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يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل للباحثة رائدة قنديل لقيامها بإعداد هذه الدراسة، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس 
إدارة ائتالف أمان لشؤون مكافحة الفساد وفريق أمان الذي عمل على مراجعة الدراسة وتحريرها. 
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مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.  
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الملخص التنفيذي:
االستخالصات العامة:

بفحــص وتقييــم التشــريعات الناظمــة لعمــل بلديــة قلقيليــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، تــم التوصــل 
إلــى هــذه النتائــج: 

علــى صعيــد االنتخابــات والمجلــس المحلــي: يضمــن قانــون انتخابــات الهيئــات المحليــة انتخابــات حــرة وعادلــة 
وممثلــة، ولكــن بالممارســة، أدى االنقســام السياســي إلــى رفــض بعــض الفصائــل السياســية المشــاركة فــي 
انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة فــي العــام 2017، األمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض التصويــت النتخابــات 

المجلــس البلــدي.

ــات الهيئــات المحليــة جوانــب تتعلــق بتمويــل الحمــالت االنتخابيــة، ويحــدد مصادرهــا،  وينظــم قانــون انتخاب
نشــرها  وجــوب  علــى  النــص  دون  المركزيــة،  االنتخابــات  للجنــة  ماليــة  تقاريــر  بتقديــم  المرشــحين  ويلــزم 
للمواطنيــن، وفــي نفــس الوقــت لــم يضــع ســقفًا مالّيــًا للدعايــة االنتخابيــة، كمــا أنــه كفــل العدالــة فــي الترشــح 

ــن ونظــم المســاواة فــي الوصــول لإلعــالم.  أمــام المواطني

توجــه مرشــحو مجلــس بلديــة قلقيليــة إلــى خيــار قوائــم المســتقلين حزبّيــًا، حيــث جــرى تشــكيل قائمتيــن 
مســتقلتين شــكلّيًا، وإن احتوتــا علــى مرشــحين محســوبين علــى فصائــل متعــددة، ويوجــد تمثيــل للمــرأة 
ــون )3 نســاء(. وقــد أكــد رئيــس المجلــس أن روح االنســجام تســود المجلــس خاصــة فــي اتخــاذ  حســب القان
القــرارات حالّيــًا1*. ولكــن هــذه الــروح واجهــت إشــكاليات كبيــرة فــي بدايــات انعقــاد المجلــس وصلــت حــد 
التشــكي إلــى ديــوان الرقابــة ووزارة الحكــم المحلــي باالدعــاء بتفــرد رئيــس المجلــس ببعــض القــرارات، وهــو مــا 
أشــار إليــه بعــض أعضــاء المجلــس مــن قائمــة األقليــة. وأشــار بعضهــم إلــى أن بعــض قــرارات المجلــس أحيانــًا 

ــة داخــل المجلــس.  ــر بتدخــالت خارجيــة أو تخضــع لفكــر وتوجهــات معين تتأث

علــى صعيــد اإلطــار القانونــي: كفــل القانــون الشــخصية االعتباريــة المســتقلة للهيئــة، كمــا كفــل إشــراف 
المجلــس المحلــي علــى الجهــاز التنفيــذي للهيئــة، ورئيــس المجلــس مســؤول أمــام المجلس، واشــترط القانون 

مصادقــة وزارة الحكــم المحلــي علــى بعــض قــرارات المجلــس مثــل المصادقــة علــى الموازنــات الســنوية.

من أجل تعزيز بيئة نظام النزاهة في بلدية قلقيلية:
بعــد فحــص كافــة المؤشــرات الخاصــة بنظــام النزاهــة المحلــي فــي بلديــة قلقيليــة وتطبيــق مفتــاح األلــوان 

علــى المؤشــرات، كانــت النتيجــة كمــا هــو فــي الجــدول التالــي:
الفساد ومكافحتهنظم المساءلةمبادئ الشفافيةقيم النزاهة

ــد مــن متطلبــات نظــام النزاهــة المحلــي،  ــزام بالعدي ــة عملــت علــى االلت ــوان إلــى أن البلدي وتشــير هــذه األل
ــز بعــض الممارســات األخــرى، كمــا يتضــح ممــا يلــي: ولكنهــا بحاجــة إلــى تعزي

1 هاشم المصري، رئيس مجلس بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.
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على صعيد قيم النزاهة:
التزم رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية قلقيلية بتعبئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

كمــا التــزم أعضــاء المجلــس المحلــي بالتوقيــع علــى مدونــة ســلوك تحكــم أعمــال رئيــس وأعضــاء المجلــس 
والعامليــن فــي البلديــة إلــى جانــب التــزام المجلــس بأحــكام قانــون الهيئــات المحليــة ونظــام رؤســاء الهيئــات 

المحليــة المعــدل المتعلــق باحتــرام قيــم النزاهــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس.

وفــي ذات الســياق أيضــًا، تــم تعميــم مدونــة الســلوك ذاتهــا للعامليــن فــي البلديــة ويجــري توقيــع الموظفين 
الجــدد عليهــا عنــد توظيفهــم، ولكــن مــن المؤكــد ضــرورة تعزيــز فاعليتهــا فــي الجهــاز التنفيــذي والمجلــس 

البلــدي. 

وفيمــا يتعلــق بإجــراءات التوظيــف، فقــد قــام المجلــس الحالــي بإعــادة تدويــر الموظفيــن أثنــاء إعــادة هيكلــة 
البلديــة لالســتفادة القصــوى مــن المعينيــن داخــل البلديــة. كمــا يعمــل المجلــس الحالــي لبلديــة قلقيليــة 
علــى اتبــاع إجــراءات توظيــف قانونيــة للحــد مــن المحســوبية والواســطة فــي عمليــة التوظيــف، وَرَفــد البلديــة 

بعــدد محــدود مــن الوظائــف مــن ذوي الكفــاءات.

أمــا فــي مجــال المشــتريات الخاصــة بالبلديــة، فتعمــل البلديــة بقــرار بقانــون الشــراء العــام الفلســطيني رقــم 
)8( لســنة 2014، وبنظــام جمــع ضرائــب ورســوم محوســب، يعتبــر ناجعــًا فــي الحيلولــة دون الوقــوع فــي 

حــاالت التالعــب واالختــالس.

وتعتمــد البلديــة علــى نظــام ترخيــص وبنــاء خــاص صــادر عنهــا إلــى جانــب األخــذ ببعــض األحــكام مــن النظــام 
الصــادر عــن وزارة الحكــم المحلــي، ومــع ذلــك تواجــه البلديــة بعــض اإلشــكاليات فــي التراخيــص بســبب ضيــق 

مســاحة المدينــة الناتــج عــن محاصرتهــا بجــدار الفصــل العنصــري. 

على صعيد االلتزام بمبادئ الشفافية:
يالحــظ اهتمــام مجلــس بلديــة قلقيليــة باحتــرام مبــادئ الشــفافية بشــكل عــام فــي أعمالهــا، ولكنهــا بحاجــة 
إلــى تطويــر وســائل إيصــال المعلومــات والوثائــق إلــى المواطنيــن. وتعتمــد البلديــة علــى صفحتهــا علــى 
موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، بالرغــم مــن أنــه ال يقــدم قاعــدة بيانــات كافيــة ومصنفــة، والمطلــوب 
مــن البلديــة تفعيــل صفحتهــا الرســمية التــي تمكــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى المعلومــات بصورة رســمية 
وســهلة، وبشــكل عــام، تقــوم البلديــة بتوفيــر الكثيــر مــن المعلومــات للمواطنيــن بصــورة مباشــرة داخــل 

البلديــة، وإن كانــت هنــاك حاجــة إلــى تطويــر آليــات هــذا التوجــه.

وتعمــل البلديــة برؤيــة ورســالة واضحتيــن ومنشــورتين ونابعتيــن مــن الخطــة اإلســتراتيجية التــي طورتهــا 
البلديــة بتمويــل مــن وكالــة التنميــة األمريكيــة وبمشــاركة مجتمعيــة فاعلــة فيهــا.

وفــي بعــض األحيــان، تعمــل البلديــة علــى إشــراك المجتمــع المحلــي فــي مناقشــة القضايــا العامــة بشــكل 
عــام.

وهــي تديــر أعمالهــا بموازنــة محــددة للعــام 2019 مصوغــة بمشــاركة مجتمعيــة ومصــادق عليهــا مــن قبــل 
وزارة الحكــم المحلــي، ومنشــورة علــى صفحــة البلديــة.

وتديــر البلديــة شــؤونها الماليــة بنــاًء علــى تحصيــل إيــرادات )ضرائــب ورســوم( منصــوص عليهــا بشــكل واضــح 
ومحــدد فــي القانــون، وتعمــل علــى نشــر آليــات وإجــراءات التحصيــل.
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كمــا تلتــزم البلديــة بنشــر إعالنــات التوظيــف والعطــاءات والنشــاطات التــي تقــوم بهــا، وهــي تديــر خدماتهــا 
بدليــل خدمــات واضــح ومميــز ومنشــور علــى الصفحــة الرســمية للبلديــة وفــي مركــز خدمــات الجمهــور. وبينمــا 
تنشــر البلديــة دليــاًل لنظــام الشــكاوى وأدوات تقديــم الشــكاوى إلــى المجلــس، إال أنهــا ال تنشــر نمــاذج 

مخصصــة لتقديــم الشــكوى، وهــي مــا زالــت بحاجــة لمأسســة هــذا النظــام.

على صعيد نظم المساءلة: 
تتمتــع بلديــة قلقيليــة بنظــام مســاءلة قــوي يرتكــز علــى وجــود هيــكل تنظيمــي بســيط ومعتمــد يضــم دوائــر 
عمــل المجلــس البلــدي إلــى جانــب وصــف وظيفــي للوظائــف، األمــر الــذي يتيــح إدارة البلديــة واإلشــراف 
والرقابــة علــى موظفيهــا مــن قبــل رئيــس المجلــس. كمــا تقــوم البلديــة بــإدارة كافــة خدماتهــا بنفســها مثــل 
)الميــاه، والكهربــاء، والنفايــات، والحدائــق العامــة، إضافــة لمنــح التراخيــص واألذونــات التــي تتولــى مســؤولية 
منحهــا وفقــًا للقانــون، بالرغــم مــن التداخــل أحيانــًا مــع مهــام المحافــظ أو دوائــر حكوميــة أخــرى مثــل الصحــة 
والتعليــم(. وتتبــع إدارة هــذه الخدمــات إلشــراف رئيــس المجلــس وتلتــزم بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن أعمالهــا.   

علــى صعيــد المجلــس، تتمتــع قائمــة األقليــة بممارســة دورهــا فــي مســاءلة رئيــس المجلــس للحصــول علــى 
ــى لجــان  ــون. ويقســم المجلــس إل ــه المنصــوص عليهــا فــي القان ــة وإلزامــه بممارســة صالحيات دورهــا كأقلي
تســاعد رئيــس المجلــس فــي إدارة البلديــة بالمتابعــة مــع مــدراء األقســام والدوائــر كل حســب اختصاصــه، 
علمــًا أن بعــض األعضــاء أشــار إلــى وجــود إشــكاليات فــي هــذا الجانــب مثــل عــدم فاعليــة بعــض اللجــان، 
إلــى جانــب عــدم انتظــام رئيــس المجلــس فــي تقديــم تقاريــر دوريــة للمجلــس أثنــاء االنعقــاد عــن مجريــات 
العمــل فــي البلديــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يتواصــل األعضــاء علــى مــدار األســبوع عبــر مجموعــة خاصــة للمجلــس 
علــى أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي )واتســآب(، ويقــوم مكتــب رئيــس المجلــس بتزويــد هــذه المجموعــة 

بمجريــات األمــور.

مــن جهــة أخــرى، يــدار موضــوع الشــكاوى فــي بلديــة قلقيليــة بفعاليــة فــي حــل القضايــا المقدمــه لــه، ولكنــه 
فــي ذات الوقــت غيــر منظــم بقســم محــدد، حيــث تــوزع الشــكاوى علــى أكثــر مــن قســم، كمــا أن نظــام 
الشــكاوى غيــر محوســب بشــكل مركــزي، علــى الرغــم مــن وجــود نظــام مكتــوب، ولكنــه غيــر فاعــل، مــع 

اإلشــارة إلــى أن البلديــة تقــوم حالّيــًا بإعــداد برنامــج محوســب للشــكاوى.

أمــا فيمــا يتعلــق بآليــات االعتــراض علــى قــرارات المجلــس، فإنهــا تفتقــر إلــى وجــود إجــراءات مكتوبــة أو 
منشــورة ترشــد المواطنيــن عنــد التقــدم بهــا، باســتثناء معرفــة المواطــن بإجــراء توجهــه إلــى قســم خدمــات 

ــراض علــى قــرار المجلــس. ــه لالعت ــد حاجت الجمهــور عن

وفيمــا يتعلــق بالتدقيــق الداخلــي، توجــد فــي البلديــة وحــدة مكونــة مــن خمســة أفــراد موزعيــن بشــكل يومــي 
ــة ورئيــس المجلــس والمجلــس  ــر البلدي ــر يومــي لمدي ــم تقري ــة، ويقومــون بتقدي ــى أعمــال البلدي ــة عل للرقاب

كامــاًل.

وفيمــا يتعلــق بالتدقيــق الخارجــي علــى البلديــة، فلــم يجــِر تدقيــق شــامل مــن قبــل الديــوان منــذ 4 ســنوات، 
ولكــن جــرى تدقيــق شــبه ســنوي علــى قضايــا معينــة باإلضافــة إلــى التحقيــق فــي بعــض الشــكاوى. وأشــارت 
مديريــة الحكــم المحلــي فــي قلقيليــة إلــى قيامهــا بالتدقيــق علــى أعمــال البلديــة، الــذي يتميــز بأنــه تدقيــق 
جزئــي، أي علــى قضايــا معينــة ولكنــه غيــر شــامل ألعمــال البلديــة كافــة. وأكــد ديــوان الرقابــة قيامــه بالتدقيــق 

فــي شــكوى تبيــن فيهــا وجــود شــبهة فســاد وتمــت إحالتهــا إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد فــي العــام 2014.

وترحــب البلديــة بتنفيــذ مبــادرات المشــاركات والمســاءلة المجتمعيــة وتســتجيب لنتائــج هــذه المبــادرات، 
حيــث تــم تطويــر بعــض أعمــال البلديــة نتيجــة هــذه المبــادرات، كمــا جــرى فــي مشــروع المســلخ، حيــث أدخلــت 
بعــض التحســينات داخــل مبنــى المســلخ، واســتجابتها أيضــًا لحــل اإلشــكاليات الناتجــة عــن تغييــر معالــم بعــض 

الطــرق القريبــة مــن المــدارس، مثــل إيجــاد ممــرات آمنــة للطــالب.
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ويمــارس اإلعــالم المحلــي دورًا ال بــأس بــه فــي مجــال مســاءلة البلديــة فــي مدينــة قلقيليــة، فعلــى ســبيل 
المثــال، يعمــل راديــو نغــم المحلــي فــي )قلقيليــة( علــى فتــح ســاعتين فتــرة بــث مباشــر يتلقــى فيهــا شــكاوى 
المواطنيــن علــى المؤسســات العاملــة فــي المدينــة، ومــن بينهــا البلديــة، حيــث تــم التواصــل فــي العديــد مــن 

القضايــا مــع البلديــة عبــر هــذا البرنامــج وحلهــا.

على صعيد الفساد ومكافحته:
لــم تســجل فــي هيئــة مكافحــة الفســاد أيــة جريمــة فســاد فــي بلديــة قلقيليــة، ولكــّن هنــاك ضعفــًا فــي 
تعريــف العامليــن فيهــا بجرائــم الفســاد، حيــث ال توجــد تعليمــات داخليــة بالتعريــف بجرائــم الفســاد، كمــا ال 
توجــد تعميمــات مخصصــة آلليــات اإلبــالغ عــن جرائــم الفســاد، باســتثناء بعــض التعليمــات التــي تحتويها عقود 
التعييــن، والتــي تلــزم الموظــف بإبــالغ مســؤوله المباشــر أو غيــر المباشــر حــال مالحظتــه أليــة إشــكاليات أو 

مخالفــات فــي العمــل.

مــن جهــة أخــرى، لــم يجــِر اســتهداف أعضــاء المجلــس الحالــي مــن قبــل المؤسســات المختصــة للتعريــف 
بجرائــم الفســاد وآليــات اإلبــالغ عنــه، باســتثناء ورشــات العمــل المركزيــة التــي تعقدهــا هيئــة مكافحــة الفســاد 

بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي التــي تلــي نتائــج االنتخابــات المحليــة.

على صعيد محكمة البلدية
أكــد رئيــس البلديــة موقــف البلديــة الرافــض لنقــل المحاكــم مــن مقــار البلديــات إلــى مقــار أجهــزة القضــاء 
ضمــن المحاكــم النظاميــة الــذي صــدر أواخــر العــام 2018، حيــث أشــار إلــى أن هــذا اإلجــراء ســيؤثر على ســهولة 
وســرعة اســتصدار األحــكام مــن المحكمــة البلديــة، كمــا أنــه ســيؤثر علــى إيــرادات البلديــة المتأتية مــن القرارات 
النافــذة عــن المحكمــة، حيــث إن القــرار بقانــون لــم ينظــم آليــات تحويــل هــذه األمــوال، وبالتالــي ســيتم تحويلــه 
إلــى الخزينــة العامــة للدولــة ومنهــا للبلديــات. وعلــى الرغــم مــن موقــف البلديــة الرافــض لنقــل المحاكــم مــن 
مقــار البلديــات، إال أن رئيــس المجلــس أشــار إلــى أن البلديــة قامــت بنقــل كافــة ملفــات القضايــا التــي كانــت 

موجــودة فــي محكمــة بلديــة قلقيليــة إلــى مقــر محكمــة البلديــات وشــرعت فــي تــداول بعــض القضايــا.
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مقدمة:
يتزايــد التوجــه علــى الصعيــد العالمــي نحــو اإلصــالح فــي نظــام الحكــم عــن طريــق تبنــي أنمــاط الالمركزيــة فــي 
الحكــم، أو مــا يعــرف بنقــل بعــض المســؤوليات والمهــام المتعلقــة ببعــض الخدمــات العامــة، بمــا يشــمل: 
اتخــاذ القــرارات، والتطبيــق واإلشــراف علــى التنفيــذ، مــن الســلطة المركزيــة إلــى الســلطة المحليــة المنتخبــة، 
وذلــك إيمانــًا بمبــدأ أن الهيئــات المحليــة أكثــر قــدرة علــى معرفــة احتياجات مواطنيها، واهتماماتهم. وتســهل 
حــق المواطنيــن فــي المشــاركة والمســاءلة بحكــم قربهــم مــن مركــز اتخــاذ القــرار، دون إغفــال ضــرورة التحلــي 
وااللتــزام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة الخاصــة بــإدارة العمــل لــدى العامليــن فــي هــذه 
الهيئــات، واعتبــار المجلــس المنتخــب هــو مرجعيــة إدارة المجلــس وجميــع اإلدارات التنفيذيــة فــي الهيئــة 
المحليــة، بمــا فيهــا الرئيــس، وهــم مســؤولون أمــام المجلــس، إضافــة إلــى ضــرورة إتاحــة الفرصــة للمجتمــع 
المحلــي والمواطــن فــي المشــاركة وفــي الرقابــة علــى األعمــال والبرامــج، والموازنــات، والمشــاركة فــي صنــع 

القــرارات، األمــر الــذي تطلــب تبنــي العمــل بموجــب مبــادئ الشــفافية ووصــول المواطنيــن للمعلومــات.

ولتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي عمــل الهيئــات المحليــة فــي فلســطين، 
بــادرت مؤسســة أمــان إلــى تبنــي برنامــج خــاص لمســاعدة الهيئــات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة وبالشــراكة مــع األطــراف ذات العالقــة محلّيــًا ودولّيــًا، وبشــكل خــاص اتحــاد الهيئــات المحليــة ومجلــس 
تطويــر البلديــات، مــن أجــل تفعيــل قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة، بعــد أن قــام االئتــالف 
مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان بتوطيــن ومالءمــة المؤشــرات الدوليــة ذات العالقــة لتتناســب والواقــع 

الفلســطيني.

النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم  2016 – 2020 لتعزيــز قيــم  وفــي ســياق خطــة أمــان اإلســتراتيجية 
ــز نظــام النزاهــة الوطنــي للهيئــات المحليــة، ورفــع  المســاءلة فــي الهيئــات المحليــة بمحاورهــا الثالثــة: تعزي
الوعــي المحلــي بمكافحــة الفســاد، وتفعيــل آليــات المســاءلة الداخليــة والخارجيــة، تأتــي هــذه الدراســة 
لمتابعــة التعــاون الــذي بــدأ منــذ ســنوات مــع الهيئــات المحليــة لتطبيــق مؤشــرات نظــام النزاهــة فــي أعمــال 

بلديــة قلقيليــة بعــد أن تــم تطبيقهــا علــى 8 بلديــات أخــرى خــالل عامــي 2017 و2018.  

أهداف الدراسة:
أواًل: تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة في الهيئة المحلية )قلقيلية( عن طريق:

التأكد من وجود قيم مرجعية للمسؤولين والعاملين معتمدة ومفعلة.	 

التــي تقــدم فــي إطارهــا 	  التــي تضمــن شــفافية اإلجــراءات والقــرارات  العمــل باالحتــرام للمبــادئ 
الخدمــات فــي مجلــس بلديــة قلقيليــة.

تفعيــل نظــام المســاءلة الداخليــة والخارجيــة فيهــا، وتمكيــن األعضــاء والعامليــن مــن االلتــزام بالقيــم 	 
الرافضــة للفســاد. 

ثانيًا: تعزيز دور المجتمع المحلي في المساءلة المجتمعية للهيئة المحلية.

ثالثــًا: بلــورة توصيــات لتحقيــق األهــداف المذكــورة ســابقًا بعــد تحديــد التحديــات التــي تعيــق بنــاء نظــام نزاهــة 
فعــال فــي الهيئــة المحليــة بالتعــاون مــع الفئــات المســتهدفة.
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منهجية إعداد الدراسة:
اعتمــد إعــداد هــذه الدراســة، علــى المنهــج الوصفــي االســتقصائي التحليلــي والموضوعــي، إضافــة إلــى 
مراجعــة بيئــة عمــل قطــاع الهيئــات المحليــة مــن مختلــف جوانبــه )القانونيــة، والمؤسســاتية، واإلجرائيــة، 
والسياســاتية( بشــكل عــام، وعلــى بنيــة عمــل بلديــة قلقيليــة بشــكل خــاص، حيــث تــم فحــص مؤشــرات 

الدراســة علــى واقــع بيئــة العمــل فــي بلديــة قلقيليــة، تنفيــذًا ألهــداف هــذه الدراســة.

تركــز مؤشــرات »نظــام النزاهــة فــي الهيئــات المحليــة« علــى تقييــم بيئــة الحوكمــة فــي هــذه الهيئــات 
ــزام  ــى االلت ــن األساســيين فيهــا عل ــة، وقــدرة كل الفاعلي ــة المحلي ــي فــي الهيئ مــن حيــث الحكــم الداخل
بقيــم النزاهــة، كمــا تعمــل أيضــًا علــى فحــص مــدى االلتــزام فــي العمــل بمبــادئ الشــفافية، مثــل علنيــة 
القــرارات وإتاحــة المعلومــات والمعطيــات واإلجــراءات مــن أجــل فتــح المجــال للمواطنيــن للمشــاركة، 

ــة والمســاءلة. وفحــص مــدى فعاليــة نظامــي الرقاب

اســتعرضت الدراســة فــي ســبيل تقييــم البيئــة القانونيــة للهيئــات المحليــة فــي فلســطين التشــريعات ذات 
الناظمــة لعملهــا ومــدى شــمولية  التشــريعات  إلــى جانــب  المحليــة  الهيئــات  بانتخابــات أعضــاء  العالقــة 

واســتجابة نصــوص هــذه التشــريعات. 

كمــا اســتخدمت الدراســة فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا فــي تقييــم دور األطــراف الرئيســية فــي الهيئــات 
المحليــة، مؤشــرات عامــة لقياســها، وفــي كل مؤشــر تــم قيــاس )3( ثالثــة أبعــاد هــي: النزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة والفســاد ومكافحتــه مــن خــالل دراســة المجلــس المحلــي ورئيســه، والنظــام الهيكلــي للبلديــة، 

ــة. ــة ومكافحــة الفســاد الخارجي ــة، وأجهــزة الرقاب ومحكمــة البلدي

ولــكل مؤشــر ووظيفــة، هنــاك أبعــاد تــم قياســها، عــن طريــق أســئلة محــددة، وتــم تقييمهــا باســتخدام طريقة 
التوزيــن باأللــوان، حيــث اســتخدمت بالدراســة ثالثــة ألــوان للتعبيــر عــن تقييــم المؤشــر هي: 

جيد

متوسط

ضعيف
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تمهيد:
البيئة العامة للهيئات المحلية

يشــكل الوضع الفلســطيني حالة خاصة في دراســة أي موضوع، ففلســطين ما زالت تحت االحتالل، وســيادة 
الســلطة الفلســطينية فيها منقوصة؛ األمر الذي يعيق ســيطرة الســلطة الفلســطينية على كامل أراضيها.

وحســب إحصائيــات لجنــة االنتخابــات المركزيــة الخاصــة باالنتخابــات البلديــة للعــام 2017، فــإن المجمــوع 
ــة و)275( مجلســًا  ــي للهيئــات المحليــة فــي الضفــة وغــزة هــو )417( هيئــة محليــة، بواقــع )142( بلدي الكّل
ــًا(. أمــا فــي قطــاع  ــة و275 مجلســًا قروّي ــة، )117 بلدي ــة محلي ــة )392( هيئ ــًا، منهــا فــي الضفــة الغربي قروّي

ــة فقــط2. غــزة، فتوجــد 25 بلدي

جــرت االنتخابــات المحليــة األخيــرة بتاريــخ )2017/5/13(، وتعتبــر هــذه الجولــة هي االنتخابــات المحلية الثالثة، 
منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية )فــي العــام 1994(3*. ولكنهــا لــم تجــِر فــي إطارهــا الزمنــي المحدد حســب 
ــات  ــات الهيئ ــوزراء إجــراء انتخاب ــل مجلــس ال ــث أّج ــم تجــِر فــي كل المناطــق الفلســطينية، حي ــون، كمــا ل القان
إلــى حيــن توفــر الظــروف المالئمــة، وبســبب رفــض حركــة حمــاس  الجنوبيــة  المحليــة فــي المحافظــات 

)الســلطة الموجــودة فــي غــزة(.

وقــد تميــزت االنتخابــات المحليــة الثالثــة، بأنهــا جــرت فــي جميــع مراحلها ضمــن نظام التمثيل النســبي الكامل، 
وفقــًا لقانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات المحلية، رقم )10( لســنة 2005 وتعديالته4.

وأدى إعــالن بعــض الفصائــل الفلســطينية عــن مقاطعتهــا االنتخابــات المحليــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن اإلعــالن 
عــن تنظيمهــا إلــى تقليــص درجــة التنافــس والتمثيل في هذه العملية. وبالمقابل، لعبت حركة فتح بالتنســيق 
فــي كثيــر مــن المواقــع مــع العائــالت والعشــائر دورًا رئيســّيًا فــي دعــم تشــكيل القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة 
فــي بعــض الهيئــات المحليــة الريفيــة، فــي حيــن عمــدت إلــى تشــكيل عــدد مــن القوائــم االنتخابيــة المنفــردة 
فــي بعــض القــرى التــي لــم يتــم التوصــل فيهــا إلــى تشــكيل القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة، وباالســتناد إلــى 
إحصائيــات لجنــة االنتخابــات المركزيــة، حصــل مرشــحو حركــة فتــح فــي القوائــم الفائــزة بالتزكيــة علــى مــا 

نســبته 73.6 %    مــن المقاعــد. 

وكغيرهــا مــن الهيئــات المحليــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة، جــرت انتخابــات بلديــة قلقيليــة بمقاطعــة 
عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية. وبالرجــوع إلــى التقاريــر النهائيــة الصــادرة عــن لجنــة االنتخابــات، تبيــن أنــه ال 

توجــد أيــة اعتراضــات علــى نتائــج انتخابــات المجلــس البلــدي.  

أمــا عــن النتيجــة النهائيــة لتشــكيلة المجلــس البلــدي فــي بلديــة قلقيليــة، فقــد جــاءت بفــوز قائمــة قلقيليــة 
للجميــع بـــ 8 مقاعــد، وقائمــة قلقيليــة المســتقلة بـــ7 مقاعــد مــن بينهــم ثالثــة نســاء. 

فــي  منــوع  المجلــس فعلّيــًا  أن  إال  رســمّيًا،  االنتخابــات كمســتقلين  القائمتيــن  خــوض  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــة المســتقلة، حيــث  ــه، كمــا أشــار الســيد معــروف زهــران رئيــس قائمــة قلقيلي ــات السياســية ألعضائ الخلفي

تتبايــن اتجاهــات األعضــاء بيــن فتــح واليســار واالتجــاه اإلســالمي والمســتقلين5. 

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/ElectoralBoundariesGuide2017.pdf 2
 3  انظر قرار مجلس الوزراء رقم 17/121/7/م.و/ر.ح( لعام 2016 القاضي بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية لعام 2016، و الصفحة الرسمية للجنة االنتخابات 

   المركزية http://www.elections.ps/ar/tabid/1141/Default.aspx  و لجنة االنتخابات . تقرير االنتخابات المحلية 2017. فلسطين: ايلول 2017
4 المصدر السابق

5 معروف زهران. عضو مجلس بلدي قلقيلية رئيس قائمة قلقيلية المستقلة )األقلية(، مقابلة بتاريخ 2019/3/14.
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البيئة القانونية
ــة  ــة المحلي ــة )الصــادر ســنة 1997( الــذي عــرف الهيئ ــات المحلي ــون الهيئ ــة قان ــات المحلي ينظــم عمــل الهيئ
بأنهــا وحــدة الحكــم المحلــي فــي نطــاق جغرافــي. وقــد حــدد القانــون )فــي المــادة 15(، المهــام والوظائــف 
التــي يمارســها مجلــس الهيئــة، ضمــن حــدود منطقتــه، ويحــق لــه أن يمارســها مباشــرة بواســطة موظفيــه 
ومســتخدميه، أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزميــن أو مقاوليــن. كمــا أجــاز القانون، لمجلس 
الهيئــة، أن يمنــح بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات أو لمــدة تزيــد 
عــن ثــالث ســنوات شــريطة موافقــة الوزيــر، إضافــة إلــى صالحيــة الوزيــر بإصــدار األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة 

الالزمــة لتنظيــم أعمــال الهيئــة المحليــة، وتأميــن مصالحهــا واحتياجاتهــا.6

وقــد تناولــت الدراســات الســابقة الصــادرة عــن مؤسســة أمــان حــول مؤشــر النزاهــة فــي الهيئــات المحليــة 
اإلطــار القانونــي )القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات( للهيئــات المحليــة بالتفصيــل7، بــدءًا مــن االنتخابــات إلــى 
المهــام والصالحيــات وصــواًل إلــى معــززات النزاهــة والشــفافية فــي عمــل الهيئــات المحليــة، وقدمــت تقييمــًا 
لمــدى شــمولية واســتجابة التشــريعات ذات العالقــة لقطــاع الهيئــات المحليــة فــي هــذا اإلطــار. يشــار إلــى أن 
اإلطــار القانونــي الخــاص بالهيئــات المحليــة يحتــوي علــى أحــكام عامــة تنظــم القواعــد األساســية والضروريــة 
لعمــل الهيئــات المحليــة، ويمنــح الهيئــات المحليــة مســؤوليات واســعة وشــاملة تتيــح لهــا العمــل كحكومــة 
محليــة، ولكــن النظــام والقانــون العــام أبقــى مســؤوليات أخــرى للســلطة المركزيــة علــى الصعيــد المحلــي، 
األمــر الــذي أربــك عمــل الهيئــات المحليــة، إضافــة إلــى ضعــف المــوارد الماليــة، األمــر الــذي يبقــي الضــرورة 
ــًا، إضافــة إلــى الحاجــة إلــى اســتكمال بعــض األنظمــة والتعليمــات، آخذيــن  لتحديــث التشــريعات أمــرًا ضرورّي
بعيــن االعتبــار التحديثــات التــي طــرأت علــى تطويــر بعــض األنظمــة المعمــول بهــا والتعليمــات الجديــدة التــي 

صــدرت عــام 2018 مثــل:

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2018 بتعديــل نظــام األبنيــة والتنظيــم لألراضــي خــارج حــدود 	 
المخططــات الهيكليــة رقــم 1 لســنة 2016.

قــرار بقانــون رقــم )( لســنة 2018 بشــأن محاكــم الهيئــات المحليــة، وبموجبــه تــم إنشــاء محكمــة 	 
متخصصــة فــي كل محافظــة تســمى محكمــة الهيئــات المحليــة وتكــون ضمــن تشــكيل المحاكــم 

النظاميــة.

ــة 	  ــات المحلي ــل نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئ ــوزراء رقــم 7 لســنة 2018 بتعدي قــرار مجلــس ال
رقــم 3 لســنة 2017.

قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون ضريبــة األبنيــة واألراضــي داخــل مناطــق 	 
البلديــات والمجالــس المحليــة رقــم 11 لســنة 1954م وتعديالتــه.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2018م المعــدل لجــداول الحــرف المصنفــة بذيــل قانــون الحــرف 	 
والصناعــات رقــم )16( لســنة 1953م وتعديالتــه.

 6 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول مهــام وصالحيــات الهيئــات المحليــة، يمكــن مراجعــة قانــون الهيئــات المحليــة أو االطــالع علــى دراســتين ســابقتين لنفــس الموضــوع صدرتــا 
   عــن مؤسســة أمــان حــول نظــام النزاهــة فــي هيئــات الحكــم المحلــي فــي بلديــة رام اللــه وفــي بلديــة جنيــن، كمــا جــرى التوســع فيهمــا أيضــًا فــي موضــوع التحديــات التــي 

  تواجه الهيئات المحلية. وهما على الرابطين التاليين:
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/0af619045322f02097a8f3821bce8052.pdf

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6398.html
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and- :7 انظر دراسة مؤشر النزاهة في الهيئات المحلية: دراسة حالة بلدية جنين على الرابط التالي

studies/6398.html
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قــرار رقــم )3( لســنة 2018م بتعديــل القــرار رقــم )3( لســنة 2017م بنظــام مواقــف المركبــات فــي 	 
مناطــق الهيئــات المحليــة.

مــن جهــة أخــرى، وإلــى جانــب المعيقــات التــي تواجــه قطــاع الهيئــات المحليــة، كباقــي قطاعــات الحكــم 
األخــرى، شــّكل التأخــر فــي إجــراء االنتخابــات فــي أكثــر مــن دورة، عائقــًا هاّمــًا أمــام إصــالح هــذه الهيئــات، حيــث 
تــم حــل بعــض مجالــس الهيئــات المحليــة، وتعييــن رؤســاء وأعضــاء بــداًل مــن الرؤســاء واألعضــاء المنتخبيــن، مــا 

شــكل مساســًا بمبــدأ التمثيــل والمســاءلة المجتمعيــة، وأثــر علــى ثقــة المواطنيــن بهــذه الهيئــات.

كمــا واجهــت الهيئــات المحليــة، بمــا فيهــا بلديــة قلقيليــة، العديــد مــن المعيقــات التــي أثــرت علــى عملهــا منــذ 
ســنوات، وقــد جــرى تســليط األضــواء عليهــا واســتهدافها فــي أكثــر مــن دراســة ســابقة، حيــث أشــارت هــذه 

الدراســات إلــى مجموعــة مــن التحديــات، كان مــن أبرزهــا مــا يلــي:

أواًل: ضعــف المــوارد الماليــة نســبة للمهــام الموكلــة لهــا وشــح المــوارد الماليــة المتأتيــة مــن الضرائــب 
والرســوم المنصــوص عليهــا قانونــًا، وعــدم تحويــل وزارة الماليــة للمســتحقات الماليــة للهيئــات المحليــة فــي 

مواعيدهــا.

بالحــرف  المتعلقــة  خاصــة  االختصــاص،  ذات  الــوزارات  بعــض  مــع  المحليــة  الهيئــات  مهــام  تداخــل  ثانيــًا: 
والصناعــات، علــى الرغــم مــن صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1 لســنة 2018 المعــدل لجــداول الحــرف 
المصنفــة بذيــل قانــون الحــرف والصناعــات رقــم 16 لســنة 1953 وتعديالتــه، حيــث إن العديــد مــن البلديــات 
أرجــأت العمــل بــه إلــى بدايــة العــام 2019 بســبب صعوبــة تطبيقــه. وتحتــاج آليــات العمــل الخاصــة بترخيــص 
ورقابــة قطــاع الحــرف والصناعــات إلــى تطويــر باتجــاه فــض التداخــل مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي وبعــض 
المؤسســات األخــرى مثــل المحافظــة والدفــاع المدنــي وســلطة جــودة البيئــة والصحــة والنقابــات المهنيــة.

ثالثًا: عدم كفاية المنظومة التشريعية 
عــدم تحديــث قانــون الهيئــات المحليــة لمواكبــة التطــورات فــي الهيئــات المحليــة فــي العالــم، باإلضافــة إلــى 
عــدم اســتكمال اســتصدار بعــض األنظمــة واللوائــح المنصــوص عليهــا فــي قانــون الهيئــات المحليــة الســاري 

المفعــول، مــع اإلشــارة إلــى أن الحكومــة أصــدرت فــي العــام 2018 بعــض األنظمــة والتعليمــات.

رابعًا: هشاشة الحاكمية الداخلية في بعض الهيئات المحلية خاصة في مجال الشفافية والمساءلة.

خامسًا: ضعف اإلعالم المحلي المساند ألعمال الهيئات المحلية.

سادســًا: ضعــف ســيادة القانــون وعــدم إجــراء االنتخابــات بشــكل دوري، واختنــاق محاكــم البلديــات، وعــدم 
تنفيــذ األحــكام القضائيــة.
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بلدية قلقيلية: البيئة العامة
ظهــرت نــواة أول مجلــس محلــي فــي مدينــة قلقيليــة فــي العــام 1909، حيــث تســلم إدارة المجلــس لجنــة 
مكونــة مــن رئيــس وكاتــب وعســكري. وفــي العــام 1912، تــّم تشــكيل أول مجلــس محلي بهيــكل محدد وفق 
النظــام العائلــي. ومــن العــام 1912 إلــى العــام 1959، اتفــق أهالــي قلقيليــة علــى إعــادة تشــكيل وصياغــة 
المجلــس المحلــي، بحيــث يتنــاوب علــى رئاســته ولمــدة عاميــن واحــد مــن العائــالت األربــع المقيمــة فيهــا، 
إلــى أن جــرت أول انتخابــات بلديــة فــي العــام 1959. أمــا فــي العــام 1982، وبعــد أن حلــت اإلدارات المدنيــة 
اإلســرائيلية معظــم المجالــس المنتخبــة ورفضــت إجــراء انتخابــات جديــدة بعــد انتخابــات 1976، فقــد عينــت 
»اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية« لجنــة للبلديــة. واســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه إلــى حيــن قــدوم الســلطة 
الفلســطينية، حيــث انتدبــت وزارة الحكــم المحلــي أحــد موظفيهــا إلدارة البلديــة لمــدة ســبعة شــهور، إلــى 
أن كلــف الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات لجنــة مــن أبنــاء المدينــة إلدارة البلديــة برئاســة معــروف زهــران. وقــد 
اســتمرت إدارة هــذه اللجنــة فتــرة عشــر ســنوات، حيــث جــرت أول انتخابــات محليــة فــي عهــد الســلطة الوطنيــة 
ــة. أمــا فــي العــام  ــة أعضــاء البلدي ــر واإلصــالح )حركــة حمــاس( بأغلبي ــة التغيي فــي العــام 2005، وفــازت كتل
ــر الحكــم المحلــي بتعييــن لجنــة إلدارة  2009، وبعــد انتهــاء واليــة مجلــس البلديــة المنتخــب، فقــد قــام وزي
ــات أخــرى فــي العــام  ــة أخــرى تــم تعيينهــا فــي العــام 2011، إلــى أن جــرت انتخاب ــة، تلتهــا لجن شــؤون البلدي
ــوزراء  ــى العــام 2016، حيــث جــرى حــل المجلــس بقــرار مــن مجلــس ال 2012. اســتمر المجلــس المنتخــب حت

وتعييــن لجنــة تســيير أعمــال اســتمرت أعمالهــا حتــى انتخــاب المجلــس الحالــي8.

متميــزة  ســياحية  زراعيــة  مدينــة  قلقيليــة  »مدينــة   : ـِ بــ اإلســتراتيجية  قلقيليــة  بلديــة  رؤيــة  تتلخــص 
وآمنــة«. ومتطــورة 

ــة مــن آراء واحتياجــات المجتمــع المحلــي، حيــث جــرت مناقشــتها وتعديلهــا واالتفــاق  وتنبــع هــذه الرؤي
عليهــا فــي ورش عمــل ولقــاءات جــرى عقدهــا مــن قبــل البلديــة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الحكــم 
األمريكيــة  الوكالــة  قبــل  مــن  الممــول  مزدهــرة«  مجتمعــات  »مشــروع  مــن  فنــي  وبدعــم  المحلــي، 

 .2021-2018 قلقيليــة  لمدينــة  المحليــة  التنميــة  خطــة  صياغــة  )USAID( أثنــاء  الدوليــة  للتنميــة 

ويقــوم رئيــس المجلــس المحلــي فــي مدينــة قلقيليــة بممارســة صالحياتــه وأداء المهــام المنوطــة بــه حســب 
قانــون الهيئــات المحليــة. كمــا أن أعضــاء المجلــس أيضــًا يقومــون بممارســة مهامهــم حســب القانــون، مــع 
وجــود بعــض اإلشــكاليات التــي ذكرهــا بعــض األعضــاء9، حيــث جــرى تشــكيل لجــان متخصصــة حســب مهــام 
البلديــة لمتابعــة أعمــال البلديــة ذات العالقــة، كل حســب اختصاصهــا، وتقــوم اللجــان الفاعلــة بالتنســيق مــع 
رئيــس المجلــس لتقديــم التغذيــة الراجعــة عــن أعمالهــا، فــي حيــن أن هنــاك العديــد مــن اللجــان غيــر الفاعلــة10. 
وقــد واجهــت العالقــة بيــن األعضــاء ورئيــس المجلــس فــي الســنة األولــى العديــد مــن اإلشــكاليات، خاصــة 
فــي مجــاالت التواصــل وتفويــض الصالحيــات وتوزيــع المســؤوليات واألدوار، وصلــت حــد التوجــه إلــى ديــوان 
الرقابــة لحــل هــذه اإلشــكالية، وإلــى حــد مــا، تجــاوز المجلــس هــذه الحالــة، وإن كانــت هنــاك بعــض الحــاالت 

التــي عبــر عنهــا بعــض األعضــاء فــي مقابــالت مختلفــة11.

http://qalqiliamun.ps :»8 الصفحة الرسمية لبلدية قلقيلية »بتصرف

9 زهران، مصدر سابق. ولينا جبر عضو مجلس بلدي قلقيلية عن قائمة قلقيلية المستقلة )األقلية(. مقابلة هاتفية بتاريخ 2019/3/20.
10 جبر، المصدر السابق.

11 نبيل عوينات، عضو المجلس البلدي عن قائمة قلقيلية المستقلة )األقلية(. مقابلة بتاريخ 2019/3/11 ، ومعروف زهران، مصدر سابق.
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تبلــغ مســاحة أراضــي مدينــة قلقيليــة داخــل جــدار الفصــل العنصــري الــذي يحاصرهــا قرابــة 8200 دونــم، وقــد 
كانــت العديــد مــن جــوالت التفــاوض مــع االحتــالل للتوســعة الهيكليــة لمدينــة قلقيليــة، حيث تمــت الموافقة 
علــى توســعة بمســاحة 4000 دونــم12. وتقــدم البلديــة خدماتهــا لمــا يقــارب )53.000( نســمة حســب تقديــر 
إحصائيــات العــام 2017. وقــد أكــد رئيــس البلديــة أن كثيــرًا مــن القاطنيــن فــي المدينــة يســتفيدون مــن 
خدمــات البلديــة، ولــم يتــم إحصاؤهــم ضمــن إحصائيــة 2017، وهــم أكثــر مــن 15 ألــف نســمة، بمعنــى أن 
الكثافــة الســكانية فــي المدينــة تصــل إلــى 70 ألــف نســمة، أي بمعــدل 12 ألفــًا وأكثــر للكيلــو متــر الواحــد13.

وتقــدم البلديــة خدماتهــا فــي المجــاالت التــي ورد النــص عليهــا فــي قانون الهيئات المحلية مثــل توفير المياه 
والكهربــاء والنفايــات، وتنظيــم األبنيــة والشــوارع والتراخيــص، وتوفــر بنيــة تحتيــة تقوم البلديــة بتحديثها ضمن 
حــدود البلديــة، وتتابــع مــن قبــل الدائــرة الهندســية فــي البلديــة التــي تتولــى المشــاريع المتعلقــة بالمخطــط 
الهيكلــي للمدينــة وتنفيــذ مشــاريع شــق الطــرق واألرصفــة واألبنيــة والمرافــق العامــة والمســاهمة فــي 
إنشــاء المــدارس بمــا يتــالءم مــع التوســع العمرانــي والنمــو الســكاني للمدينــة، والمســلخ البلــدي وتنظيــم 
األســواق، وإدارة حديقــة الحيوانــات الوطنيــة، والمختبــر. وتركــز البلديــة فــي خطــة العــام 2019 علــى أولويــة 
إصــالح وتعبيــد أكبــر قــدر ممكــن مــن شــوارع المدينــة، حيــث توجــد أكثــر مــن خمســة مشــاريع ممولــة، وكذلــك 
مشــاريع مــن ميزانيــة البلديــة لتنفيــذ الخطــة. يجــدر الذكــر أن البلديــة تقــوم بــإدارة كافــة خدماتهــا ومرافقهــا 

بنفســها دون لجوئهــا إلــى القطــاع الخــاص إلدارة أي خدمــة مــن خدماتهــا )الخصخصــة(14.

ــة« التــي  ــة االقتصادي ــة هــي »وحــدة التنمي ــة أعمــال البلدي ــة بإنشــاء وحــدة متخصصــة لتنمي ــع البلدي وتتمت
تهــدف إلــى تطويــر القــدرات الداخليــة للبلديــة وتعزيزهــا، والبحــث األمثــل لالســتثمار، واســتغالل المــوارد 
الطبيعيــة فــي المدينــة والدخــول فــي اســتثمارات ذات طبيعــة تشــغيلية وشــراكات مــع القطــاع الخــاص 
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أمــا موازنــة البلديــة للســنة الماليــة 2019، فتبلــغ )104.875.000( شــيقل، وتقــدر قيمــة رواتــب العامليــن مــن 
الميزانيــة بقرابــة الـــ 20 مليــون شــيقل لتغطــي )616( موظفــًا بمختلــف التصنيفــات و85 متقاعديــن. وأضــاف 
رئيــس المجلــس أن جبايــة الضرائــب والرســوم الســنوية فــي تحســن، ويالحــظ ذلــك مــن خــالل إيــرادات البلديــة 
مــن ســداد الديــون والجبايــة فــي الشــهر األول مــن هــذا العــام، والتــي بلغــت أكثــر مــن 8.5 مليــون شــيقل. 
وفيمــا يتعلــق بمديونيــة البلديــة، فهــي تبلــغ قرابــة )77( مليــون شــيقل، منهــا قرابــة خمســة مالييــن شــيقل 

مســتحقات علــى الحكومــة ال تســددها للبلديــة16. 

وفيمــا يتعلــق بأنظمــة األبنيــة والتراخيــص، فمــا زال القانــون األردنــي الخــاص بأنظمــة البنــاء الصــادر عــام 
1966 هــو القانــون المعمــول بــه فــي األراضــي الفلســطينية، إلــى جانــب نظــام البنــاء الصــادر عــن وزارة الحكــم 
المحلــي عــام 2011. أمــا عــن بلديــة قلقيليــة، فقــد أصــدرت أنظمــة بنــاء خاصــة بهــا مصادقــًا عليهــا مــن وزارة 
الحكــم المحلــي، وتلتــزم البلديــة إلــى جانــب هــذا النظــام بنظــام البنــاء الصــادر عــن وزارة الحكــم المحلــي، 

وأحيانــًا تســتعين بالقانــون األردنــي17. 

ــم يجــِر  ــات التــي ل ــة، وأن التعدي ــة إلــى أن األنظمــة تطبــق بفعالي ــة فــي البلدي وقــد أشــارت مســؤولة األبني
تصويبهــا قليلــة وهــي قديمــة وغالبيتهــا تقــع ضمــن مخالفــات االرتــداد القانونــي للمبانــي، وتفــرض عليهــا 
غرامــات ماليــة حســب نظــام األبنيــة الفلســطيني، إلــى جانــب بعــض التعديــات التــي يصــدر بهــا قــرار محكمــة 
البلديــة  حــدود  خــارج  الواقعــة  األبنيــة  أيضــًا  تتابــع  البلديــة  أن  األبنيــة  وأضافــت مســؤولة  إزالتهــا.  وتتــم 
والمصنفــة )C(، حيــث إنهــا تصــادق علــى المخطــط الهيكلــي دون منــح رخصــة أو تقاضــي رســوم، وتقــدم لهــا 

12 هاشم المصري. رئيس بلدية قلقيلية، لقاء مع جريدة القدس بتاريخ 2019/3/3.

13 المصري، المصدر السابق.

14 هاشم المصري. رئيس مجلس بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.
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16 المصري، مصدر سابق. وعبد المؤمن عفانة. مدير عام البلدية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.

17 رينا جعيدة. مديرة دائرة الهندسة والمشاريع في بلدية قلقيلية. مقابلة بتاريخ 2019/3/10.
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خدمــات الكهربــاء والمــاء بنفــس أســعار المناطــق داخــل البلديــة، وذلــك تشــجيعًا للمحافظــة علــى األراضــي 
الفلســطينية وبقــاء المواطنيــن فيهــا. وفــي ذات الســياق، أكــدت مســؤولة األبنيــة وجــود بعــض المبانــي دون 
تراخيــص، ولكنهــا قيــد المتابعــة والترخيــص، ولكــن منــذ ســنتين، ال يوجــد أي مبنــى دون ترخيــص، خاصــة بعــد 
إلــزام شــركات اإلســمنت باســتصدار إذن )صــب( مــن البلديــة قبــل المباشــرة فــي صــب اإلســمنت، وأيضــًا نتيجــة 

تشــديد الرقابــة علــى منــح التراخيــص18.

وعــن البنــاء المســموح فــي قلقيليــة، أكــد رئيــس المجلــس أنــه فــي الســابق كان مســموحًا البنــاء لســبعة 
طوابــق، واليــوم تجــاوز الــــ12 طابقــًا، لكــن مــع اشــتراطات حســب قانــون التنظيــم الفلســطيني. وقــد بلغــت 
الرخــص المســتصدرة للبنــاء العمــودي حوالــي 60 % مــن الرخــص، ومــن إيجابيــات البنــاء العمــودي أنــه يشــكل 
حــالًّ لألزمــة الســكانية، ولكــن مــن ســلبياته أن الطــرق الموجــودة فــي قلقيليــة لــم تخطــط علــى أســاس وجــود 
أبنيــة مرتفعــة، مــا يســبب مشــكلة ميدانيــة، وال توجــد مســاحات واســعة فــي قلقيليــة، حتــى أن منطقــة 

التوســعة المقترحــة للمخطــط الهيكلــي أصبــح فيهــا أكثــر مــن ربــع الوحــدات المقترحــة فــي المســتقبل19.

وتظهــر مــن خــالل دراســة بلديــة قلقيليــة إشــكالية تواجههــا الهيئــات المحليــة بشــكل عــام وهــي فــرض 
الســيطرة اإلســرائيلية علــى المخططــات الهيكليــة للمــدن الفلســطينية، حيــث قامــت بلديــة قلقيليــة بعــدة 
جــوالت فــي األعــوام 2010 و2012 و2014 مــع الجانــب اإلســرائيلي الســتصدار الموافقــة علــى توســعة 
المخطــط الهيكلــي لمدينــة قلقيليــة، حيــث كان هنــاك بالمحصلــة إيــداع وموافقــة علــى توســعة بمســاحة 
4000 دونــم. وقــد كانــت هنــاك بعــض االعتراضــات علــى المخطــط الهيكلــي مــن قبــل بعــض المواطنيــن 
نتجــت عنهــا بعــض التعديــالت عليــه، ثــم بــدأ النــزاع بيــن البلديــة والجانــب اإلســرائيلي علــى مــن لــه الصالحيــة 
فــي الحــق فــي التنظيــم، وحســم األمــر لصالــح بلديــة قلقيليــة باالســتناد إلــى قانــون األبنيــة األردنــي لعــام 
1966 الــذي ينــص علــى أن اللجنــة المحليــة هــي صاحبــة القــرار فــي بســط النفــوذ اإلداري للتنظيــم واألبنيــة 
ضمــن حــدود البلديــة، وقــد قامــت البلديــة بتوجيــه كتــاب إلــى الجانــب اإلســرائيلي بــأن البلديــة هــي صاحبــة 
الحــق بالتعديــل، وحصلــت البلديــة علــى اعتــراف ضمنــي مــن اللجنــة اللوائيــة التــي تديرهــا اإلدارة المدنيــة 
اإلســرائيلية بــأن البلديــة هــي صاحبــة الحــق فــي التعديــل وأنهــا مصــدر إعطــاء الرخــص وصاحبــة التنظيــم 

ــًا بهــذا الخصــوص20. ــة كتاب ــازع، وبعــد ذلــك تســلمت البلدي اإلداري دون شــريك أو من

وأضــاف رئيــس البلديــة أنــه بعــد مناقشــة التعديــالت علــى المخطــط، تفاجــأت البلديــة بقــرار صــادر عــن 
»المجلــس الــوزاري اإلســرائيلي المصغــر« يجمــد الموافقــة علــى المخطــط الهيكلــي وال يلغــي الموافقــة 
عليــه، وقــد تواصلــت البلديــة مــع جهــات قانونيــة مــن خــالل وزارة الحكــم المحلــي فــي هــذا المجــال، باإلضافــة 
إلــى التواصــل بيــن محــاٍم فلســطيني مــع الجانــب اإلســرائيلي، حيــث أكــدوا أن القــرار موقــوف، ولكــن لــم يصــل 
البلديــة أي كتــاب رســمي بهــذا الخصــوص. وأضــاف رئيــس البلديــة أن المخطــط الهيكلــي واجــه تحريضــًا كبيــرًا 

مــن قبــل المســتوطنين القاطنيــن فــي المســتوطنات المحيطــة21.

أمــا فيمــا يتعلــق بمحكمــة بلديــة قلقيليــة وبنــاًء علــى القــرار بقانــون رقــم )( لســنة 2018 بشــأن محاكــم 
أنشــأ محكمــة متخصصــة فــي كل محافظــة مــن  2018/10/2 والــذي  بتاريــخ  الصــادر  المحليــة  الهيئــات 
محافظــات الوطــن تســمى محكمــة الهيئــات المحليــة تكــون ضمــن تشــكيل المحاكــم النظاميــة، فقــد باشــرت 
بلديــة قلقيليــة بالتعامــل مــع المحكمــة علــى الرغــم مــن موقــف البلديــة الرافــض لهــذه اآلليــة التــي اعتبــر 
رئيــس المجلــس أنهــا تســلب البلديــة حقهــا فــي االدعــاء، كمــا أنهــا تســلب البلديــة حقوقهــا الماليــة، حيــث 
إن الجبايــة الناتجــة عــن األحــكام ســتجري مــن خــالل المحكمــة وتدخــل إلــى الصنــدوق العــام وبعدهــا تحــول 

18 جعيدة، المصدر السابق.

19 المصري، مقابلة في جريدة القدس بتاريخ 2019/3/3.

20 المصدر السابق.

21 نفس المصدر.
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إلــى البلديــات. وأعــرب رئيــس المجلــس عــن تخوفــه الناتــج عــن صعوبــة تحويــل مســتحقات البلديــات مــن قبــل 
الحكومــة للبلديــات22.

ــة فــي عــام 2018 كانــت  ــا التــي عرضــت أمــام محكمــة البلدي ــى أن عــدد القضاي ــة إل ــر البلدي وقــد أشــار مدي
)584( قضيــة، تــم النظــر فــي )306( منهــا، وحتــى تاريــخ ســحب المحكمــة مــن البلديــة فــي العــام 2019، كان 

عــدد القضايــا )402( لــم يتــم النظــر فــي أي منهــا.

22 المصري، مصدر سابق 2019/3/10.
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نظام النزاهة ومكافحة الفساد في بلدية قلقيلية
أواًل: قيم النزاهة

أعضاء المجلس البلدي
    

يخضــع رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات المحليــة لقانــون مكافحــة الفســاد لســنة )2005( وتعديالتــه، كمــا 
هــو وارد فــي المــادة )رقــم 2 بنــد 6(، كمــا تخضــع الهيئــات المحليــة ومــن فــي حكمهــا لقانــون ديــوان الرقابــة 
الماليــة واإلداريــة حســب المــادة )31( منــه، إضافــة إلــى قانــون الهيئــات المحليــة، وهــذه القوانيــن تنظــم 
األحــكام الخاصــة بتضــارب المصالــح وإقــرار الذمــة الماليــة، حيــث تخضــع الهيئــات المحليــة بشــكل دوري 
لتدقيــق ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة. وقــد جــرى تأكيــد تفعيــل هــذه القوانيــن واألنظمــة مــن خــالل 
أعضــاء المجلــس البلــدي بشــكل عــام وبشــكل خــاص ممــن لديهــم أعمــال خاصــة تتضــارب ومهامهــم داخــل 
المجلــس البلــدي، إذ نصــت )المــادة 5( مــن قانــون الهيئــات المحليــة، علــى أنــه يشــترط فيمــن ينتخــب رئيســًا 
للمجلــس، التفــرغ التــام، وال يجــوز الجمــع بيــن رئاســة المجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى، وإذا وجــدت لــدى 
رئيــس المجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى، وجــب عليــه تقديــم اســتقالته منهــا أو تركهــا خــالل مــدة أقصاهــا 
شــهر مــن تاريــخ تســلمه لمهــام رئاســة المجلــس، وإال اعتبــر مقــااًل حكمــًا بانقضــاء مــدة الشــهر المذكــور؛ إن 
هــذه المــادة القانونيــة تحتــوي علــى أحــكام تضمــن نزاهــة رؤســاء الهيئــات المحليــة، فمســألة التفــرغ تضمــن 

مســتوى حســن األداء مــن جانــب، وتقلــل حــاالت تضــارب المصالــح مــن جانــب آخــر.

كمــا نــص قانــون الهيئــات المحليــة، فــي )المــادة( 13 علــى الحــاالت التــي يفقــد فيهــا رئيــس المجلــس أو 
ــرًا أو  ــًا أو خبي ــه محامي ــة ضــد المجلــس بصفت ــه مــن المجلــس، وهــي: 1- إذا عمــل فــي قضي العضــو عضويت
وكيــاًل أو تملــك حّقــًا مــن المجلــس، مســتغاًل بذلــك عضويتــه لمنفعتــه أو بالواســطة. 2- إذا عقــد اتفاقــًا مــع 
المجلــس أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى فــي أي اتفــاق تــم مــع 
المجلــس، وتســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــوًا فــي شــركة مســاهمة عموميــة، 

بشــرط أال يكــون مديــرًا لهــا أو عضــوًا فــي مجلــس إدارتهــا أو موظفــًا فيهــا أو وكيــاًل عنهــا. 

كمــا جــرى تفعيــل نظــام رؤســاء الهيئــات المحليــة بعــد التعديــالت التــي أدخلــت عليــه فــي حزيــران/2018 
اســتنادًا إلــى تفاهمــات بيــن اتحــاد الهيئــات المحليــة ووزارة الحكــم المحلــي، وهــذا النظــام يتضمــن العديــد 
ــد  ــن العدي ــه، فقــد نــص مــن بي ــدي وأعضائ ــي تنظــم وتعــزز نزاهــة عمــل رئيــس المجلــس البل ــود الت مــن البن
مــن القضايــا علــى: التــزام رئيــس المجلــس بتســليم المجلــس الهدايــا الشــخصية التــي يتحصــل عليهــا بحكــم 
ــا التــي تقــل قيمتهــا عــن ذلــك، ويجــب أال تكــون  ــار، وإعالمــه بالهداي وظيفتــه وتزيــد قيمتهــا علــى مئــة دين
ــز إيجابــي لصالــح مقدميهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.   ــا مشــروطة أو مرتبطــة بــأي خدمــة أو تميي الهداي
وألــزم القــرار رئيــس المجلــس بتقديــم إقــرار الذمــة الماليــة للجهــات المختصــة خــالل المواعيــد المحــددة لذلك. 
كمــا حظــر القــرار علــى الرئيــس والعضــو اســتغالل منصبــه وصالحياتــه لمنفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي يتحقــق 
لــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو قبــول منحــة أو مســاعدة ماليــة أو شــخصية مــن الذيــن يرتبطــون بالهيئــة 

بخدمــة أو منفعــة أو بعقــد أو معاملــة. 

وهــذه األحــكام والتعليمــات تســري علــى مجلــس بلديــة قلقيليــة. وأضــاف رئيــس المجلس في بلديــة قلقيلية 
أن أعضــاء المجلــس قامــوا أيضــًا بالتوقيــع علــى مدونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء وموظفــي البلديــة. كمــا أكــد أن 

أعضــاء المجلــس ورئيســه التزمــوا بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة لهيئة مكافحة الفســاد23.

23 المصري، مصدر سابق.
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استقاللية اتخاذ القرارات
    

أكــد رئيــس مجلــس بلديــة قلقيليــة أن المجلــس ســيد نفســه فــي اتخــاذ القــرارات، وال يســمح ألي ضغوطــات 
خارجيــة بتســيير قراراتــه أو أعمالــه، حيــث إن المجلــس يتكــون مــن أعضــاء يعملــون بمــا يخــدم المصلحــة العامــة 
للمدينــة24. وأضــاف الســيد نبيــل عوينــات عضــو المجلــس البلــدي أن غالبيــة قــرارات المجلــس تصــدر بالتوافــق، 
وأشــار إلــى أنــه فــي قائمتــه لــم يســبق أن ســجلت حــاالت حــول تعــرض القائمــة أليــة ضغوطــات خارجيــة25. 
كذلــك أكــدت الســيدة لبنــى نــزال عضــو المجلــس البلــدي أن القــرارات تؤخــذ باألغلبيــة وبمعــزل عــن أيــة 
تدخــالت خارجيــة، وأنــه فــي حــال قيــام الرئيــس باتخــاذ قــرار مــا دون انعقــاد المجلــس، فإنــه يقــوم بعــد ذلــك 

بعرضــه علــى المجلــس وإخضاعــه للتوافــق أو التصويــت26.

مــن جهــة أخــرى، أشــار الســيد معــروف زهــران عضــو المجلــس البلــدي إلــى أن قــرارات المجلــس اإلســتراتيجية 
ت عليهــا باألغلبيــة، بينمــا القــرارات التــي ال تحتمــل انعكاســات إســتراتيجية علــى المدينة، تتخــذ بالتوافق،  يصــوَّ
وأضــاف أن بعــض القــرارات التــي تســتند فــي اتخاذهــا إلــى المــادة 15 مــن قانــون الهيئــات المحليــة27* يباشــر 
رئيــس المجلــس بتنفيذهــا دون الرجــوع للمجلــس، مثــل تنظيــم الشــوارع وحركــة الســير وتغييــر شــكل الشــارع 
كبنــاء )الدواويــر(. وأضــاف أن بعضــًا مــن هــذه القــرارات لــم تناقــش فــي لجنــة التنظيــم، بــل نفــذت باالســتناد 
ــا أن بعــض القــرارات يمكــن  ــرأي األعضــاء28. ويجــدر التوضيــح هن إلــى رأي مهندســي البلديــة ودون الرجــوع ل
لرئيــس المجلــس اتخاذهــا بصفتــه مفوضــًا ضمنّيــًا مــن قبــل المجلــس طبقــًا ألحــكام القانــون مثــل تمثيــل 
الهيئــة المحليــة فــي االجتماعــات والمؤتمــرات ولــدى الجهــات الرســمية، ومــن بيــن ذلــك عضويــة رئيــس 

المجلــس فــي لجنــة الســير فــي المحافظــة التــي يتــم فيهــا إقــرار الخطــط المروريــة29.

وعلــى الرغــم مــن تأكيــدات أعضــاء المجلــس الذيــن جــرت مقابلتهــم علــى عــدم تعرضهــم ألي نــوع مــن 
الضغوطــات فــي دراســة مشــاريع القــرارات والموافقــة عليهــا، إال أن رئيــس المجلــس أشــار إلــى أن المجلــس 
يتعــرض لبعــض التدخــالت أثنــاء تنفيــذ القــرارات30* كمــا حصــل أثنــاء تنفيــذ قــرار المجلــس الخــاص »بحظــر وضــع 
الفتــات دعائيــة فــي أماكــن الدواويــر المقامــة فــي مختلــف أنحــاء المدينــة«31، حيــث تعــرض المجلــس لبعــض 
التدخــالت والضغوطــات عندمــا شــرعت جهــات االختصــاص فــي البلديــة بفصــل الكهربــاء عــن الفتــة إعالنيــة 
مقامــة علــى أحــد الدواويــر فــي المدينــة حالــت دون تنفيــذ القــرار آنــذاك، وأكــد أيضــًا أن البلديــة تجــد صعوبــة 
فــي بعــض حــاالت تنفيــذ القــرارات الخاصــة بإزالــة التعديــات، خاصــة فــي ظــل عــدم مســاندة الجهــات الرســمية 

المســؤولة كالشــرطة أثنــاء التنفيــذ32.

24 المصري. مصدر سابق 3/10.

25 عوينات، مصدر سابق.

26 لبنى نزال عضو مجلس بلدية قلقيلية. مقابلة هاتفية بتاريخ 2019/3/13.

27 تتحدث المادة 15 من قانون الهيئات المحلية عن الوظائف والصالحيات المنوطة بالهيئات المحلية.

28 معروف زهران، مصدر سابق.

29 ال بد من التوضيح هنا أن التفويض يعني اتخاذ القرار ولكنه ال يعفي رئيس المجلس من إطالع المجلس على ما تم اتخاذه من قرارات أو اتفاقات.. إلخ.

 30 تشير الدراسات العلمية الخاصة بمراحل اتخاذ القرارات مثل )دراسة جمال علي زهران، اإلطار النظري لصنع القرار السياسي: ورؤية إستراتيجية لصنع القرار التنموي 

    في مصر على موقع http://www.pidegypt.org/download/Decision-conf/gamal%20zahran.pdf(  إلى أن عملية صناعة القرار تتضمن )اعتماد القرارات 
  وتنفيذها وتقييمها(. وفي حالة مجلس بلدية قلقيلية/ تمارس الضغوطات في مرحلة التنفيذ.

31 قرار رقم 10 من الجلسة رقم 336 المنعقدة بتاريخ 2019/5/13، القرار غير منشور وتم الحصول عليه من البلدية.

32 المصري، مصدر سابق. مكالمة هاتفية بتاريخ 2019/8/18.
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إجراءات التوظيف:
    

تعتمــد بلديــة قلقيليــة فــي عمليــة التوظيــف علــى نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة لعــام 2009، وتعليمــات 
الوزيــر المرافقــة لــه، ونظــام بتعديــل نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة لعــام 2009 لعــام 2018، وقانــون 

التقاعــد المدنــي لعــام 1959 المعمــول بــه، وأمــر عســكري لقانــون التقاعــد ومعمــول بــه33. 

ــة إلــى موظفيــن )دائميــن أو بعقــود( وعمــال. وقــد أشــار  ــات، تنقســم الوظائــف فــي البلدي وكباقــي البلدي
مديــر البلديــة إلــى أن البلديــة لــم تقــم بتوظيــف موظفيــن منــذ عاميــن، أي منــذ تولــي المجلــس الحالــي 
ــًا علــى اإلعــالن عــن حاجــة البلديــة لطبيــب بيطــري، وتجــري عمليــة التوظيــف  مهامــه، باســتثناء العمــل حالّي
هــذه بعــد تطابــق المتقــدم مــع شــروط الوظيفــة وبعــد مقابلتــه مــن قبــل لجنــة مختصــة مــن البلديــة. أمــا عــن 
توظيــف عمــال البلديــة، فقــد أشــار مديــر البلديــة إلــى أن هــذه المهمــة هــي مــن صالحيــات رئيــس المجلــس، 
ويجــري اإلعــالن عــن الحاجــة للعمــال علــى صفحــة البلديــة علــى موقعهــا علــى الفيســبوك وإعــالن مكتــوب 
يعلــق فــي جوامــع المدينــة دون شــروط محــددة باســتثناء أن يكــون الئقــًا صحّيــًا، وتقــع غالبيــة تعيينــات 

العمــال فــي أقســام )الصــرف الصحــي، واألشــغال، والنفايــات(34.

وعلــى الرغــم مــن أن إجــراءات تعييــن عمــال البلديــة تجــري بطريقــة اإلعــالن، إال أن اشــتراط توفــر اللياقــة 
الصحيــة فقــط دون تحديــد معاييــر أو مواصفــات أخــرى، يزيــد مــن فــرص مخاطــر ســوء اســتخدام ســلطة 

التعييــن.

وأضــاف مديــر البلديــة أن عــدد المعينيــن الكلــي فــي البلديــة هــو 616 موزعيــن كالتالــي: )267 مصنفــًا(، 
و)327 عامــاًل(، و)22 عقــدًا( باإلضافــة إلــى 85 متقاعــدًا.

وفــي هــذا الســياق، أضــاف عضــو المجلــس البلــدي معــروف زهــران أن المجلــس الحالــي توافــق منــذ توليــه 
مهامــه علــى وقــف التعيينــات الجديــدة واالكتفــاء بالكــوادر الموجــودة، إال إذا تطلبــت الحاجــة عكــس ذلــك، 
وأشــار إلــى أنــه جــرت إعــادة تدويــر مبرمجــة للكــوادر الموجــودة حســب حاجــة األقســام واإلدارات أثنــاء إنجــاز 

هيكليــة البلديــة35.

إجراءات الشراء والعطاءات:
    

تتميــز البلديــة بتطبيــق إجــراءات واضحــة فــي عمليــات الشــراء واســتدراج العــروض، حيــث تتــم عمليــة التوريدات 
فــي البلديــة مــن قبــل قســم العطــاءات والمشــتريات، وهــي التــي تعمــل علــى إدارة عمليــات الشــراء وإدارة 
المشــاريع وإتمــام كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بهــا، وتلتــزم البلديــة فــي أعمــال الشــراء بقانــون الشــراء العــام 

رقــم 8 لســنة 2014، ونظــام الشــراء العــام رقــم 5 لســنة 2014، وتعليمــات الحكــم المحلــي36.

وتلتــزم الوحــدة بإجــراءات طلــب الشــراء ودراســة مــدى الحاجــة للمــواد الــواردة حســب نمــاذج معــدة مســبقًا، 
حيــث تســتخدم نمــاذج مخصصــة للعطــاءات ترفــق معــه جــداول الكميــات والمخططــات إن وجــدت، وعنــد 

33 عبد المؤمن عفانة. مدير بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.

34 عفانة، المصدر السابق. 

35 زهران، مصدر سابق.

36 إسالم داود. رئيس قسم العطاءات والمشتريات. مقابلة بتاريخ 2019/3/10.
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اعتمــاده مــن القســم المعنــي يعــرض علــى وزارة الحكــم المحلــي ألخــذ الموافقــة، وبعدهــا يتــم اإلعــالن عنــه 
فــي الصحــف المحليــة أو بوابــة الشــراء العــام، ويتــم تشــكيل لجنــة خاصــة مــن أعضــاء المجلــس البلــدي ووحــدة 
العقــود والمشــتريات والدائــرة الماليــة والقســم المعنــي ووحــدة الرقابــة الداخليــة، كمــا تتــم دعــوة ممثــل 
عــن وزارة الحكــم المحلــي لفتــح العــروض الخاصــة بالمشــاريع فــي اليــوم والوقــت المحدديــن فــي اإلعــالن، 
وبحضــور الشــركات المشــاركة، وتفتــح العــروض بجلســة علنيــة ويتــم اإلفصــاح عــن األســعار وقيمــة الكفــاالت 
المطلوبــة، ويجــري تحريــر محضــر بالعــروض. وتحــال بعــد ذلــك للجنــة الفنيــة لدراســتها، التــي بدورهــا تعــد 

تقريــرًا يعــرض علــى المجلــس البلــدي التخــاذ القــرار باإلحالــة علــى الشــركة التــي نجحــت بالدراســة37.

وأشــار رئيــس المجلــس إلــى أن العطــاءات تســلم بظــرف مختــوم يوضــع فــي صنــدوق بمكتبــه، أمــا عــن ضوابط 
التصويــت واإلحالــة، فقــد أكــد أنــه ينظــر باالعتبــار إلــى توصيــات تقريــر اللجنــة الفنيــة قبــل أخــذ القــرار38.

ــة مشــتريات، أضــاف رئيــس المجلــس أن إجراءاتهــا تتــم بشــكل دقيــق مــن حيــث االســتالم  وعــن اســتالم أي
واإلرســال للمســتودعات واســتالم فواتيــر مــن قبــل المــورد وتســديدها، وصــواًل إلــى إعــداد تقريــر يقــدم 

لمديــر البلديــة ومــن ثــم لرئيــس المجلــس39.

ولكــن وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد القســم اإلجــراءات المطلوبــة، إال أنــه يفتقــد إلــى دليــل إجــراءات واضــح 
ومفصــل لعمليــة الشــراء والعطــاءات.

ضوابط النزاهة للعاملين في البلدية:
    

ــا أو اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد الخاصــة بالطاقــم التنفيــذي، فقــد  أمــا فيمــا يتعلــق بضوابــط تلقــي الهداي
أشــار مديــر البلديــة ورئيــس المجلــس وبعــض موظفــي وموظفــات البلديــة وبعــض أعضــاء المجلــس البلــدي 
إلــى وجــود مدونــة قواعــد األخالقيــات والســلوك المهنيــة خاصــة بأعضــاء المجلــس البلــدي والموظفيــن 
علــى حــد ســواء، تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل األعضــاء ومــن قبــل الموظفيــن.  ولكــن مــن غيــر المؤكــد 
مــدى فاعليتهــا، حيــث إنهــا لــم تكــن حاضــرة بوضــوح عنــد ســؤال الطواقــم عنهــا، وال توجــد نســخ منهــا لــدى 

العامليــن بعــد التوقيــع عليهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بتعليمــات اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، فقــد أشــار مديــر البلديــة إلــى عــدم وجــود تعليمــات 
مخصصــة مكتوبــة ومعممــة داخــل البلديــة بهــذا الخصــوص، علــى الرغــم مــن تضميــن تعليمــات عامــة عنــد 

ــًا40.   التعييــن بمســؤولية الموظــف تجــاه اكتشــافه إحــدى المخالفــات وآليــات اإلبــالغ عنهــا داخلّي

وفيمــا يتعلــق بحياديــة الموظفيــن، فقــد أكــد كل مــن رئيــس المجلــس ومديــر عــام البلديــة علــى تمتــع 
موظفــي البلديــة بالحياديــة، بينمــا أشــار عضــو المجلــس الســيد معــروف زهــران إلــى وجــود بعــض الموظفيــن 
غيــر المحايديــن فــي إدارات البلديــة، حيــث ُيحتســب البعــض منهــم علــى المجلــس الحالــي والبعــض اآلخــر علــى 

أشــخاص أو قــوى حزبيــة أخــرى4142*.

37 إسالم داود. مصدر سابق.

38 المصري، مصدر سابق.

39 المصري، مصدر سابق. 

40 عبد المؤمن عفانة، مصدر سابق.

 41 معروف زهران، مصدر سابق. جرى نقاش هذا الموضوع أيضًا في ورشة عمل مناقشة مسودة هذا التقرير بحضور رئيس المجلس ومدير البلدية ورؤساء إدارات 

   وأقسام البلدية المشاركين في الدراسة بتاريخ 2019/7/18.
 42 تشير استطالعات الرأي العام التي نفذتها مؤسسة أمان حول واقع الفساد ومكافحته في العام 2018 والعام 2019 إلى أن الهيئات المحلية هي ثاني 



النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة قلقيليــة

22

ثانيًا: مبادئ الشفافية

آليات عمل الهيئة 
    

أصــدرت وزارة الحكــم المحلــي دليــاًل يســمى »دليــل رئيــس وأعضــاء الهيئــات المحليــة«. يتنــاول هــذا الدليل كل 
مــا هــو مطلــوب عملــه مــن المجلــس البلــدي فــي األمــور القانونيــة والماليــة والحقــوق والواجبــات والعالقــة 
مــع المجتمــع المحلــي، إلــى جانــب نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة )رقــم 1 لســنة 2009( وتعديالتــه الصــادر 
ــوزراء، وهــو مطبــق فــي كافــة الهيئــات المحليــة، باإلضافــة إلــى قانــون الشــراء العــام لســنة  عــن مجلــس ال
2014 وتعديالتــه ونظامــه، ونظــام األبنيــة الخــاص بالبلديــة ونظــام األبنيــة والتنظيــم للهيئــات المحليــة )رقــم 
5 لســنة 2011(، الصــادر عــن وزارة الحكــم المحلــي. ومــن الناحيــة الماليــة تعتمــد البلديــة النظــام المالــي 
للهيئــات المحليــة لســنة 1999 الصــادر عــن وزارة الحكــم المحلــي. يشــار إلــى أن كافــة هــذه القوانين واألنظمة 

منشــورة وواضحــة.

وإلــى جانــب القوانيــن واألنظمــة الســارية فــي البلديــة، تعتمــد البلديــة فــي عملهــا علــى دليــل إجــراءات عمــل 
نموذجــي يقــوم علــى تقديــم توصيــف لكافــة أعمــال وخدمــات البلديــة مــن حيــث الوثائــق المطلــوب إرفاقهــا 

إلتمــام الخدمــة، ومــن حيــث خطــوات اإلجــراءات المطلوبــة.

فيمــا يتعلــق بتوثيــق أعمــال الهيئــة، يعتمــد المجلــس علــى دفتــر خــاص إلعــداد محاضــر الجلســات، ويقــوم 
ــًا مكلفــًا،  بكتابــة المحضــر أثنــاء الجلســة أحــد األعضــاء المكلفيــن بذلــك وليــس مديــر البلديــة أو موظفــًا إدارّي
ويقتصــر إعــداد المحضــر علــى تدويــن القــرارات فقــط دون مجريــات الجلســة، وهــذا يعتبــر مخالفــًا للمــادة )8( 
مــن قانــون الحكــم المحلــي التــي تلــزم المجلــس بتدويــن قــرارات المجلــس ووقائــع الجلســات فــي ســجل 

خــاص مثبــت األوراق ويوقــع عليــه الرئيــس واألعضــاء الحاضــرون.

وقــد أكــد مديــر البلديــة أثنــاء نقــاش مســودة التقريــر أنــه تــم األخــذ بتوصيــة الدراســة، حيــث صــوب المجلــس 
أوضاعــه فــي طريقــة إعــداد المحضــر كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 8 بتدويــن وقائــع الجلســات إلــى 

جانــب القــرارات43.

نشر الموازنة:
    

بالرجــوع إلــى الصفحــة الرســمية للبلديــة، يمكــن االطــالع علــى موازنــة البلدية للعــام 2019 44، وتقرير المدقق 
المالي »تقرير مدقق الحســابات المســتقل والبيانات المالية للســنة المنتهية 2018«45.

يجــدر التنويــه هنــا إلــى أن البلديــة تعتمــد فــي نشــر معلوماتهــا علــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة بهــا أكثــر مــن 
الصفحــة الرســمية، مــع العلــم أن صفحــات الفيســبوك ليــس مــن الســهل إجــراء عمليــات البحــث واســتخراج 

المعلومــات منهــا ألنــه ال يمكــن تصنيــف المعلومــات عليهــا46.

    المؤسسات الرسمية التي تبرز فيها أشكال ومظاهر الفساد، وقد حازت الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية في استطالع الرأي العام للعام 2019 على نسبة 
   %36.4 من المستطلعين الذين أيدوا هذا الرأي مقابل %38.6 في استطالع العام 2018.

43 ورشة نقاش مسودة هذا التقرير المنعقدة في بلدية قلقيلية بتاريخ 2019/7/18.

./http://qalqiliamun.ps/mwazneh019 44

./http://qalqiliamun.ps/taqrermali 45

./https://www.facebook.com/qalmuni :46 صفحة بلدية قلقيلية على الفيسبوك
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نشر إجراءات الشكاوى واالعتراض على قرارات المجلس:
    

تعلــن البلديــة علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك أو فــي المســاجد عــن طــرق توجــه المواطنيــن بالشــكاوى 
ــة علــى الفيســبوك التــي يديرهــا قســم العالقــات العامــة أو  ــة، وذلــك عــن طريــق صفحــة البلدي إلــى البلدي
هواتــف قســم مخصــص فــي البلديــة يســمى »المشــروع« ومكالمتــه مدفوعــة مــن قبــل المواطــن أو مركــز 
خدمــات الجمهــور أو صنــدوق الشــكاوى فــي مركــز خدمــات الجمهــور الــذي يديــره قســم خدمــات الجمهــور. 
كمــا نشــرت البلديــة علــى صفحتهــا الرســمية فيديــو توضيحّيــًا آلليــة اإلبــالغ عــن شــكوى للبلديــة47، ولكــن فــي 
ذات الوقــت ال توجــد آليــة أو نمــوذج شــكوى معتمــد ومنشــور مــن قبــل البلديــة للمواطــن يظهــر مســار ســير 
الشــكوى48. وكذلــك فيمــا يتعلــق بإجــراءات االعتــراض أو االستفســارات أو عرائــض مطالــب، لــم تعــِط البلديــة 

مســاحة كافيــة لهــا لتوعيــة المواطنيــن بإجــراءات االعتــراض عليهــا بطريقــة مكتوبــة ومنشــورة.

آليات جمع الضرائب والرسوم
    

تســتخدم بلديــة قلقيليــة الكهربــاء مباشــرة مــن شــركة الكهربــاء القطريــة اإلســرائيلية، وهــي تلتــزم بالتســعيرة 
الموحــدة التــي تضعهــا الشــركة والمعلنــة مــن قبــل البلديــة أيضــًا. وفيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــة الميــاه، 
فتعتبــر الميــاه فــي قلقيليــة مــن أهــم الميــزات التنافســية مــن حيــث وفــرة كمياتهــا وأســعارها، وهــي ميــاه 
صالحــة لالســتخدام فــي جميــع المجــاالت، مــن البيتــي إلــى الزراعــي وصــواًل للصناعــي، وتوجــد فــي قلقيليــة 
42 بئــرًا مرخصــة مــن فتــرة العهــد األردنــي، منهــا بئــران لــم تســتوفيا معاملــة الترخيــص، و5 عزلــت خلــف جــدار 

الفصــل، و6 تملكهــا وتديرهــا البلديــة، وتقــوم البلديــة بتحــدد تســعيرتها وتعلنهــا للمواطنيــن49. 

وأشــارت الســيدة صفــاء عفانــة نائــب مديــر خدمــة الجمهــور إلــى أن البلديــة تقــوم بجمــع الرســوم المفروضــة 
علــى الخدمــات مثــل الصــرف الصحــي والنفايــات، باإلضافــة إلــى الرســوم مثــل التراخيــص ورســوم الالفتــات 
وغيرهــا، وأضافــت أن البلديــة تلتــزم بتعرفــة الرســوم المفروضــة مــن الحكومــة، بينمــا يتحكــم المجلــس بتعرفة 
بعــض الضرائــب األخــرى التــي يســتوجب تعديلهــا قــرار مــن المجلــس مثــل الصــرف الصحــي والنفايــات، ويكــون 

هــذا القــرار مبنّيــًا علــى دراســات خاصــة50. 

وأكدت الســيدة شــادية شــواهنة مســؤولة الضرائب في البلدية أن آليات جمع الرســوم في البلدية واضحة، 
حيــث هنــاك رســوم متعــارف عليهــا فــي المدينــة لــدى المواطنيــن بأنهــا تجبــى فــي بدايــة الســنة وتعلــن 
عنهــا البلديــة فــي الشــوارع ووســائل اإلعــالم المتاحــة، وتحــث المواطنيــن علــى ســدادها بتقديــم خصومــات 
تشــجيعية للملتزميــن فــي األشــهر األولــى مــن الســنة، وأكــدت أن هــذه اآلليــة ســجلت إقبــااًل كبيــرًا مــن قبــل 
المواطنيــن علــى التســديد، أمــا فيمــا يتعلــق بالمصانــع الكبــرى والمؤسســات الحكوميــة فقــد أوضحــت أنها ال 
تلتــزم بالســداد وتعتمــد علــى التخليــص عــن طريــق المقاصــة، وباإلجمــال تقــوم الحكومــة بتحويــل مســتحقات 

البلديــة بشــكل متقطــع، األمــر الــذي يؤثــر علــى انتظــام إيــرادات البلديــة51.

وأضافــت مســؤولة الضرائــب أن نظــام جمــع الرســوم فــي البلديــة يقــوم علــى آليــات محــددة وواضحــة مبنيــة 

http://qalqiliamun.ps 47 انظر مقطع الفيديو على صفحة البلدية الرسمية

48 معاذ يزيد. مسؤول العالقات العامة في بلدية قلقيلية. ولمى عفانة، مسؤولة اإلعالم في بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/11.

 49 مشروع إعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة قلقيلية، إستراتيجية تنمية االقتصاد المحلي، تموز 2018، ونقاشات ورشة عمل نقاش مسودة هذه الدراسة 

   المنعقدة في بلدية قلقيلية بتاريخ 2019/7/18.

50 صفاء عفانة. نائب مدير مركز خدمات الجمهور في بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.

51 شادية شواهنة. مسؤولة الضرائب في بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.
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علــى قيــود الدفــع والخصــم المحوســب والرقابــة الداخليــة المشــددة، وأشــارت إلــى أن البرنامــج اإللكترونــي 
الــذي تســتخدمه البلديــة، وهــو برنامــج تــم تصميمــه للبلديــة بشــكل خــاص ليقــوم علــى تحقيــق الرقابــة علــى 
األمــوال وإدارتهــا منعــًا لوقــوع أي تالعــب أو اختالســات، مضيفــة أن كافــة الضرائــب والرســوم تدفــع مباشــرة 
فــي البلديــة باســتثناء الميــاه التــي مــن الممكــن للجابــي الــذي يــوزع الفواتيــر القيــام باســتالم قيمــة الفاتــورة، 

ولكنــه ملــزم بتقديــم إيصــاالت تراجــع وتقيــد فــي البلديــة نهايــة كل يــوم52.

أمــا فيمــا يتعلــق برســوم الحــرف والصناعــات، فقيمــة الرســوم محــددة ومعلنــة حســب قــرار مجلــس الــوزراء 
الخــاص بالحــرف والصناعــات الــذي وحــد رســوم الترخيــص لكافــة الحــرف والصناعــات بـــ25 دينــارًا، حيــث أشــار 
مســؤول الحــرف والصناعــات إلــى أن هــذا القــرار أثــر علــى إيــرادات البلديــة التــي قلــت بنســبة %30 عمــا كانــت 
ســابقًا، وأكــد أن اإليــرادات المتوقعــة مــن جبايــة الحــرف والصناعــات 100 ألــف دينــار ســنوّيًا يتــم تحقيــق 60% 

منهــا، وتعمــل البلديــة جاهــدة علــى رفــع هــذه النســبة53.  

وفــي هــذا الســياق، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه وبســبب اســتمرار اإلشــكاليات المتعلقــة بجمــع الضرائــب 
والمقاصــة مــا بيــن الحكومــة والبلديــات، أعلــن رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية »أن الحكومــة ســتقوم بإرجــاع 
ضريبــة األمــالك خــالل الفتــرة المقبلــة لتجبيهــا البلديــات بــداًل مــن وزارة الماليــة، كما أعلن أنه تم تشــكيل لجنة 
مــن وزارة الماليــة والحكــم المحلــي وســلطة الطاقــة وكل األطــراف المعنيــة لعمــل مقاصــة بيــن البلديــات 

ووزارة الماليــة، لمعرفــة المســتحقات المتبادلــة مــن كل جانــب وصــواًل لتصفيــر الفاتــورة«54.

شفافية العطاءات والمشتريات
    

تقــوم البلديــة بااللتــزام باإلعــالن عــن العطــاءات فــي الصحــف الرســمية وعلــى لوحة إعالنات البلدية ووســائل 
التواصل االجتماعي.

شفافية اإلدارة:
    

تعتمــد بلديــة قلقيليــة فــي نشــر وثائقهــا علــى صفحــة التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا علــى الفيســبوك، 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه اآلليــة تعتبــر فعالــة فــي التواصــل مــع المجتمــع المحلــي، إال أنهــا ال تشــكل بنــك 
معلومــات يمكــن الرجــوع إليــه لالطــالع علــى البيانــات والمعلومــات حيــن اســتهدافها مــن المواطنيــن أو 
الباحثيــن علــى حــد ســواء، ففــي الوقــت الــذي يمكــن االطــالع عليــه علــى تحديــث المعلومــات علــى صفحــة 
الفيســبوك، إال أنهــا ال تقــدم بطريقــة مصنفــة علــى عكــس الصفحــة الرســمية، فــال يمكــن االطــالع علــى 
قــرارات البلديــة الصــادرة منــذ بدايــة الســنة بطريقــة سلســة علــى الرغــم من أنها تنشــر على موقع الفيســبوك، 
الــذي تلتــزم البلديــة عليــه بنشــر عطاءاتهــا واســتدراج العــروض وبإعالنــات فــي الصحــف المحليــة أيضــًا، ويجــد 
ــي  ــم وقــرارات المجلــس المحل ــاء والتنظي ــة البن ــى الفيســبوك أيضــًا قــرارات لجن ــة عل ــع لصفحــة البلدي المتاب
فــي كل جلســة تقريبــًا، وإعالنــات التوظيــف. كمــا تنشــر البلديــة النشــاطات والمشــاريع التــي تنفذهــا البلديــة 

والمراحــل التــي وصلــت لهــا إضافــة إلــى نشــاطات وأخبــار البلديــة اليوميــة ســواء المحليــة أو الدوليــة55.

52 شواهنة، المصدر السابق.

53 أكرم قراقع. مسؤول قسم الحرف والصناعات في بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.

http:// 54  في كلمة رئيس الوزراء في حفل إطالق الخطة اإلستراتيجية 2019-2022 لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء

.www.palgov.ps/article/
./https://www.facebook.com/qalmuni :55 صفحة بلدية قلقيلية على الفيسبوك
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وبالرجــوع إلــى الصفحــة الرســمية وصفحــة الفيســبوك تنشــر البلديــة الخطــة اإلســتراتيجية والموازنــة الســنوية 
وتقاريــر المدقــق المالــي الخارجــي ودليــل خدمــات الجمهــور، ولكــن لــم يتــم العثــور علــى التقريــر اإلداري56.

نشر المعلومات المالية
    

أمــا فيمــا يتعلــق بنشــر المعلومــات الماليــة الخاصــة باألعضــاء التــي يقصــد بهــا اإلفصــاح عــن الممتلــكات 
الخاصــة بهــم، فــال توجــد نصــوص قانونيــة تجيــز للمواطنيــن الحصــول علــى معلومــات ماليــة خاصــة باألعضــاء، 

ولكــن ال توجــد أيضــًا نصــوص تمنــع ذلــك. 

كمــا ال توجــد مبــادرات ذاتيــة مــن قبــل األعضــاء للتصريــح عــن ذممهــم الماليــة للجمهــور، علمــًا أن اإلفصاح عن 
الممتلــكات الخاصــة بأعضــاء مجالــس الهيئــات المحليــة يعــد مــن الممارســات الفضلــى فــي إطــار الشــفافية، 

وهــو إجــراء وقائــي لمنــع الوقــوع فــي تضــارب المصالــح مــن قبــل األعضــاء.

./http://qalqiliamun.ps 56 انظر الصفحة الرسمية لبلدية قلقيلية
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ثالثًا: نظم المساءلة
اإلشراف على الخدمات 

    

أشــار مديــر بلديــة قلقيليــة إلــى أن هيكليــة البلديــة أقــرت منــذ قرابــة الســنتين، وهــي مقســمة إلــى عــدة دوائــر 
وأقســام يتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل مديــر البلديــة، والدوائــر هــي: دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي والزراعــة، 
ــرة الهندســة والمشــاريع،  ــة، ودائ ــرة الشــؤون المالي ــة، ودائ ــرة الشــؤون اإلداري ــة، ودائ ــرة الصحــة والبيئ ودائ
ودائــرة الحركــة والميكانيــك والحــرف، ودائــرة الكهربــاء، ودائــرة العالقــات العامــة واإلعــالم، ودائــرة التخطيــط 
والتطويــر، ووحــدة الرقابــة الداخليــة، ويظهــر اتصالهــا فــي الهيكليــة بلجــان المجلــس، وفــي ذات الســياق أكــد 

مديــر البلديــة توفــر وصــف وظيفــي لكافــة وظائــف البلديــة تحــول دون تداخــل المهــام57.  

وأشــار رئيــس المجلــس البلــدي إلــى أن االتصــال بيــن موظفــي البلديــة ورئيــس المجلــس هــو اتصــال عمــودي 
يتبــع التسلســل الهرمــي فــي الهيكليــة، حيــث يجــري التواصــل مــع األقســام واإلدارات ومراقبــة أعمالهــا عبــر 
مديــر البلديــة، الــذي بــدوره يقــوم بتقديــم تقريــر يومــي عــن أعمــال أقســام البلديــة التــي يتســلمها مــن مــدراء 

الدوائــر فــي البلديــة58.

مــن جهــة أخــرى، وكإحــدى اآلليــات، يمــارس رئيــس المجلــس مــن خاللهــا إشــرافه علــى موظفــي البلديــة 
وأعمالهــا وخدماتهــا، عبــر تشــكيل إحــدى عشــرة لجنــة متخصصــة مــن أعضــاء المجلــس التــي تقــدم تقاريرهــا 
لــه “فــي بعــض األحيــان”، إلــى جانــب وحــدة الرقابــة الداخليــة التــي تقــدم تقريرهــا اإلداري بشــكل دوري لرئيــس 

المجلــس ومديــر البلديــة عــن تدقيقهــا اليومــي علــى أقســام وأعمــال البلديــة59.

يشــار هنــا إلــى أن البلديــة تقــوم بتقديــم خدماتهــا المنوطــة بهــا بنفســها، ولــم تعهــد ببعضهــا إلــى القطــاع 
الخــاص، لذلــك فــال يوجــد لديهــا متعهــدو تقديــم خدمــات أو شــركات قطــاع خــاص، لذلــك تبقــى رقابتهــا 
أو  الطــرق  تنفيــذ أعمــال  المقاوليــن فــي  البلديــة علــى  داخليــة علــى نفســها باســتثناء رقابــة مهندســي 
ــرة المختصــة، إلــى جانــب وجــود  ــر يوميــة إلــى الدائ التعهــدات، التــي يلتــزم المهندســون فيهــا بتقديــم تقاري
مراقــب علــى أداء اإلشــراف الميدانــي مــن وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة أيضــًا60، باإلضافــة إلــى متابعــة 

شــروط العقــود بتقديــم التقاريــر وخطــط العمــل والمخططــات مــن قبــل األقســام المختصــة.

الحرف والصناعات
    

تلتــزم البلديــة فــي إدارة الحــرف والصناعــات فــي المدينــة بالقانــون رقــم 16 لســنة 1953، باإلضافــة إلــى قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 1 لســنة 2018 المعــدل لجــداول الحــرف المصنفــة بذيــل قانــون الحــرف والصناعــات رقــم 
16 لســنة 1953 وتعديالتــه. وفــي هــذا الســياق، أشــار مســؤول الحــرف والصناعــات إلــى أن البلديــات ومــن 

ضمنهــا بلديــة قلقيليــة لديهــا تحفظــات علــى هــذا النظــام الــذي تمــت صياغتــه بمعــزل عــن البلديــات61.

أمــا عــن تطبيــق نظــام الحــرف والصناعــات علــى أرض الواقــع، فقــد أشــار رئيــس المجلــس إلــى أن البلديــة تقوم 

57 عبد المؤمن عفانة، مصدر سابق. والرسم التوضيحي لهيكلية البلدية.

58 المصري، مصدر سابق.

59 نفس المصدر.

60 المصري، مصدر سابق وجعيدة، مصدر سابق. وإيمان عامر. مديرة التدقيق الداخلي في البلدية، مقابلة بتاريخ 2019/3/10.

61 قراقع، مصدر سابق. 
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ــة  ــًا بهــا داخــل البلدي ــرًا خاّص ــة مختب ــدوري علــى قطــاع الحــرف والصناعــات، وقــد أنشــأت البلدي بالتفتيــش ال
لفحــص جــودة العينــات الغذائيــة، علــى وجــه الخصــوص المأخــوذة مــن المحــالت أثنــاء التفتيــش والرقابــة، 
وأشــار إلــى وجــود بعــض الحــاالت غيــر المرخصــة حتــى تاريخــه، وقــد قامــت البلديــة بتوجيــه إخطــارات لهــا 
للبــدء بالترخيــص، وأضــاف أن البلديــة تواجــه إشــكالية تداخــل الصالحيــات بيــن مهامهــا ومهــام المحافظيــن 
والــوزارات ذات االختصــاص، وأنهــا تحــاول جاهــدة تجــاوز هــذا اإلشــكالية عبــر تشــكل لجــان مشــتركة مــع باقــي 

الــوزارات.

مــن جهتــه، أكــد مســؤول الحــرف والصناعــات فــي بلديــة قلقيليــة أن قســم الحــرف والصناعــات فــي البلديــة 
يتخصــص فــي الجبايــة فقــط، أمــا التفتيــش علــى الحــرف فهــو مــن مهمــة قســم الصحــة62.

تقديم التقارير الدورية للمجلس البلدي
    

تقــدم األقســام تقاريرهــا بشــكل دوري إلــى مديــر البلديــة الــذي بــدوره يقــوم برفعهــا لرئيــس المجلــس الــذي 
يتابعهــا بشــكل فــردي إذا لــم تكــن بحاجــة لقــرار مجلــس.

واجــه مجلــس بلــدي قلقيليــة بعــض الخالفــات بيــن كتلــة األقليــة ورئيــس المجلــس فــي بدايــات توليــه 
مهامــه عبــرت عنهــا كتلــة األقليــة بتوجيــه رســائل لرئيــس المجلــس، فحواهــا اعتــراض الكتلــة علــى إقــدام 
الرئيــس علــى تشــكيل المجلــس االستشــاري دون إجــراء مشــاورات مــع المجلــس63، وقــد جــاء ذلــك برســالة 
موجهــة إلــى رئيــس المجلــس بتاريــخ 24/2/2018، وفــي رســالة مشــابهة تــم توجيههــا لرئيــس المجلــس 
بتاريــخ 12/3/2018 فحواهــا “أن الكتلــة ســمعت بقيــام رئيــس المجلــس برفــع هيكليــة البلديــة للــوزارة دون 
عرضهــا علــى األعضــاء أيضــًا”64. وفــي هــذا الســياق أكــد رئيــس المجلــس أيضــًا علــى واقعــة توجــه األعضــاء 
“قائمــة قلقيليــة المســتقلة” بشــكوى لديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ضــده. وأضــاف أن الديــوان تحقــق 
مــن الشــكوى وقــدم تقريــره النهائــي لرئيــس المجلــس مرفقــًا بالتوصيــات بعــد تلقيــه رد البلديــة حــول ذلــك65، 
وقــد أكــد رئيــس المجلــس أنــه تــال تقريــر الديــوان علــى أعضــاء المجلــس كمــا أفــاد فــي ورشــة عمــل نقــاش 

ــر66. مســودة هــذا التقري

إن الرســائل والشــكاوى المشــار إليهــا أعــاله تعكــس عــدم انتظــام رئيــس المجلــس آنــذاك بآليــة تقديــم تقاريــر 
عــن أعمالــه للمجلــس، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه الظاهــرة أخــذت بالتراجــع كمــا أكــد الحضــور فــي ورشــة عمــل 

نقــاش مســودة التقريــر. 

وفــي هــذا الســياق أيضــًا، أكــد األعضــاء الذيــن جــرت مقابلتهــم أثنــاء إجــراء الدراســة علــى عــدم انتظــام رئيــس 
المجلــس بتقديــم تقاريــر دوريــة، وإنمــا يتوقــف تقديــم التقاريــر علــى متطلبــات العمــل، وهــذا مــا أكــده رئيــس 

المجلــس أيضــًا67.

وبمراجعــة نمــوذج مــن جــداول أعمــال المجلــس وهــو المقتــرح لجلســة 327، لــم يظهــر بيــن البنــود مــا يشــير 
إلــى تخصيــص بنــد لرئيــس المجلــس لتقديــم أي تقريــر أو مــا يســمى ببنــد المطالعــات كمــا هــو متعــارف عليــه 

فــي المجالــس البلديــة، والــذي يتيــح للرئيــس تقديــم تقريــر شــفهي عــن أعمــال البلديــة.

62 قراقع، المصدر السابق.

63 معروف زهران، مكالمة هاتفية بتاريخ 2019/7/27.

64 تم تزويد الباحثة بنسخ من هذه الرسائل من قبل السيد معروف زهران عضو مجلس بلدية قلقيلية.

65 المصري، مصدر سابق.

66 عقدت الورشة في بلدية قلقيلية بتاريخ 2019/7/18.

67 المصري، زهران، جبر، نزال، عوينات، مصادر سابقة.
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مــن جهتــه، أكــد رئيــس المجلــس حرصــه علــى تلقــي تقاريــر يوميــة مــن اإلدارات المســؤولة عــن الخدمــات 
بشــكل خــاص، إلــى جانــب تقاريــر وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي68. 

إن المعطيــات الــواردة أعــاه تشــير إلــى عــدم تكليــف أو قيــام جهــة إداريــة فــي البلديــة بإعــداد تقريــر 
ــة )مــن إنجــازات وإشــكاليات ومعيقــات وتوصيــات(  دوري شــامل ومكتــوب يتضمــن كافــة أعمــال البلدي
خــال أســبوع أو شــهر ليعــرض علــى المجلــس بطريقــة توثــق أعمــال البلديــة، األمــر الــذي يضعــف مســاءلة 
ــى أعمــال  ــه، ويضعــف حــق األعضــاء فــي االطــاع المنتظــم عل ــل المجلــس ذات رئيــس المجلــس مــن قب

البلديــة.

التدقيق الداخلي في البلدية
    

تــم اســتحداث وحــدة التدقيــق الداخلــي فــي البلديــة العــام 2014، الوحــدة حســب الرســم الهيكلــي للبلديــة 
تظهــر تحــت المجلــس البلــدي مباشــرة، إال أن مديــرة الوحــدة أكــدت أن مرجعيــة الوحــدة اإلداريــة هــي مديــر 

المجلــس، الــذي يتولــى بــدوره نقــل تقاريــر الوحــدة إلــى رئيــس المجلــس فقــط69.

كمــا أوضحــت أن التقاريــر اليوميــة للوحــدة تناقــش عنــد رئيــس المجلــس فقــط وال يتــم نقلهــا للمجلــس إال 
إذا كان هنــاك تقريــر أو قــرار فــي قضيــة مركزيــة، وأشــارت إلــى أن المجلــس بشــكل عــام يتجــاوب مــع تقاريــر 

وتوصيــات الوحــدة ويتعــاون معهــا70.

وقــد أشــار مديــر عــام البلديــة فــي ورشــة نقــاش مســودة هــذا التقريــر إلــى أن المجلــس أخذ بتوصيات مســودة 
التقريــر وقــام بتصويــب أوضــاع وحــدة الرقابــة الداخليــة ومواءمــة عملهــا كمــا هــو فــي هيكليــة البلديــة، ليصبح 

المجلــس مرجعيتهــا، وتــم تأكيــد ذلــك مــن قبــل رئيــس المجلــس أيضًا71.

وأكــدت مديــرة الوحــدة أن موظفــي الوحــدة يتوزعــون علــى إدارات البلديــة حيــث يقومــون بالتدقيــق والرقابــة 
اليوميــة علــى أعمــال األقســام، خاصــة العطــاءات والمشــتريات والمخــازن، كمــا يقــوم موظفــو الوحــدة 
الخارجييــن، وأعمــال األشــغال بشــكل عــام،  بالرقابــة علــى أعمــال المهندســين المشــرفين  المتخصصــون 
ويقومــون بتقديــم تقاريرهــم اليوميــة التــي ســجلت تصويــب بعــض األعمــال فــي بعــض الحــاالت، إلــى جانــب 
الرقابــة علــى دوام الموظفيــن وعلــى المرافــق الخارجيــة، خاصــة الصناديــق التــي يجــرى لهــا جــرد مفاجــئ، وقــد 
أشــارت مديــرة الوحــدة إلــى أنــه تــم ضبــط إحــدى حــاالت التالعــب بالمــال وتمــت محاســبة الفاعــل بالفصــل72.

أمــا علــى مســتوى المؤسســات الرقابيــة الرســمية »ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ووزارة الحكــم المحلي«، 
فقــد أكــد كل مــن مديــر عــام وحــدة الهيئــات المحليــة فــي ديــوان الرقابــة ومديــر عــام الحكــم المحلــي فــي 
قلقيليــة أنــه ال يتــم التدقيــق علــى أعمــال الوحــدة بالمعنــى الحرفــي للتأكــد مــن فعاليتهــا، حيــث إنــه تــم 

إنشــاؤها ومثيالتهــا فــي الهيئــات المحليــة لتحقيــق الرقابــة الداخليــة فــي البلديــات73.

 

68 المصري، مصدر سابق.

69 إيمان عامر، مصدر سابق.

70 عامر، المصدر السابق.

71 المصري وعفانة، مصدر سابق في ورشة نقاش مسودة هذا التقرير المنعقدة في بلدية قلقيلية بتاريخ 2019/7/18.

72 عامر، نفس المصدر.

 73 عمر ياسين. مدير عام الرقابة على وحدات الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية واإلدارية. مقابلة بتاريخ 2019/3/12 وحاتم مسلم.  مدير عام مديرية الحكم 
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نظام الشكاوى والعرائض واالعتراض 
    

ال يوجــد فــي بلديــة قلقيليــة قســم خــاص بالشــكاوى، حيــث يمكــن اســتقبال الشــكاوى عبــر أكثــر مــن جهــة 
)العالقــات العامــة واإلعــالم »عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي« ومركــز خدمــات الجمهــور، وهواتــف البلديــة 
»المشــروع«، وصنــدوق الشــكاوى(، وتســتقبل الشــكاوى بشــكل مباشــر مــن المواطنيــن دون وجــود نمــوذج 
خــاص بالشــكوى يظهــر مقدمهــا وعنوانــه وآليــات التواصــل معــه أو القســم المختــص أو جهــة الــرد، باســتثناء 

مركــز خدمــات الجمهــور الــذي يدخــل المعلومــات بشــكل إلكترونــي ويتــم تتبعهــا مــع األقســام المختصــة74.

وقــد أشــار عضــو المجلــس البلــدي معــروف زهــران إلــى أن المجلــس البلــدي اعتمــد دليــاًل للشــكاوى خاصــًا 
بالبلديــة فــي تشــرين األول مــن العــام 2018.

وأشــار مســؤولو األقســام المســؤولة عــن الشــكاوى فــي البلديــة إلــى أن اســتقبال الشــكاوى علــى صفحــة 
الفيســبوك مفتــوح خــالل الـــ24 ســاعة، حيــث يتــم التفاعــل خــالل ســاعات النهــار مــع المشــتكين خــالل نصــف 
ســاعة كحــد أقصــى، ويتــم بعدهــا تحويــل الشــكوى مباشــرة إلــى األقســام المعنيــة ومتابعتهــا والــرد علــى 
المشــتكي حــال تلقــي الــرد. ولكــن هــذه اآلليــة ال توفــر أي تقاريــر أو إحصائيــات يوميــة أو أســبوعية عــن عــدد 

الشــكاوى وأنواعهــا التــي يتلقاهــا القســم75.

أمــا قســم خدمــات الجمهــور، فيعمــل علــى اســتقبال الشــكاوى ومتابعتهــا بشــكل إلكترونــي، كمــا يعمــل 
علــى تفريــغ صنــدوق الشــكاوى الموجــود فــي مدخــل القســم. وقــد أكــد مســؤول قســم خدمــات الجمهــور 
ليــس كبيــرًا، والتركيــز األكبــر هــو علــى صفحــة  الشــكاوى  لتقديــم  القســم والصنــدوق  أن اإلقبــال علــى 
فــي  يشــارك  أنــه  الجمهــور  أضــاف مســؤول خدمــات  الشــكاوى،  بإجــراءات  يتعلــق  الفيســبوك76. وفيمــا 
اجتماعــات لــوزارة الحكــم المحلــي، يجــري فيهــا إعــداد دليــل إلكترونــي موحــد لكافــة الهيئــات المحليــة، يجــري 
فيــه تتبــع الشــكوى فــي كافــة مراحلهــا إلــى أن يتــم حلهــا داخــل الهيئــات المحليــة أو خارجهــا مــع المؤسســات 

ذات العالقــة77.

وبســبب غيــاب العمــل بنظــام للشــكاوى، فــال توجــد آليــة واضحــة لمتابعــة الشــكاوى مــن قبــل المجلــس 
البلــدي.

وفيمــا يتعلــق بآليــات تقديــم العرائــض أو االعتــراض علــى قــرارات وإجــراءات المجلــس البلــدي، فهــي أيضًا يصار 
بهــا دون إجــراءات ملزمــة ومكتوبــة كمــا لــم يعمــل المجلــس البلــدي علــى إعــداد أيــة وثيقــة توضيحيــة توضــح 
للمواطنيــن آليــات االعتــراض، ولكــن أشــار مديــر البلديــة إلــى أن المجلــس عنــد قيامــه بالــرد علــى المواطنيــن 
المعترضيــن علــى قــرار مــن قــرارات المجلــس يشــير فــي نهايــة الــرد إلــى أنــه بإمــكان المواطــن التوجــه للقضــاء 

فــي حــال عــدم اقتناعــه بــرد المجلــس.

مــن جهتــه، أشــار مديــر عــام الرقابــة علــى وحــدات الحكــم المحلــي فــي ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة إلــى 
أن الديــوان تلقــى ثــالث شــكاوى علــى بلديــة قلقيليــة تمــت متابعتهــا والتحقــق منهــا، وإعــداد تقريــر خــاص 

حولهــا78. 

74 وسيم صويلح، رئيس قسم نظم المعلومات في بلدية قلقيلية. مقابلة بتاريخ 2013/3/11.

75 زيد ولمى عفانة، مصدر سابق.

76 يوسف نوفل، مسؤول خدمات الجمهور في بلدية قلقيلية، مقابلة بتاريخ 2019/3/11.

77 نوفل، المصدر السابق.

78 ياسين، مصدر سابق.
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إحــدى الشــكاوى تــم رفعهــا مــن أعضــاء قائمــة قلقيليــة المســتقلة بتاريــخ 2018/2/3 بخصــوص مســائل 
تنظيميــة تتعلــق بــإدارة المجلــس البلــدي، مطالبيــن فيهــا بوقــف التعســف باســتخدام الصالحيــات مــن قبــل 
رئيــس المجلــس كمــا ورد فــي الشــكوى، الــذي ادعــت أنــه قــام بتأجيــل مواعيــد أكثــر مــن جلســة بهــدف 
تمريــر قــرارات مخالفــة للقانــون والنظــام، خاصــة فــي تعيينــات بطــرق غيــر قانونيــة، وأيضــًا لتمريــر قــرار خصــم 

مســتحقات للبلديــة ألحــد التجــار79.

وبخصــوص هــذه الشــكاوى، أفــاد مديــر عــام وحــدات الحكــم المحلــي فــي ديــوان الرقابــة الماليــة أن فريقــًا مــن 
الديــوان توجــه إلــى المجلــس البلــدي، وقــام بالتحقــق ممــا ورد فــي الشــكوى وأعــد تقريــرًا خاصــًا بذلــك80 تــم 
تســليمه لرئيــس المجلــس آنــذاك81. فــي حيــن أكــد رئيــس كتلــة قلقيليــة المســتقلة أن الكتلــة لــم تتلــَق أي رد 
مكتــوب مــن ديــوان الرقابــة أو مــن المجلــس82، مــا حــال دون قيامهــا بالتوجــه إلــى ديــوان الرقابــة مــرة أخــرى83.

وفــي هــذا الســياق، أشــار مديــر عــام وحــدات الحكــم المحلــي أن ديــوان الرقابــة أصــدر قــرارًا بعــد صــدور القــرار 
بقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، يلــزم رؤســاء المجلــس المحليــة بإطــالع أعضــاء المجلــس علــى تقاريــر 

الديــوان الخاصــة بمجالســهم84. 

مــن جهــة أخــرى، أكــد مديــر عــام الحكــم المحلــي فــي محافظــة قلقيليــة أن المديريــة تتلقــى العديــد مــن 
الشــكاوى علــى البلديــة، خاصــة فــي مواضيــع التراخيــص التــي ال يوجــد فيهــا التــزام كبيــر بســبب ضيــق 
المســاحة فــي المدينــة نتيجــة الحصــار بجــدار الفصــل العنصــري، وأشــار إلــى أن المديريــة تقــوم بمراســلة البلدية 
بالشــكاوى، حيــث تتعــاون البلديــة بحــل الشــكاوى بشــكل كبيــر، وأيضــًا أشــار إلــى أن الشــكاوى التــي ترفــع علــى 
خدمــات البلديــة داخــل البلديــة نفســها فإنــه يتــم التعاطــي معهــا وحلهــا والــرد علــى المشــتكي بالقــرار الــذي 

يخــص شــكواه85.

79 تم الحصول على نسخة من الشكوى من رئيس كتلة قلقيلية المستقلة.

 80 أكد تقرير ديوان الرقابة المالية النهائي أن الجلسة المشار إليها في الشكوى أن المجلس البلدي اعتمد جدول أعمال الجلسة السابقة بتاريخ 2018/1/22، بسبب 

    تأجيل عقدها في موعدها، كما لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الجلسة المقررة في 2018/1/24، وبالتالي تم تأجيلها لتاريخ 2018/1/26 ولم يتم تبليغ 
    األعضاء بجدول أعمال الجلسة بسبب اعتماد جدول أعمال جلسة 2018/1/22 التي تم تأجيلها، وقد أوصى تقرير الديوان بضرورة قيام رئيس المجلس بتبليغ 

    األعضاء بجدول أعمال الجلسة قبل يوم من انعقادها.  
81 ياسين، مصدر سابق.

 82 أشــار كل مــن رئيــس المجلــس وعضــو المجلــس معــروف زهــران فــي ورشــة العمــل التــي عقــدت لمناقشــة مســودة هــذا التقريــر فــي بلديــة قلقيليــة بتاريــخ 2019/7/18 

    إلى أن رئيس المجلس قام بقراءة رد ديوان الرقابة على المجلس في إحدى جلساته التي تلت تسلمه لرد الديوان.
     وفــي حيــن أوصــى الديــوان بضــرورة تبليــغ أعضــاء المجلــس بجــداول أعمــال الجلســات وتوثيــق الدعــوات بشــكل رســمي، إال أن البلديــة قدمــت ردهــا بهــذا الخصــوص علــى 
    أنــه جــرى تبليــغ األعضــاء بطريقــة تطبيــق الواتســاب باســتثناء عضويــن بطريقــة الرســائل، وأكــدت أن لديهــا توثيقــًا لهــذه التبليغــات، وبخصــوص شــكوى الخصــم للتجــار، 
    فقــد ردت البلديــة علــى توصيــات الديــوان بــأن القضيــة مــع التاجريــن مــن عامــي 2015 و2016، وأن اإلجــراءات كان معمــواًل بهــا أيضــًا فــي العــام 2017، وأن المجلــس 
    الحالــي منــذ تســلمه مهامــه فــي أواســط العــام 2017 بــدأ بتصويــب اإلجــراءات عــن باقــي العــام 2017، بمــا يتوافــق مــع توصيــات تقريــر الديــوان وأكــدت البلديــة فــي 
     ردهــا أن ضعــف اإلجــراءات التــي كانــت متبعــة هــو الــذي شــجعها علــى إبــرام تســوية مــع التاجريــن وإصــدار قــرار المجلــس بتخفيــض المطالبــات الماليــة بحقهــم، ... وفــي 
     ســياق التقريــر قدمــت البلديــة ردهــا علــى كافــة النقــاط التــي طرحــت مــن قبــل ديــوان الرقابــة بمــا فــي ذلــك حصولهــا علــى مصادقــة وزارة الحكــم المحلــي علــى قــرار 
     التخفيــض، الــذي صــدر فــي فتــرة مــا بعــد تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة. عــن التقريــر األولــي لديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة حــول نتائــج متابعــة شــكاوى علــى 

   بلدية قلقيلية آب 2018، وإفادة البلدية على هذا التقرير الصادر بتاريخ 2018/9/10.

83 زهران، مصدر سابق.

84 ياسين، مصدر سابق.

85 مسلم،  مصدر سابق.
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وتعتمــد بلديــة قلقيليــة مدققــًا خارجّيــًا، وهــو يصــدر تقريــره الســنوي للمجلــس البلــدي الــذي بــدوره يلتــزم بمــا 
ورد به86.

    

فيما يتعلق بالتدقيق الخارجي )ديوان الرقابة المالية واإلدارية ووزارة الحكم المحلي(87
    

أشــار مديــر عــام وحــدة الهيئــات المحليــة فــي ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة إلــى أن بلديــة قلقيليــة جــرى 
اســتهدافها بالتدقيــق الشــامل آخــر مــرة فــي العــام 2014، ولكــن تــم اســتهدافها بالتدقيــق حــول موضــوع 
»ضريبــة المعــارف« فــي العــام 2018، حيــث ستنشــر نتائــج التدقيــق ضمــن التقريــر الســنوي المقبــل 201988.

أمــا علــى مســتوى وزارة الحكــم المحلــي فقــد أفــاد مديــر عــام الحكــم المحلــي فــي قلقيليــة بأن الــوزارة قامت 
بزيــارة بلديــة قلقيليــة مرتيــن، حيــث تتنــاول بعــض أعمــال البلديــة بالتدقيــق ومــدى التزامهــا باإلجــراءات، وال 
تقــوم الــوزارة بعمــل تدقيــق شــامل ومعمــق، وأشــاد مســلم بــأداء البلديــة التــي قامــت بإعــادة تدويــر فــي 
البلديــة وتوزيــع الموظفيــن فــي أماكنهــم الصحيحــة، وأشــار إلــى أن األداء المالــي فــي البلديــة جيــد ومنضبــط 

بالقوانيــن بنســبة تفــوق الـــ90 % 89.

وأكــد مديــر عــام الحكــم المحلــي أن الــوزارة تقــوم بتوفيــر الدعــم الفنــي للبلديــة حــال طلبهــا ذلــك، خاصــة فــي 
مجــاالت الهندســة والتنظيــم والعطــاءات، أو توفيــر برامــج إلكترونيــة متخصصــة للبلديــة90.

المساءلة والمشاركة المجتمعية 
    

أشــارت الســيدة لبنــى نــزال عضــو المجلــس البلــدي »قلقيليــة للجميــع« إلــى أن المجلــس يقــوم بترتيــب 
لقــاءات مفتوحــة مــع المواطنيــن كل شــهرين تقريبــًا، يتــم فيهــا االســتماع إلــى المواطنيــن وإطالعهــم علــى 
مشــاريع البلديــة المنــوي القيــام بهــا، كمــا يجــري إطــالع النــاس علــى مشــاريع البلديــة عبــر صفحــات التواصــل 
االجتماعــي والتفاعــل مــع ردودهــم وتعليقاتهــم الخاصــة بالمشــروع المنــوي الشــروع بــه، ولكــن لــم يســبق 
أن عقــد المجلــس اجتماعــًا رســمّيًا مفتوحــًا لحضــور المواطنيــن91. مــن جهتــه أكــد رئيــس المجلــس أنــه يقــوم 
باســتقبال المواطنيــن بمكتبــه فــي ســاعات محــددة ومعروفــة للمواطنيــن، وأضــاف أن البلديــة منفتحــة علــى 

المشــاركة المجتمعيــة، وأشــار إلــى أنــه تــم تشــكيل لجــان أحيــاء ولكنهــا غيــر فاعلــة92.

86  المصري، وعفانة، مصدران سابقان. 

 87 يتناول هذا التقييم أعمال المؤسسات الرقابية الخارجية استنادًا إلى أن المؤشر يتناول نظام النزاهة المحلي بمعنى كافة األطراف ذات العالقة بالهيئة المحلية 

     قيد الدراسة، وعلى الرغم من أن البلدية ال تتحمل مسؤولية ضعف الجهات األخرى إال أنها تتأثر بهذا الضعف، لهذا يقتضي المؤشر التعاطي مع كافة األطراف 
   ذات العالقة إلى جانب البلدية.

88 ياسين، مصدر سابق.

89 مسلم، مصدر سابق.

90 مسلم، مصدر سابق.

91 نزال، مصدر سابق.

92 المصري، مصدر سابق.
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الخطة اإلستراتيجية والموازنة العامة للبلدية
ــة فــي مقدمــة  أمــا علــى صعيــد مشــاركة المواطنيــن فــي إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية، فقــد أكــدت البلدي
الخطــة أنهــا فــي رؤيتهــا وأهدافهــا وأولوياتهــا التنمويــة حرصــت علــى مالمســة تطلعات واحتياجــات المجتمع 
المحلــي، آخــذة بعيــن االعتبــار المــوارد المتاحــة، واإلمكانيــات والقــدرات المتوفــرة، والتحديــات المتوقعــة 
أو المحتملــة، كمــا أنهــا ارتكــزت علــى مجموعــة مــن المبــادئ وهــي: المشــاركة، والشــفافية والمســاءلة، 
والتكامليــة، وشــمولية التشــخيص والبعــد اإلســتراتيجي، والكفــاءة والفعاليــة، وأنهــا لضمــان النهج التشــاركي 
قامــت بإشــراك مختلــف مكونــات المجتمــع المحلــي بشــكل عــام، والفئات المهمشــة، خاصة المرأة والشــباب 
ــر تمثيلهــم فــي  ــة التخطيــط، وذلــك عب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص فــي مختلــف مراحــل عملي
اللجــان التنمويــة مــن جهــة، ودمــج احتياجاتهــم وأولوياتهــم فــي الخطــة التنمويــة المحليــة مــن جهــة أخــرى، 

وترجمتهــا إلــى برامــج ومشــاريع فــي المجــاالت التنمويــة المختلفــة93. 

أمــا علــى مســتوى الموازنــة العامــة للبلديــة للعــام 2019، فقــد عقــدت البلديــة لقــاًء مجتمعيــًا يضــم ممثلــي 
رئيــس  اســتعرض  حيــث   ،2018/12/22 بتاريــخ  أكاديمييــن ومختصيــن ومهتميــن  مــن  المحلــي  المجتمــع 
المجلــس فــي اللقــاء اإلطــار العــام للموازنــة العامــة وقــدم شــرحًا تفصيليــًا ألهــم بنــود اإلنفــاق المتوقعــة، 
واإليــرادات المقــدرة، باإلضافــة إلــى أهــم المشــاريع المنــوي تنفيذهــا94، وتجــدر اإلشــارة أيضــًا إلــى أن الموازنــة 

العامــة للبلديــة للعــام 2018 جــرت أيضــًا بمشــاركة مجتمعيــة كمــا يظهــر مــن خــالل الصفحــات اإلخباريــة95.

تشكيل مجلس استشاري للبلدية
بشــكل عــام تتميــز بلديــة قلقيليــة باهتمامهــا بجوانــب المشــاركة المجتمعيــة، حيــث قامــت بتشــكيل جســم 
مــن  بقــرار   2018/7/31 بتاريــخ  لوائحــه  وإقــرار  تشــكيله  تــم  المجلــس االستشــاري، وهــو جســم  يســمى 
المجلــس96، وتــم تنظيمــه بالئحــة وإجــراءات، وهــو كمــا ورد تعريفــه فــي النظــام الخــاص بــه أنــه: لجنــة مقترحة، 
تطوعيــة، تعمــل بالتــوازي مــع المجلــس البلــدي وتحــدد وظيفتهــا بلوائــح، وتبــدأ عملهــا بقــرار مــن المجلــس 
البلــدي، وتضــم فــي عضويتهــا ممثليــن عــن المجتمــع المحلــي بجميــع فئاتــه وشــرائحه مــن مواطنــي المدينــة 
ــدأ الشــراكة والمســؤولية  ــك تجســيدًا لمب ــة أو خارجهــا(، وذل ــى اختــالف أماكــن تواجدهــم )داخــل المدين عل
ــة والحفــاظ علــى مقدراتهــا فــي ســبيل  ــر المدين ــة للمجلــس البلــدي، ومــن أجــل االهتمــام بتطوي المجتمعي
تحقيــق األفضــل للمواطــن المســتفيد مــن خدمــات البلديــة والحفــاظ كذلــك علــى رفعــة شــأن المدينــة 
ــر مــن مئــة شــخصية متنوعــة االهتمامــات  ــة بدعــوة أكث ومكانتهــا المحليــة والدوليــة97، وقــد قامــت البلدي
واالختصاصــات والمســميات مــن المدينــة إلــى اجتمــاع تحضيــري بتاريــخ 2018/2/24، مــع توزيــع رؤيــة البلديــة 
حــول اإلجــراءات الناظمــة للمجلــس وطلــب مــن الحضــور التســجيل )بالتطــوع( لعضويــة المجلــس ووضــع 
مالحظاتهــم علــى اإلجــراءات الناظمــة لعمــل المجلــس ليكــون كنظــام داخلــي للمجلــس، كمــا دعــت للتســجيل 
ــة المجلــس االستشــاري لجميــع المهتميــن عــن طريــق التقــدم بطلــب )خطــي أو شــفوي(  الحــر فــي عضوي
أو التســجيل المباشــر فــي صفحــة البلدية، وتــم جمــع األســماء ووضعهــا فــي قوائــم حســب االهتمامــات 
واالختصاصــات، وذلــك فــي لجــان تخصصيــة وعددهــا )13( لجنــة كمــا هــو مرفــق فــي الكشــوف، لكــن يذكــر 

أنــه حتــى اآلن لــم يتــم عقــد جلســة لتحديــد األدوار وإطــالق العمــل فــي المجلــس مــن قبــل البلديــة98.

93 بلدية قلقيلية. وثيقة الخطة التنموية المحلية لمدينة قلقيلية  2021-2018.

.tps://www.facebook.com/pg/qalmuni/photos/?tab=album&album_id=2073117112783348&__tn__=-UCH-R 94

.http://radionagham.com/archives/21295 95
96 القرار 6 في جلسة 299  بتاريخ 31/7/2018.

97 الالئحة التنظيمية للمجلس االستشاري )غير منشورة(.

98 عبد المؤمن عفانة، مصدر سابق.
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نشاطات ومشاريع المجتمع المحلي
أمــا علــى صعيــد اللقــاءات المجتمعيــة المبنيــة علــى المســاءلة والتفاعــل والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، 
فقــد أكــد مديــر البلديــة انفتــاح البلديــة وتعاونهــا الشــديد مــع المجتمــع المحلــي ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي ذات العالقــة بالمســاءلة المجتمعيــة، وقــد أشــار إلــى المشــروع الــذي نفــذه إبــداع المعلــم مــع 

مــدارس الوكالــة بالتعــاون مــع مــدارس قلقيليــة، والــذي فــاز بالمرتبــة األولــى علــى مســتوى الوطــن.

ــه أعــاله أن المشــروع قــام علــى فكــرة  وأوضــح األســتاذ ســعيد خضــر المســؤول عــن المشــروع المشــار إلي
ــم بالتعــاون مــع وزارة  ــداع المعل ــة، وقــد ُنفــذ المشــروع بإشــراف مركــز إب ــى البلدي ــق المجتمعــي عل التدقي
الحكــم المحلــي، حيــث تــم اختيــار 15 طالبــًا مــن )مدرســة ذكــور قلقيليــة التابعــة لوكالــة الغــوث، وقــد وفــرت 
البلديــة للطــالب الملفــات الماليــة وملفــات المهنــدس المشــرف علــى المقــاول إلى جانب المراقبــة الميدانية 
ــن  ــر مهندســين ومدققــي حســابات متطوعي ــم بتوفي ــداع المعل داخــل المســلخ. ومــن طرفــه، قــام مركــز إب
لمســاعدة الطــالب فــي فهــم ملفــات المشــروع، وبعــد انتهــاء عمــل الطــالب قامــوا بإعــداد تقريــر حــول 
أعمــال المســلخ تضمــن بعــض األخطــاء أثنــاء تنفيــذ البنــاء. مــن جهتــه، اعتمــد المجلــس التقريــر وقــام بتصويــب 
األخطــاء التــي وردت فيــه علــى أرض الواقــع99. وفــي ذات الســياق، أشــار األســتاذ خضــر إلــى تجــاوب رئيــس 
المجلــس مــع المشــاركة المجتمعيــة فــي التأثيــر فــي قــرارات المجلــس، حيــث توجــه حديثــًا مــع مجموعــة مــن 
طالبــه وبعــض المتضرريــن مــن إنشــاء دوار بمحــاذاة المــدارس، والــذي شــكل خطــرًا علــى حيــاة الطــالب أثنــاء 
ذهابهــم وإيابهــم مــن المدرســة وقــد قــام رئيــس المجلــس باتخــاذ إجــراءات توفيــر ممــرات آمنــة للطــالب مــن 

ضمنهــا تفريــغ األرصفــة مــن البســطات.

مــن جهتــه أوضــح الســيد قيــس صبــري مــن جمعيــة قلقيليــة النســائية أن مشــروعًا تنفــذه الجمعيــة بالشــراكة 
مــع المركــز الفلســطيني للســالم والديمقراطيــة يعمــل علــى عينــة مــن طــالب المــدارس أيضــًا، بحيــث يتــم 
تدريبهم على الخدمات التي تقدمها البلدية تمهيدًا لمراقبتهم لها، وأكد أن المشــروع القى ترحيبًا وتعاونًا 
شــديدين مــن المجلــس البلــدي100. مــن جهتهــا أوضحــت منســقة المشــروع مــن المركــز الفلســطيني للســالم 
والديمقراطيــة أن المشــروع يضــم قرابــة ثالثيــن طالبــًا وطالبــة مــن مختلــف مــدارس قلقيليــة، ويعمــل علــى 
إكســاب الطــالب والطالبــات المفاهيــم األساســية حــول النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، كمــا أن المشــروع 
انطلــق فعليــًا فــي بلديــة قلقيليــة منــذ شــهر، حيــث اختــارت كل مجموعــة أحــد المشــاريع التــي تعمــل عليهــا 
البلديــة، وبــدأ باالطــالع علــى تفاصيلهــا الماليــة والهندســية والعقــود الخاصــة بهــا، وســيعمل الطــالب حتــى 
نهايــة شــهر ســبتمبر علــى مراقبــة ومتابعــة المشــروع المســتهدف، وهــم حالّيــًا في مرحلة اإلشــراف الميداني 
علــى أحــد المشــاريع، وهــي تعبيــد الطــرق، حيــث يقدمــون مالحظاتهــم فــي حــال وجــدت أي أخطــاء للجهــات 
ذات العالقــة لحــل المشــكلة وتجــاوز األخطــاء. وفــي مرحلــة أخــرى ســيقوم المشــروع بعقــد جلســات اســتماع 
للمجتمــع المحلــي لالســتماع إلــى مالحظاتهــم الخاصــة بالمشــروع المســتهدف ورفعهــا للبلديــة، ومــن ثــم 
ســيقوم الطــالب فــي نهايــة المشــروع بإعــداد تقريــر نهائــي عــن مراقبتهــم الميدانيــة ومراجعتهــم المكتبيــة 

التــي يقومــون بهــا بمســاعدة مختصيــن )مهندســين ومحاســبين( مــن طــرف المركــز101.

كمــا شــاركت بلديــة قلقيليــة فــي جلســة المســاءلة التــي نظمتهــا مجموعــة مــن الشــباب فــي قلقيليــة فــي 
يــوم المســاءلة الوطنــي الــذي نظمتــه مؤسســة أمــان مــع منتــدى شــارك الشــبابي حــول قصــر الثقافــة فــي 

مدينــة قلقيليــة102.

99 سعيد خضر، معلم في مدرسة ذكور قلقيلية التابعة لوكالة الغوث. مقابلة هاتفية بتاريخ 2019/3/13.

100 قيس صبري. جمعية قلقيلية النسائية، مقابلة هاتفية بتاريخ 2019/3/16.

101 إكرام الزبيدي، منسقة مشروع النزاهة والمساءلة والشفافية في المركز الفلسطيني للسالم والديمقراطية. مقابلة هاتفية بتاريخ 2019/3/21.

102 صحيفة األيام، جلسة مساءلة في محافظة قلقيلية حول قصر الثقافة. الثالثاء 2018/10/9.
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رابعًا: الفساد ومكافحته
    

أشــارت األســتاذة رشــا عمارنــة مديــر عــام الشــؤون القانونيــة فــي هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أن الهيئــة تلقــت 
ــة قلقيليــة، وعنــد  ــذ العــام 2013 وحتــى العــام 2019 مــن أشــخاص مجهوليــن علــى بلدي عــدة شــكاوى من
التحقــق منهــا جــرى رد بعضهــا إلــى مقدمهــا لعــدم ثبــوت شــبهات فســاد فيهــا، كمــا جــرى تحويــل مجموعــة 
أخــرى إلــى وزارة الحكــم المحلــي لعــدم اختصــاص الهيئــة بموضــوع الشــكوى103، كونهــا ادعــاء بمخالفــات 

إداريــة وماليــة. 

مــن جهــة أخــرى، لــم يتــم الكشــف عــن قضايــا فســاد مــن قبــل اإلعالمييــن. ولكــن اســتقبلت هيئــة مكافحــة 
الفســاد قضيــة مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي العــام 2012 فيهــا شــبهة فســاد، وبعــد 

ــوت الشــبهة104. ــم التحفــظ عليهــا لعــدم ثب التحقيــق فيهــا ت

رفع الوعي بمكافحة الفساد
    

يعتبــر نشــر الوعــي العــام بمكافحــة الفســاد أحــد األهــداف التــي تســعى إليهــا هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث 
تتوجــه الهيئــة إلــى المؤسســات بشــكل مباشــر وإلــى المواطنيــن عــن طريــق اإلعــالم واألفــالم المصــورة 
القصيــرة، وحديثــًا بــدأت بالدخــول إلــى المناهــج التعليميــة برفــع الوعــي العــام بالفســاد ومكافحتــه، أمــا علــى 
مســتوى بلديــة قلقيليــة فقــد أكــدت مديــر عــام الشــؤون القانونيــة فــي هيئــة مكافحــة الفســاد أن الهيئــة 
لــم تتوجــه بشــكل مباشــر إلــى البلديــة، لكــن ممثليــن عــن البلديــة شــاركوا فــي ورشــات العمــل المركزيــة 
التــي عقدتهــا الهيئــة بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي للفائزيــن بانتخابــات الهيئــات المحليــة، كمــا أشــارت 
الســيدة عمارنــة إلــى أن الهيئــات المحليــة بحاجــة إلــى اســتهداف أكبــر مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد105. 

مــن خــالل البحــث، ال يوجــد مــا يشــير إلــى اســتهداف المواطنيــن فــي قلقيليــة علــى وجــه الخصــوص فــي هــذه 
الممارسات.

وفــي ذات الســياق أشــار مديــر البلديــة إلــى أن موظفــي البلديــة لــم يتلقــوا أي تدريــب منــذ عاميــن، بســبب 
توقــف المســاعدات المقدمــة للبلديــة106.

103 رشا عمارنة، مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد. مقابلة بتاريخ 2019/3/25. 

104 عمارنة، المصدر السابق.

105 عمارنة مصدر سابق.
106 عفانة، مصدر سابق.
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االستنتاجات:
ــة ألقــت بشــكل أو بآخــر بظالهــا  ــات المحلي ــات العامــة المتعلقــة بقطــاع الهيئ إن اإلشــكاليات والتحدي
علــى بلديــة قلقيليــة، لذلــك توصلــت الدراســة علــى صعيــد بلديــة قلقيليــة إلــى إشــكاليات موضوعيــة 

ــات المحليــة بشــكل عــام، وهــي كمــا يلــي: وأخــرى ناتجــة عــن اإلشــكاليات التــي تشــوب قطــاع الهيئ

استنتاجات عامة:
جــرت انتخابــات بلديــة قلقيليــة بالتنافــس بيــن قائمتيــن تحــت اســمين مســتقلين، حيــث تمثــل المجلــس . 1

المحلــي مــن معظــم االتجاهــات األساســية فــي قلقيليــة، وتشــكل مــن محســوبين علــى حركــة فتــح 
واالتجــاه اإلســالمي واليســار الفلســطيني، ولكــن بشــكل غيــر رســمي، ومســتقلين.

تواجــه البلديــة مخططــًا اســتيطانّيًا موســعًا أدى إلــى حصــر مدينــة قلقيليــة فــي مســاحة محــدودة داخــل . 2
جــدار الفصــل العنصــري، مــا أثــر ســلبًا علــى العديــد مــن الخدمــات المنوطــة بالمجلــس البلــدي.

عــدم وضــوح مفهــوم أن المجلــس هــو المرجــع للهيئــة المحليــة ورئيســها، حيــث واجــه المجلــس البلــدي . 3
فــي بداياتــه بعــض اإلشــكاليات، محورهــا طريقــة اســتخدام الرئيــس لصالحياتــه.

يشــرف المجلــس البلــدي علــى الجهــاز التنفيــذي مــن خــالل رئيــس المجلــس الــذي يمــارس دوره فــي ظــل . 4
وجــود هيكليــة ووصــف وظيفــي واضحيــن، ويفــوض الرئيــس لجــان المجلــس المتخصصــة بالمتابعــة مــع 
اإلدارات ذات االختصــاص، مــع اإلشــارة إلــى وجــود عــدد مــن اللجــان غيــر الفاعلــة، وبعــض اإلشــكاليات بيــن 

بعــض األعضــاء ورئيــس المجلــس بخصــوص صالحيــات رئيــس المجلــس.

يتميــز المجلــس البلــدي باســتقرار مالــي ومديونيــة قليلــة ناتجــة عــن عــدم تحويــل الحكومــة أمــوال البلديــة . 5
بشــكل أساســي، وعــن الحاجــة إلــى زيــادة الجبايــة عمــا هــي عليــه حالّيــًا.

قــام المجلــس البلــدي بإعــادة تدويــر للموظفيــن فــي البلديــة دون الحاجــة لتعيينــات جديــدة، حيــث تشــكل . 6
الرواتــب مــن ميزانيــة البلديــة قرابــة العشــرين مليــون شــيقل مــن موازنــة قيمتهــا نحــو مئــة وخمســة 

مالييــن شــيقل.

علــى الرغــم مــن اعتــراض البلديــة علــى قــرار تشــكيل محكمــة البلديــات وســحب المحكمــة مــن مقــار . 7
البلديــات، إال أن البلديــة شــرعت بالتعاطــي مــع محكمــة البلديــات المختصــة.

تلتــزم البلديــة بنظــام التراخيــص الصــادر عــن وزارة الحكــم المحلــي إلــى جانــب نظامهــا الخــاص، ويعتبــر . 8
ــات أمــام التراخيــص  ــر التحدي ــج عــن جــدار الفصــل العنصــري مــن أكب ــة النات ــق المســاحات فــي المدين ضي

ومخالفــات البنــاء فــي البلديــة.

تلتزم البلدية بالعمل بقرار الحرف والصناعات الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2018.. 9

قيم النزاهة:
اعتمــد المجلــس البلــدي مدونــة ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس البلــدي والعامليــن فــي بلديــة . 1

قلقيليــة، ولكــن ال يوجــد مــا يؤكــد تفعيــل هــذه المدونــة.

وجود بعض المالحظات على عدم حيادية بعض الموظفين وفقًا لرأي أشار إليه أحد أعضاء المجلس. . 2

تلتــزم البلديــة بقــرار بقانــون الشــراء العــام، الــذي يتــواءم مــع متطلبــات النزاهــة والشــفافية والحــد مــن . 3
ــح. تضــارب المصال
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التــزم رئيــس وأعضــاء المجلــس البلــدي بتعبئــة إقــرارات الذمــة الماليــة الموزعــة عليهــم مــن قبــل هيئــة . 4
ــون مكافحــة الفســاد. مكافحــة الفســاد والمنصــوص عليهــا فــي قان

ــك بعــد أن قامــت بإعــادة . 5 ــث التوصيــف والتنافــس، وذل ــة بإجــراءات التوظيــف مــن حي ــزم البلدي كمــا تلت
تدويــر للعامليــن فــي البلديــة، واالســتفادة مــن الطواقــم الموجــودة علــى مــالك البلديــة.

مبادئ الشفافية:
يعمل المجلس البلدي برؤية ورســالة واضحتين ومنشــورتين، وبإســتراتيجية مصوغة بمشــاركة مجتمعية . 1

ولكنهــا غير منشــورة.

بالطريقــة . 2 للبلديــة  الرســمية  الصفحــة  2019 مقــرة ومنشــورة علــى  للعــام  البلــدي  المجلــس  موازنــة 
المواطــن. موازنــة  وبطريقــة  الرســمية 

ــد لــم يجــِر اســتقطاب تعيينــات جديــدة إال مرتيــن، والتــزم بإجــراءات توظيــف . 3 منــذ تولــي المجلــس الجدي
شــفافة، ومتماشــية مــع القوانيــن واللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة المعمــول بهــا مــن حيــث اإلعــالن 

والتنافــس.

تعتمــد البلديــة فــي نشــر معلوماتهــا بشــكل أساســي علــى صفحــة التواصــل االجتماعــي الفيســبوك، التــي . 4
ال توفــر قاعــدة بيانــات مصنفــة تســّهل اســترداد المعلومــات المــراد الوصــول إليهــا، وفــي ذات الوقــت، 
فصفحتهــا الرســمية غيــر مفعلــة مقارنــة بصفحــة التواصــل االجتماعــي، مــع العلــم أنــه يجــري نشــر العديــد 
مــن وثائــق البلديــة علــى صفحــة الفيســبوك مثــل ملخــص عــن قــرارات المجلــس وإعالنــات العطــاءات 

واإلعــالن عــن المشــاريع المنــوي تنفيذهــا.. إلــخ.

نظم المساءلة والمشاركة المجتمعية:
يعمل المجلس البلدي برؤية ورسالة واضحتين وبإستراتيجية مصوغة بمشاركة مجتمعية.. 1

البلديــة . 2 اختصاصــات  كافــة  فــي  خبــراء  مــن  يتكــون  استشــاري  تشــكيل مجلــس  علــى  البلديــة  عملــت 
والخدمــات التــي تقدمهــا، موزعيــن علــى ثمانــي لجــان، يســتعان بهــم إلدارة خطــط ومشــاريع البلديــة، 

ولكنــه غيــر مفعــل حتــى تاريخــه.

تقــوم العديــد مــن األقســام فــي الجهــاز التنفيــذي بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن عملهــا لمديــر البلديــة الــذي . 3
بــدوره ينقلهــا لرئيــس المجلــس.

تقوم وحدة الرقابة الداخلية برفع تقاريرها إلى المجلس البلدي.. 4

عــدم انتظــام رئيــس البلديــة بتقديــم تقاريــر دوريــة منتظمــة للمجلــس المحلــي، مــا يضعــف مســاءلة . 5
المجلــس لــه.

يرحــب المجلــس البلــدي بمبــادرات اللقــاءات المجتمعيــة، كمــا تنشــط فــي البلديــة مبــادرات المســاءلة . 6
المجتمعيــة التــي يســتجيب المجلــس لنتائجهــا ويطبقهــا.
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الفساد ومكافحته:
لــم تعمــل البلديــة أو المؤسســات المختصــة برفــع الوعــي لــدى كافــة العامليــن فــي البلديــة بمحاربــة . 1

الفســاد وآليــات اإلبــالغ عنــه.

لــم يتلــَق ممثلــو المجلــس البلــدي أي مبــادرات للتعريــف بجرائــم الفســاد وآليــات اإلبــالغ عنــه بشــكل . 2
خــاص، باســتثناء ورشــات عمــل عامــة ومركزيــة نظمتهــا هيئــة مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع وزارة الحكــم 

المحلــي فتــرة نتائــج االنتخابــات المحليــة.

لم تسجل أي ملفات فساد لدى هيئة مكافحة الفساد خاصة ببلدية قلقيلية.. 3
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التوصيات:
ــات  ــد مــن اإلصالحــات والتوصي ــات يتطلــب العدي ــة أو غيرهــا مــن البلدي ــة قلقيلي ــر يتعلــق ببلدي إن أي تطوي
التــي يجــب أن تطــال قطــاع الهيئــات المحليــة وبنيــة النظــام اإلداري للدولــة الفلســطينية بشــكل عــام وأهمية 
إنهــاء حالــة االنقســام، وإجــراء االنتخابــات العامــة والمحليــة بشــكل دوري فــي كافــة األراضــي الفلســطينية 
ــل  ــى المجلــس التشــريعي ودوره فــي تعدي ــاة إل ــون؛ والســماح بإعــادة الحي فــي مواعيدهــا المحــددة بالقان
التــي تمــس حيــاة المواطنيــن، وتحديــث وتطويــر التشــريعات ذات العالقــة بالهيئــات  وســن التشــريعات 
ــات  ــون انتخاب ــون األمــالك(، وقان ــون المعــارف، وقان ــة، وقان ــات المحلي ــون الهيئ ــة بشــكل خــاص )قان المحلي

الهيئــات المحليــة.  

كمــا ينبغــي علــى الحكومــة الفلســطينية وبشــكل خــاص وزارة الحكــم المحلــي بالتعــاون مــع المؤسســات 
ــة الفلســطينية لقطــاع  ــي، صياغــة سياســة عامــة تحــدد فيهــا الرؤي المختصــة ومؤسســات المجتمــع المدن
التصــدي للمشــروع الصهيونــي االســتيطاني  احتيــاج  يأخــذ باالعتبــار  المحلــي )شــكله ووظائفــه(،  الحكــم 
وإقــراره رســمّيًا مــن قبــل الحكومــة لتعزيــز مفهــوم الالمركزيــة، إلــى جانــب اقتــراح سياســات ماليــة أكثــر فاعلية 

ــرادات الهيئــات المحليــة، ومســاعدتها علــى أخــذ دورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة. لتحســين إي

وال بــد مــن التأكيــد علــى دور االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة فــي تعزيــز وتمكيــن الهيئــات المحليــة 
المحاطــة بمشــاريع اســتيطانية علــى وجــه الخصــوص.

أمــا علــى صعيــد أعمــال الهيئــات المحليــة، فــال بــد مــن االســتمرار فــي تعزيــز الحوكمــة فيهــا مــن خــالل تعزيــز 
قيــم النزاهــة بالعمــل علــى إقــرار مدونــات الســلوك لرؤســاء الهيئــات المحليــة وأعضائهــا وموظفيهــا، وتبنــي 
الهيئــات المحليــة مبــادئ أكثــر شــفافية فــي جميــع ممارســات أعمالهــا وآليــات اتخــاذ القــرارات ونشــر التقاريــر 
اإلداريــة والماليــة وكافــة نشــاطات الهيئــة واالنفتــاح والمشــاركة للمجتمــع المحلــي والمواطنيــن، وتفعيــل 
أدوات الرقابــة والمســاءلة، وإنشــاء وحــدات خاصــة بالشــكاوى وتحديــد اإلجــراءات المتعلقــة فــي هــذا المجــال 
فــي إطــار نظــام خــاص بذلــك، وتفعيــل أدوات المســاءلة المجتمعيــة تجــاه الهيئــات المحليــة، وإعــادة النظــر 
ــادة مواردهــا، خاصــة المجالــس  ــة لزي ــات المحلي ــة بشــكل عــادل مــع الهيئ ــة للدول ــع المــوارد المالي فــي توزي

القرويــة والبلديــات الصغيــرة.

كمــا ينبغــي التركيــز مــن قبــل المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى مبــادرات رفع الوعي 
لموظفــي البلديــات فــي مكافحــة الفســاد، وذلــك بالتعــاون مــع البلديــات مباشــرة، باإلضافــة إلــى التأكيــد 

علــى مســؤولي البلديــات لتحويــل أي شــبهات فســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد كجهــة اختصــاص.

ــز أعمــال اإلشــراف والمســاءلة الخارجيــة فــي الهيئــات المحليــة بإلزامهــا بتنفيــذ توصيــات نتائــج  ويجــب تعزي
التدقيــق، كأن يتــم ربــط الحصــول علــى القــروض بتنفيــذ التوصيــات. ولرفــع الوعــي العــام والتثقيــف فــي 
مجــاالت مكافحــة الفســاد، ال بــد مــن تنســيق الجهــود الراميــة لذلــك بيــن المؤسســات الرســمية ومؤسســات 

ــار المترتبــة علــى ذلــك. المجتمــع المدنــي والمؤسســات اإلعالميــة، وضــرورة قيــاس اآلث

ــة  ــي فــي إشــاعة ثقافــة المســاءلة المجتمعي ــد علــى دور مؤسســات المجتمــع المدن ــرًا، يتوجــب التأكي وأخي
وأهميتهــا فــي تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة مــن الهيئــات المحليــة، وأثرهــا علــى عمليــة التنميــة، وذلــك 
بالتوجــه إلــى كافــة الهيئــات المحليــة فــي محافظــات الوطــن، وعــدم التركيــز علــى محافظــة دون أخــرى، 
وعــدم التراجــع أمــام أي اعتبــارات تحيــط بالهيئــات المحليــة المســتهدفة، وذلــك لتحقيــق االنســجام فــي 

المســتوى المفاهيمــي لــدى كافــة الهيئــات علــى حــد ســواء.
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ومــن هنــا، تنســجم بعــض التوصيــات الخاصــة ببلديــة قلقيليــة مــع التوصيــات الخاصــة بقطــاع الهيئــات المحليــة 
بشــكل عــام وتعتبــر مكملــة لهــا. كمــا أظهــرت الدراســة أن هنــاك جوانــب أخــرى فــي البلديــة تحتــاج إلــى 
توصيــات يتطلــب تنفيذهــا العمــل مــن قبــل المجلــس البلــدي علــى إدخــال بعــض اإلصالحــات والتطويــر داخــل 

البلديــة نفســها، كمــا يلــي:

ــة، . 1 ــة الســلوك ألعضــاء المجلــس والعامليــن فــي البلدي ــادئ النزاهــة بتفعيــل العمــل بمدون ــز مب تعزي
وذلــك بإقــرار خطــة للترويــج لهــا ورفــع الوعــي بأهميــة أحكامهــا وآليــات االلتــزام بتنفيذهــا، والتأكيــد 
التنافــس  بحالــة  بالتأثــر  انتخابهــم  بعــد  األعضــاء  اســتمرار  عــدم  علــى  تنــص  بنــودًا  تضمينهــا  علــى 

واالســتقطاب، وعكســها علــى العامليــن فــي البلديــة الذيــن وجــدوا لخدمــة كل المواطنيــن.

تعزيز مبادئ الشفافية في المجلس البلدي من خالل: . 2
اعتمــاد صفحــة البلديــة علــى الفيســبوك كواجهــة إلعالنــات البلديــة، وربــط هــذه اإلعالنــات بالصفحــة 	 

الرســمية للبلديــة وتفعيلهــا لتقديــم معلومــات كاملــة ومصنفــة وواضحــة يمكــن الرجــوع إليهــا فــي 
أي وقــت.

نشــر آليــات االعتــراض علــى قــرارات المجلــس فــي البلديــة وتوجيــه المعترضيــن إلــى المحاكــم فــي حالــة 	 
عــدم االقتنــاع بقــرار المجلس.

العمــل علــى إعــداد نمــاذج إلكترونيــة مســتمدة مــن دليــل خدمــات الجمهــور تمكــن المواطــن مــن 	 
تقديــم طلــب الخدمــة عــن ُبعــد للتســهيل علــى المواطــن، وللتســريع مــن الحصــول علــى الخدمــة مــن 

البلديــة ونشــر هــذه النمــاذج علــى صفحــة البلديــة.

تعزيز أدوات المساءلة في المجلس البلدي من خالل:. 3
ــى أعمــال رئيــس المجلــس 	  ــة المســاءلة عل ــة ومرجعي ــز مفهــوم أن المجلــس هــو أداة الرقاب تعزي

ــة. والعامليــن فــي البلدي
اعتمــاد آليــة تقديــم تقاريــر دوريــة أســبوعية مــن قبــل رئيــس البلديــة للمجلــس البلــدي لتعزيــز دور 	 

المجلــس البلــدي فــي مســاءلة رئيســه.
اعتماد آلية التقارير الشهرية المكتوبة من إدارات البلدية وعرضها على المجلس بشكل دوري.	 
مأسسة نظام الشكاوى وتوحيده وعمل نماذج خاصة تكون في متناول المواطن.	 
عقد اجتماعات دورية ومفتوحة من قبل رئيس المجلس وأعضائه مع إدارات البلدية المســؤولة 	 

عــن تقديــم الخدمــات المختلفــة، لمناقشــة قضايــا عامــة تواجــه البلديــة، ســواء فــي الخدمــات أو 
فــي المشــاريع، وذلــك مــن أجــل زيــادة التفاعــل بيــن إدارات البلديــة، وللتأكــد مــن مــدى إلمــام 
العامليــن وفهمهــم آلليــات وإجــراءات تنفيــذ الخدمــات، إضافــة إلــى التأكــد مــن التناغــم بيــن مــن 

يقــرر ومــن يصنــع ومــن ينفــذ الخدمــة.
حــث المجلــس البلــدي علــى إطــالق المجلــس االستشــاري وتفعيلــه لمــا ســيكون لــه مــن أثــر فــي 	 

إثــراء قــرارات البلديــة.

 تعزيز أدوات مكافحة الفساد في البلدية من خالل:. 4
رفع وعــي العامليــن فــي البلديــة بجرائــم الفســاد، وتعميــم آليــات اإلبــالغ عــن شــبهات الفســاد 	 

علــى العامليــن فــي البلديــة وتشــجيعهم علــى اإلبــالغ.
اســتهداف أعضــاء البلديــات الجــدد مــن قبــل المؤسســات المختصــة، بتعريفهــم بجرائــم الفســاد 	 

مركزّيــًا. وليــس  مفصــل  وآليــات اإلبــالغ عنــه بشــكل 
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( هــو المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة 
الشــفافية الدوليــة منــذ العــام 2006. تأســس فــي العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة 
الفاعلــة فــي مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيًا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمع 
فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّيــًا إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي 
مناهــض للفســاد، واإلســهام فــي إنتــاج ونقــل وتوطيــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعــد 

الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

ــز  ــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركي ــدوره الرقاب ــام ب يحــرص ائتــالف أمــان علــى القي
علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل اإلعــالم فــي الرقابــة 

والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة فــي الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره. 

رام الله :عمارة الريماوي- الطابق األول- شارع اإلرسال

ص.ب: رام الله 339 القدس69647 

هاتف: 02-2974949-2989506  

فاكس: 02-2974948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء- عمارة دريم/ الطابق األرضي

تلفاكس:08-2884767  

info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني

www.aman-palestine.org :الموقع اإللكتروني

 /https://www.facebook.com/AmanCoalition :فيسبوك

 https://twitter.com/AMANCoalition :تويتر

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ


