ضع���� ًا لنظرية وم�س�ؤولية ومبادرات التغيير و�أحيان ًا تكلفتها.
معين ��ة مو�ض ��ع التطبيق ،والذي ب ��دوره يتطلب الإنخراط
ف����ي �آلية ت�شكيل فكرالمعرفة حول النوع االجتماعي داخل لماذا �إدارة التغيير في التخطيط ل�صالح النوع
الم�ؤ�س�س����ة وثقافتها ،و�أي�ض ًا الم�ؤ�س�سة و�إدارة التغيير ،بما االجتماعي؟
في ذلك فح�ص حالة عدم الم�ساواة المبنية على الجن�س ف����ي العدي����د م����ن مناط����ق العال����م يت����م و�ضع خط����ط من
داخل ه����ذه الم�ؤ�س�سة ،وكي����ف �أن العالق����ات االجتماعية منظور ن����وع اجتماعي لتعميم م�صالح الن����وع االجتماعي،
بين الرجال والن�ساء �ضم����ن �أي م�ؤ�س�سة مبنية على هوية
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ملى يو�سف الق�صا�ص

�أكادميية وخبرية يف النوع االجتماعي

�أو �أن ي�صب����ح الن����وع االجتماعي جزء ًا ال يتج����ز�أ من التيار
الرئي�����س ف����ي التخطي����ط ،وه����و م����ا يعتب����ر عالمي���� ًا جزء ًا
م����ن ا�ستراتيجي����ات الحكوم����ات التي تعم����ل ل�صالح النوع
االجتماع����ي مركزة عل����ى قيم الم�س����اواة والنزاهة ،وجعل
النوع االجتماعي �ضمن التيار الرئي�س في التخطيط يعمل
عل����ى تقييم الأث����ار المترتبة على الرج����ال والن�ساء من �أي
خطة تنتجها الم�ؤ�س�سة �أي ًا كانت ،بما في ذلك الت�شريعات
وال�سيا�سات والبرامج في �أي نطاق وعلى �أي م�ستوى كان.
وم����ن المعروف عالمي���� ًا �أن جعل الن����وع االجتماعي في
التي����ار الرئي�س للتخطيط ،يتطلب قي����ادة قوية وريادية
تعمل ب�ش����كل تن�سيقي كبير ،بالإ�ضافة �إلى مدى قدرتها
على اال�ستفادة من القدرات والخبراء في هذا المجال.
�إن قدرة هذه القيادة على التغيير في النوع االجتماعي
يطلق عليه����ا« :نظام �إدارة الن����وع االجتماعي» ،وهو ما
يعتب����ر �شبكة م����ن الهي����اكل و(المكنزم����ات) للعمليات
المو�ضوع����ة م����ن �أجل ار�ش����اد الخطة ومراقب����ة وتقييم
لعملي����ة التخطي����ط ل�صالح الن����وع االجتماع����ي ،والذي
ي�صمم ب�شكل �أ�سا�سي من �أجل الحكومات والم�ؤ�س�سات
الحكومية ،مما ي�سهل التعاون بين الحكومات و�أ�صحاب
الم�صلح����ة الرئي�سة وال�شركاء ،بم����ا في ذلك منظمات
المجتمع المدني وم�ؤ�س�ساته والقطاع الخا�ص والإعالم
والتعلي����م الع����ام والمناطق����ي والتدري����ب وم�ؤ�س�سات����ه،
ومنظمات التمويل المختلفة.
�إن و�ضع النوع االجتماعي في التيار الرئي�س للتخطيط،

النوع االجتماعي
ال يت�ضم����ن فق����ط الت�أثي����ر عل����ى النا�����س والتغيي����ر ف����ي
الإج����راءات ،ب����ل �أي�ض���� ًا الق����درة عل����ى التغيي����ر ،ولقد
ت����م و�ضع العديد م����ن الكتيب����ات والن�ش����رات والخطط
واالر�شادات لمثل هذه العملية لتنفيذها� ،إ ّال �أنه ثبت �أن
الخبرة والمعرف����ة العلمية الدقيقة وحدهما ت�ستطيعان
تنفي����ذ «نظ����ام �إدارة النوع االجتماع����ي» وتعطيان فهم ًا
�سليم ًا وتجعالن العمل �أكثر فاعلية وجودة.
وم����ن مفاتيح النجاح في ه����ذا المج����ال� :إدارة التغيير
والتخطيط والنوع االجتماعي هو:
•وج����ود م�ست�شارين وخبراء يدي����رون عملية التغيير
المطلوبة.
•فاعلو التغيير القادرون على جعل النوع االجتماعي
في التيار الرئي�س للتخطيط.
•ا�ستع����داد كبي����ر ال�ستعم����ال الم����واد والم�ص����ادر
بطريقة �أكثر فاعلية وب�أ�سلوب ا�ستباقي.
لق����د كان هنال����ك تق����دم ف����ي تحدي����د م�ؤ�ش����رات هامة
للن����وع االجتماعي المتعلق����ة بحالة الم�س����اواة ،ومن ثم
تبن����ي ت�ضمين الن����وع االجتماعي �ضمن التي����ار الرئي�س
للتخطي����ط ،ومع ذلك رك����زت �إدارة التغيير على �أهمية
التغيير الإداري ب�شكل يجعل من ال�ضروري تعزيز تقدم
ت�ضمين النوع وتحديد فجوات النوع االجتماعي.
�أه����م م����ن يحت����اج �إل����ى معرف����ة الن����وع االجتماعي في
الم�ؤ�س�سة هم:
•�أنا�س ذوو اخت�صا�ص ي�شكلون نقاط ات�صال عالمية
ووطني����ة لتط����ور الم�ؤ�س�سة وال�شب����كات المخت�صة،
بما فيها المدراء والمديرون والمي�سرون وم�س�ؤولو
الم����وارد ،وم�س�ؤولو بناء القدرات ومقدمي الن�صح
واال�ست�ش����ارة للنوع االجتماع����ي ومحللو االقت�صاد
االجتماع����ي و�أخ����رون مم����ن ين�سجمون ف����ي نظام
التغيير الإداري.
•�أفراد في الأج�سام الحكومية والوزارة والمنظمات
والم�ؤ�س�س����ات التي تقوم بم�س�ؤولي����ة ت�ضمين النوع
االجتماعي في التيار الرئي�س للتخطيط.
•ولتحدي����د مفه����وم �إدارة التغيير ،البد لن����ا من �أن
نع����رف �أنها ه����ي الإدارة الفعالة لتغيي����ر المنظمة
م����ن �أجل �أن يعم����ل الجميع مع ًا ف����ي تنفيذ مناهج
وط����رق و�أنظمة المنظم����ة /الم�ؤ�س�سة بنجاح ،وهو
التخطي����ط الح����ذر ال����ذي يرافق الجه����ود الرامية
للدعم وااللت����زام ،وتكون النتيج����ة عملية نقل من
حال����ة �إلى �أخ����رى مدارة ب�شكل �أكث����ر تنظيم ًا .و�إن
�إدارة التغيي����ر ال ب����د له����ا م����ن �أن تبد�أ م����ن بداية
الم�ش����روع ،و�أن يت����م ادماجه����ا ف����ي جمي����ع �أوج����ه
الم�ش����روع ،و�إن �إدارة التغيي����ر تحت����اج �أي�ض���� ًا �إلى

المعالج����ة الفردية ،كما ه����و التغيي����ر الم�ؤ�س�سي ،الن����وع االجتماعي والنزاهة ت�سعى �إلى مثل هذه العملية
وذل����ك لأن العدي����د من الأفراد م����ن الممكن �أن ال التي ال يمكن تحقيقها من خالل حركة واحدة فقط،بل
يكون����وا على فهم ٍ
كاف لماهي����ة التغيير الذي يتم ،تتطلب عمليات دورية.
ومن الممكن �أن يقاوموا التغيير.
روافع التغيير:
�إن التغيي����ر التنظيم����ي ال يمك����ن �أن يك����ون فع����ا ًال دون
االلت����زام الكامل م����ن جمي����ع المعنيي����ن �أو المت�أثرين ،وه����ي م�صممة لكي تعم����ل على �إنجازتغيي����رات جذرية
ولتطوير و�ضع الم�ؤ�س�سة التنظيمي البد لنا من �أن نركز وطويل����ة الأمد ف����ي المنظمة وفي الحكوم����ة ككل ،وهي
على ق�ضايا هامة مثل ثقافة الم�ؤ�س�سة والقيم والأنظمة مبنية على عوامل ومب����ادىء تطور المنظمة وعلى عدد
وال�سل����وك ،والت����ي بدوره����ا تعمل على ب����روز نماذج من من روافع التغيير ،حيث ثبت �أن هذه الروافع هامة جد ًا
للم�س�ؤولين عن تنفي����ذ التغيير والمجموعات التي تعمل
عملية التغيير.
في المجتم����ع وفي ع����دة م�ؤ�س�سات قطاعي����ة ووزارات،
ب����روز مراح����ل �ضروري����ة �ضم����ن مراح����ل التغيي����ر في وحدد ثالث روافع هامة هنا:
تخطيط النظم الإدارية الم�ؤ�س�سة وهي:
•الوع����ي :وهو �ضروري من أ�ج����ل تغيير الممار�سات
•الت�شخي�����ص :ويت�ضم����ن تحلي����ل الو�ض����ع الحال����ي
الم�ؤ�س�سية التي تحتوي حالة عدم الم�ساواة.
وتحدي����د الأه����داف المرغ����وب ف����ي تحقيقه����ا
•االت�صاالت :من ال�ضروري الح�صول على معلومات
والم�شاكل التي تعيق �إنجازها.
دقيقة ف����ي الوقت المنا�سب حول النوع االجتماعي
•عملية االط��ل�اق /االفراج:وتت�ضمن عملية التقليل
�أو خروقات تم�س و�ضع النوع االجتماعي في نظام
من قوى تعم����ل على ديمومة الو�ضع الراهن وتعمل
الم�ؤ�س�سة ،وتنفي����ذ تحليل ا�ستراتيج����ي للقرارات
على ابقاء �سلوكيات غي����ر مرغوب فيها �أو مواقف
على مختلف المراحل.
معتادة داخل المنظمة.
•الحوافزوالح����دود والحواج����ز :وه����و نظ����ام تقييم
•التحري����ك وه����ي اتخ����اذ إ�ج����راءات من �أج����ل نقل
للأداء يحتاج �إلى تحديد معايير ال�سلوك المقبول
ال�سلوكي����ات ،والمواق����ف �إل����ى المرحل����ة المطلوبة
وحدوده ،وادماج حوافز ومكاف�آت.
والمرغوب فيها.
•�إع����ادة التجمي����د� :أي العمل على ا�ستق����رر الو�ضع توجهات �إدارة التغيير:
•نظام تغيير مخطط له.
الجديد والممار�سات التي ا�ستحدثت �ضمن �إدارة
التغييرلت�صبح هي القاعدة في المنظمة.
•التركيز على النتائج.
•الإ�شارة �إلى بع�ض القدرات.
والب����د من االعت����راف ب�����أن الم�ؤ�س�سة/المنظمة تحتوي
•عملية �إدارة اال�ستراتيجيات.
نم����اذج �إدارية �أكث����ر تعقيد ًا والتغيي����ر فيها يحدث عبر
الزم����ن ،و�إن المراح����ل �سالف����ة الذك����ر تمر ف����ي عملية
دوري����ة �أي ف����ي دائ����رة ،والتي تعتب����ر فيه����ا التح�سينات التوجه الأول :نظام تغيير مخطط له:
طفيف����ة وتعم����ل م����ع كل تك����رارات ف����ي كل دورة م����ن �إن تعمي���م منظ���ور الن���وع االجتماع���ي �أو ت�ضمي���ن النوع
الت�شخي�����ص واالط��ل�اق وال�سي����ر باتج����اه مراح����ل �أكثر االجتماعي كتي���ار رئي�س في التخطي���ط ،يتطلب القدرة
اقناع���� ًا ورغبة� .إن التي����ار الرئي�س لتخطي����ط وم�ساواة على التفكير في النظم الإدارية الموجودة في الم�ؤ�س�سة،
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النوع االجتماعي
ويرك���ز ذلك عل���ى فهم العالق���ة بين مختل���ف الأع�ضاء
ف���ي النظام الواحد ويعتبر جزء ًا هام��� ًا في «نظام �إدارة
النوع االجتماع���ي» ،و�أن تطوي���ر ا�ستراتيجية �شراكة مع
المعنيين وال�شركاء يحدد مفتاح ًا هام ًا كجزء من توجه
التخطيط اال�ستراتيجي في الم�ؤ�س�سة.

والعم����ل على بناء ثقة وت����وازن معه/معها .و�أن فاعل/ة
التغيي����ر ي�سهم في تطور المجتم����ع من خالل �شبكة من
القادة والأبطال/ات ،والذي ��ن يحدد لهم مهام ونقاط
ات�صال في الن����وع االجتماعي ،بالتزام����ن مع �أ�شخا�ص
في الم�ؤ�س�سة تتولى تنفي����ذ التغيير والأهداف الرئي�سة
للتغيير مع ال�شركاء� ،أو ذوي الم�صلحة والتي ت�شكل في
داخلها نظام التغيير.

م����ن المهم في تخطي����ط �إدارة التغييرمن �أجل ت�ضمين
النوع االجتماعي في التي����ار الرئي�س للتخطيط ،تطوير
نظ����ام ح�سا�س يت�ضم����ن النوع االجتماع����ي وهذا بدوره التوجه الثاني :التركيز على النتائج:
يدفع مجموعة التغيير �إلى:
�إن التق����دم باتج����اه تحقي����ق العدالة للن����وع االجتماعي
•�أهداف وا�ضح����ة وجيدة ومح����ددة بغايات واقعية عملي����ة بطيئة ،كم����ا ت�شير م�ؤ�شرات الن����وع ،االجتماعي
وم�ؤ�ش����رات م����ن �أج����ل هيكلي����ة العملي����ة وتقيي����م ومقيا�س تمكين النوع ،الذي تم تطويره من العديد من
المخرجات وت�أثيراتها �ضمن اال�ستراتيجية.
الم�ؤ�س�س����ات العالمية وخا�صة برنام����ج الأمم الأنمائي،
•فهم لم����ا يعنيه ت�صميم منظ����ور النوع االجتماعي وتظه����ر عملي����ة الدرا�سة نتائ����ج متو�سطة ف����ي الإنجاز
ومرك����ز التغيير المرتب����ط به وم�ست����وى المهارات بالعالقة م����ع الأه����داف المدونة والمر�ص����ودة .و�أن ما
المطلوب����ة م����ن �أج����ل �إنج����ازه ،بم����ا فيه����ا القي����م يعتبر �سل�سلة منطقية في دعم وتطوير التخطيط ،ت�شير
والمهارات الم�شتركة.
�إل����ى ثالثة �أن����واع من رب����ط النتائج وه����ي :المخرجات
•�إن نظام �إدارة النوع االجتماعي يركز على فل�سفة والنواتج والأثار.
وا�ضح����ة للم�س����اواة ،وتوجه مح����اذ لإدارة التغيير
•المخرج����ات :وه����ي مخرج����ات التعل����م للأف����راد
ت�شمل النظام واال�ستراتيجية.
والتغي����رات ،التي تحدث ف����ي المهارات والكفايات
•بط����ل/ة التغيي����ر و�شخ�����ص فاع����ل� ،أو مجموع����ة
والنتيجة الدماج المعارف والمواقف الجديدة.
مدربي����ن يوف����رون قي����ادة لعملية التغيي����ر ت�أتي في
ال�صف الأول والأمامي للعمل.
•النوات����ج وت�شي����ر �إلى م����ا ت�ص����ل �إليه الي����د ،والتي
يحملها الم�شاركون من الأحداث التعليمية والمواد
•ا�ستراتيجي����ة م����ن �أج����ل ك�س����ب التزام فع����ال من
والم�صادر والت�شبي����ك .وهي تنتج من المخرجات
ال�ش����ركاء وتت�ضمن ا�ستراتيجي����ة القيم الم�شتركة
ال�سابق����ة وه����ي تتح�سن م����ن مه����ارات متح�سنة �أو
والأ�سلوب.
كفايات تم ا�ستثمارها.
•دعم منا�س����ب وكاف ودائ����م لال�ستراتيجية ،ومن
المهم الربط بين هذه النقاط المذكورة والعالقة
•الأثار:هو ت�أثير هذه التغيرات �سواء في المنظمات
فيما بين من ينفذونها على اختالفاتهم.
�أو ف����ي المجتم����ع ككل ،حي����ث لي�س م����ن ال�سهل �أن
يتم اي��ل�اء ون�سب المدخالت للأف����راد و�أن�شطتهم
فاعل/ة التغيير:
عل����ى الرغم م����ن �أن النواتج مرتبط����ة بالت�أثيرات
المرغوب �إحداثها.
وه����و من ت����م توظيفه من �أجل تغيير مخط����ط له� ،أو تم
توكيل����ه وي�سمى عام����ل/ة التغيير �أو منف����ذ/ة التغيير ،وحت���ى نف�س���ر ال�ساب���ق ،نعطي مث���ا ًال �صغي���ر ًا حول عقد
وهو/ه����ي من يقن����ع النا�����س من �أج����ل االن�ضم����ام �إلى ور�ش���ة لتح�سين عالقة الأباء والأمه���ات بالأبناء والذين
فري����ق التغيير ،والطلب من الفريق الب����دء بالعمل مع ًا ،ح�ض���روا ،حي���ث تعلم الطرفي���ن مخرج���ات جديدة في
وهو/وه����ي من يجد م����ا يطلق عليه����م �أبطال /بطالت التعام���ل كاالحت���رام وال�ضب���ط وتجن���ب االعت���داء �أو
التغيي����ر ،من �أجل الح�شد للتغيي����ر ،وهو /وهي محرك االغت�ص���اب ،ومن ث���م ذهب ه�ؤالء الأب���اء والأمهات �إلى
الدعم والم�صادر للتغيير ويعمل على �أبطال المعار�ضه المنزل ،وعزموا على ممار�س���ة ما تعلموه من مخرجات
بخبرته/ها الإدارية والفنية.
في تجربتهم ومن �صفات �إيجابية في التعامل مع الأبناء
كمه���ارات اكت�سبها الأباء والأمهات وهو ما يعتبر نتيجة،
�إن فاع����ل/ة التغيير يعمل على �أ�سا�����س �أنه محفز ،فهو
�أم���ا الأثر فه���و ي�ؤدي عل���ى م�ستوى المجتم���ع في خف�ض
لي�س موج����ود ًا /ة من �أجل �إنجاز جمي����ع الأعمال ،لكن
معدل االعتداء الج�سدي على الأبناء من الأباء والأمهات
هو/ه����ي موجود من �أجل الت�أك����د من �أن جميع الأعمال
وبالتالي يت�أثر كل المجتمع بما تقوم به مجموعة التغيير
قد تم����ت بالطريقة الت����ي ر�سمها/ر�سمته����ا .ومن �أهم
الفاعلة ولي�س ب�سهولة قيا�س ذلك الأثر.
عنا�صر انجاح فاعل التغيير �إيجاد تفاهمات معه/معها
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التوجه الثالث وهو تطوير القدرات:
�إن تطوي����ر الق����درات مجال وا�س����ع جد ًا ف����ي المفاهيم
والآلي����ات والنط����اق ،والعم����ل التنم����وي العالمي وخبرة
التدريب على م�ساواة النوع االجتماعي حددت توجهات
هامة في هذا النطاق :وهي القدرة الفردية ،والوظيفية،
والناظمة ،والم�ؤ�س�سية ،والمجتمعية،والإقليمية.
التوجه الرابع :ا�ستراتيجية عملية الإدارة:
المي�س����رون/ات من �أه����م عنا�ص����ر ا�ستراتيجية عملية
الإدارة ،وه����و الفرد الم�س�ؤول ع����ن �إدارة عملية التغيير
والدعم و�ضمانها ،والتي ت�شمل الم�شاركة في اللقاءات
وقي����ادة النقا�����ش ،و�أخذ الق����رارات وو�ض����ع الإجراءات
والتن�سي����ق للأحداث ،و�أي�ض ًا هو/هي من يدير المعرفة
والمعلومات والتعلم ،وهم/هن محرك القوة في التغيير
ل����ذا البد من التعاون معهم ودعمه����م واحترام �آرائهم.
وهو/هن يركز /ن على ا�ستخدام تقنية الأ�سئلة ور�سم
/ن الخب����رات والمعلوم����ات للفئ����ة الم�ستهدفة من �أجل
بن����اء قيادة العملية ،وهي طريق����ة لفتح النقا�ش عن �أي
مو�ضوع يتم اظهاره م����ن المجموعة ،والأ�سئلة هي �أداة
هام����ة جد ًا ف����ي �إدارة المقاوم����ة ،وخا�صة ف����ي تحديد
اتجاه المجموعة الداعم����ة .وا�ستراتيجيات المي�سر/ة
توفر دعم ًا وم�ص����ادر هامة في م�ساعدة النا�س للتغيير
ال����ذي يرون����ه منا�سب ًا .وهنال����ك ا�ستراتيجي����ات �أخرى
للتغيي����ر ف����ي الإدارة والن����وع االجتماع����ي يمث����ل �إعادة
الت�أهي����ل والتعليم ،لأن الوع����ي يتطلب تطوير ًا ،واالقناع
والمنا�ص����رة ،وااللحاح والنقا�شات المتركزة ،وال�سلطة
وال�ضغ����ط من �أجل الإنجاز ،وحل الم�شكالت واظهارها
وجم����ع المعلومات حوله����ا والأراء والم�شاع����ر من �أجل
توفير الدعم المعلوماتي.
مواجهة المقاومة:
بالرغ���م م���ن االختالف���ات الثقافي���ة ،فالبيئ���ة العام���ة
للخدم���ات والبيروقراطية في العال���م تت�شارك في عدة
�سمات ،والت ��ي تت�شارك في �أنم ��اط م�شابهة في مقاومة
التغيي���ر عامة ،وكما هو الحال بالن�سبة للذين ال يريدون
التغيي���ر ي�سعون �إلى المقاومة والتي ت�أتي من الخوف من
المجه���ول ،ولأن التغيير ال يمكن و�صفه �أو تف�سيره ،وكما
يمكن �أن تن�ش����أ مقاومة التغيير م���ن عملية عدم الفهم،
والالمب ��االة والت�شكي ��ك وال�سخرية من �أنم ��اط ونماذج
المقاوم���ة :كالإن���كار ،والت�شب���ث بالمواق���ف والتميي���ع،
والتخريب والحواج���ز التقنية والفنية والهيكلية ،ويمكن
تغيير هذه الأنماط من خالل تفاعل بع�ض فاعلي التغيير
من أ�ج���ل ت�شتي���ت المقاوم���ة وتحديهم ،وال تق���ل �أهمية

النوع االجتماعي
معرفة وو�صف حالة المقاومة دون �أن تتم ت�سمية الأ�شخا�ص ب�أ�سمائهم،
مما ي�ساعد على ا�ضفاء الطابع المهني في الحل �أو الطابع ال�شخ�صي.
وم����ن الهام جد ًا في �إدارة التغيير� ،أن يت����م و�ضع ت�صورات للحل في هذه
الأو�ض ��اع ونماذج المقاومة ،وم ��ن �أنماط المقاومة مث�ل� ًا الإنكار ،فمث ًال
ن�سم����ع عبارات تدلل عل����ى عدم االكتراث بالن����وع االجتماعي ونفي وجود
حاج����ة له من خ��ل�ال الفاظ عابرة ال ت�ؤثر في و�ض����ع راهن وال تح�سن في
واقع الن����وع االجتماعي ،مثل قول«ال توجد فروق ف����ي الخدمات في النوع
االجتماع����ي وال فج����وات لدين����ا �أو �ض����د الن�س����اء» �أو «نحن بخي����ر ،النوع
االجتماع����ي بخيروب�أف�ض����ل حال،يبدو �أن الرجال هم م����ن �سيبحثون عن
العدالة» بطريقة يلحظ فيها الحما�س اللفظي �إ ّال �أنه يعك�س حالة الإنكار.
اتاحة المجال للتغيير ولي�س ال�سيطرة عليه:
ال يمك���ن التحك���م وال�سيطرة على جمي���ع الأ�شياء ،وم���ن الهام تفح�ص
الم�ساهم���ات الجانبي���ة الإدارية والملتفة ف���ي الم�ؤ�س�سة ،كما هو الحال
�أي�ض ًا االهتمام بالم�ساهمات المبا�شرة.
هذه إ��ض����اءات على العوام����ل المتدخلة ف����ي �إدارة التغيير والتخطيط
والن����وع االجتماعي ،ومع هذا ف�إن ال�سلوك الب�شري الإن�ساني في نطاق
المجموع����ات وممار�ساتها يبقى بعي����د ًا وعميق ًا وفي غاية التعقيد ،من
�أن يك����ون هنالك و�صفة �سحرية «لتغيير ال�صبغ����ة الإدارية» �أو التغيير
الذي ال يمكن التنبوء به ،على الرغم من �أن ت�صورنا �ضمن التخطيط
يبنى على فكر من الممكن التنبوء به.
بالإ�ضاف����ة �إلى �أن التغيي����ر يت�ضمن ا�ستجابة مرنة ب����د ًال من ا�ستجابة
ثابت����ة� ،إن التخطيط من �أجل التغيير يزيد ف����ي فر�ص الخروج بنتائج
معينة في التخطيط ولكنه ال ي�ضمنها ،وال يعني �أي�ض ًا �أن �إدارة التغيير
هي عملية ال�سيطرة عليها.
�إن فاعلي التغيير عليهم �أن يكونوا �أكثر وعي ًا من حيث:
•الم�ساهمة في التغيي���ر ،والت�أثير في العمليات ،ودعم وت�شكيل
بيئ���ات من الممك���ن �أن ي�ساهم فيها النا����س ويديروا عمليات
التغيي���ر ب�أنف�سه���م ،ويك���ون «نظ���ام �إدارة الن���وع االجتماعي»
ي�ساع���د الحكوم���ات والموظفي���ن الر�سميين ف���ي الم�ؤ�س�سات
الوطنية لزيادة فر�ص الوعي تجاه التزامات للنوع االجتماعي
وتعميم���ه وت�ضمينه ف���ي التيار الرئي�س للتخطي���ط ،بالإ�ضافة
�إل���ى خلق بيئ���ة تتيح التغيي���ر م���ن م�س�ؤولي ومنف���ذي التغيير
والم���دراء ،والمحترفين والممار�سي���ن ووكالء التغيير.وبقدر
م���ا يعتب���ر التغيير خالق��� ًا� ،إ ّال �أنه ما زال يلف���ه الغمو�ض حول
ت�ص���ورات كيفي���ة التغيير الحقيق���ي المطلوب ،وه���ذا ما يتم
تعلم���ه من خالل الخب���رة والمعرفة العلمية ف���ي عملية تنفيذ
م�ستمرة لمو�ضوع التغيير والتخطيط والنوع االجتماعي.
•الن���وع االجتماعي لي����س الجن�س ولي�س الم���ر�أة� ،إنما عالقات
التفاعل �ضمن نطاق معين.
•ت�ضمي����ن النوع االجتماعي في التيار الرئي�س في التخطيط�،أو تعميم
النوع االجتماعي هما نف�س الفكر و�أن اختلفت جزئيات التطبيق.

نماذج مشرفة

فلس��طيني س��جل اثن��ي عش��ر اختراعًا
باسمه في مجال مس��تحضرات التجميل
كثيرون هم من ذهبوا �إلى الواليات المتحدة
من مختلف �أنحاء العالم� ،سوا ًء للدرا�سة �أم
العم���ل ولكل منه���م ق�صة نج���اح وتم ّيز� ،إ ّال
�أن ف���اروق ال�شامي واحد ًا من الفل�سطينيين
الذي���ن لمع ا�سمه���م في الوالي���ات المتحدة
الأمريكية وتعدى حدوده���ا ،فقد ذهب �إلى
الوالي���ات المتحدة قب���ل ( )47عام ًا بهدف
الدرا�س���ة ،وكان يحمل ب�ضع دوالرات فقط!
فب���د�أ بق�ص �شعر زمالئه لتغطية م�صاريفه
الجامعية ،فا�ستهوت���ه المهنة كثير ًا دون �أن
يعلم �أن حبه لها �سيجع���ل منه �صاحب �أهم
الإعالمية �شريين الفار
اختراع���ات في مج���ال ال�شع���ر وال�صبغات
ف���ي �أمريكا والعالم .يمتل���ك ال�شامي �شركة
«فاروق �سي�ستمز» وهي �إحدى �أكبر ال�شركات الم�صنعة لم�ستلزمات ال�شعر في �أمريكا.
يق���ول ال�شام���ي :بد�أت �أثن���اء الدرا�س���ة الجامعية العمل ف���ي عدة مج���االت منها تنظيف
طاوالت المطاعم ،حتى �أتمكن من ت�سديد �أق�ساطي الجامعة .وي�ضيف :خالل تلك الفترة
تعلم���ت مهنة الكوافير ،وكانت نيتي العمل به���ذه المهنة خالل فترة الدرا�سة فقط ،لكنها
ا�ستهوتني كثير ًا ،فقررت العمل فيها.
تعر����ض ال�شامي النتقادات كثي���رة من عائلته� ،سيما من والده الذي هدده بالتبر ؤ� منه �إذا
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قضايا
لم���ا يترك مهنة ت�صفي���ف ال�شعر ،التي ل���م تكن مقبول���ة لعائلة تربت
وعا�شت في قرية بيت عور التحتا غرب مدينة رام اهلل.
ويق���ول :لم يكن الوالد م�سرور ًا �أبد ًا بذلك ،لأنه كان ينظر للمهنة على
�أنها م���ن تخ�ص�ص الن�س���اء و«الفا�شلين» ،رغم �أنن���ي كنت على الئحة
المتفوقين ف���ي الجامعة وكانت عالماتي ممتازة .ويتابع :قلت له �أحب
�أن �أك���ون كوافي���ر ًا� ،إ ّال �أن نظرته كانت ت�ؤكد على �أن هذه المهنة لي�ست
ل�شاب ناجح في الجامعة ،خا�صة و�أن والده كان يريده �أن يكمل درا�سته
حت���ى نيل درجة الدكتوراة ،لكن ال�شام���ي االبن �أخبر والده �أنه �سيبقى
يعمل في هذه المهنة �إلى جانب �إكمال درا�سته ونيل الدكتوراة.

الحلقة األولى

ورغ���م �شعور ال�شام���ي بال�صدمة من كالم والده ،ب����أن مهنة الكوافير ال
تنا�س���ب عائلته� ،إ ّال �أنه ي�ؤكد �أن وال���ده توفي مطمئن ًا ومرتاح ًا بعد تطور
االب���ن ودخوله مرحلة ت�صني���ع مواد التجميل ،حيث تمك���ن ال�شامي من
االنتق���ال من م�صفف لل�شع���ر �إلى �أكبر م�صن���ع لم�ستح�ضرات التجميل
وال�شع���ر ،و�سج���ل با�سمه �أكث���ر من اثني ع�ش���ر اختراع ًا �أهمه���ا �إدخال
الحري���ر الطبيعي �إلى م�ستح�ضرات التجميل ،وال�صبغات التي ال تحتوي
على مادة «االمونيا» ال�ض���ارة ،والتي تو�صل �إليها بعد �إ�صابته بح�سا�سية
جراء كثرة ا�ستخدامه لل�صبغات.
ويعم���ل حالي��� ًا ف���ي �شرك���ة ف���اروق �سي�ستم���ز نح���و ع�ش���رة �آالف عامل،
وت�ص���در منتجاتها �إلى �أكثر من مئة دولة ف���ي العالم .كما ح�صل فاروق
ال�شام���ي خ�ل�ال عمله في ال�شركة على العديد م���ن الجوائز في الت�سريح
وال�صبغ���ات .وتمكن ال�شامي من دخول عالم النج���وم والم�شاهير،حيث
ق���ام بت�صفي���ف �شعر لورا بو�ش زوج���ة الرئي�س الأمريك���ي ال�سابق جورج
دبلي���و بو����ش� ،إ�ضافة �إلى ت�صفي���ف �شعر العديد م���ن الم�شاهير وملكات
الجمال في العالم ،وقد عبر عن فخره ،بقيامه كفل�سطيني بت�سريح �شعر
زوجة الرئي�س الأمريكي ،وتمكنه من تجهيز البيت الأبي�ض بجميع لوازم
ال�صالون من منتجات �شركته.
ف���اروق ال�شامي ال���ذي ا�ستطاع غزو االقت�ص���اد الأمريكي ،توقف �أمام
تحدي���ات ال�سيا�سة حي���ن �أعلن تر�شحه لمن�صب حاك���م والية تك�سا�س
قب���ل ثالثة �أعوام ،فرغم تفوقه في البداية� ،إ ّال �أنه لم يتمكن من الفوز
ب�سبب �أ�صوله الفل�سطينية والعربية كما يقول.
وي�ضيف :رغم �أنني خ�ضت االنتخابات ممث ًال عن الحزب الديمقراطي،
�إ ّال �أنه���م «الديمقراطي���ون» ،قرروا عدم الت�صويت ل���ي لأنني بنظرهم
�أجنب���ي ،والتي كانت من المنغ�صات في حلقي .ويتابع :خدمت �أمريكا
وكن���ت �أ�شعر ب�أنني مواطن �أمريكي م���ن �أ�صول فل�سطينية ،لكن عندما
خ�ضت االنتخابات ُعوملت ك�أجنبي.
ورغ���م أ�ن���ه يحم���ل الجن�سي���ة الأمريكية ويعي����ش منذ فت���رة طويلة في
الواليات المتحدة� ،إ ّال �أن المليونير فاروق ال�شامي :ي�ؤكد على �أنه يعطي
ن�ص���ف وقته ل�شركته «فاروق �سي�ستمز» ،والن�صف الأخر لفل�سطين� ،إذ
�أن �أ�سع���د �أي���ام حياته عندما ي�أتي في ال�صيف م���ع �أوالده و�أحفاده �إلى
قريته بيت عور التحتا.
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عمر �سمحة

وكيل م�ساعد يف وزارة احلكم املحلي

�أدى االزدي���اد والتطور غي���ر العادي في وظائف الدولة المعا�ص���رة ،وما ترافق معه
من تعظيم واعالء �ش�أن قيمة الم�شاركة ال�شعبية ب�شكل عام� ،إلى الميل نحو التنازل
ع���ن جزء من �صالحي���ات ووظائف ال�سلطة المركزية لأج�س���ام �أخرى مثل الهيئات
المحلي���ة ،والت���ي ل���م يعد من المقب���ول اقت�صار دوره���ا على الجان���ب الخدمي ،بل
تع���دى ذلك ليمتد �إلى تطوير وتنمية المجتمع المحل���ي في �إطار عملية تنموية على
الم�ستوى الوطني عموم��� ًا .بل �إن االرتقاء بالخدمات المقدمة من الهيئات المحلية
يزيد من فر�صها في �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية �إما منفردة �أو بالم�شاركة مع القطاع
الخا����ص ،وفي �أ�س���و�أ الأحوال ف�إن كل م���ا تقوم به هذه الهيئات عل���ى �صعيد تطوير
البن���ى التحتي���ة وتخ�صي�ص مناطق للح���رف وال�صناع���ات واي�صاله���ا بالخدمات
الأ�سا�سية من طرق ومي���اه وكهرباء ي�سهم في ا�ستقطاب اال�ستثمارات ،وهذا ي�شكل
قفزة نوعية في المهام المنوطة بالهيئات المحلية ،بمعنى �أن «هناك عالقة جدلية
بين م�ستوى الخدمات والدور التنموي للهيئات المحلية بحيث ي�ؤدي تطور �أي منهما
�إلى تطور الآخر» ،وهذا ي�ستلزم توافر بيئة قانونية قادرة على ا�ستيعاب هذا التطور
في دور الهيئة المحلية وت�سهيل تحقيقه.
وكم���ا تطورت وظائ���ف الدولة القومية المعا�صرة ،فقد حم���ل ع�صر العولمة تراجع ًا
ف���ي هيمنة الدولة بفع���ل المتغيرات الدولي���ة ،وتغيير ًا في مفه���وم ال�سيادة والحدود
الجغرافية التي �أ�صبح اختراقها في ع�صر البث المبا�شر وتكنولوجيا الف�ضاء م�س�ألة
م�سلم ًا بها ،بينما كان ذلك في الما�ضي �سبب ًا كافي ًا ال�شعال الحروب .و�إذ ترافق ذلك
م���ع نزوع �إن�ساني لدمقرطة الحي���اة ال�سيا�سية ،ف�إن كل هذه الق�ضايا ا�ستلزمت �أكثر
من �أي وقت م�ضى تفوي�ض فاعلين محليين ،الأمر الذي انعك�س على النظم المحلية

قضايا
بالمي���ل نحو مزيد م���ن الالمركزي���ة لت�أطير وظهور
العنا�ص���ر الفاعل���ة محلي��� ًا ،لقي���ادة عملي���ة التنمية
ً
بدي�ل�ا مقنع��� ًا للتدخالت
المحلي���ة الت���ي �أ�صبح���ت
الحكومي���ة ،وه���ذا يعن���ي بب�ساط���ة تنام���ي المي���ل
الحكوم���ي نح���و التنازل ع���ن جزء م���ن �صالحياتها
ل�صال���ح �سلطة �أدن���ى «الهيئات المحلي���ة»� ،إذا �أُريد
للنظ���ام ال�سيا�س���ي المعن���ي �أن ي�ؤ�س����س لدمقرط���ة
الحي���اة العامة .ويقت�ضي ذلك وج���ود هيئات محلية
ذات �شخ�صي���ة اعتبارية ،وتتمتع باال�ستقالل المالي
والإداري ،وتنظم باالنتخاب كواحد من �أهم م�سالك
الرقاب���ة ال�شعبية على الهيئ���ات المحلية ،بدي ًال عن
الرقاب���ة من قبل ال�سلط���ة المركزي���ة ،وتتم �شرعنة
ذلك بال�ضرورة عبر قوانين ناظمة للقطاع.
�إن كل ذلك يجع���ل من الهيئات المحلية نواة للتنمية
المحلي���ة وفاع ًال حقيقي ًا في عملية التنمية ال�شاملة،
وذلك من خ�ل�ال دورها في تقديم الخدمات العامة
والتنمي���ة ال�شامل���ة والتط���ور الديمقراط���ي ،بحكم
قربها م ��ن المواطن ،وال ��دور المنوط به ��ا الهادف
لإدارة ال�ش�أن العام على الم�ستوى المحلي ،وتح�سين
الم�ست���وى االجتماع���ي واالقت�ص���ادي للمواطني���ن.
وبذل���ك ف����إن �إدارة الهيئات المحلية ه���ي م�س�ألة في
غاية الأهمية والتعقيد ،باعتبارها تتعامل مع النا�س
واحتياجاته���م والأر�ض التي يقيم���ون عليها ،بمعنى
كل ما يتعل���ق بالمجتمع المحلي حا�ض���ر ًا وم�ستقب ًال
�أي التخطي���ط وتحدي���د �إيق���اع وتوجه���ات التنمي���ة
والتطوي���ر ،وما ي�ستلزم���ه ذلك من ر�س���م �سيا�سات
واتخ���اذ قرارات .وينطبق ال�ش���يء ذاته على الج�سم
المرك ��زي المن ��وط ب ��ه الإدارة �أو الإ�ش ��راف عل ��ى
القط���اع وهو في الحال���ة الفل�سطيني���ة وزارة الحكم
المحلي ،الأمر ال���ذي يجعلها �أهم وزارة في ال�سلطة
على الرغم من غياب هذا الفهم عن �أدبيات الوزارة
حتى اللحظة عن دورها على الأر�ض.
وعلي���ه الب���د من فح����ص م�س�أل���ة �إلى �أي م���دى تتيح
القوانين الناظمة لقطاع الحكم المحلي الفل�سطيني
للهيئ���ات المحلي���ة ،ك���ي تق���وم بدوره���ا ف���ي عملية
التنمي���ة المحلي���ة ،وه���ي م�س�أل���ة في غاي���ة الأهمية
ل�صان���ع الق���رار ال�سيا�س���ي م���ن �أج���ل ابق���اء ق�ضية
التنمي���ة المحلي���ة ماثلة ف���ي الذهن ل���دى �إعداد �أي
تعدي���ل لأي من تل���ك القوانين� ،أو ر�س���م ال�سيا�سات
الكفيل���ة بتحقيق الأه���داف المرج���وة .بمعنى �أنه ال
بد من ار�ساء هذه الم�س�ألة في منطق القائمين على
تعديل القواني���ن بد ًال من االرتجالي���ة �أو االعتبارات

ال�شخ�صي���ة ،الت���ي تدف���ع للتعاط���ي مع مب���د�أ تعديل اقت�صادي��� ًا واجتماعي��� ًا وثقافي��� ًا و�سيا�سي��� ًا .ويق���وم
القان���ون ب�شكل المنهجي يقود �إل���ى نتائج متناق�ضة ،المفهوم على عن�صرين رئي�سين هما:
وكم���ا قي���ل ف�إن���ك �إن ل���م تكن تع���رف �إلى �أي���ن �أنت
•الم�شاركة ال�شعبية في الجهود الهادفة لتح�سين
ذاهب؟ ف�إن كل الطرق ت�أخذك �إلى هناك.
جودة الحياة من خالل مبادراتهم الذاتية.
•توفي���ر مختل���ف الخدمات وم�شروع���ات التنمية
ومن �أج���ل تحقيق تلك الأهداف ف�إن���ه من الم�ؤمل
المحلي���ة ب�أ�سل���وب ي�شج���ع على االعتم���اد على
محاول���ة الإجاب���ة �أو و�ض���ع مفاتي���ح الإجاب���ة ع���ن
النف�س والم�شاركة.
اال�سئلة الآتية:
•ماه���ي العوام���ل الت���ي ت�ؤث���ر عل���ى فاعلي���ة دور وتهدف عملية التنمية المحلية �إلى تطوير المجتمع
الهيئات المحلية في مجال التنمية المحلية؟ .المحل����ي عبر تطوي����ر عنا�ص����ر البني����ة الأ�سا�سية
•هل القوانين الناظمة لقطاع الحكم المحلي في (نق����ل ،ومي����اه ،وكهرب����اء ،وط����رق ،وا�ستثم����ار،
فل�سطين تراعي مفهوم التنمية المحلية ب�أبعاده وفر�����ص عمل ...الخ)� ،إ�ضافة �إل����ى تعظيم �أهمية
الم�شاركة ال�شعبية ،مم����ا يزيد حر�ص المواطنين
المختلفة؟.
•كي���ف يمكن تهيئ���ة البيئ���ة القانوني���ة على نحو عل����ى الحفاظ على ه����ذه الم�شروع����ات وانتمائهم
لتجمعهم كموق����ع ،وهي م�س�ألة ف����ي غاية الأهمية
التنمية المحلية؟.
•ه���ل النظام المحلي في فل�سطي���ن مهيئ ًا للقيام لدع����م االنتم����اء عل����ى الم�ستوى الوطن����ي لمجتمع
بالتنمية المحلية في �إطار التنمية ال�شاملة؟ .يعان����ي جه����ود ًا معادية متوا�صل����ة وممنهجة اللغاء
هويته ،وبذلك تكون التنمية المحلية نقطة انطالق
كما �سيتم اال�ستهالل بعد المقدمة بمدخل مفاهيمي التنمية ال�شاملة .وتعرف الأمم المتحدة المفهوم
يتم خالله تو�ضيح دالالت مفه���وم التنمية المحلية ،ب�أنه مجموعة الو�سائل والطرق التي ت�ستخدم من
ويتب���ع ذل���ك و�ص���ف للحال���ة الراهن���ة الت���ي ُت�شكل �أج����ل توحي����د جهود الأهال����ي وال�سلط����ات العامة،
ً
�أ�سا�س���ا لالنط�ل�اق نح���و م�ستقب���ل �أف�ض���ل �إذا �أريد بهدف تح�سين الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي
ً
للنظ���ام المحلي الفل�سطيني -الذي م���ا زال مرتبكا والثقاف����ي ف����ي المجتمع����ات القومي����ة والمحلي����ة،
ً
بي���ن دعوات مختلف���ة �أحيانا �إلى ح���د التناق�ض� -أن والعمل عل����ى خروج هذه المجتمع����ات من عزلتها
ي�ستوعب معاني التنمية المحلية على الأر�ض ،وي�سهم لت�شارك ب�شكل �إيجابي في الحياة القومية وت�سهم
ً
في الت�أ�صي���ل لنظام �سيا�سي طموح كونه ديمقراطيا في التقدم العام للبالد.
تعددي ًا ،لكنه ما زال يعاني من نف�س حالة االرتباك.
ث���م فح�ص مواد قان���ون الهيئ���ات المحلية رقم ( )1وتعتبر �أح����دث التعريفات للتنمية �أنها عملية تغير
ل�سن���ة ( )1997وتعديالته ،وقانون انتخاب الهيئات اجتماع����ي دينامي����ة ومت�صل����ة وواعي����ة وموجه����ة،
المحلي���ة وتعديالت���ه رق���م ( )10ل�سن���ة (� )2005أي �أنه����ا تت����م ف����ي �إط����ار اجتماعي معي����ن ،وذلك
وم���دى ا�ستجابتها لمفه���وم التنمي���ة المحلية .وبعد بغ�����ض النظر عن حج����م هذا المجتم����ع ،وترتبط
ذل���ك �سيتم الحدي���ث باخت�صار ح���ول كيفية �إعداد بازدي����اد ع����دد الم�شاركي����ن م����ن �أبن����اء الجماعة
البيئة القانونية لت�ستوع���ب �أن�شطة التنمية المحلية ،في دفع ه����ذا التغيير وتوجيه����ه واالنتفاع بنتائجه
وثمرات����ه .فالتنمي����ة ه����ي عملية تغي����ر (ثقافي)،
واالنتهاء بخاتمة تلخ�ص ما �سبق.
دينامي����ة ،موجه����ة ،وتت�ضمن م�شارك����ة وا�سعة من
وفي الحلقة الأولى �سنعرج على الآتي:
�أبن����اء المجتمع ،وت�ؤدي النتف����اع مح�سو�س و�شامل
م����ن نتائجه����ا .فهي باخت�ص����ار الزي����ادة ال�سريعة
التنمية المحلية-المفهوم
ف����ي التح�سين����ات الموجه����ة ال�شامل����ة الدائمة� ،أو
ظه���ر المفه���وم بعد ازدي���اد االهتم���ام بالمجتمعات
ه����ي عملية تغيير �أو دفعة قوي����ة مق�صودة لإخراج
المحلي���ة ،كونه���ا و�سيل���ة تحقي���ق التنمي���ة ال�شاملة
مجتمع من حالة التخل����ف �إلى حالة التقدم .وهي
عل���ى الم�ست���وى الوطن���ي ،فالجهود ال�شعبي���ة ال تقل
تعتم����د في تحقيقه����ا كما ت�شير معظ����م تعريفاتها
�أهمي���ة ع���ن الجهود الحكومي���ة في تحقي���ق التنمية
عل����ى توظي����ف جهود الكل م����ن �أجل �صال����ح الكل،
عب���ر م�ساهمة ال�سكان في و�ض���ع وتنفيذ م�شروعات
وهذا يندرج �ضمن مفهوم الديمقراطية التي تمنح
التنمي���ة ،مم���ا ي�ستوج���ب ت�ضاف���ر الجه���ود عل���ى
تكاف�����ؤ الفر�ص لأف����راد المجتمع ف����ي �إطار منظم
الم�ستويين المحل���ي والوطني لتح�سين جودة الحياة
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قضايا
للم�شارك����ة بحرية في اتخاذ الق����رارات ال�سيا�سية
وتحديد �أهداف التنمية و�أ�ساليب تنفيذها.
�صحي���ح �أن التنمي���ة ال تقت�ص���ر عل���ى مج���رد حدوث
تغي���رات اقت�صادي���ة ،لكنها ت�ستوجب �إح���داث �سل�سلة
من التحوالت االجتماعي���ة والثقافية المت�صلة بالقيم
والأدوار المختلف���ة للف���رد داخ���ل المجتم���ع ،ومن ثم
النظ���ر �إلى محت���وى التنمية نظرة متكامل���ة تم�س كل
�أن�ساق البن���اء االجتماعي .وهناك اتجاه ثنائي يتناول
التنمية من خ�ل�ال ت�صنيفها �إل���ى اقت�صادية تت�ضمن
جوانب مادي���ة ،واجتماعية تتعل���ق بالق�ضايا الب�شرية
في مج���ال التعليم وال�صحة والرعاي���ة ،لكن في �ضوء
الفه���م �إن عملية التنمي���ة االقت�صادية ال تتم �إ ّال داخل
�إطار اجتماعي �إلى جانب �أنها و�سيلة لتحقيق �أهداف
التنمي���ة االجتماعي���ة ال�شامل���ة .ومن خ�ل�ال مراجعة
الأدبيات التي تناولت مفه���وم التنمية يمكن القول �إن
المفهوم يت�سم بجملة من الخ�صائ�ص �أهمها:
•النظ���ر �إل���ى التنمي���ة كعملي���ة تغيي���ر �شامل���ة
وموجهة ل���كل ق�ضايا المجتم���ع ،يكون الق�صد
منه���ا تحقي���ق الرفاهي���ة للإن�س���ان ،باعتباره
و�سيل���ة التنمي���ة وغايته���ا الأ�سم���ى .بمعن���ى
�أن التنمي���ة ت�شم���ل ف���ي �آن واح���د الجوان���ب
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
باعتب���ار �أنها جوانب لواق���ع واحد ،مما يفر�ض
معالجة التنمية باعتبارها مجتمعية تتعلق بكل
مجاالت الحياة االجتماعي���ة بالمعنى الوا�سع،
وتجنب الف�صل التع�سف���ي بينها ،لأن الظاهرة
االجتماعية بطبيعتها معقدة ومركبة من �أبعاد
هي في ذات الوقت نوعي���ة ومتنوعة الت�سل�سل،
فاالقت�ص���ادي يه���يء لالجتماع���ي ويالزم���ه
الثقافي وال�سيا�سي وهكذا.
•تحقي���ق عملي���ة التنمي���ة ت�ستل���زم ا�ستغالل كل
الإمكانات المادية والب�شرية المتاحة للمجتمع،
مم���ا يعن���ي �ض���رورة �إزال���ة معيق���ات انبث���اق
الإمكان���ات الذاتي���ة الكامن���ة ل���دى المجتمع،
�إل���ى جان���ب و�ض���ع الترتيب���ات الالزم���ة الت���ي
ت�ساع���د على بروز ه���ذه الإمكان���ات الإن�سانية
ونموها .وبذلك تكون التنمية رهن ًا بتغير �أفراد
المجتمع قيم ًا و�سلوك ًا.
•وعلي���ه ف�إن���ه �سيت���م فيم���ا ي�أت���ي تو�ضي���ح
المق�ص���ود ببع����ض جوان���ب عملي���ة التنمية
المحلية وب�شكل مخت�صر:

المحلي���ة� ،إ ّال �أنه���ا تتمح���ور ح���ول بن���اء الق���درة
االقت�صادي���ة للمنطقة المحلية لتح�سي���ن م�ستقبلها
االقت�ص���ادي ونوعية الحي���اة فيها ،وت�شم���ل الجهود
الم�شتركة بي���ن القطاعين الع���ام والخا�ص والأهلي
لخلق ظ���روف �أف�ضل للنم���و االقت�ص���ادي والعمالة.
وهذا يجعل التنمية االقت�صادية المحلية بحاجة �إلى
�أ�صح���اب الم�صلح���ة الحقيقية ف���ي �إحداثها ،ويقف
عل���ى ر�أ�س ه����ؤالء (�أ�صح���اب الم�صلح���ة) الهيئات
المحلي���ة ،باعتباره���ا الجه���ة الق���ادرة عل���ى تجنيد
المجتم���ع المحل���ي لدرا�سة عنا�صر الق���وة وال�ضعف
والفر����ص والتحدي���ات ف���ي منطق���ة �صالحياته���ا،
لت�سلي���ط ال�ضوء عل���ى الق�ضايا والفر����ص الأ�سا�سية
المتواف���رة ف���ي االقت�ص���اد المحل���ي ،فه���ي الجه���ة
الوحي���دة الملزمة بالعمل ف���ي دائرة حدودها ،بينما
يمك���ن لر�أ����س المال والقط���اع الخا����ص البحث عن
�أماكن �أخرى لتحقيق الربح .بمعنى �أنه �إذا كان ر�أ�س
المال يبحث عن ظروف م�ؤاتية لتحقيق الأرباح ،ف�إن
الهيئ���ات المحلية تبحث الكيفية الت���ي يتم بموجبها
خلق الظروف الم�ؤاتية لجذب اال�ستثمارات.

ودافع���ة نح���و �إنج���از التنمية ،وه���ذا ربم���ا يقت�ضي
ان�ض���اج القواني���ن الناظم���ة للقطاع م���ن خالل �سد
�أماكن النق�ص فيها وتعديلها و�سن ت�شريعات جديدة
بم���ا يخدم الهدف .وال بد كذلك من ا�شراك القطاع
الخا����ص ف���ي �إنجاز ه���ذه الم�س�ألة عل���ى الم�ستويين
المحل���ي والوطني .وال يقل �أهمي���ة عن ذلك �ضرورة
تحدي���د طبيعة النظ���ام المحلي المراد بن���ا�ؤه وخلق
البيئة القانوني���ة المنا�سبة لإنجازه .وهذا اال�ستنتاج
لي�س اختراع ًا ،بل هو مطلب �صريح لكافة الدرا�سات
ذات العالقة ،التي �أجمعت �أي�ض ًا على مركزية قانون
الهيئات المحلية رقم ( )1ل�سنة (.)1997
التنمية ال�سيا�سية

ي�شي���ر المفه���وم �إل���ى �إقام���ة الأبني���ة الت���ي ت�سم���ح
بالم�شارك���ة ال�شعبي���ة ف���ي العملي���ة ال�سيا�سي���ة،
وخل���ق جه���از �إداري ق���ادر عل���ى التنفي���ذ الفع���ال
لل�سيا�س���ات االنمائي���ة ،وتلبي���ة مطال���ب المواطنين
وبن���اء الديمقراطي���ة بم���ا تت�ضمن���ه م���ن �إن�ش���اء
الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الديمقراطية ،وار�ساء تقاليد
الديمقراطية ،ف�ض ًال عن خلق ثقافة �سيا�سية ت�شجع
وه����ذا يعني بال�ض����رورة خلق الآلي����ات المنا�سبة ،عل���ى الم�شارك���ة ال�سيا�سي���ة .بمعنى �إح���داث عملية
لتجن����ب التناق�����ض بي����ن ال�سيا�س����ات الحكومي����ة تغيي���ر اجتماع���ي غايتها �إيجاد نظ���ام تعددي يحقق
وال�سيا�س����ات عل����ى الم�ست����وى المحل����ي حت����ى ال النمو االقت�صادي والم�شاركة ال�سيا�سية.
ت�ؤث����ر ال�سيا�س����ات الحكومي����ة �سلب���� ًا عل����ى النم����و
االقت�صادي المحلي ،وه����ي حقيقة تلقي بظاللها التنمية االجتماعية
بالت�أكي����د على طبيع����ة النظام المحل����ي ،لأن هذه تعتب���ر التنمي���ة االجتماعي���ة ركي���زة هام���ة لإنجاز
الحقيق����ة تفتر�ض �ض����رورة اعتم����اد الالمركزية التنمي���ة االقت�صادي���ة م���ن زاويتين هم���ا� ،إحداث
ك�أ�سل����وب عمل ،مما يعني زيادة وتو�سيع �صالحية التغيي���ر االجتماع���ي تمهي���د ًا للتنمي���ة االقت�صادية
وم�س�ؤولي����ة الهيئ����ات المحلية فيم����ا يتعلق بجذب وتنمية الم���وارد الب�شرية في المجتمع .وتهدف �إلى
الم�شروع����ات ال�صناعي����ة والتنموي����ة .كذلك ف�إن خلق الرغبة في التغيير من خالل �إ�شاعة حالة عدم
م����ن عوامل زي����ادة الإنتاجي����ة (وهي كلم����ة ال�سر الر�ضى من الو�ضع القائم ،و�إيجاد �أدوار اجتماعية
بالن�سبة للقط����اع الخا�ص) هو مدى توافر وجودة لأف���راد المجتم���ع لتحويله من مجتم���ع تقليدي �إلى
خدمات الإ�س����كان وال�صحة والتعليم� ،إ�ضافة �إلى مجتم���ع متق���دم اجتماعي��� ًا ومادي ًا ،وه���ذا ي�ستلزم
المه����ارات والأمن وفر�ص التدريب وو�سائل النقل تعمي���م فر�ص التعلي���م وتح�سين نوعيت���ه ،ومعالجة
العام .وهذه العوام����ل الخا�صة بالبنية التحتية �أو الم�ش���كالت المترتب���ة عل���ى التنمي���ة االقت�صادي���ة
الخدم����ات الأ�سا�سي����ة هي التي تح����دد �إلى درجة مث���ل الهج���رة من الري���ف �إل���ى المدن وم���ا يترتب
كبي����رة ،الميزة الن�سبية للمجتم����ع المحلي ،حيث عليها من زيادة ن�سب���ة البطالة .كما تهدف التنمية
ت�شكل كف����اءة وحجم هذه البنية والخدمات حجر االجتماعي���ة �إلى تدعيم منظوم���ة قيم �إيجابية مثل
الزاوي����ة لالقت�صاد المحل����ي الناجح .كما �أنه من تعزي���ز وتو�سي���ع دائ���رة الم�شارك���ة وب�ش���كل خا�ص
المهم للهيئ����ات المحلية معالجة كاف����ة الم�شاكل الم���ر�أة .عل���ى �أنه وقبل مغادرة ه���ذا المحور ،ال بد
التي تقف عائق ًا �أمام اال�ستثمار المحلي.
من الت�أكيد على �أن التنمية المحلية ال تقت�صر على

التنمية االقت�صادية
وبكلم���ات �أخرى ف�إن حج���ر الرحى في تحقيق تنمية الأبع���اد المذكورة ،بل تت�س���ع لت�شمل الثقافة والبيئة
رغ���م �أنه ال يوجد تعريف محدد للتنمية االقت�صادية اقت�صادي���ة محلية ،هو وج���ود بيئ���ة قانونية مالئمة وال�صحة والتعليم ...الخ.
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من قلب الوطن

على مر الع�صور

الحلقة الثامنة
د.ح�سني عبد القادر
القد�س

بالرغ����م من الفتوحات الكثيرة والهائلة التي حققها �سالطين الدولة العثمانية ،خا�صة
ال�سلط����ان �سليم����ان القانون����ي ف����ي �أوروبا ،حي����ث و�صلت قوات����ه عند �أب����واب فيينا ،ف�إن
القد�����س البعيدة عن عيني ال�سلطان لم تكن بعيدة عن اهتمامه� ،ش�أنها �ش�أن الحرمين
ال�شريفي����ن ف����ي مك����ة والمدين����ة .ويع����د االنت�صار ال����ذي حقق����ه ال�سلطان �سلي����م الأول
ف����ي معركة «مرج داب����ق» �شمال مدينة حلب ف����ي �سوريا �سن����ة ( )1516ميالدي ،بد�أت
مرحل����ة جديدة لمدين����ة القد�س التي دخله����ا بتاري����خ ( )1516-12-28ميالدي �سلم ًا
دون مقاوم����ة ،وا�ستقبله �أهل مدينة القد�س وعلما�ؤها بحفاوة وترحاب ف�سلموه مفاتيح
القد�س والم�سجد الأق�صى ،وفي المقابل قدم لهم الهدايا والعطايا الجزيلة ،وقد �صلى
في رحاب الم�سجد الأق�صى الذي كرمه اهلل بفتح �أولى القبلتين وثالث الحرمين.

لقد اهت���م العثمانيون بمدين���ة القد�س من خالل االهتم���ام بالعديد من النواحي
فيه ��ا ،مث ��ل :التعلي ��م ،والحي ��اة االجتماعي ��ة ،وال�س ��كان ،والن�ش ��اط العمران ��ي،
والتح�صين���ات الدفاعية ،والموا�ص�ل�ات واالت�صاالت ،بالإ�ضاف���ة �إلى الن�شاطات
االقت�صادية والثقافية المختلفة ،واالهتمام بالأماكن الدينية المقد�سة ،مما �شكل
ف���ي مالمح القد����س طابع ًا عثماني ًا جلي��� ًا ،لم يت�شكل في البني���ة المعمارية فقط،
ب ��ل كان في الت ��راث الثقاف ��ي العري�ض ،ومنه الت ��راث المخط ��وط ،وامتد كذلك
�إل���ى التركيبة المجتمعي���ة والإدارية ،مما �أكد �أدا ًء عثماني��� ًا مميز ًا ا�ستغرق قرون ًا
عديدة�ُ ،س ّجل لهم في كتاب التاريخ تاريخ ًا.

لق���د زينت له مدين���ة القد�س فرح ًا بقدوم���ه فاطلع على �أو�ضاعه���ا و�أمر ب�إعادة
تنظي���م �ش�ؤونها الإدارية ،وفي عهده تم ترميم و�إعادة بناء �سور القد�س الموجود
حت���ى الآن ،علم ًا ب�أن القد�س بقيت لم���دة ثالثمائة عام من دون �سور والذي دمر
في عهد الملك عي�سى الأيوبي �سنة ( )1219ميالدي.
دخلت مدينة القد�س في عهد جديد من الحكم الإ�سالمي ،عندما حظيت باهتمام
�سالطين الدولة العثمانية ب�شكل كبير ،و�أطلق عليها ا�سم «القد�س ال�شريف» بد ًال
م���ن ا�سم «بيت المقد����س» ،واهتم العثماني���ون بم�شاكل القد����س وخا�صة م�شكلة
المي���اه ،و�أقيمت فيها الم�ؤ�س�سات االجتماعية ،وتم���ت رعاية الأوقاف الإ�سالمية
ب�شكل كبي���ر واهتمام بالغ ،كذلك ت���م االهتمام بال�ش�ؤون الإداري���ة للمدينة ،وتم
اتب���اع عدة مدن فل�سطينية لها تحت م�سمى «�سنجق القد�س» ،كما �أُتبعت القد�س
في �إدارتها مبا�شرة �إلى ال�سلطان الحاكم في ا�سطنبول.

الم�سجد الأق�صى بتاريخ ( )1891/7/15ميالدي
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من قلب الوطن
ت�شكيالت القد�س الإدارية في العهد العثماني:
لق���د تعددت الت�شكيالت الإدارية في العهد العثماني من عهد خليفة �إلى خليفة
�آخر للعديد من الأ�سباب ،كان �أهمها الأتي:
•مكانة القد�س الح�ضارية كعا�صمة دينية ت�شمل الأديان ال�سماوية الثالثة.
•تطور الأنظمة الإدارية العثمانية من فترة �إلى �أخرى.
•التهدي���دات التي تعر�ض���ت لها منطقة بالد ال�شام مث���ل حملة نابليون على
ع���كا الت���ي قدمت من م�صر عب���ر �صحراء �سيناء ،وحرك���ة محمد بن عبد
الوهاب في الجزيرة العربية.
•توجه���ات الدول���ة العثماني���ة نح���و فر�ض نظام مرك���زي لل�سلط���ة بعد عام
( )1841ميالدي.
•ال�صراع���ات الداخلية الت���ي �شهدتها فل�سطين بعد الحك���م الم�صري عام
( )1841ميالدي.
•احتالل القد�س المركز ال�سيا�سي واال�ستراتيجي لمنطقة بالد ال�شام.
•مواجهة الحركة ال�صهيوني���ة في هجرتها وتغلغلها في فل�سطين في الفترة
الواقعة بين ( )1918- 1841ميالدي.

�سري���ة ثم �أُعلنت فخرج المئ���ات من �أتباعه في مظاهرات �صاخبة ،عندها �أمر
ال�سلط���ان بالق�ضاء عل���ى هذه الحركة فما كان من «�شبت���اي» �إ ّال �أن �أمر �أتباعه
بالتظاه���ر في ق�ضايا الإ�سالم والعمل ب�سرية لتحقيق �أهدافهم الخبيثة وعرفوا
با�سم «يهود الدونمة» ،ومع مرور الزمن و�صلت �أعداد منهم �إلى منا�صب رفيعة
في الدولة والجي�ش هي�أت لهم ما كانوا ي�صبون �إليه ،وال �سيما في عهد ال�ضعف
ال���ذي م َّر عل���ى الدول���ة العثمانية وتكال���ب الطامعين ف���ي �أرا�ضيه���ا .فنابليون
بونابرت دعا يهود العالم لالن�ضمام �إلى جي�شه في حملته على م�صر وفل�سطين
ووعده���م بالهج���رة �إلى فل�سطي���ن غير �أن ه���ذا الأمر لم يكتم���ل ب�سبب الوباء
الخطير الذي فتك بنابليون وجي�شه فا�ضطر عام ( )1799ميالدي �أن ين�سحب
من فل�سطين نحو م�صر ومن ثم �إلى بالده.

خ�ل�ال العه���د العثماني ت�شكلت ف���ي القد�س �أربع ت�شكي�ل�ات �إدارية متباينة من
حيث الم�س�ؤولية والم�ساحة التابعة لها ،وكانت هذه الت�شكيالت كالآتي:
	*�سنجق القد�س ( )1841-1516ميالدي :و�ضمت جبال القد�س والخليل.
	*والي���ة القد����س ال�شري���ف ( )1864-1841ميالدي :و�ضم���ت �ألوية الخليل
ونابل�س وجنين وغزة.
	*مت�صرفية القد����س ( )1874-1864ميالدي� :شملت �ألوية و�سط فل�سطين
جميعها.
	*مت�صرفية م�ستقلة ( )1918-1874ميالدي :انف�صلت القد�س خالل هذه
الم���دة عن �ألوية ال�شام وو�صفت باال�ستق�ل�ال ،و�أ�صبحت عالقتها مبا�شرة
م���ع العا�صمة ا�سطنبول من خالل نظارة الداخلية عام ( )1974ميالدي.
و�شملت �أق�ضية القد�س والخليل وغزة ويافا وبئر ال�سبع والنا�صرة.
العثمانيون والهجرة اليهودية:
ح���اول اليهود منذ الق���دم الهجرة �إلى بي���ت المقد�س ،ولكنهم كثي���ر ًا ما كانوا
ي�صطدم���ون بموقف ال�سلطات التي كانت حائ ًال دون �أطماعهم .ويرجع ال�سبب
ف���ي ذلك �إل���ى وثيقة (العه���دة العمرية) الت���ي يرجع تاريخها �إل���ى �سنة ()15
هجري���ة .عندم���ا فتح عمر ب���ن الخطاب ر�ض���ي اهلل عنه مدين���ة القد�س ،كتب
وثيق���ة لأهلها ن�صت �صراح���ة «�أن ال ي�سكن فيها معهم �أحد من اليهود .»...وقد
ظل���ت ه���ذه الوثيقة متبعة ومحترمة من���ذ عهد الخلف���اء الرا�شدين وحتى عهد
القوة في الدولة العثمانية ،وبالرغم من تعاطف العثمانيين مع اليهود الناجين
م���ن المذابح الإ�سبانية ف�إنه���م فتحوا لهم البالد كلها عل���ى الرحب وال�سعة ما
عدا الأر����ض المقد�سة ،في مكة والمدينة المن���ورة والقد�س ال�شريف ،وبالفعل
و�صل���ت �أفواج من اليهود المهاجرين و�أقاموا بين الم�سلمين وتمتعوا بالمواطنة
العثماني���ة �ش�أنهم �ش�أن� ،أي عثماني ف���ي البالد� ،إ ّال �أنَّ ذلك لم يرق لهم فبد�أت
�أحالمهم و�أطماعهم نحو القد����س ال�شريف وفل�سطين ،وظهرت �أول دعوة عام
( )1665ميالدي عل���ى يد يهودي تركي ا�سمه «�شبتاي تا�سفي» الذي بد�أ بجمع
اليه���ود وتنظيمه���م وتنبيهه���م �إلى الهجرة نح���و فل�سطين وظلت ه���ذه الحركة
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الأتراك والفل�سطينيون في �شارع داوود في القد�س عام ( )1898ميالدي

وفي عام ( )1831ميالدي وقعت فل�سطين تحت قب�ضة محمد علي با�شا ،وب�ضغط
م���ن الدول الكبرى و�صل نفوذ اليهود �إلى ه���ذا الحاكم الجديد فقد تمكنت ع�شر
عائ�ل�ات يهودية في عه���ده بو�سائلهم المعروفة من دفع (الر�ش���اوى) وات�صالهم
بال���دول الغربية لل�ضغط على محمد علي لل�سماح له���م بالإقامة في القد�س .وفي
وقت���ه تعاظم نف���وذ الجمعيات والم�ؤتم���رات اليهودية التي كانت تدع���و �إلى �إقامة
اليهود في فل�سطين ،وظل اليهود يتمتعون بالنفوذ في عهده حتى �شعر المقد�سيون
بالظل���م والغبن ،فقام���وا عام ( )1834ميالدي بثورة عارم���ة على حكم ابراهيم
با�ش���ا فقام بقم���ع الأهالي وزجهم ف���ي ال�سجون بم�ساع���دة اليه���ود� ،إ ّال �أنَّ الأمر
ل���م ُ
ي�صف لليه���ود ،فبعد �أن خرجت ق���وات محمد علي با�شا م���ن فل�سطين غابت
الحماي���ة عنه���م ف�شعروا بالخوف ف�سارع���وا لحليف جديد وكان ف���ي ذلك الوقت
بريطاني���ا العظمى ،التي �سارعت وقدمت طلب ًا للب���اب العالي لإن�شاء قن�صلية لها
ف���ي القد�س ،وبعد جهود كبيرة بي���ن رد ورف�ض وتو�سط تم افتتاح القن�صلية وكان
�أول �أعماله���ا تقديم الحماية لليهود ،ولكنهم ا�صطدموا بموقف ال�سلطة العثمانية
بعد �أن �آل �إليها حكم بالد ال�شام .وكان موقفها حازم ًا وحا�سم ًا ،وقد قامت قائمة
اليهود في �شتى �أنحاء العالم للعمل �ضد الدولة العثمانية.
وي���رى كثير من الم�ؤرخي���ن �أن موقف الدولة العثمانية من هجرة اليهود �إلى فل�سطين
عج���ل في نهايتها ،ومن المعروف �أنه حدثت ات�ص���االت بين هرتزل رئي�س (الجمعية
ال�صهيونية) وال�سلطان عبد الحمي���د بهدف �إقناع ال�سلطان بالهجرة اليهودية نظير
مبالغ طائلة يدفعها اليهود لل�سلطان وللدولة� ،إ ّال �أن محاوالت هرتزل لم تنجح.

من قلب الوطن
وق���د وج���ه ال�سلطان عب���د الحميد الثان���ي ر�سالت���ه الم�شهورة لليه���ود في �سنة
( )1901ميالدي( :ان�صحوا الدكتور هرتزل ب�أال يتخذ خطوات جدية في هذا
المو�ضوع ،ف�إن���ي ال �أ�ستطيع �أن �أتخلى عن �شبر واحد من �أر�ض فل�سطين ،فهي
لي�ست ملك يميني ،بل ملك الأمة الإ�سالمية ،ولقد جاهد �شعبي في �سبيل هذه
الأر����ض ورواها بدمه ،فليحتفظ اليه���ود بماليينهم ،و�إذا مزقت دولة الخالفة
حي ف�إن
يوم��� ًا ف�إنهم ي�ستطيعون �آنذاك �أن ي�أخ���ذوا فل�سطين بال ثمن� ،أما و�أنا ّ
عم���ل المب�ض���ع في بدن���ي لأهون علي م���ن �أن �أرى فل�سطين قد بت���رت من دولة
الخالف���ة وهذا �أم���ر ال يكون� .إني ال �أ�ستطي���ع الموافقة على ت�شري���ح �أج�سادنا
ونحن على قيد الحياة).
وعم ��ل اليه ��ود بعد هذا الموقف عل ��ى �إ�سقاط دولة الخالفة حت ��ى يت�سنى لهم
التدفق على فل�سطين .وانتقلت المعركة بعد ذلك بين الدولة العثمانية والدول
الأوروبية التي تبنت مواقف اليهود.

العثمانيين في القد�س عام ( )1537-1530ميالدي وهم يقومون ب�أعمال
�إعادة بناء وبناء �أبواب وقباب في بيت المقد�س.
وب�سب���ب خط���ورة الو�ضع في القد�س قام���ت الدولة العثماني���ة ب�سلخ مت�صرفية
القد����س عن والية ال�شام وارتباطها مبا�شرة بوزارة الداخلية في ا�ستانبول� .إ ّال
�أن���ه ،ومع الموقف المت�صل���ب للدولة العثمانية ،فقد قام ف���ي القد�س ال�شريف
عدد من الم�ستعم���رات .و�إزاء هذه الم�شكلة العظيمة ،وخوف الدولة العثمانية
من وقوع مدينة القد�س تحت �سيطرة اليهود قاموا بو�ضع حد للهجرة اليهودية،
فق���د �صدرت قوانين خا�صة بالقد�س والهج���رة اليهودية من قبل الباب العالي
ع���ام ( )1882مي�ل�ادي ،وكان م�ضمونه���ا �أال ُي�سم���ح لليه���ودي بالدخ���ول �إلى
فل�سطي���ن �إ ّال ف���ي حالة واحدة ،هي الح���ج والزيارة المقد�س���ة ولمدة �أق�صاها
ثالث���ة �أ�شه���ر ،على �أن يحج���ز جواز �سفر الزائ���ر ،ويودع في مراك���ز ال�شرطة
حيث يتم ا�ستبدال الجواز الأحمر به م�ؤقت ًا ،لكن اليهود اخترقوا هذه القوانين
بم�ساع���دة قنا�ص���ل ال���دول الأوروبية و�صار ع���دد اليهود يزداد يوم��� ًا بعد يوم،
مم���ا �أح���دث �صدامات بي���ن الفل�سطينيين واليهود ع���ام ( )1886ميالدي� ،إذ
هاجم الفالحون الفل�سطينيون المطرودون من قراهم المغت�صبة المهاجرين
اليهود ،ودفعت هذه ال�صدامات الدولة �إلى اتخاذ �إجراءات جديدة� ،إذ طلبت
م���ن مت�صرف القد����س �إجراء ات�صاالت مع قنا�صل ال���دول الأجنبية لإبالغهم

ا�ستي���اء ال�سلط���ان وال�سلط���ات العثمانية لعدم قي���ام القن�صلي���ات الأجنبية في
القد����س بخطوات من جانبها لت�سهيل �إخ���راج رعاياها من اليهود الذين انتهت
م���دة �إقامتهم .وكان رد القنا�صل على المت�ص���رف �أنهم لم يقبلوا بتنفيذ الأمر
حتى يتلقوا تعليمات من �سفاراتهم في ا�ستانبول.
وكان���ت الدول الأجنبية ال تذك���ر عقيدة رعاياها ،مما �ساع���د ذلك على �إخفاء
عقيدة اليهود الزائري���ن وتحايلهم على القوانين ،وفطن الباب العالي �إلى هذا
المو�ض���وع ف�أ�ص���در قوانين جديدة ع���ام ( )1888ميالدي ن�ص���ت على �ضرورة
حم���ل اليهود الأجانب ج���وازات �سفر تو�ض���ح عقيدتهم اليهودي���ة ،كما �أوعزت
الدول���ة العثماني���ة �إل���ى جمي���ع قنا�صلها ف���ي البلدان كاف���ة ع���دم الت�أ�شير على
جوازات اليهود� ،إ ّال بداعي الزيارة ولمدة محدودة.
وق���د احتجت ال���دول الأوروبي���ة على هذه الإج���راءات الجديدة ،واحتج���ت �أمريكا
عل���ى قوانين ( )1883ميالدي الجديدة الت���ي تطلب من موظفيها القيام بحمالت
تفتي�شي���ة في القد�س وغيرها ،لتجميع اليهود وت�سفيرهم مبا�شرة عن طريق ميناء
ياف���ا .وكان احتجاج �أمريكا �أن اليهودي الأمريك���ي هو �أمريكي �أو ًال وقبل كل �شيء،
و�أنه ال يحق للدولة العثمانية منعه من �شراء الأرا�ضي واال�ستيطان في فل�سطين.

باب العامود

باب ال�ساهرة الذي بناه ال�سلطان �سليمان القانوني
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�أماين �أ�سمر

العالقات العامة والإعالم

تقع قرية دير جرير �شمال �شرق مدينة رام
اهلل ،وتبعد عنها ثالثة ع�شر كيلومتر ًا ،فوق
ربوة ت�ش����رف على الغ����ور ،وترتفع ()1000
مت����ر عن �سط����ح البح����ر ،وتقع عل����ى طريق
رئي�س يربط بي����ن مدينتي رام اهلل و�أريحا،
حي����ث �إن الطري����ق ال����ذي يمر منه����ا يربط
بي����ن محافظت����ي رام اهلل والبي����رة و�أريحا،
وه����ي بذل����ك تتو�س����ط الق����رى ال�شرقي����ة،
حيث يحده����ا ﻣﻦ اﻟ�ﺸﺮق قري����ة العوجا في
محافظ����ة �أريح����ا ،وﻣﻦ اﻟ�ﺸﻤﺎل كفرمال����ك
واﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟ�ﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب �سل����واد
وﻣﻦ الجنوب قرية الطيبة.

وتتمي���ز قري���ة دي���ر جري���ر بطبيع���ة
جغرافي���ة جبلية ،تبلغ م�ساحة �أرا�ضيها
الكلي���ة ( )33200دون���م ،وت���زرع فيها
�أ�شجار الزيتون والتين والعنب وغيرها
م���ن الفواك���ه ،وتبل���غ م�ساح���ة القري���ة
الواقعة �ضمن حدود المخطط الهيكلي
( )810دونمات ،ويج���ري العمل حالي ًا
على تو�سيعه.
الت�سمية� :سميت قرية دير جرير بهذا اال�سم
ن�سبة �إل���ى دير (بيت عبادة) ك���ان موجود ًا في
القري���ة ،وم���ع �أنه ال يوجد �آث���ار وا�ضحة لذلك،
�إ ّال �أن هناك منطقة على �أطراف القرية تدعى
(�س���ور الدير) ،وف���ي ع���ام (ُ )1998عثر على
مغارة داخ���ل مقب���رة القرية وبداخ���ل المغارة
قب���ور يعود تاريخها �إلى العهد الروماني وفق ما
�أفادت به دائرة الآثار الفل�سطينية.
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قدي���م تم العم���ل على �صيانت���ه منذ �أربع
�سنوات وم���ا زال بحاجة �إل���ى ا�ستكمال،
وهناك م�سجد جديد يعرف بم�سجد (بر
الوالدين).

الحي��اة المعي�شي��ة لل�س��كان :يبل���غ عدد
�سكان ديرجرير ح�سب التعداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠ�ﺴﻜﺎن
واﻟﻤ�ﺴﺎكن نهاي���ة ﻋﺎم ( )2012خم�سة �آالف
ن�سم���ة ،موزعي���ن عل���ى (� )900أ�ﺳﺮة ،ويبلغ
ع���دد الوحدات اﻟ�ﺴﻜﻨﻴﺔ ف���ي القرية �أكثر من •العي���ادة ال�صحية :تابعة ل���وزارة ال�صحة
الفل�سطينية.
( )1000وح���دة �سكني���ة .وتتك���ون عائ�ل�ات
القري���ة م���ن (ال�شجاعية ،وعل���وي ،وعجاج،
الم�ؤ�س�سات التعليمية:
ومخو ،ومعالي ،و�صالحة ،وحمادنة ،وعرمي،
وك�ش���رة) ،ويعتم���د الأهالي ف���ي مدخوالتهم يوجد في القرية ث�ل�اث مدار�س تابعة لوزارة
ب�شك���ل رئي�س عل���ى الوظائف ف���ي القطاعين التربية والتعليم الفل�سطينية وهي:
العام والخا����ص ،والتجارة و�صناعة الحرف• ،مدر�سة �أ�سا�سية للذكور (حديثة) ،ويبلغ
ع���دد طالبه���ا ( )288طالب ًا ،تب���د�أ من
�إ�ضافة �إلى الزراعة.
ال�ص���ف الأول االبتدائ���ي حت���ى ال�ساد�س
م�ؤ�س�سات القرية الخدماتية:
الأ�سا�سي.
مجل����س قروي دي���ر جرير :ت���م ﺗ�ﺄ�سي�سه عام •مدر�س���ة ذك���ور دي���ر جري���ر
الثانوية (الفرع الأدب���ي) وعدد الطالب
( ،)1996ويت�شكل حالي ًا م���ن ت�سعة �أع�ضاء،
ً
فيه���ا ( )268طالب���ا ،وتب���د�أ من ال�صف
ت���م انتخابه���م ب�شك���ل ديمقراط���ي خ�ل�ال
ال�سابع وحتى الثاني الثانوي الأدبي.
العميلي���ة االنتخابي���ة التي ج���رت م�ؤخر ًا في
الع���ام ( ،)2012ويق���وم المجل����س بتوفي���ر •مدر�سة �إناث دي���ر جرير الثانوية (الفرع
الخدمات للمواطنين.
•جمعي���ة �سيدات دير جري���ر :وهي جمعية
غي���ر ربحية م�سجلة منذ العام (،)2002
وتق���وم بعق���د دورات تثقيفي���ة ودورات
حا�سوب وانترنت ،وغيرها من الخدمات
الن�سوية.
•ن���ادي �شب���اب دي���ر جري���ر :ت���م ت�أ�سي�سه
ع���ام ( ،)1995وه���و ن���اد ريا�ضي ثقافي
اجتماعي.
•الم�ساج���د :يوج���د ف���ي القري���ة م�سج���د
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الأدبي) وع���دد طالباتها ( )517طالبة،
ويت���م التدري����س فيه���ا م���ن المرحل���ة
الإبتدائية حتى المرحلة الثانوية.
هذا وف���ي حال �أراد الطلب���ة االلتحاق بالفرع
العلم���ي ف�إنهم يتوجهون �إل���ى مدار�س القرى
المج���اورة ،يذك���ر �أن قرية دي���ر جرير تتميز
بارتفاع ن�سبة التعليم الجامعي فيها.
كما يوجد في القرية رو�ضتان للأطفال تحت
�إ�ش���راف المجل����س القروي وجه���ات خا�صة،
وهما رو�ضة دير جرير ورو�ضة قو�س قزح.
الم�شاريع والإنجازات:
ق���ام المجل����س الق���روي بم�ساع���دة الأهال���ي
والجه���ات المانحة بتنفيذ عدد من الم�شاريع
الهامة منها:
•�إ�ضافة ثالث غرف �صفية لمدر�سة بنات
دي���ر جري���ر الثانوي���ة ،بتمويل م���ن بنك احتياج��ات قري��ة دي��ر جري��ر
التنمية الألماني (.)undp
والم�شاريع المقترحة:
•تعبيد ال�ش���ارع الرئي�س الوا�صل بين قرى
•�إعادة ت�أهيل و�شق طرق داخلية.
المنطقة.
•تو�صي���ل خدمات المي���اه والكهرب���اء �إلى
•�إن�ش���اء حديق���ة للمجل����س الق���روي وت���م
الأج���زاء الت���ي ال ت�صلها تل���ك الخدمات
تنفيذها بالتعاون مع الكاريتا�س.
لغاية اليوم.
المعوقات والم�شاكل:
•تجدي����د �شبك����ة المياه في القري����ة ،علم ًا •تموي���ل م�شاري���ع زراﻋﻴﺔ ،مثل ا�ست�صالح
�أرا�ض ،و�ﺷﻖ ﻃﺮق زراﻋﻴﺔ ،وت�أهيل عيون •فيما يتعلق بقط���اع التعليم :هناك حاجة
ٍ
�أن����ه يوجد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ م����ا يقارب ()300
لبن���اء مدر�س���ة �أ�سا�سي���ة للبن���ات ،ك���ون
اﻟﻤﻴﺎﻩ و�آبار اﻟﺠﻤﻊ.
بئر منزلي ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ مياه الأمطار� ،إ�ضافة
المدر�س���ة الحالية تعاني م���ن االكتظاظ
ف���ي ع���دد الطالب���ات فه���ي المدر�س���ة
الوحي���دة ف���ي القري���ة وال�شامل���ة لكاف���ة
المراحل الأ�سا�سية واالعدادية والثانوية.
�إﻟﻰ ثالث����ة ينابي����ع عام����ة غي����ر م�ستغلة
وهي( :العي����ن اﻟﺘﺤﺘﺎ ،واﻟﻌﻴﻦ اﻟ�ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻋﻴﻦ ﻋﻨ�ﺼﺮة).

•الحاج���ة �إﻟﻰ م�شاري���ع تتعل���ق ب���ا�ﻷﻣﻦ
الغذائي.
•تحتاج القرية �إلى �إن�شاء مراكز ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ،
وحدائق عامة وملعب ريا�ضي.
•الحاج���ة الما�س���ة �إﻟﻰ م�شاري���ع �إنتاجي���ة
ﻟﻠ�ﺸﺒﺎب لتوفي���ر فر����ص عم���ل والح���د �أو
التخفيف من البطالة.
•بن���اء خزان مياه للقري���ة ب�سبب االنقطاع
الكبير للمياه خا�صة في ف�صل ال�صيف.

•وفيم����ا يتعل����ق بقط����اع ال�صح����ة :هناك
نق�����ص ف����ي الأجه����زة والمع����دات
الطبي����ة� ،إ�ضافة �إلى نق�����ص في الأدوية
والتخ�ص�صات الطبية.
•�أم���ا ما يخ�ص القط���اع الزراع���ي :ف�إن عدم
تواف���ر م�ص���ادر المياه ،وع���دم توافر الدعم
المادي من �أعالف و�أدوية ،وقلة توافر الدعم
الفن���ي ل���دى المزارعين ي�ساه���م في �ضعف
الإنت���اج الزراع���ي� ،إ�ضافة �إلى قل���ة م�شاريع
ا�ست�صالح �أرا�ضي البور وقلة المراعي.
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المجل�س القروي والمواطن الجريري :حيث ت�ستولي م�ستوطنة كوكب ال�صباح على
كامل المنطقة ال�شرقية الممتدة من �شارع
يتع���اون المواطن���ون ب�شك���ل جي���د ووا�ضح
القد�س نابل�س �إل���ى منطقة الأغوار ،وتقدر
م���ع جه���ود المجل����س الق���روي ف���ي كاف���ة
م�ساحتها ب�أكثر من (� )12ألف دونم.
المج���االت ،حي���ث �إن المجل����س يرف���ع
�شعار(التع���اون بي���ن المجل����س والأهال���ي وحالي ًا تتعر�ض �أرا�ض���ي القرية �إلى هجمة
والتن�سي���ق التام بي���ن الجمي���ع) ،وكما �أن �شر�س���ة م���ن قب���ل االحت�ل�ال الإ�سرائيل���ي
للمجل����س ر�ؤي���ة وا�ضح���ة ف���ي التن�سيق مع وم�ستوطني���ه م���ن الجه���ة الغربي���ة ،حي���ث
كاف���ة الم�ؤ�س�سات في القري���ة .هذا ويفتح يح���اول الم�ستوطنون االمت���داد وال�سيطرة
المجل�س �أبوابه للم�ساءلة الإدارية والمالية على الأرا�ضي الواقعة بي���ن �أرا�ضي القرية
و�إطالع المواطنين على القرارات الإدارية و�سلواد ،وق���د بد�أ مواطن���و القرية والقرى
والمالية ومناق�شتها في �أي وقت.
المجاورة الت�صدي لهذه الهجمة من خالل
حراك �شعب���ي �سلمي لمقاوم���ة الإ�ستيطان
دير جرير وال�سرطان الإ�ستيطاني:
يتمثل في فعاليات �أ�سبوعية ،وال�صالة على
قري���ة دير جرير محاطة م���ن كافة جهاتها الأرا�ضي المهددة بالم�صادرة ،وفتح طرق
ب�إ�سورة م���ن الم�ستوطنات (عوفرا وعمونة زراعية وا�ست�صالح الأرا�ضي وزراعتها.
ف���ي الغ���رب وكوكب ال�صب���اح ف���ي ال�شرق
ومع�سك���ر العا�صور ف���ي ال�شمال) ،عدا عن كم���ا �أن للم�ستوطني���ن ن�شاط��� ًا ملحوظ��� ًا
الم�ساح���ات الكبي���رة ج���د ًا الم�صادرة من وكبي���ر ًا ف���ي االعت���داء عل���ى المواطني���ن
�أرا�ضي القرية وتحديد ًا المنطقة ال�شرقية ،وممتلكاته���م ،والذي بد�أ من���ذ بداية العام
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الحال���ي ،فقد تعر�ضت �سيارات المواطنين
لعمليات ح���رق في �أكثر م���ن ثالث مرات،
�إ�ضافة �إلى تعر�ض مزروعاتهم و�أ�شجارهم
للقلع والتدمير والح���رق والتي ح�صلت في
�أكث���ر من موق���ع ولعدة م���رات ،عالوة على
االعتداء المتوا�صل على المزارعين ورعاة
الأغنام و�آلياتهم وموا�شيهم.
فل���م ي�سلم الحج���ر وال ال�شج���ر من غوغاء
ه�ؤالء الم�ستوطنين الذي يقومون باالعتداء
الالمحدود عل���ى القرية ،وهذا �إن دل على
�ش���يء ف�إنه ي���دل عل���ى الحق���د والكراهية
والعن�صرية التي يت�صفون بها.
ورغ���م كل ه���ذه الإعت���داءت� ،إ ّال �أن �أهالي
قري���ة دي���ر جري���ر كغيره���ا م���ن الق���رى
الفل�سطيني���ة �صام���دة ف���ي الدف���اع ع���ن
�أرا�ضيه���ا وممتلكاته���ا وه���م م�ستع���دون
للدفاع عنها ب�أرواحهم وكل ما يملكون.
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