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دراســة حــول :نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة نابلــس

الملخصالتنفيذي
االستخالصات العامة
بفحص وتقييم التشريعات الناظمة لعمل بلدية نابلس لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،مت التوصل إلى هذه النتائج:
علــى صعيــد االنتخابــات واملجلــس احمللــي :يضمــن قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة انتخابــات حــرة وعادلــة وممثلــة ،ولكــن
باملمارســة ،أدى االنقســام السياســي إلــى رفــض بعــض الفصائــل السياســية املشــاركة يف انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة يف
العــام  ،2017األمــر الــذي أدى إلــى انخفــاض التصويــت النتخابــات املجلــس البلــدي.
وينظــم قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة جوانــب تتعلــق بتمويــل احلمــات االنتخابيــة ،ويحــدد مصادرهــا ،ويلــزم املرشــحني
بتقــدمي تقاريــر ماليــة للجنــة االنتخابــات املركزيــة ،دون النــص علــى وجــوب نشــرها للمواطنــن ،ويف نفــس الوقــت ،لــم يضــع ســقفاً
مال ّيـاً للدعايــة االنتخابيــة ،كمــا أنــه كفــل العدالــة يف الترشــح أمــام املواطنــن ونظــم املســاواة يف الوصــول لإلعــام.
وعلــى الرغــم مــن مقاطعــة بعــض الفصائــل مثــل حركــة حمــاس واجلهــاد اإلســامي واجلبهــة الشــعبية لالنتخابــات احملليــة التــي
أجريــت يف عــام  ،2017إال أن مجلــس بلديــة نابلــس تفــرد بتنــوع التمثيــل السياســي ،حيــث جــرى تشــكيل عــدة قوائــم مثلــت
إحداهــا ائتالفـاً بــن فتــح و”االجتــاه اإلســامي كفكــر وليــس كتنظيــم” ،ومثلــت قائمــة أخــرى اليســار الفلســطيني ،ومثلــت قائمــة
ثالثــة املســتقلني ،كمــا يوجــد متثيــل للمــرأة حســب القانــون ( 3نســاء) ،ويف هــذا املجــال ،أكــد رئيــس املجلــس أن روح االنســجام
تســود املجلــس خاصــة يف اتخــاذ القــرارات ،وهــو مــا أكــده أحــد أعضــاء املجلــس عــن املســتقلني الــذي أشــار إلــى أن سياســات
األحــزاب تؤثــر علــى ممثليهــا أثنــاء النقــاش بالدفــع باجتــاه نشــاطات أو قــرارات للبلديــة ،ولكــن ال توجــد أي دالئــل أن اتخــاذ
القــرارات يتأثــر بهــذه النقاشــات.
علــى صعيــد اإلطــار القانونــي :كفــل القانــون الشــخصية االعتباريــة املســتقلة للهيئــة ،كمــا كفــل إشــراف املجلــس احمللــي علــى
اجلهــاز التنفيــذي للهيئــة ،مبــا فيــه رئيــس املجلــس وهــو مســؤول أمــام املجلــس ،واشــترط القانــون مصادقــة وزارة احلكــم احمللــي
علــى بعــض قــرارات املجلــس مثــل املوازنــات الســنوية.
االستخالصات اخلاصة بنظام النزاهة يف بلدية نابلس
بعــد فحــص كافــة املؤشــرات اخلاصــة بنظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة نابلــس وتطبيــق مفتــاح األلــوان علــى املؤشــرات ،كانــت
النتيجــة كمــا هــو يف اجلــدول التالــي:
قيم النزاهة

نظم املساءلة

مبادئ الشفافية

الفساد ومكافحته

وتشــير هــذه األلــوان إلــى أن البلديــة عملــت علــى االلتــزام بالعديــد مــن متطلبــات نظــام النزاهــة احمللــي ،ولكنهــا بحاجــة إلــى
تعزيــز بعــض املمارســات األخــرى ،كمــا يتضــح ممــا يلــي:
على صعيد قيم النزاهة
التزم رئيس وأعضاء املجلس البلدي لبلدية نابلس بتعبئة إقرارات الذمة املالية اخلاصة بهم.
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مدونــة ســلوك حتكــم أعمــال رئيــس وأعضــاء املجلــس ،إال أنهــم ملتزمــون بأحــكام قانــون الهيئــات
احملليــة اخلاصــة مبعــززات نزاهــة أعضــاء املجلــس ،إلــى جانــب نظــام رؤســاء الهيئــات احملليــة املعــدل.
ويف ذات الســياق ،وعلــى الرغــم مــن وجــود مدونــة ســلوك للعاملــن يف البلديــة ،إال أنهــا غيــر مفعلــة ،حيــث مت التوقيــع عليهــا مــن
قبــل املوظفــن يف مرحلــة إطالقهــا ،ولــم يوقــع عليهــا مــن قبــل مــن جــرى توظيفهــم بعــد إطالقهــا ،وهــي غيــر مفعلــة بقــرار مــن
نقابــة العاملــن يف البلديــة لتحفّظهــم علــى بعــض البنــود فيهــا.
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على صعيد االلتزام مببادئ الشفافية
يالحــظ اهتمــام بلديــة نابلــس بترســيخ الشــفافية يف أعمالهــا ،ولكنهــا بحاجــة إلــى بعــض التطويــر والشــمولية يف هــذا املجــال،
حيــث إنهــا تنشــر قراراتهــا يف مجــال التنظيــم واألبنيــة بشــكل دائــم ومحــدث ،ولكنهــا ال تنشــر باقــي قــرارات املجلــس أو ملخصـاً
عــن محاضــر اجتماعاتــه بشــكل دوري ومنتظــم ،كمــا أنهــا تنشــر اخلطــة اإلســتراتيجية واملوازنــة العامــة بشــكل مبســط ومفهــوم،
وتقاريــر املدقــق املالــي اخلارجــي ،وتعلــن عــن مشــاريعها القائمــة واملنــوي إجنازهــا ،ولكنهــا ال تنشــر التقريــر اإلداري الســنوي.
وتعمــل البلديــة برؤيــة ورســالة واضحتــن ونابعتــن مــن اخلطــة اإلســتراتيجية التــي نفذتهــا البلديــة بإشــراف صنــدوق تطويــر
البلديــات الــذي اشــترط مشــاركة مجتمعيــة فاعلــة فيهــا.
وتقــوم البلديــة بتوفيــر الكثيــر مــن املعلومــات للمواطنــن ،وإن كانــت هنــاك حاجــة إلــى تطويــر هــذا التوجــه ،وال تعمــل البلديــة علــى
إشــراك املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة بشــكل عــام.
وهــي تديــر أعمالهــا مبوازنــة محــددة للعــام  2018ومصــادق عليه��ا م�نـ قب��ل وزارة احلك��م احملليــ ،وتعانــي البلديــة مــن مديونيــة
عاليــة تبلــغ قرابــة الـــ ( )248.409.000مليــون شــيقل ،حيــث يصــرف قرابــة الـــ  78%مــن إيــرادات البلديــة علــى رواتــب العاملــن
فيهــا.
وتديــر البلديــة شــؤونها املاليــة بنــا ًء علــى حتصيــل إيــرادات منصــوص عليهــا بشــكل واضــح ومحــدد يف القانــون ،إال أن حصيلــة
اإليــرادات تعتبــر ضعيفــة بســبب عــزوف املواطنــن عــن الدفــع يف بعــض املناطــق اخلاضعــة للبلديــة ،وعــدم قــدرة البلديــة علــى
إلــزام هــذه املناطــق بســبب عــدم االســتقرار األمنــي فيهــا ،إضافــة إلــى قلــة عــدد اجلبــاة يف قســم احلــرف والصناعــات مقارنــة
بعــدد املواقــع اخلاضعــة للجبايــة ووجــود آالف احملــال غيــر املرخصــة.
على صعيد نظم املساءلة
إن غيــاب الهيكليــة وبطاقــات الوصــف الوظيفــي للعاملــن يف البلديــة أدى إلــى مضاعفــة األعبــاء املترتبــة علــى رئيــس املجلــس
البلــدي إلجنــاز املهــام املوكلــة إليــه حســب القانــون ،وأدى إلــى صعوبــات يف اإلشــراف والرقابــة علــى موظفــي الهيئــة ومــن يف
حكمهــم واملقاولــن ،مــع اإلشــارة إلــى أن الرئيــس يفــوض صالحيــات للجــان املجلــس املتخصصــة للمتابعــة مــع مــدراء األقســام
والدوائــر كل حســب اختصاصــه ،كمــا يقــدم رئيــس املجلــس تقريــراً شــفو ّياً أســبوع ّياً عــن مجريــات العمــل يف البلديــة ،مــا يعــزز
مســاءلة املجلــس لــه.
مــن جهــة أخــرى ،يتمتــع قســم الشــكاوى يف بلديــة نابلــس بفعاليــة يف حــل القضايــا املقدمــه لــه ،ولكنــه يف ذات الوقــت غيــر منظــم
وتــوزع الشــكاوى علــى أكثــر مــن قســم ،كمــا أن نظــام الشــكاوى غيــر محوســب بشــكل مركــزي ،وهــو غيــر مكتــوب ،وإجراءاتــه غيــر
منشورة.
أمــا فيمــا يتعلــق بآليــات االعتــراض علــى قــرارات املجلــس ،فإنهــا تفتقــر إلــى وجــود إجــراءات مكتوبــة أو منشــورة ترشــد املواطنــن
عنــد التقــدم بهــا ،باســتثناء معرفــة املواطــن بإجــراء توجهــه إلــى قســم خدمــات اجلمهــور عنــد حاجتــه لالعتــراض علــى قــرار
املجلــس.
فيم�اـ يتعل�قـ بالتدقيــق اخلارجـ�ي علـ�ى البلديةــ ،لــم يكــن باإلمــكان احلصــول علــى معلومــات خاصــة بنتائــج تدقيــق ديــوان الرقابــة
املاليــة واإلداريــة علــى البلديــة بســبب تزامنــه مــع إجــراء الدراســة .وأشــارت مديريــة احلكــم احمللــي يف نابلــس إلــى التزامهــا
بإجــراء التدقيــق الــدوري علــى أعمــال البلديــة .وأكــد ديــوان الرقابــة قيامــه بالتدقيــق يف بعــض ملفــات البلديــة بشــكل خــاص
للتحقــق مــن وجــود شــبهات فســاد بنــاء علــى طلــب املجلــس.
وترحــب البلديــة بتنفيــذ مبــادرات املشــاركات واملســاءلة املجتمعيــة ،ولكــن مــن الصعوبــة التأكــد مــن فعاليــة هــذه املبــادرات
وتأثيرهــا علــى مســار قــرارات املجلــس ،حيــث إنهــا مــا زالــت حديثــة العهــد ومحــدودة.
وميــارس اإلعــام احمللــي دوراً محــدوداً يف مجــاالت الضغــط ومســاءلة البلديــة يف مدينــة نابلــس ،حيــث بــرز بشــكل كبيــر أثنــاء
أزمــة امليــاه التــي واجهــت البلديــة دون القضايــا األخــرى.
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على صعيد الفساد ومكافحته
تعانــي بلديــة نابلــس مــن ضعــف يف تعريــف العاملــن فيهــا بجرائــم الفســاد ،إذ ال توجــد تعليمــات داخليــة بالتعريــف بجرائــم
الفســاد ،كمــا ال يوجــد تعميــم آلليــات اإلبــاغ عــن جرائــم الفســاد.
مــن جهــة أخــرى ،لــم يجـ ِـر اســتهداف أعضــاء املجلــس احلالــي مــن قبــل املؤسســات املختصــة للتعريــف بجرائــم الفســاد وآليــات
اإلبــاغ عنــه.
على صعيد اجلهاز التنفيذي
نتيجــة الفتقــاد بلديــة نابلــس لهيكليــة مقــرة تنظــم عملهــا اإلداري وغيــاب بطاقــات الوصــف الوظيفــي للعاملــن فيهــا ،فقــد
أدى ذلــك إلــى وجــود تضخــم وظيفــي يف البلديــة ،حيــث يبلــغ عــدد موظفيهــا قرابــة الـــ  1790موظفـاً ،بعضهــم ليــس علــى رأس
عملــه .ويعمــل املجلــس احلالــي لبلديــة نابلــس علــى اتبــاع إجــراءات توظيــف قانونيــة للحــد مــن احملســوبية والواســطة يف عمليــة
التوظيــف ،و َر َفــد البلديــة بعــدد محــدود مــن الوظائــف مــن ذوي الكفــاءات.
أمــا يف مجــال املشــتريات اخلاصــة بالبلديــة ،فتعمــل البلديــة بقــرار بقانــون الشــراء العــام الفلســطيني رقــم ( )8لســنة ،2014
وبنظــام جمــع ضرائــب ورســوم محوســب ،بحاجــة إلــى تطويــر ليكــون أكثــر شــمولية ليربــط كافــة مجــاالت اجلبايــة ،ومــع ذلــك،
يعتبــر ناجعــاً يف احليلولــة دون الوقــوع يف حــاالت التالعــب واالختــاس التــي لــم تســجل إال مــرة أو مرتــن وجــرى كشــفها
ومعاجلتهــا علــى الفــور.
أمــا فيمــا يتعلــق بنظــام الترخيــص والبنــاء ،فتعتمــد البلديــة علــى نظــام خــاص بهــا صــادر عــن البلديــة ،إلــى جانــب األخــذ ببعــض
األحــكام مــن النظــام الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي .كمــا تنشــر البلديــة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة دليــل اخلدمــات املوحــد
«ولكنــه نســخة جتريبيــة» ،ويحتــوي علــى العديــد مــن منــاذج تقــدمي اخلدمــة التــي تســهل العمــل علــى املواطنــن.
أمــا علــى صعيــد قضايــا جرائــم الفســاد ،فلــم ُ َ
تــل مــن البلديــة أيــة قضايــا فســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،وبعــض القضايــا
جــرى حلهــا عــن طريــق البلديــة والشــرطة ،وأحيــل ملــف واحــد منهــا مــن قبــل البلديــة إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.
على صعيد محاكم البلدية
تعانــي بلديــة نابلــس مــن اختنــاق قضائــي شــديد ،إذ بلغــت القضايــا املتراكمــة لــدى محكمــة البلديــة يف عــام  2018قرابــة الـــ
 25.000قضيــة ، ،حيــث تعانــي احملكمــة مــن ضعــف يف أنظمــة حفــظ البيانــات احملوســبة وضعــف يف تنفيــذ األحــكام ،مــا يترتــب
ـاض واحــد
عليــه ضعــف يف التحصيــل أيضـاً ،إلــى جانــب إشــكالية عــدم كفايــة القضــاة لهــذه احملكمــة ،حيــث يجــري تخصيــص قـ ٍ
مــن مجلــس القضــاء األعلــى حملكمــة بلديــة نابلــس التــي تنعقــد مرتــن يف األســبوع.
وبســبب وجــود هــذه اإلشــكالية يف كافــة املجالــس احملليــة ،مت إصــدار قــرار بقانــون بتاريــخ  2018/10/2الــذي ينشــئ محكمــة
متخصصــة يف كل محافظــة تســمى محكمــة الهيئــات احملليــة ،وتكــون ضمــن تشــكيل احملاكــم النظاميــة.
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مقدمة
يتزايــد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي ،نحــو اإلصــاح يف نظــام احلكــم عــن طريــق تبنــي أمنــاط الالمركزيــة يف احلكــم ،أو مــا
يعــرف بنق��ل بعـ�ض املس��ؤوليات وامله��ام املتعلق��ة ببع��ض اخلدماــت العامــة ،مب�اـ يش��مل :اتخ��اذ الق��رارات ،والتطبيــق واإلشــراف
علــى التنفيــذ ،مــن الســلطة املركزيــة إلــى الســلطة احملليــة املنتخبــة ،وذلــك إميان ـاً مببــدأ أن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى
معرفــة احتياجــات مواطنيهــا واهتماماتهــم.
وتتطلــب هــذه السياســات االهتمــام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة العامــة ،يف املراكــز احملليــة ،مــن حيــث تبنــي
قيــم النزاهــة للمســؤولني املنتخبــن ،والعاملــن يف هــذه الهيئــات ،وتعزيــز دور أعضــاء املجلــس املنتخــب واملجتمــع احمللــي واملواطــن
يف الرقابــة علــى األعمــال والبرامــج واملوازنــات ،واملشــاركة يف صنــع القــرارات ،األمــر الــذي تطلــب تبنــي العمــل مبوجــب مبــادئ
الشــفافية ووصــول املواطنــن للمعلومــات.
ولتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة ،بــادرت منظمــة الشــفافية الدوليــة ،وضمــن
خطتهــا اإلســتراتيجية لعــام  ،2015بتطويــر أداة «دراســة نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة» ،وكمرحلــة جتريبيــة لتطبيــق وفحــص
هــذه األداة ،اختــارت منظمــة الشــفافية الدوليــة خمــس هيئــات محليــة ،يف خمــس دول ،بالتعــاون مــع فروعهــا الوطنيــة ،وقــد مت
اختيــار مؤسســة أمــان مــن فلســطني لتمثيــل منطقــة الشــرق األوســط.
وقــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» بتوطــن ومالءمــة املؤشــرات لتتناســب والواقــع الفلســطيني ،بعــد اســتكمال
عمليــة فحــص مــدى فعاليــة وكفــاءة مؤشــرات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة ،الــذي مت تطبيقــه يف مرحلتــه التجريبيــة علــى
مجموعــة مــن البلديــات منــذ العــام .2014
ويف ســياق خطــة أمــان اإلســتراتيجية  2020 – 2016لتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف الهيئــات احملليــة
مبحاورهــا الثالثــة :تعزيــز نظــام النزاهــة الوطنــي للهيئــات احملليــة ،ورفــع الوعــي احمللــي مبكافحــة الفســاد ،وتفعيــل آليــات
املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة ،تأتــي هــذه الدراســة ملتابعــة التعــاون الــذي بــدأ منــذ ســنوات مــع بلديــة نابلــس لتطبيــق مؤشــرات
نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة يف أعمــال البلديــة بعــد أن مت تطبيقهــا علــى  6بلديــات أخــرى خــال عامــي  2017و.2018
أهداف الدراسة
أو ًال :تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة يف الهيئة احمللية (نابلس) عن طريق:
1.1التأكد من وجود قيم مرجعية للمسؤولني والعاملني معتمدة ومفعلة.
2.2العمــل باالحتــرام للمبــادئ التــي تضمــن شــفافية اإلجــراءات والقــرارات التــي تقــدم يف إطارهــا اخلدمــات يف مجلــس بلديــة
نابلــس.
3.3تفعيل نظام املساءلة الداخلية واخلارجية فيها ،ومتكني األعضاء والعاملني من االلتزام بالقيم الرافضة للفساد.
ثانيـ ًا :تعزيــز دور فئــات املجتمــع يف املســاءلة املجتمعيــة واملســاءلة (الداخليــة واخلارجيــة) مبــا يشــمل معاجلــة الشــكاوى ،ومراقبــة
الهيئــة احملليــة ،والكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد.
ثالث ـ ًا :بلــورة توصيــات لتحقيــق األهــداف املذكــورة ســابقاً ،وبشــكل خــاص الثغــرات والتحديــات يف نظــام النزاهــة يف الهيئــة
احملليــة بالتعــاون مــع الفئــات املســتهدفة.
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منهجية إعداد الدراسة
اعتمــد إعــداد هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي االســتقصائي التحليلــي واملوضوعــي ،إضافــة إلــى مراجعــة بيئــة عمــل قطــاع
الهيئــات احملليــة مــن مختلــف جوانبــه (القانونيــة ،واملؤسســاتية ،واإلجرائيــة ،والسياســاتية) بشــكل عــام ،وعلــى بنيــة عمــل بلديــة
نابلــس بشــكل خــاص ،حيــث مت فحــص مؤشــرات الدراســة علــى واقــع بيئــة العمــل يف بلديــة نابلــس ،تنفيــذاً ألهــداف هــذه
الدراســة.
تركــز مؤشــرات «نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة» علــى تقييــم بيئــة احلوكمــة يف هــذه الهيئــات مــن حيــث احلكــم الداخلــي يف
الهيئــة احملليــة ،وقــدرة كل الفاعلــن األساســيني فيهــا علــى االلتــزام بقيــم النزاهــة ،كمــا تعمــل أيضـ ًا علــى فحــص مــدى االلتــزام
يف العمــل مببــادئ الشــفافية ،مثــل علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات مــن أجــل فتــح املجــال للمواطنــن
للمشــاركة ،وفحــص مــدى فعاليــة كل مــن نظامــي الرقابــة واملســاءلة.
واســتعرضت الدراســة يف ســبيل تقييــم البيئــة القانونيــة للهيئــات احملليــة يف فلســطني ،القوانــن ذات العالقــة بانتخابــات أعضــاء
الهيئــات احملليــة ،إلــى جانــب القوانــن الناظمــة لعملهــا ومــدى شــمولية واســتجابة نصــوص هــذه القوانــن.
كمــا اســتخدمت الدراســة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا يف تقييــم دور األطــراف الرئيســية يف الهيئــات احملليــة ،مؤشــرات عامــة
لقياســها ،ويف كل مؤشــر ،مت قيــاس ثالثــة أبعــاد هــي :النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ،مــن خــال دراســة املجلــس احمللــي ورئيســه،
والنظــام الهيكلــي للبلديــة ،ومحكمــة البلديــة ،وأجهــزة الرقابــة ومكافحــة الفســاد اخلارجيــة.
بناء عليها تقييم نظام النزاهة يف الهيئات احمللية:
اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي مت ً
املؤشر
اجلهاز التنفيذي /رئيس
املجلس احمللي
النظام الهيكلي

احلاكمية الداخلية
الشفافية

النزاهة

املساءلة

املجلس البلدي
احملاكم البلدية
وظائف اإلشراف والرقابة
واملساءلة اخلارجية

ولــكل مؤشــر ووظيفــة أبعــاد مت قياســها ،عــن طريــق أســئلة محــددة ،ومت تقييمهــا باســتخدام طريقــة التوزيــن باأللــوان ،حيــث
اســتخدمت يف الدراســة ثالثــة ألــوان للتعبيــر عــن تقييــم املؤشــر هــي:
جيد
متوسط
ضعيف
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النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة

تمهيد
البيئة العامة للهيئات احمللية
يشــكل الوضع الفلســطيني حالة خاصة يف دراســة أي موضوع ،ففلســطني ما زالت حتت االحتالل ،وســيادة الســلطة الفلســطينية
فيهــا منقوصــة ،األمــر الــذي يعيق ســيطرة الســلطة الفلســطينية على كامــل أراضيها.
وحســب إحصائيــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة اخلاصــة باالنتخابــات البلديــة للعــام  ،2017فــإن املجمــوع الكلــي للهيئــات احملليــة
يف الضفــة وغــزة هــو ( )417هيئــة محليــة ،بواقــع ( )142بلديــة و( )275مجلس ـاً قرو ّي ـاً ،منهــا يف الضفــة الغربيــة ( )392هيئــة
محليــة 117( ،بلديــة و 275مجلسـاً قرو ّيـاً) .أمــا يف قطــاع غــزة ،فتوجــد  25بلديــة فقــط.1
جــرت االنتخابــات احملليــة األخيــرة بتاريــخ ( ،)2017/5/13وتعتبــر هــذه اجلولــة هــي االنتخابــات احملليــة الثالثــة ،منــذ تأســيس
الســلطة الفلســطينية (يف العــام  ،*2)1994ولكنهــا لــم جتـ ِـر يف إطارهــا الزمنــي احملــدد حســب القانــون ،كمــا لــم جتــر يف كل املناطــق
أجــل مجلــس الــوزراء إجــراء انتخابــات الهيئــات احملليــة يف احملافظــات اجلنوبيــة إلــى حــن توفــر الظــروف
الفلســطينية ،حيــث ّ
املالئمة.
وقــد متيــزت االنتخابــات احملليــة الثالثــة ،بأنهــا جــرت يف جميــع مراحلهــا ضمــن نظــام التمثيــل النســبي الكامــل ،وفق ـاً لقانــون
انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة ،رقــم ( )10لســنة  2005وتعديالتــه.3
وأدى إعــان بعــض الفصائــل الفلســطينية عــن مقاطعتهــا االنتخابــات احملليــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن اإلعــان عــن تنظيمهــا إلــى
تقليــص درجــة التنافــس والتمثيــل يف هــذه العمليــة .وباملقابــل ،لعبــت حركــة فتــح بالتنســيق يف كثيــر مــن املواقــع مــع العائــات
والعشــائر دوراً رئيسـ ّياً يف دعــم تشــكيل القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة يف بعــض الهيئــات احملليــة الريفيــة ،يف حــن عمــدت إلــى
تشــكيل عــدد مــن القوائــم االنتخابيــة املنفــردة يف بعــض القــرى التــي لــم يتــم التوصــل فيهــا إلــى تشــكيل القوائــم االنتخابيــة
التوافقيــة ،وباالســتناد إلــى إحصائيــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة ،حصــل مرشــحو حركــة فتــح يف القوائــم الفائــزة بالتزكيــة علــى
مــا نســبته  73.6%مــن املقاعــد.
وكغيرهــا مــن الهيئــات احملليــة يف محافظــات الضفــة الغربيــة ،تشــابهت بلديــة نابلــس يف طريقــة تشــكيل القوائــم االنتخابيــة.
وعلــى الرغــم مــن مقاطعــة حركتــي حمــاس واجلهــاد اإلســامي واجلبهــة الشــعبية لالنتخابــات ،إال أن مجلــس بلــدي نابلــس تشــكل
بطريقــة مغايــرة لباقــي املجالــس احملليــة يف الضفــة ،حيــث ســعى رئيــس املجلــس احلالــي إلــى تشــكيل قائمــة تعمــل علــى توحيــد
الصــف يف ظــل التشــرذم السياســي واالجتماعــي الــذي تشــهده فلســطني ،والنتيجــة النهائيــة لتشــكيلة املجلــس كانــت (قائمــة
نابلــس املوحــدة ،وهــي األغلبيــة ،وتتكــون مــن  11عضــواً ميثلــون االجتــاه اإلســامي وحركــة فتــح)( ،قائمــة نابلــس جتمعنــا ،وتتكــون
مــن عضويــن ميثــان االجتــاه اليســاري) ،و(قائمــة الشــباب املســتقلني ،وتتكــون مــن عضويــن ميثــان الشــباب املســتقلني) ،كمــا
توجــد  3نســاء مــن بــن اخلمســة عشــر عضــواً .4وتــرى الدكتــورة مكــرم عبــاس عضــو املجلــس البلــدي أن العامــل العائلــي كان لــه
دور يف تشــكيل القوائــم ،ولكــن الــدور الكبيــر يف تشــكيل املجلــس كان للمــال والتنظيــم احلزبــي.5
وفيمــا يتعلــق بانتخابــات بلديــة نابلــس :وبالرجــوع إلــى التقاريــر النهائيــة الصــادرة عــن جلنــة االنتخابــات ،تبــن أنــه ال توجــد أيــة
اعتراضــات علــى نتائــج انتخابــات املجلــس البلــدي.

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/ElectoralBoundariesGuide2017.pdf 1

 2انظر قرار مجلس الوزراء رقم (/17/121/7م.و/ر.ح) لعام  2016القاضي بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات احمللية لعام  ،2016والصفحة الرسمية للجنة االنتخابات املركزية
 http://www.elections.ps/ar/tabid/1141/Default.aspxوجلنة االنتخابات .تقرير االنتخابات احمللية  .2017فلسطني :أيلول .2017
 3املصدر السابق.
 4م .عدلي يعيش .رئيس املجلس احمللي لبلدية نابلس .مقابلة بتاريخ 2018/11/13
 5د .مكرم عباس ،عضو مجلس بلدي نابلس .مقابلة هاتفية بتاريخ 2018/11/21
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دراســة حــول :نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة نابلــس

البيئة القانونية
ينظــم عمــل الهيئــات احملليــة قانــون الهيئــات احملليــة (الصــادر ســنة  )1997الــذي عــرف الهيئــة احملليــة بأنهــا وحــدة احلكــم
احمللــي يف نطــاق جغــرايف .وقــد حــدد القانــون (يف املــادة  ،)15املهــام والوظائــف التــي ميارســها مجلــس الهيئــة ،ضمــن حــدود
منطقتــه ،ويحــق لــه أن ميارســها مباشــرة بواســطة موظفيــه ومســتخدميه ،أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزمــن
أو مقاولــن .كمــا أجــاز القانــون ،ملجلــس الهيئــة ،أن مينــح بهــا أو ببعضهــا ،امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة أقصاهــا ثــاث
ســنوات ،أو ملــدة تزيــد علــى ثــاث ســنوات ،شــريطة موافقــة الوزيــر ،إضافــة إلــى صالحيــة الوزيــر بإصــدار األنظمــة أو اللوائــح
6
التنفيذيــة الالزمــة لتنظيــم أعمــال الهيئــة احملليــة ،وتأمــن مصاحلهــا واحتياجاتهــا.
وقــد تناولــت الدراســات الســابقة الصــادرة عــن مؤسســة أمــان حــول مؤشــر النزاهــة يف الهيئــات احملليــة ،اإلطــار القانونــي
(القوانــن واألنظمــة والتعليمــات) للهيئــات احملليــة بالتفصيــل ،*7بــدءاً مــن االنتخابــات إلــى املهــام والصالحيــات ،وصــوالً إلــى
معــززات النزاهــة والشــفافية يف عمــل الهيئــات احملليــة ،وقدمــت تقييمـاً ملــدى شــمولية واســتجابة التشــريعات ذات العالقــة لقطــاع
الهيئــات احملليــة يف هــذا اإلطــار .يشــار إلــى أن اإلطــار القانونــي اخلــاص بالهيئــات احملليــة يحتــوي علــى أحــكام عامــة تنظــم
القواعــد األساســية والضروريــة لعمــل الهيئــات احملليــة ،ومينــح الهيئــات احملليــة مســؤوليات واســعة وشــاملة تتيــح لهــا العمــل
كحكومــة محليــة ،ولكــن النظــام والقانــون العــام أبقــى مســؤوليات أخــرى للســلطة املركزيــة ،األمــر الــذي أعــاق عمــل الهيئــات
احملليــة ،إضافــة إلــى ضعــف املــوارد املاليــة ،األمــر الــذي يبقــي ضــرورة حتديــث التشــريعات أمــراً ضرور ّيـاً ،إضافــة إلــى احلاجــة
إلــى اســتكمال بعــض األنظمــة والتعليمــات ،آخذيــن بعــن االعتبــار التحديثــات التــي طــرأت علــى تطويــر بعــض األنظمــة املعمــول
بهــا والتعليمــات اجلديــدة التــي صــدرت عــام  2018مثــل:
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )3لســنة  2018بتعديــل نظــام األبنيــة والتنظيــم لألراضــي خــارج حــدود املخططــات الهيكليــةرقــم  1لســنة .2016
قــرار بقانــون رقــم () لســنة  2018بشــأن محاكــم الهيئــات احملليــة ،ومبوجبــه مت إنشــاء محكمــة متخصصــة يف كلمحافظــة تســمى محكمــة الهيئــات احملليــة ،وتكــون ضمــن تشــكيل احملاكــم النظاميــة.
قرار مجلس الوزراء رقم  7لسنة  2018بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية رقم  3لسنة .2017قــرار بقانــون رقــم ( )12لســنة  2018بشــأن تعديــل قانــون ضريبــة األبنيــة واألراضــي داخــل مناطــق البلديــات واملجالــساحملليــة رقــم  11لســنة 1954م وتعديالتــه.
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )1لســنة 2018م املعــدل جلــداول احلــرف املصنفــة بذيــل قانــون احلــرف والصناعــات رقــم( )16لســنة 1953م وتعديالتــه.
قرار رقم ( )3لسنة 2018م بتعديل القرار رقم ( )3لسنة 2017م بنظام مواقف املركبات يف مناطق الهيئات احمللية.مــن جهــة أخــرى ،وإلــى جانــب املعيقــات التــي تواجــه قطــاع الهيئــات احملليــة ،كباقــي قطاعــات احلكــم األخــرى ،شـ ّكل التأخــر يف
إجــراء االنتخابــات يف أكثــر مــن دورة ،عائق ـاً ها ّم ـاً أمــام إصــاح هــذه الهيئــات ،حيــث مت حــل بعــض مجالــس الهيئــات احملليــة،
وتعيــن رؤســاء وأعضــاء بــدالً مــن الرؤســاء واألعضــاء املنتخبــن ،مــا شــكل مساس ـاً مببــدأ التمثيــل واملســاءلة املجتمعيــة ،وأثــر
علــى ثقــة املواطنــن بهــذه الهيئــات.

 6ملزيــد مــن التفاصيــل حــول مهــام وصالحيــات الهيئــات احملليــة ،ميكــن مراجعــة قانــون الهيئــات احملليــة أو االطــاع علــى دراســتني ســابقتني لنفــس املوضــوع صدرتــا عــن مؤسســة
أمــان حــول نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي يف بلديــة رام اهلل ويف بلديــة جنــن ،كمــا جــرى التوســع فيهمــا أيضـاً يف موضــوع التحديــات التــي تواجــه الهيئــات احملليــة .وهمــا
علــى الرابطــن التاليــن:
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/0af619045322f02097a8f3821bce8052.pdf
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/6398.html

 7انظر دراسة مؤشر النزاهة يف الهيئات احمللية :دراسة حالة بلدية جنني على الرابط التاليhttps://www.aman-palestine.org/ar/reports- :
and-studies/6398.html
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كمــا واجهــت الهيئــات احملليــة ،مبــا فيهــا بلديــة نابلــس ،العديــد مــن املعيقــات التــي أثــرت علــى عملهــا منــذ ســنوات ،وقــد جــرى
تســليط األضــواء عليهــا واســتهدافها يف أكثــر مــن دراســة ســابقة ،حيــث أشــارت هــذه الدراســات إلــى مجموعــة مــن التحديــات،
كان مــن أبرزهــا مــا يلــي:
أو ًال :ضعــف املــوارد املاليــة نســبة للمهــام املوكلــة لهــا وشــح املــوارد املاليــة املتأتيــة مــن الضرائــب والرســوم املنصــوص عليهــا قانونـاً،
وعــدم حتويــل وزارة املاليــة للمســتحقات املاليــة للهيئــات احملليــة يف مواعيدها.
ثانيـ ًا :تداخــل مهــام الهيئــات احملليــة مــع بعــض الــوزارات ذات االختصــاص ،خاصــة املتعلقــة باحلــرف والصناعــات ،علــى الرغــم
مــن صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  1لســنة  2018املعــدل جلــداول احلــرف املصنفــة بذيــل قانــون احلــرف والصناعــات رقــم 16
لســنة  1953وتعديالتــه ،حيــث إن العديــد مــن البلديــات أرجــأت العمــل بــه إلــى بدايــة العــام  2019بســبب صعوبــة تطبيقــه .وحتتــاج
آليــات العمــل اخلاصــة بترخيــص ورقابــة قطــاع احلــرف والصناعــات إلــى تطويــر باجتــاه فــض التداخــل مــع وزارة االقتصــاد
الوطنــي وبعــض املؤسســات األخــرى ،مثــل احملافظــة والدفــاع املدنــي وســلطة جــودة البيئــة والصحــة والنقابــات املهنيــة.
ثالث ًا :عدم كفاية املنظومة التشريعية
عــدم حتديــث قانــون الهيئــات احملليــة ملواكبــة التطــورات يف الهيئــات احملليــة يف العالــم ،باإلضافــة إلــى عــدم اســتكمال اســتصدار
بعــض األنظمــة واللوائــح املنصــوص عليهــا يف قانــون الهيئــات احملليــة الســاري املفعــول ،مــع اإلشــارة إلــى أن احلكومــة أصــدرت
يف العــام  2018بعــض األنظمــة والتعليمــات.
رابع ًا :هشاشة احلاكمية الداخلية يف الهيئات احمللية خاصة يف مجال الشفافية واملساءلة.
خامس ًا :ضعف اإلعالم احمللي املساند ألعمال الهيئات احمللية.
سادس ـ ًا :ضعــف ســيادة القانــون وعــدم إجــراء االنتخابــات بشــكل دوري ،واختنــاق محاكــم البلديــات ،وعــدم تنفيــذ األحــكام
القضائيــة.
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بلدية نابلس :البيئة العامة
تأسســت بلديــة نابلــس يف النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر عــام  ،1869برئاســة الشــيخ محمــد تفاحــة احلســيني ،حيــث
كانــت مــن أوائــل البلديــات الفلســطينية التــي تأسســت يف احلقبــة العثمانيــة .ومنــذ ذلــك احلــن ،تــرأس بلديــة نابلــس أربعــة
وأربعون رئيسـاً (بــن منتخــب ومعــن) ،ســعوا إلــى حتقيــق رؤيــة مشــتركة تقــوم علــى بنــاء مؤسســة عصريــة تقــود مدينــة نابلــس
نحــو الرقــي واالزدهــار ،وتقــدمي أفضــل اخلدمــات للمواطنــن يف مختلــف أحيــاء املدينــة واملناطــق املجــاورة.8
ارتبطــت أوضــاع بلديــة نابلــس ارتباطـاً وثيقـاً بالوضــع الفلســطيني عمومـاً ،وشــهدت فتــرات حرجــة كان مردهــا واقــع األوضــاع
السياســية واألمنيــة التــي مــرت بهــا .فعلــى ســبيل املثــال ،اتســمت الفتــرة التــي تبعــت االنتخابــات احملليــة عــام  1976بشــدة
الصــراع بــن املجالــس احملليــة الفلســطينية واحلكــم العســكري اإلســرائيلي ،أدت إلــى محاولــة اغتيــال رئيــس البلديــة (بســام
الشــكعة) مــن قبــل املســتوطنني ،حيــث أديــرت خاللهــا بلديــة نابلــس مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي (خــال األعــوام
 ،)1985 -1982األمــر الــذي أدى إلــى تراجــع ملحــوظ يف مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن علــى كافــة املســتويات ،وشــهدت
البلديــة خــال تلــك الفتــرة تراجع ـاً ملحوظ ـاً علــى الصعيــد اإلداري.9
شــهدت بلديــة نابلــس يف عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية نقلــة نوعيــة يف أدائهــا ودورهــا يف مختلــف األصعــدة واملســتويات،
واعتبــرت مــن أكبــر املؤسســات الفلســطينية مــن حيــث حجــم اخلدمــات التــي توفرهــا للمواطنــن ،وعــدد املشــاريع التــي تقــوم
بتنفيذهــا.
تتلخــص رؤيــة بلديــة نابلــس بالتالــي« :بلديــة متطــورة ومتحضــرة خدمات ّيــاً ومؤسســات ّياً ،وحتقيقــاً للعيــش الكــرمي والرفــاه
ملواطنيهــا» .وتنبــع هــذه الرؤيــة مــن آراء واحتياجــات املجتمــع احمللــي ،حيــث جــرت مناقشــتها وتعديلهــا واالتفــاق عليهــا
يف ورش عمــل ولقــاءات عقدتهــا البلديــة بإشــراف صنــدوق تطويــر البلديــات أثنــاء صياغــة خطــة التنميــة احملليــة.10
ويقــوم رئيــس املجلــس احمللــي يف مدينــة نابلــس مبمارســة صالحياتــه وأداء املهــام املنوطــة بــه حســب قانــون الهيئــات احملليــة،
كمــا أن أعضــاء املجلــس أيضـاً يقومــون مبمارســة مهامهــم حســب القانــون ،حيــث جــرى تشــكيل جلــان متخصصــة حســب مهــام
البلديــة وتفويضهــا مبمارســة مهامهــا مبتابعــة أعمــال البلديــة ذات العالقــة كل حســب اختصاصهــا ،وتقــوم هــذه اللجــان بتقــدمي
تقاريــر دوريــة تعــرض علــى املجلــس يف االجتماعــات للمشــورة وأخــذ الــرأي.11
وتبلــغ مســاحة األراضــي التــي تقــع ضمــن صالحيــات البلديــة قرابــة الـــ  29كــم ،2وتقــدم البلديــة خدماتهــا ملــا يقــارب الـــ
( )170.069نســمة يف املجــاالت التــي ورد النــص عليهــا يف قانــون الهيئــات احملليــة ،مثــل توفيــر امليــاه ،وتنظيــم األبنيــة والشــوارع
والتراخيــص ،وتوفــر بنيــة حتتيــة جيــدة ضمــن حــدود البلديــة تتابــع مــن قبــل الدائــرة الهندســية يف البلديــة التــي تتولــى املشــاريع
املتعلقــة باملخطــط الهيكلــي للمدينــة وتنفيــذ مشــاريع شــق الطــرق واألرصفــة واألبنيــة واملرافــق العامــة واملــدارس ،مبــا يتــاءم مــع
التوســع العمرانــي والنمــو الســكاني للمدينــة ،وتعمــل باســتمرار علــى تنفيــذ أعمــال الصيانــة العامــة التــي تتضمــن صيانــة كافــة
املرافــق التابعــة إلدارة البلديــة ،كمــا تقــدم البلديــة خدمــات إدارة النفايــات الصلبــة ،واملســاهمة يف إنشــاء املــدارس ،واإلنقــاذ
12
وإخمــاد احلرائــق ،واملســلخ البلــدي وخدمــة ســوق اخلضــار.
أمــا موازنــة البلديــة للســنة املاليــة  ،2018فبلغــت ( )444.600.00مليــون شــيقل مصــادق عليهــا مــن وزارة احلكــم احمللــي ،ولكــن
البلديــة يف ذات الوقــت تعانــي مــن مديونيــة عاليــة أغلبهــا يتركــز يف قطــاع امليــاه والنفايــات ،إذ تبلــغ ديــون فاتــورة امليــاه قرابــة
الـــ  230مليــون شــيقل وفاتــورة النفايــات  15.800.000مليــون شــيقل وديــون متفرقــة مــن اجلبايــة اخلاصــة بخدمــات (الالفتــات
واحلــرف والصناعــات ورســوم الشــوارع وجــدران مســاندة وإيجــارات وأمــاك) ،ليصبــح املجمــوع الكلــي للديــون مــا يقــارب
( )248.409.000مليــون شــيقل.
ويعــود ارتفــاع املديونيــة لعــدة أســباب أهمهــا :الوضــع األمنــي يف نابلــس ،حيــث ال تتمكــن البلديــة مــن اجلبايــة مــن بعــض األماكــن
 8الصفحة الرسمية لبلدية نابلس http://nablus.org/index.php/ar/about-municipality-ar/2016-08-22-09-47-28
 http://nablus.org/index.php/ar/about-municipality-ar/2016-08-22-09-47-28 9بتصرف
 10يعيش .مصدر سابق ،مقابلة بتاريخ .2018/11/13
 11يعيش .املصدر السابق .ود .عباس ،مصدر سابق ،مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/11/21
 12الصفحة الرسمية لبلدية نابلس.
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التــي ال تشــهد اســتقراراً أمن ّيـاً كاملخيمــات البالــغ عددهــا  4مخيمــات والبلــدة القدميــة يف نابلــس ،إلــى جانــب إعفــاء املخيمــات
مــن دفــع الضرائــب ،وضعــف حتصيــل فواتيــر امليــاه مــن  20جتمعـاً ســكان ّياً خــارج مدينــة نابلــس (معظمهــا مــن القــرى املجــاورة)
مت التفاهــم بــن ســلطة امليــاه وبلديــة نابلــس علــى تزويدهــا بامليــاه مــن البلديــة ،باإلضافــة إلــى تأخــر مؤسســات الســلطة الوطنيــة
املتواجــدة يف مدينــة نابلــس عــن الدفــع مقابــل اخلدمــات التــي تتلقاهــا مــن البلديــة ،وضعــف اجلبايــة أيضــاً مــن احلــرف
والصناعــات املرخصــة ،ووجــود العديــد مــن احلــرف والصناعــات غيــر املرخصــة ،ناهيــك عــن أن قرابــة الـــ  78%مــن إيــرادات
البلديــة تســتنزف كرواتــب للعاملــن فيهــا ،حيــث يقــدر عــدد موظفــي بلديــة نابلــس بنحــو  1790موظف ـاً ،فض ـ ً
ا عــن املوظفــن
املتقاعديــن الذيــن يســتفيدون مــن عائــدات التقاعــد التــي تقدمهــا البلديــة ،الذيــن يصــل عددهــم إلــى  380متقاعــداً ،هــذه
العوامــل وغيرهــا حتــول دون كفايــة املصــادر اخلاصــة بالبلديــة ،علــى الرغــم مــن تنــوع املصــادر املاليــة ،إلــى جانــب تلقــي البلديــة
متويــل خارجــي ملشــاريعها.13

وتعمــل البلديــة بشــكل دؤوب علــى رفــع نســبة اإليــرادات ،إذ طــرأت زيــادة علــى اإليــرادات للفتــرة الواقعــة بــن حزيــران 2017
حتــى نيســان  2018بنســبة  ،17%وكذلــك انخفــاض يف املصاريــف بنســبة  ،4%حيــث مت التعاقــد مــع شــركة خاصة جلبايــة رســوم
امليــاه عبــر نقــاط تســديد موزعــة يف جميــع أنحــاء املدينــة ،تســهي ً
ال علــى املواطنــن ،وتشــجيعاً لهــم علــى تســديد فواتيرهــم.14

أمــا علــى صعيــد أنظمــة األبنيــة والتراخيــص ،فمــا زال القانــون األردنــي اخلــاص بأنظمــة البنــاء الصــادر عــام  1966هــو القانــون
املعمــول بــه يف أراضــي الســلطة الفلســطينية ،إلــى جانــب نظــام البنــاء الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي عــام  .2011أمــا عــن
بلديــة نابلــس ،فقــد أصــدرت أنظمــة بنــاء خاصــة بهــا نظــراً خلصوصيــة مدينــة نابلــس مــن حيــث التضاريــس (جبــال مرتفعــة)،
وهــذا النظــام مصــادق عليــه مــن وزارة احلكــم احمللــي .وتلتــزم البلديــة إلــى جانــب هــذا النظــام بنظــام البنــاء الصــادر عــن وزارة
احلكــم احمللــي ،وأحيانـاً تســتعني بالقانــون األردنــي بقــرار مــن جلنــة التنظيــم ،وهــذا يف حــاالت خاصــة لــم تعاجلهــا األنظمــة.15
وقــد أشــار مســؤول األبنيــة يف البلديــة إلــى أن األنظمــة تطبــق بفعاليــة ،وإن التعديــات التــي لــم يجـ ِـر تصويبهــا ال تتجــاوز الـــ ،7%
حيــث ال ميكــن البــدء بالبنــاء دون ترخيــص بســبب التشــديدات التــي تتعامــل بهــا البلديــة يف هــذا اجلانــب .واملالحــظ أن نســبة
االلتــزام بالترخيــص مــن قبــل املواطنــن أصبحــت مرتفعــة ،حيــث يحضــر املواطــن إلــى البلديــة ويدفــع الرســوم ويأخــذ الرخصــة،
وأصبــح مــن املتعــارف عليــه أن مراقبــي األبنيــة التابعــن للبلديــة البالــغ عددهــم قرابــة الـــ  75موظفــاً منتشــرون يف املدينــة
ويقومــون بالكشــف املبكــر علــى اإلنشــاءات اجلديــدة والتأكــد مــن ترخيصهــا ،ويف حــال وجــد بنــاء دون ترخيــص ،يتــم إعــداد تقريــر
بذلــك ويرفــع للمجلــس الســتصدار تصويــب الوضــع .وقــد بــادرت البلديــة يف أحــد املجالــس الســابقة إلــى عقــد اتفــاق أقــرب
إلــى اتفاقيــة شــرف مــع شــركات اإلســمنت بعــدم مباشــرة تزويــد أي مبنــى جديــد باإلســمنت إال بتصريــح مــن البلديــة للتأكــد مــن
قانونيــة البنــاء ،وقــد التزمــت كافــة الشــركات املوجــودة يف مدينــة نابلــس بهــذا االتفــاق ،وهــو فعــال بشــكل كبيــر باســتثناء أن بعــض
املواطنــن الذيــن لــم يســتصدروا رخصـاً يقومــون باســتقدام شــركات مــن خــارج نابلــس وهــي خــارج االتفــاق ،ومــع ذلــك يتــم كشــفهم
مــن قبــل مراقبــي األبنيــة .16وقــد أشــارت الصفحــة الرســمية للبلديــة إلــى إصــدار البلديــة تراخيــص أبنيــة مبختلــف التصنيفــات
ً 17
(ســكني ،جتــاري ،صناعــي) ،حيــث بلغــت املســاحات املرخصــة مــا مجموعــه  612,449متــراً مربعـا.
أمــا فيمــا يتعلــق مبحكمــة بلديــة نابلــس ،فهــي تواجــه اختناق ـاً شــديداً يف القضايــا ،حيــث بلغــت القضايــا التــي عرضــت أمــام
احملكمــة منــذ بدايــة عــام  2018إلــى تاريــخ  11/4قرابــة الـــ  25.000ألــف قضيــة ،الغالبيــة العظمــى منهــا مخالفــات عــدادات
توقــف املركبــات ،حيــث يقــوم املفتشــون يف قســم احلــرس والتفتيــش بوضــع مخالفــة علــى املركبــة التــي تتجــاوز مــدة الوقــوف
املطلوبــة ،ويعطــى الشــخص املخا ِلــف مــدة  15يومـاً لدفــع املخالفــة التــي قيمتهــا  25شــيق ً
ال ،ويف حــال لــم يدفــع ،يجــري حتريــر
قضيــة مخالفــة لــه وتعالــج يف احملكمــة ،وهــذا هــو الســبب يف تضخــم عــدد القضايــا املنظــورة أمــام احملكمــة ،وقــد أكــد رئيــس
قلــم احملكمــة إيــاد يعيــش أن حــاالت كثيــرة شــهدتها احملكمــة متثلــت يف إنــكار صاحــب املركبــة اســتالمه املخالفــة والطعــن يف
13
14
15
16
17

يعيش ،مصدر سابق  11/13وعدة مصادر من البلدية يف عدة مقابالت.
http://www.nablus.org/index.php/ar/2016-11-12-10-08-37
مصباح كنعان .مسؤول البناء والتنظيم يف بلدية نابلس .مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/11/28
كنعان ،املصدر السابق.
http://nablus.org/index.php/ar/2016-11-12-10-08-37

15

دراســة حــول :نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة نابلــس

مصداقيــة املفتشــن .18ويجــدر بالذكــر أن هــذه الطريقــة -أي حتريــر املخالفــة مــن قبــل املفتــش -فيهــا ثغــرات قــد تــؤدي إلــى
تدخــل العالقــات واحلكــم الشــخصي للمفتشــن.19
اإلشــكالية األخــرى التــي تواجــه محكمــة بلديــة نابلــس هــي ضعــف تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن احملكمــة ،حيــث إن محكمــة
البلديــة تقــوم بإحالــة قــرارات التنفيــذ إلــى الشــرطة ،ولكــن أغلــب األحــكام ال يجــري تنفيذهــا لعــدة اعتبــارات ،منهــا ضعــف
آليــات التنفيــذ لــدى جهــاز الشــرطة ،والوضــع األمنــي غيــر املســتقر يف مدينــة نابلــس .20مــن جهتــه ،أشــار رئيــس قلــم احملكمــة
إلــى ضعــف األجهــزة احملوســبة يف احملكمــة ،حيــث يصعــب اســترداد ملفــات القضايــا منــذ عــام  ،2013وهــو تاريــخ البــدء بأرشــفة
القضايــا إلكترون ّيـاً ،لذلــك ،مــن الصعوبــة مبــكان التعــرف علــى عــدد القضايــا التــي صــدر فيهــا حكــم ولــم تنفــذ ،مــع العلــم أنــه
وقياس ـاً علــى عــدد القضايــا املنظــورة أمــام احملكمــة هــذا العــام ،فــان عــدد القضايــا التــي لــم تنفــذ منــذ عــام  2013ســيكون
ضخم ـاً ،األمــر الــذي حــرم البلديــة مــن إيــرادات طائلــة.21
وبســبب ظاهــرة االختنــاق القضائــي يف محاكــم البلديــات ،وألســباب تنظيميــة أخــرى ،ســعت وزارة احلكــم احمللــي إلــى حــل هــذه
املشــكلة ،حيــث مت الطلــب مــن مجلــس القضــاء األعلــى تشــكيل محكمــة متخصصــة للهيئــات احملليــة ،وعليــه ،صــدر قــرار بقانــون
بتاريــخ  2018/10/2ينشــئ محكمــة متخصصــة يف كل محافظــة مــن محافظــات الوطــن تســمى محكمــة الهيئــات احملليــة ،تكــون
ضمــن تشــكيل احملاكــم النظاميــة ،ونــص القــرار بقانــون علــى آليــة تشــكيلها وعلــى اختصاصهــا .وأشــار القــرار بقانــون إلــى أن
النيابــة العامــة تتولــى مهمــة مباشــرة الدعــوى اجلزائيــة أمــام احملكمــة وفق ـاً للقانــون ،وتنفيــذ األحــكام اجلزائيــة الصــادرة عــن
خاصـاً
احملكمــة وفقـاً للقانــون ،ولكــن هــذا البنــد لــم يحــدد آليــات تنفيــذ األحــكام .مــن جهــة أخــرى ،تضمــن القــرار بقانــون بنــداً
ّ
بإحالــة جميــع الدعــاوى التــي أصبحــت ضمــن اختصاصهــا إلــى احملكمــة مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا الدعــوى ،مــا لــم يكــن
بــاب املرافعــة قــد أقفــل.22

 18إياد يعيش ،رئيس قلم احملكمة ،وسامر التكروري ،موظف يف احملكمة .مقابلة شخصية بتاريخ .2018/ 11/4
 19مجدي خالد ،مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .مقابلة بتاريخ .2018/11/13
 20سامر التكروري ،موظف يف احملكمة .مقابلة شخصية بتاريخ .2018/ 11/4
 21إياد يعيش ،مصدر سابق مقابلة بتاريخ .11/4
 22قرار بقانون رقم () لسنة  2018بشأن محاكم الهيئات احمللية الصادر بتاريخ .2018/10/2
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نظام النزاهة ومكافحة الفساد في بلدية نابلس
ً
أوال :قيم النزاهة
أعضاء املجلس البلدي

يخضــع رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة والعاملــون فيهــا لقانــون مكافحــة الفســاد لســنة ( )2005وتعديالتــه ،كمــا هــو
وارد يف املــادة (رقــم  2بنــد  ،)6كمــا تخضــع الهيئــات احملليــة ومــن يف حكمهــا لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حســب
املــادة ( )31منــه ،إضافــة إلــى قانــون الهيئــات احملليــة ،وهــذه القوانــن تنظــم األحــكام اخلاصــة بتضــارب املصالــح وإقــرار الذمــة
املاليــة ،حيــث تخضــع الهيئــات احملليــة بشــكل ســنوي لتدقيــق ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة .وقــد جــرى تأكيــد تفعيــل هــذه
القوانــن واألنظمــة مــن خــال أعضــاء املجلــس البلــدي بشــكل عــام ،وبشــكل خــاص ممــن لديهــم أعمــال خاصــة تتضــارب ومهامهــم
داخــل املجلــس البلــدي ،23كمــا جــرى تفعيــل نظــام رؤســاء الهيئــات احملليــة بعــد التعديــات التــي أدخلــت عليــه يف حزيــران2018 /
اســتناداً إلــى تفاهمــات بــن احتــاد الهيئــات احملليــة ووزارة احلكــم احمللــي ،وهــذا النظــام يتضمــن العديــد مــن البنــود التــي تنظــم
وتعــزز نزاهــة عمــل رئيــس املجلــس البلــدي وأعضائــه .وهــذه األحــكام والتعليمــات تســري علــى مجلــس بلديــة نابلــس ،ولكــن
باملقابــل ال توجــد مدونــات ســلوك لرئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي يف بلديــة نابلــس حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة .ويف ذات
الســياق ،أكــد رئيــس املجلــس أن أعضــاء املجلــس ورئيســه التزمــوا بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة للهيئــة العامــة ملكافحــة الفســاد.
استقاللية اتخاذ القرارات
كمــا أشــار رئيــس املجلــس إلــى أن املجلــس البلــدي احلالــي مجلــس متنــوع حزب ّي ـاً ،وأن بعــض أعضائــه تطغــى عليــه املصلحــة
احلزبيــة ،ولكــن املجلــس ككل ال يتعــرض لضغوطــات خارجيــة يف تنفيــذ سياســاته وأنشــطته .وأكــد أن  95%مــن قــرارات املجلــس
تصــدر بالتوافــق ،ولكــن هنــاك قرابــة الثالثــن قــراراً واجهــت حتفظــات مــن قبــل بعــض أعضــاء املجلــس.24
كمــا أكــدت د .مكــرم عبــاس ،وهــي متثــل األقليــة يف املجلــس ،أنهــم كأقليــة معزولــون عــن تأثيــر التنظيمــات ،حيــث إنهــم مســتقلون
وال ميثلــون أي حــزب .أمــا عــن تأثيــر األحــزاب علــى األعضــاء يف اتخــاذ بعــض القــرارات يف املجلــس ،فأشــارت إلــى أن للتنظيــم
تأثيــراً علــى األعضــاء الذيــن ميثلونــه يف املجلــس ،ولكــن ال ميكــن اجلــزم بهــذا احلكــم ،وأن احلريــة الكاملــة يف اتخــاذ القــرارات
ال ميكــن قياســها ،ولكــن ميكــن تلمــس ذلــك مــن اتخــاذ األعضــاء الذيــن ميثلــون اجتاهـاً سياسـ ّياً معينـاً موقفـاً موحــداً يف رفــض
بعــض القــرارات أو الضغــط باجتــاه قبولهــا .كمــا أشــارت إلــى أن أغلبيــة املجلــس متثــل أصحــاب رؤوس األمــوال ،وهــذا يتضــح
أيضـاً عنــد اتخــاذ بعــض القــرارات ،حيــث تبــرز خلفيــة هــؤالء األعضــاء يف نقــاش القــرارات.25
إجراءات التوظيف
فيمــا يتعلــق بإجــراءات التوظيــف ،مــرت بلديــة نابلــس بعــدة مراحــل وعــدة سياســات تنوعــت حســب املجالــس احملليــة التــي
أدارت البلديــة ،وأهــم مــا يذكــر يف هــذا املجــال أن بعــض املجالــس الســابقة فتحــت بــاب التعيينــات علــى مصراعيــه ،فعلــى مــدى
الســنوات اخلمــس الســابقة ،مت تعيــن مــا يقــارب الـــ  693موظف ـاً ،معظمهــم فــوق حاجــة البلديــة ،بســبب ضغــوط الواســطة

 23يعيش ،مصدر سابق .2018/11/13
 24يعيش ،املصدر السابق.
 25عباس ،املصدر السابق.

17

دراســة حــول :نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة نابلــس

واحملســوبية .األمــر الــذي أثقــل كاهــل املجلــس البلــدي وخاصــة يف ميزانيــة الرواتــب التــي تقــارب الـــ 78%مــن إيــرادات البلديــة
بقيمــة ( )81.799.778مليــون شــيقل للســنة املاليــة  2018حســب مــا ورد يف بيانــات موازنــة البلديــة للعــام  ،2018ويبلــغ عــدد
العاملــن يف البلديــة  1790بــن موظفــن دائمــن وموظفــن علــى عقــود وعمــال ..إلــخ.26
وجتــري التعيينــات يف املجلــس احلالــي وفق ـاً لالحتيــاج والشــروط التــي تضعهــا جلنــة برئاســة رئيــس املجلــس ،وجتــري عــن
طريــق اإلعــان والتنافــس وإجــراء املقابــات .أمــا عــن تعيينــات العقــود ،فبعضهــا بتعليمــات مباشــرة مــن رئيــس املجلــس أو هيئــة
املجلــس ،وهــي تشــمل يف أغلــب األحيــان املهندســن ،وبعضهــا يطبــق عليــه إجــراءات التنافــس.27
ويف هــذا الســياق ،أشــار رئيــس املجلــس إلــى أن القانــون يعطــي رئيــس املجلــس صالحيــات واســعة يف التعيــن ،لذلــك قــام املجلــس
احلالــي بوضــع ورقــة سياســات وتفاهمــات يبــدأ تطبيقهــا بإلــزام رئيــس املجلــس بهــا ،وذلــك للمســاهمة يف التخفيــف مــن ظاهــرة
التعيينــات ،وتنــص هــذه التفاهمــات علــى أن يكــون التعيــن حســب احلاجــة للوظيفــة ومبوافقــة املجلــس ،وأن يتــم جتديــد العقــود
البالــغ عددهــا  400عقــد كل  4شــهور وبنــاء علــى تقييــم ملــف املوظــف.28
إجراءات الشراء والعطاءات
تتميــز البلديــة بتطبيــق إجــراءات واضحــة يف عمليــات الشــراء واســتدراج العــروض ،حيــث تتــم عمليــة التوريــدات يف البلديــة مــن
قبــل قســم العطــاءات واملشــتريات ،وهــي التــي تعمــل علــى إدارة عمليــات الشــراء وإدارة املشــاريع وإمتــام كافــة اإلجــراءات املتعلقــة
بهــا باســتخدام دليــل إجــراءات خــاص بالبلديــة مت إجنــازه بالتعــاون مــع مؤسســة  .CHFوتلتــزم البلديــة يف أعمــال الشــراء بقانــون
الشــراء العــام رقــم  8لســنة  2014ونظــام الشــراء العــام رقــم  5لســنة  2014وتعليمــات احلكــم احمللــي.29
وتلتــزم الوحــدة بإجــراءات طلــب الشــراء ودراســة مــدى احلاجــة للمــواد الــواردة مبذكــرة الشــراء ،وتســتخدم منــاذج الســتالم
البضاعــة وتخزينهــا وإرســالها للمســتودعات واســتالم فواتيــر مــن قبــل املــورد وتســديدها ،وصــوالً إلــى إعــداد تقريــر يقــدم
للمجلــس احمللــي .ويتــم تشــكيل جلــان املشــتريات بعضويــة أعضــاء مــن املجلــس لتنفيــذ اســتدراج العــروض أو العطــاءات.30
ويف العطــاءات العامــة ،يتــم إعــداد وثائــق خاصــة لــكل مشــروع علــى حــدة ،ويرفــق معــه جــداول الكميــات واملخططــات إن وجــدت،
وعنــد اعتمــاده مــن القســم املعنــي ،يعــرض علــى وزارة احلكــم احمللــي ألخــذ املوافقــة ،وبعدهــا يتــم اإلعــان عنــه ،ويتــم تشــكيل
جلنــة خاصــة مــن أعضــاء املجلــس البلــدي ووحــدة العقــود واملشــتريات والدائــرة املاليــة والقســم املعنــي ووحــدة الرقابــة الداخليــة،
كمــا تتــم دعــوة ممثــل عــن وزارة احلكــم احمللــي لفتــح العــروض اخلاصــة باملشــاريع يف اليــوم والوقــت احملدديــن يف اإلعــان،
وبحضــور الشــركات املشــاركة ،وتفتــح العــروض يف جلســة علنيــة ،ويتــم اإلفصــاح عــن األســعار وقيمــة الكفــاالت املطلوبــة ،ويجــري
حتريــر محضــر بالعــروض .وحتــال بعــد ذلــك للجنــة الفنيــة لدراســتها ،والتــي بدورهــا تعــد تقريــراً يعــرض علــى املجلــس البلــدي
التخــاذ القــرار باإلحالــة علــى الشــركة التــي جنحــت بالدراســة ،وتتــم خــال املشــروع متابعــة الشــركات املنفــذة مــن قبــل القســم
املعنــي ،وتقــوم الدائــرة املاليــة مبتابعــة طلــب دفعــات ماليــة مــن البلديــة ويجــري تدقيقهــا وصرفهــا حســب األصــول ،وعنــد االنتهــاء
مــن املشــروع ،يتــم تشــكيل جلنــة لالســتالم بشــكل أولــي مــن البلديــة تكــون بحوزتهــا كراســة العطــاء ،وتقــوم باســتالم تقاريــر
املتابعــة مــن الشــركة املنفــذة واألقســام املعنيــة ،وتقــارن مــع الكراســة لفحــص مــدى التــزام الشــركة بشــروط العقــد ،وتطلــب
البلديــة كفالــة ملــدة زمنيــة معينــة ،بعدهــا تقــدم الشــركة مطالبــة نهائيــة للمشــروع.31
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ضوابط النزاهة للعاملني يف البلدية
أمــا فيمــا يتعلــق بضوابــط تلقــي الهدايــا أو اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد اخلاصــة بالطاقــم التنفيــذي ،فقــد أشــار رئيــس قســم
شــؤون املوظفــن يف البلديــة إلــى أن املجلــس البلــدي صــادق علــى مدونــة قواعــد األخالقيــات والســلوكيات املهنيــة مبوجــب القــرار
رقــم ( )4بتاريــخ  ،2014/5/19وتتضمــن املدونــة العديــد مــن البنــود اخلاصــة بحياديــة املوظفــن وضبــط تلقــي الهدايــا وتضــارب
املصالــح ،وأشــار إلــى أن املدونــة مت تفعيلهــا لفتــرة محــدودة يف البلديــة ،ومت وقــف العمــل بهــا بســبب حتفظــات نقابــة العاملــن
علــى بعــض البنــود الــواردة بهــا ،ولكــن يجــري تطبيــق اجلوانــب التــي تضمنهــا نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة ،خاصــة مــا ورد
يف املــادة ( )28منــه ،التــي تعكــس سياســة التوظيــف يف الهيئــات احملليــة ،والتــي تســتوجب نزاهــة موظــف الهيئــة احملليــة وضمــان
عــدم تضــارب مصاحلــه ،وحتصينــه مــن احملابــاة واحملســوبية .إال أن هــذه احملظــورات غيــر فاعلــة يف التطبيــق ،حيــث ال يجــري
إطــاع املوظفــن عليهــا عنــد توظيفهــم.32
أمــا فيمــا يتعلــق بتعليمــات اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد ،فأشــار مديــر الشــؤون اإلداريــة إلــى عــدم وجــود تعليمــات مكتوبــة ومعممــة
داخــل البلديــة بهــذا اخلصــوص .33وعــن ظاهــرة احلياديــة لــدى املوظفــن ،أكــد أكثــر مــن مســؤول يف البلديــة أن بعــض املوظفــن
ال يتمتعــون بالــوالء للمؤسســة ،خاصــة مــن جــرى تعيينهــم خالفـاً للقانــون.

 32عمار جعيتم ،مصدر سابق.
 33عمر ربعي .مدير الشؤون اإلدارية يف بلدية نابلس ،مقابلة بتاريخ .2018/11/13
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ثاني ًا :مبادئ الشفافية
آليات عمل الهيئة
أصــدرت وزارة احلكــم احمللــي دلي ـ ً
ا يســمى «دليــل رئيــس وأعضــاء الهيئــات احملليــة» .يتنــاول هــذا الدليــل كل مــا هــو مطلــوب
عملــه مــن املجلــس البلــدي يف األمــور القانونيــة واملاليــة واحلقــوق والواجبــات والعالقــة مــع املجتمــع احمللــي ،إلــى جانــب نظــام
موظفــي الهيئــات احملليــة (رقــم  1لســنة  )2009وتعديالتــه الصــادر عــن مجلــس الــوزراء ،وهــو مطبــق يف كافــة الهيئــات احملليــة،
باإلضافــة إلــى قانــون الشــراء العــام ،ونظــام األبنيــة اخلــاص بالبلديــة ونظــام األبنيــة والتنظيــم للهيئــات احملليــة (رقــم  5لســنة
 ،)2011الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي .ومــن الناحيــة املاليــة ،تعتمــد البلديــة النظــام املالــي للهيئــات احملليــة لســنة 1999
الصــادر عــن وزارة احلكــم احمللــي.
أمــا فيمــا يتعلــق بأنظمــة املــوارد البشــرية ،فهنــاك مجموعــة مــن األنظمــة املتبعــة يف البلديــة ،وهــو أمــر يــؤدي إلــى اإلربــاك يف
هــذا املجــال ،واألنظمــة املعمــول بهــا هــي نظــام موظفــي البلديــة األردنــي ،ونظــام موظفــي الهيئــات احملليــة ،ونظــام كادر موظفــي
بلديــة نابلــس ،وقانــون العمــل .وفيمــا يتعلــق بتقاعــد املوظفــن ،فهــو ينظــم عــن طريــق صنــدوق التقاعــد اخلــاص بالبلديــة ،وعلــى
الرغــم مــن اعتمــاد التوظيــف حال ّيـاً علــى نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة ووقــف التعيــن علــى األنظمــة األخــرى ،إال أن كل موظــف
موجــود يف البلديــة يتبــع النظــام الــذي وظــف عليــه مــن حيــث احلقــوق والواجبــات.34
نشر املوازنة
تنشــر البلديــة علــى صفحتهــا الرســمية املوازنــة بطريقــة ســهلة ومفهومــة للمواطنــن ،حيــث أرفقــت يف ملخــص املوازنــة جــداول
وضحــت فيهــا املوازنــة التقديريــة للعــام  2018مــع البيــان الفعلــي للعــام  2017لــكل مــن املصاريــف حســب تصنيفهــا ،واإليــرادات
حســب تصنيفهــا ،واملصاريــف حســب أقســام البلديــة ،واإليــرادات حســب أقســام البلديــة .كمــا تنشــر البلديــة تقريــر املدقــق املالــي
اخلارجــي لألعــوام  2017و 2016باللغــة العربيــة بطريقــة واضحــة ومفهومــة للمواطــن.35

نشر إجراءات الشكاوى
يوجــد يف بلديــة نابلــس قســم خــاص بالشــكاوى ،ولكنــه غيــر منظــم بدليــل إجــراءات مكتــوب ومنشــور .ويجــري التعريــف بطريقــة
تقــدمي الشــكوى عــن طريــق اإلعــان عــن رقــم هاتــف مجانــي للشــكاوى علــى فواتيــر امليــاه ،أو النشــرات الصــادرة عــن البلديــة.
ويســتقبل القســم الشــكاوى بعــدة طــرق :منهــا رقــم الهاتــف املجانــي أو موقــع البلديــة علــى الفيســبوك أو البريــد اإللكترونــي ،أو
عــن طريــق صنــدوق الشــكاوى يف مركــز خدمــات اجلمهــور ،أو احلضــور شــخص ّياً إلــى قســم الشــكاوى ،36مــا يعنــي عــدم وجــود
إجــراءات واضحــة ملتابعــة الشــكاوى املوجهــة ضــد املجلــس البلــدي.

 34عمار جعيتم .مدير شؤون املوظفني ،مقابلة بتاريخ .2018/11/4
 35انظر رابط صفحة البلدية التي نشر عليها بيانات املوازنةhttp://nablus.org/index.php/ar/?option=com_content&view=article&id=2307 :
 36معني عقروق .رئيس قسم الشكاوى يف بلدية نابلس .مقابلة بتاريخ .2018/11/4
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آليات جمع الضرائب والرسوم
تلتــزم البلديــة بتســعيرة الدولــة فيمــا يتعلــق بأســعار الكهربــاء ،وبتســعيرة ســلطة امليــاه فيمــا يتعلــق بامليــاه ،وهــذه التســعيرات معلنــة
علــى الفواتيــر اخلاصــة بــكل منهمــا .أمــا فيمــا يتعلــق برســوم احلــرف والصناعــات ،فقيمــة الرســوم محــددة ومعلنــة حســب نظــام
البلديــة ،وهــي متوفــرة بنمــاذج ،علمـاً أن قــرار مجلــس الــوزراء اخلــاص باحلــرف والصناعــات قــد وحــد رســوم الترخيــص لكافــة
احلــرف والصناعــات بـــ  25دينــاراً ،وعــن الضرائــب أيضـاً ،تلتــزم البلديــة بالقيمــة املفروضــة مــن قبــل الدولــة.
وتتكــون إيــرادات البلديــة مــن اجلبايــة اخلاصــة بالالفتــات واحلــرف والصناعــات والنفايــات وامليــاه .وعــن آليــات اجلبايــة بالنســبة
للميــاه واحلــرف والصناعــات ،فهــي تتــم عــن طريــق الدفــع يف البلديــة أو املراكــز املعتمــدة أو عــن طريــق اجلبــاة امليدانيــن
بإيصــاالت ورقيــة ،ولكنهــا خاضعــة لنظــام محوســب .ويتــم تســليم اإليــرادات بشــكل يومــي .وبشــكل عــام ،يتــم التعامــل مــع األمــوال
التــي جتمــع لصالــح البلديــة عــن طريــق اســتخدام أنظمــة دفــع محوســبة تضمــن عــدم التالعــب ،وتراقــب الصناديــق الفرعيــة
علــى وجــه اخلصــوص.37
وأشــار مســؤول قســم اإليــرادات عــن اإلجــراءات املشــددة التــي تتخذهــا البلديــة للحيلولــة دون وقــوع حــاالت اختــاس أو ســوء
ائتمــان ،حيــث إن تعيــن اجلابــي يتطلــب إلــزام اجلابــي بإحضــار كفالــة مــن عضــو يف الغرفــة التجاريــة مــع كفالــة ماليــة تبلــغ
 2000دينــار ،ويقــوم مســؤول اجلبايــة بالتوقيــع علــى اســتالم اجلابــي دفتــر الوصــوالت ،ويجــري تدقيــق الدفتــر مبجمــوع األمــوال
التــي جمعهــا اجلابــي نهايــة كل يــوم ،وإذا تبــن وقــوع خطــأ يف إجــراءات اجلابــي ،يجــري توجيــه لفــت نظــر لــه .وقــد ســجلت حالــة
قــام أحــد اجلبــاة فيهــا بتزويــر دفتــر وصــوالت للميــاه ،ومــا لبــث أن مت كشــفه عندمــا طلبــت البلديــة مــن أحــد املواطنــن الذيــن
وقعــوا ضحيــة هــذا اجلابــي بــراءة ذمــة إلمتــام إحــدى املعامــات لــه ،حيــث تبــن مــا أقــدم عليــه هــذا اجلابــي ومت إبــاغ األجهــزة
األمنيــة عنــه وفصلــه مــن البلديــة.38
ومــن املآخــذ التــي يراهــا مســؤول قســم اإليــرادات يف القســم ،قِ ـ َدم البرامــج احملوســبة ،واحلاجــة إلــى حتديــث األجهــزة والبرامــج.
وهــذا مــا أكــد عليــه أيضـاً رئيــس وحــدة الرقابــة الداخليــة ،حيــث أشــار إلــى أن جــزءاً مــن أنظمــة الفوتــرة مكتمــل وجــزءاً آخــر
غيــر مكتمــل ،مبعنــى أنهــا أنظمــة متعــددة وغيــر مترابطــة مــع املديــر املالــي .وأضــاف أنــه علــى ســبيل املثــال ،فــإن الرســوم علــى
الالفتــات لهــا برامــج ولكنهــا غيــر فعالــة بشــكل كاف ،ولذلــك يتــم التدقيــق عليهــا مــن خــال احلــركات اليوميــة ،ويف بعــض
األحيــان ،توجــد أخطــاء إداريــة يف الترحيــل والتســجيل اليومــي ،كمــا توجــد بعــض اخلدمــات التابعــة للبلديــة غيــر مفوتــرة حتــى
تاريخــه ،مثــل األســواق اخلارجيــة ومواقــف الســيارات ،فمــن الناحيــة الفنيــة ،تعتبــر عــدادات مواقــف الســيارات مضبوطــة ،ولكــن
العــدادات نفســها متهالكــة وقدميــة ،ومــن الصعــب تعديــل برامجهــا ،وال يوجــد مجــال ألي اختالســات منهــا ،حيــث إن اجلابــي
ال يــرى األمــوال املوضوعــة يف العــداد ألنهــا يف صنــدوق مغلــق يتــم إحضــاره مــن قبــل املفتشــن واحلــراس ،إال أنــه ،ومــن جهــة
أخــرى ،يصعــب مراقبــة املفتشــن ،حيــث إن عددهــم يفــوق الـــ  ،300كمــا أن مــكان عملهــم يف الشــوارع ،وهــذا أحــدث ثغــرات يف
هــذا النظــام ،حيــث ال ميكــن ضبــط تأثيــر العالقــات الشــخصية يف هــذا املجــال.39
ويف هــذا الســياق ،أضــاف رئيــس البلديــة أن البلديــة شــرعت قبــل عــدة ســنوات بعمــل برامــج محوســبة ،إال أن وزارة احلكــم
احمللــي منعتهــا بحجــة قيامهــا بعمــل برنامــج موحــد لكافــة البلديــات ،حاولــت تطبيقــه ولكنــه لــم يجــدِ نفعـاً .وأشــار إلــى أن البلديــة
تقــوم حال ّيـاً بإعــداد برنامــج موحــد بــدأ تطبيقــه بنســخته التجريبيــة مــن  ،11/1وســيتم إطــاق العملــه بــه رســم ّياً يف البلديــة يف
 12/31مــن هــذا العــام.40

 37سامي كوع ،مسؤول قسم اإليرادات ،مقابلة شخصية بتاريخ 2018/11/4
 38كوع ،املصدر السابق.
 39مجدي خالد ،مصدر سابق.
 40عدلي يعيش ،مصدر سابق.
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شفافية العطاءات واملشتريات
تقوم البلدية بااللتزام باإلعالن عن العطاءات يف الصحف الرسمية وعلى لوحة إعالنات البلدية ووسائل التواصل االجتماعي.
شفافية اإلدارة
باالطــاع علــى الصفحــة الرســمية لبلديــة نابلــس ،تبــن أن البلديــة قامــت بنشــر اخلطــة اإلســتراتيجية وأخبــار ونشــاطات املجلــس
احمللــي ،باإلضافــة إلــى قــرارات املجلــس اخلاصــة بالتنظيــم بشــكل محــدث ،كمــا تنشــر البلديــة دليــل اخلدمــات املوحــد الــذي
يحتــوي علــى منــاذج إلكترونيــة تتعلــق بكافــة اخلدمــات التــي تقدمهــا .وتنشــر البلديــة علــى صفحتهــا أيضـاً تقريــر املدقــق املالــي
اخلارجــي احملــدث باللغــة العربيــة وبطريقــة مفهومــة للمواطنــن ،وإعالنــات التوظيــف .وتلتــزم البلديــة بنشــر عطاءاتهــا واســتدراج
العــروض اخلاصــة بنشــاطاتها علــى صفحــة البلديــة ،وبنســخ ورقيــة تعلــق علــى لــوح خــاص باإلعالنــات يف مدخــل البلديــة،
باإلضافــة إلــى كافــة قــرارات البنــاء والتنظيــم التــي تهــم املواطنــن .كمــا تنشــر البلديــة النشــاطات واملشــاريع التــي تنفذهــا البلديــة
واملراحــل التــي وصلــت لهــا واملشــاريع املزمــع تنفيذهــا ،مــن قبــل تعبيــد الشــوارع ،واملشــاريع متوســطة املــدى .وتهتــم البلديــة بنشــر
اجلــدول اليومــي لتوزيــع امليــاه للمواطنــن ،إضافــة إلــى نشــاطات وأخبــار البلديــة اليوميــة ،ســواء احملليــة أو الدوليــة.41
مــن جهــة أخــرى ،لــم تلتــزم البلديــة حتــى تاريخــه بنشــر املوازنــة الســنوية للعــام  2018بعــد مصادقــة وزيــر احلكــم احمللــي عليهــا،
كمــا ال تنشــر قــرارات املجلــس البلــدي األخــرى (املقصــود أي قــرار غيــر قــرارات جلنــة التنظيــم) ،أو محاضــر االجتماعــات أو
ملخــص عنهــا ،أو التقاريــر الســنوية خاصــة اإلداريــة.

وال توجد نصوص قانونية جتيز للمواطنني احلصول على معلومات مالية خاصة باألعضاء ،كما ال توجد مبادرات ذاتية
أو قبول من قبل األعضاء للكشف عن ذممهم املالية .واعتبر رئيس املجلس أن املعلومات املالية اخلاصة باألعضاء تخص
األعضاء فقط.

 41الصفحة الرسمية للبلدية ،وصفحة البلدية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك ،ولوحة اإلعالنات يف مدخل البلدية.
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ثالث ًا :نظم املساءلة
اإلشراف على اخلدمات
أشــار مديــر الشــؤون اإلداريــة يف بلديــة نابلــس إلــى أن هيكليــة البلديــة أقــرت منــذ عشــر ســنوات ،وهــي مقســمة إلــى عــدة دوائــر
يتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل إدارة الشــؤون اإلداريــة ،والدوائــر هــي :دائــرة امليــاه ،ودائــرة الهندســة ،والدائــرة املاليــة ،ودائــرة
اخلدمــات العامــة .42هــذا مــن الناحيــة النظريــة .أمــا علــى أرض الواقــع ،فــا توجــد أي طريقــة للحصــول علــى هيكليــة بلديــة
نابلــس ،فهــي غيــر منشــورة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة ،كمــا لــم يتــم احلصــول عليهــا مــن ملفــات البلديــة.
مــن جهــة أخــرى ،أشــار مديــر الشــؤون اإلداريــة إلــى عــدم وجــود بطاقــات وصــف وظيفــي للعاملــن يف البلديــة ،وأكــد أن الهيكليــة
بحاجــة إلــى تعديــل وحتديــث ،وهــذا يتطلــب قــراراً واضحــاً مــن املجلــس البلــدي .واعتبــر أن األثــر املالــي لتعديــل وحتديــث
الهيكليــة يعتبــر أحــد معيقــات اتخــاذ هــذا القــرار ،حيــث يوجــد عــدد كبيــر مــن العاملــن يف البلديــة يفــوق حاجتهــا.43
إن عــدم وضــوح الهيكليــة وغيــاب بطاقــات الوصــف الوظيفــي للعاملــن يف البلديــة يصعــب اإلشــراف علــى املوظفــن ،فعنــد تقصيــر
أي موظــف يف أداء مهامــه ،تصعــب محاســبته مــا لــم تكــن هــذه املهــام واضحــة ومكتوبــة ومقــرة.
مــن جهــة أخــرى ،ميــارس رئيــس املجلــس رقابتــه وإشــرافه علــى موظفــي البلديــة وأعمالهــا عبــر جلــان املجلــس املتخصصــة التــي
تقــدم تقاريرهــا للمجلــس ،إلــى جانــب التقريــر املالــي كل ثالثــة شــهور ،وتقريــر يومــي مــن قســم امليــاه  ،44إلــى جانــب وحــدة الرقابــة
الداخليــة التــي تقــدم تقريرهــا اإلداري بشــكل شــهري لرئيــس املجلــس وتقريــر التدقيــق املالــي الــذي يقــدم عنــد انتهــاء كل مــدة
تدقيــق تقــوم بهــا الوحــدة.45
أمــا عــن باقــي اجلهــات التــي تقــدم اخلدمــات ،فليــس مــن املؤكــد أنهــا تقــدم تقاريــر مكتوبــة عــن أعمالهــا ،كمــا هــو احلــال يف
شــركة بــال عقــار أو شــركة الكهربــاء.46
أمــا املقاولــون ومزوداخلدمــة ،فيتــم اإلشــراف علــى أدائهــم عــن طريــق األقســام املســؤولة ،وعــن طريــق إلزامهــم ضمــن شــروط
العقــود بتقــدمي التقاريــر وخطــط العمــل واملخططــات ،ويقــوم قســم العطــاءات مبتابعــة الكفــاالت وبوالــص التأمــن وإعــداد تقاريــر
وإرســالها للقســم الفنــي للمتابعــة قبــل انتهــاء العقــد.47
كمــا تتــم آليــة اإلشــراف حســب ممــول املشــروع ،فــإذا كان التمويــل مــن صنــدوق البلديــات ،يقــوم الصنــدوق بتعيــن شــركة إشــراف
خاصــة ،وإذا كان مــن خــال جهــات مانحــة كمــا هــو احلــال مــع املمولــن األملــان ،فــإدارة املشــروع تأتــي مبشــرف مــن اخلــارج يعمــل
مــع مشــريف البلديــة ،وجتــري مســاءلة املقاولــن مــن قبــل املشــرفني حســب شــروط العقــد.48
وعلــى صعيــد آليــات محاســبة املوظفــن واملقاولــن ،فقــد أشــار مديــر وحــدة الرقابــة إلــى أن محاســبة املوظفــن علــى جتاوزاتهــم
جتــري وفق ـاً للقانــون .وأكــد أنــه مت تنــاول ملفــات بعــض املوظفــن الذيــن ســجلت بحقهــم بعــض املخالفــات عــن طريــق تشــكيل
جلنــة حتقيــق دائمــة برئاســة املهنــدس “محمــد دويــكات” عضــو البلديــة الســابق ،*49وبعــد التحقيــق ،متــت محاســبة املوظفــن
وفصــل بعضهــم ،حيــث ثبتــت علــى البعــض منهــم قضايــا ســوء ائتمــان ،بينمــا متــت تبرئــة آخريــن .50أمــا املقاولــون ،فيجــري فــرض
غرامــات عليهــم حســب شــروط العقــد حــال مخالفتهــم لهــا.51

 42عمر ربعي ،مصدر سابق.
 43ربعي ،املصدر السابق.
 44يعيش ،مصدر سابق.
 45مجدي خالد ،مصدر سابق.
 46املصدر السابق.
 47مجدي األتيرة ،مصدر سابق.
 48يعيش ،مصدر سابق.
 * 49متت إقالة العضو دويكات من املجلس البلدي مبوافقة وزير احلكم احمللي.
 50مجدي خالد .مصدر سابق.
 51األتيرة ،مصدر سابق.
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احلرف والصناعات
علــى الرغــم مــن صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  1لســنة  2018املعــدل جلــداول احلــرف املصنفــة بذيــل قانــون احلــرف
والصناعــات رقــم  16لســنة  1953وتعديالتــه منــذ بدايــة عــام  ،2018إال أن بلديــة نابلــس لــم تطبقــه ،واتخــذ املجلــس البلــدي
قــراراً بالبــدء بتطبيقــه يف مطلــع عــام  ،2019وذلــك لصعوبــة التعامــل مــع القــرار واجلــداول التــي يحتــوي عليهــا ،كمــا أن البلديــة
علمــت يف وقــت متأخــر عــن إصــدار القــرار علــى الرغــم مــن تطبيقــه مــن قبــل الــوزارة بشــكل جتريبــي يف بعــض البلديــات ،ولــم
يشــترك مســؤول احلــرف والصناعــات يف البلديــة ســوى يف ورشــة عمــل واحــدة عقدتهــا وزارة احلكــم احمللــي لشــرح القــرار
وآليــات تطبيقــه ،إلــى جانــب عــدم جاهزيــة البلديــة للبــدء بتطبيقــه مــن حيــث برمجــة وفوتــرة الرســوم حســب النظــام اجلديــد.
وعليــه ،اســتمر املجلــس البلــدي بتطبيــق النظــام القــدمي ،مــا يعتبــر مخالفـاً للقانــون ويتيــح املجــال أمــام أي متضــرر مــن تطبيــق
النظــام القــدمي مــن مقاضــاة البلديــة.52
أمــا عــن واقــع تطبيــق نظــام احلــرف والصناعــات علــى أرض الواقــع ،فقــد أشــار مســؤول احلــرف والصناعــات يف بلديــة نابلــس
إلــى مجموعــة مــن املعيقــات التــي حتــول دون فعاليــة تنفيــذ النظــام وحتقيــق اإليــرادات املتوقعــة منــه ،أهمهــا:53
ال توجــد برامــج جبايــة محوســبة تســتوعب العديــد مــن املهــن واحلــرف التــي لــم تــرد يف النظــام القــدمي .إلــى جانــبســحب العديــد مــن املهــن مــن صالحيــات البلديــة وإحلاقهــا باجلهــات املســؤولة عنهــا مباشــرة مثــل عيــادات األســنان،
والبنــوك ،وغيرهــا .وفيمــا يتعلــق برســوم الترخيــص ،فقــد مت توحيدهــا لكافــة املهــن واحلــرف مببلــغ قيمتــه  25دينــاراً
فقــط ،وذلــك بهــدف تشــجيع االســتثمار .يشــار إلــى أن تخفيــض وتوحيــد الرســوم ســوف يقلــص مــن إيــرادات البلديــات
يف هــذا املجــال ،فعلــى صعيــد بلديــة نابلــس ،تعتبــر إيراداتهــا مــن احلــرف والصناعــات مــا يقــارب الـــ  340ألــف دينــار
ســنو ّياً ،وعنــد تطبيــق النظــام اجلديــد ،ســوف تهبــط إلــى  190ألــف دينــار أو أقــل مــن ذلــك ،حســب عــدد املهــن التــي
ســوف تســحب مــن البلديــة أيض ـاً.
عــدم كفايــة عــدد اجلبــاة واملفتشــن مقارنــة بعــدد التراخيــص ،حيــث يتكــون قســم احلــرف والصناعــات يف بلديــة نابلــسـاب
مــن ( )6جبــاة و( )4مفتشــن علــى الرخــص ،بينمــا يبلــغ عــدد احملــال املرخصــة رســم ّياً ( ،)7800مــا يعنــي أن كل جـ ٍ
مســؤول عــن ( )1300محــل ،وكل مفتــش مســؤول عــن ( )1950محـ ًّ
ا .أمــا احملــال املســتوفية لكافــة شــروط الترخيــص،
فتبلــغ نســبتها حوالــي  20%مــن بــن الـــ  ،7800هــذا إلــى جانــب وجــود مــا يزيــد علــى الـــ ( )4000محــل غيــر مرخــص
يف نطــاق أعمــال البلديــة.
مــن الصعوبــة مبــكان إغــاق أي حرفــة مخالفــة أو غيــر مرخصــة بســبب غيــاب قــوة التنفيــذ يف املدينــة نظــراً لألســباباألمنيــة ،لذلــك ،يحــاول قســم احلــرف والصناعــات تطبيــق اإلجــراءات اخلاصــة بالتراخيــص لتــايف الوصــول ملرحلــة
اإلغــاق.

تقدمي التقارير الدورية للمجلس البلدي
تقــدم األقســام تقاريرهــا بشــكل عــام إلــى رئيــس البلديــة مباشــرة ،الــذي يقــوم بــدوره مبتابعتهــا بشــكل فــردي إذا لــم تكــن بحاجــة
لقــرار مجلــس ،أو إحالتهــا للمجلــس ألخــذ الــرأي بهــا إذا تطلــب األمــر ذلــك.
مــن جهتــه ،أكــد رئيــس املجلــس حرصــه علــى تلقــي تقريــر مــن دائــرة امليــاه بشــكل خــاص يوم ّيـاً نظــراً حلساســية موضــوع امليــاه
يف مدينــة نابلــس ،إلــى جانــب تلقيــه تقاريــر ماليــة كل ثالثــة أشــهر ،وتقريــراً إدار ّيـاً مــن وحــدة الرقابــة بشــكل شــهري.54
وقــد أشــار مديــر وحــدة الرقابــة إلــى أن تقاريــر الوحــدة يف أغلــب األحيــان يتــم االطــاع عليهــا مــن قبــل رئيــس املجلــس فقــط،
 52عمرو عون .مسؤول احلرف والصناعات يف بلدية نابلس ،مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/11/19
 53عون ،املصدر السابق.
 54يعيش ،مصدر سابق.
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إال يف حــاالت خاصــة حتــال للمجلــس ،ولكنــه يــرى أن فعاليــة هــذه التقاريــر تســتوجب عرضهــا علــى املجلــس لالطــاع عليهــا
ونقاشــها إذا تطلــب األمــر.55
وباســتثناء بنــد املطالعــات املــدرج علــى جــدول أعمــال جلســة املجلــس البلــدي ،الــذي يقــدم فيــه رئيــس املجلــس تقريــراً شــفه ّياً
عــن مجريــات العمــل األســبوعية ،56فإنــه ال يوجــد مــا يشــير إلــى قيــام جهــة معينــة يف البلديــة ،كالشــؤون اإلداريــة املســؤولة عــن
كافــة إدارات البلديــة ،بإعــداد تقريــر دوري شــامل يتضمــن كافــة أعمــال البلديــة (مــن إجنــازات وإشــكاليات ومعيقــات وتوصيــات)
خــال أســبوع أو شــهر ليعــرض علــى املجلــس بطريقــة توثــق أعمــال البلديــة ،األمــر الــذي يضعــف مســاءلة رئيــس البلديــة مــن قبــل
املجلــس ذاتــه ،ويضعــف حــق األعضــاء يف االطــاع املنظــم علــى أعمــال البلديــة.
نظام الشكاوى
يوجد يف بلدية نابلس قسم خاص بالشكاوى ،ولكنه غير منظم بدليل إجراءات مكتوب.
يتبــع قســم الشــكاوى إلــى دائــرة الشــؤون اإلداريــة فنيـاً ولكــن رئيــس قســم الشــكاوى أكــد انــه يتوجــه مباشــرة إلــى رئيــس البلديــة
ملتابعــة الشــكاوى .وعــن آليــة التعامــل مــع صنــدوق الشــكاوى املوجــود يف مركــز خدمــات اجلمهــور ،أشــار رئيــس القســم إلــى أن
الصنــدوق تتــم متابعتــه مــن قبــل دائــرة العالقــات العامــة وتوزيعــه علــى األقســام املعنيــة ملتابعــة الشــكاوى ،واســتمر هــذا الوضــع
إلــى أن تولــى عضــو املجلــس البلــدي غســان عنبتــاوي مســألة متابعــة الشــكاوى وشــدد علــى ضــرورة توجيــه كافــة الشــكاوى إلــى
قســم الشــكاوى كخطــوة أولــى ليتولــى القســم متابعتهــا حســب االختصــاص.57
أمــا آليــات متابعــة الشــكاوى ،فقــد أشــار رئيــس قســم الشــكاوى إلــى أن الشــكاوى حتــول مكتوبــة إلــى األقســام باســتثناء قســم
الصحــة وامليــاه والهندســة ،حيــث يوجــد برنامــج محوســب مركــزي ملتابعــة شــكاوى املواطنــن ،وتوجــد نســخة مــن هــذا البرنامــج
لــدى مكتــب رئيــس البلديــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،أكــد رئيــس القســم علــى أنــه يصــدر تقريــراً شــهر ّياً عــن أعمــال قســم الشــكاوى
وتقريــراً يوم ّي ـاً يف حــاالت الطــوارئ .58أمــا عــن آليــات التعامــل مــع الشــكاوى املوجهــة ضــد أعضــاء املجلــس البلــدي أو رئيســه،
فأكــد رئيــس قســم الشــكاوى أن صالحياتــه تنتهــي عنــد املجلــس البلــدي يف معاجلــة هــذه الشــكاوى ،59مــا يعنــي عــدم وجــود
إجــراءات واضحــة ملتابعــة الشــكاوى املوجهــة ضــد املجلــس البلــدي.
مــن جهتــه ،أشــار مديــر عــام الرقابــة علــى وحــدات احلكــم احمللــي يف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى أن الديــوان تلقى شــكوى
علــى بلديــة نابلــس وهــي قيــد التحقــق منهــا بالتعــاون مــع البلديــة .60كمــا أكــد مديــر عــام احلكــم احمللــي يف محافظــة نابلــس أن
املديريــة تتلقــى العديــد مــن الشــكاوى علــى البلديــة ،خاصــة يف مواضيــع التراخيــص وخطــوط امليــاه واملجــاري املجــاورة لألبنيــة.
وأشــار إلــى أن املديريــة تقــوم مبراســلة البلديــة بالشــكاوى ،حيــث تتجــاوب البلديــة بحــل الشــكاوى .61أمــا الشــكاوى التــي ترفــع
علــى خدمــات البلديــة داخــل البلديــة نفســها ،فإنــه يتــم التعاطــي معهــا وحلهــا والــرد علــى املشــتكي بالقــرار الــذي يخــص شــكواه.
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وتعتمد بلدية نابلس مدققاً خارج ّياً ،وهو يصدر تقريره السنوي للمجلس البلدي الذي بدوره يلتزم مبا ورد به.62
كمــا أكــد مديــر دائــرة التدقيــق علــى الهيئــات احملليــة أن بلديــة نابلــس مت اســتهدافها بالتدقيــق يف عــام  ،2018وأن تقريــر التدقيــق
ال يــزال حتــت اإلعــداد ،ولذلــك ،مــن الســابق احلكــم علــى التــزام البلديــة بالتوصيــات.63
أمــا علــى مســتوى وزارة احلكــم احمللــي ،فقــد أفــاد الســيد خالــد إشــتية مديــر عــام احلكــم احمللــي يف نابلــس أن الــوزارة قامــت
بالتدقيــق علــى بلديــة نابلــس ،ووجــدت بعــض املمارســات املاليــة اخلاطئــة ،مثــل جتــاوزات يف املوازنــة ورثهــا املجلــس احلالــي
كعــادات معمــول بهــا مــن املجالــس الســابقة ،مثــل مكافــآت األعيــاد واحتفــاالت الناجحــن يف التوجيهــي والتعيينــات دون شــواغر،
وقــد مت توجيــه املالحظــات الفنيــة والتوصيــات بتقريــر إلــى املجلــس البلــدي الــذي بــدوره أبــدى جتاوبـاً وبــدأ بتصويــب األوضــاع
التــي وردت يف التقريــر .وقــد أكــد مديــر عــام احلكــم احمللــي أن املجلــس احلالــي هــو األكثــر تعاونـاً وجتاوبـاً يف تصويــب أوضــاع
البلديــة ضمــن املجالــس البلديــة الســابقة .كمــا أشــار إلــى أن الــوزارة تقــوم بتوفيــر الدعــم الفنــي للبلديــة حــال طلبهــا ذلــك ،خاصــة
يف مجــاالت الهندســة والتنظيــم والعطــاءات.64
وعــن آليــات االعتــراض علــى قــرارات املجلــس ،أشــار رئيــس املجلــس إلــى أن مركــز خدمــات اجلمهــور هــو العنــوان األول الــذي
يتوجــه إليــه املواطــن لتقــدمي اعتــراض علــى قــرارات املجلــس ،وقــد مت تطويــر املركــز بخدمــات إلكترونيــة فعالــة تقــوم علــى تتبــع
أي طلــب أو اعتــراض يقــدم للمركــز ،الــذي بــدوره يحيلــه إلــى رئيــس املجلــس.65
ويكــون توجــه املشــتكي إلــى القضــاء عبــر احملاكــم النظاميــة للنظــر يف القضيــة ،أو التوجــه إلــى محكمــة العــدل العليــا ،حيــث تعتبــر
القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة احملليــة قــرارات إداريــة ملزمــة بصفتهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة .وقــد أتــاح القانــون الطعــن يف
القــرارات اإلداريــة عــن طريــق األفــراد أو الهيئــات املتضــررة ،برفــع شــكوى أو طلبــات طعــون حملكمــة العــدل العليــا للنظــر فيهــا
بنــا ًء علــى اختصاصــات هــذه احملكمــة احملــددة بقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة ،والتــي مــن ضمنهــا الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو
الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو األنظمــة أو القــرارات اإلداريــة النهائيــة املاســة باألشــخاص أو األمــوال الصــادرة عــن أشــخاص القانــون
العــام ..إلــخ وســائر املنازعــات اإلدارية.66
إن هــذه اإلجــراءات واضحــة داخــل القوانــن ،لكــن ال توجــد أدلــة إجــراءات منشــورة للمواطــن العــادي الــذي ال يجيــد التعامــل
مــع القوانــن التــي ترشــده إلــى هــذه اآلليــات.
كمــا أوضــح رئيــس البلديــة أنــه عنــد تقــدمي االعتــراض ،يقــوم مركــز خدمــات اجلمهــور بتحويــل الطلــب إلــى رئيــس املجلــس الــذي
بــدوره يحيلــه إلــى املستشــار القانونــي إلبــداء الــرأي ،وهــو بــدوره يحيلــه للقســم املختــص ،حيــث ميكــن قبــول االعتــراض وإعــادة
النظــر بقــرار املجلــس أو إبــاغ املعتــرض بعــدم قانونيــة اعتراضــه ،ولــه اخليــار إمــا أن يقتنــع أو يســتأنف يف احملكمــة .وأكــد رئيــس
املجلــس أن العديــد مــن االعتراضــات توجــه بهــا مواطنــون إلــى احملكمــة.67
مساءلة مزودي اخلدمة العامة
تقــوم البلديــة بــإدارة بعــض أعمالهــا عــن طريــق عقــود مــع القطــاع اخلــاص ،فعلــى ســبيل املثــال ،تعاقــدت البلديــة مــع شــركة بــال
عقــار إلدارة مجمــع البلديــة التجــاري ملــدة عشــرين عامـاً ،كمــا أن البلديــة متتلــك فيهــا أســهماً بنســبة تقــارب الـــ  ،80%مــا يتيــح
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عدلي يعيش .مصدر سابق .انظر تقرير املدقق املالي على موقع البلدية على الرابط التالي financial-dept-ar/20-59-13-31-03-http://www.nablus.org/index.php/ar/2016
ياسني .مصدر سابق.
اشتية ،مصدر سابق.
عدلي يعيش ،مصدر سابق.
قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة .2001
عدلي يعيش ،مصدر سابق.
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لهــا ســهولة االطــاع علــى أعمــال الشــركة ،إضافــة إلــى أن رئيــس مجلــس إدارة شــركة بــال عقــار هــو عضــو يف املجلــس البلــدي،
ومتثــل د .مكــرم عبــاس املجلــس البلــدي يف مجلــس إدارة بــال عقــار ،وقــد أكــدت أن الشــركة تقــدم للمجلــس فقــط تقريرهــا
الســنوي ،وتقريــراً يف حــال وجــود حــدث معــن يتعلــق بأعمــال الشــركة اخلاصــة بالبلديــة ،مبعنــى أن الشــركة ال تقــدم تقريــراً
ربع ّيـاً عــن أداء أعمالهــا املتفــق عليهــا يف العقــد ،وكذلــك األمــر بالنســبة خلدمــة توزيــع الكهربــاء التــي تقدمهــا البلديــة عــن طريــق
شــركة توزيــع كهربــاء الشــمال ،حيــث تعتبــر البلديــة أحــد املســاهمني يف تأســيس الشــركة ،كمــا أن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة
أيضـاً عضــو يف املجلــس البلــدي ،وبالتالــي ،يف حــال احلاجــة للتقريــر ،يقــدم شــفه ّياً ،وليــس مــن املؤكــد أن الشــركة تقــدم تقاريــر
مكتوبــة دوريــة حــول أعمالهــا للبلديــة ،حيــث أكــدت د .مكــرم أنــه خــال تولــي املجلــس احلالــي ألعمالــه ،لــم يجـ ِـر تقــدمي تقاريــر
دوريــة مــن قبــل شــركة الكهربــاء للمجلــس حــول خدمــة الكهربــاء يف نابلــس .68كمــا تديــر البلديــة أيضـاً مهمــة تنظيــف احلمامــات
العامــة عــن طريــق شــركة خاصــة ،ويقــوم القســم الصحــي مبتابعــة هــذه الشــركة عــن طريــق املراقبــة والتفتيــش.
أمــا عــن ســما نابلــس ،وهــو متنــزه كبيــر ،فقــد أشــار رئيــس املجلــس إلــى أنــه كان يــدار مــن قبــل شــركة خاصــة مت منحهــا العقــد
عــن طريــق التلــزمي مــن قبــل أحــد املجالــس الســابقة ،وليــس عــن طريــق العطــاءات ،ولــم يراقــب أداء الشــركة أو فعاليتهــا يف إدارة
املتنــزه ،كمــا لــم يقــدم تقاريــر مــن قبلهــا ،وقــد لوحــظ ســوء إدارة مــن قبــل هــذه الشــركة للمتنــزه ،فعمــل املجلــس احلالــي علــى
فســخ العقــد وحتمــل التبعــات املاليــة لهــذا اإلجــراء التــي فاقــت الـــثالثة ماليــن شــيقل ،وإحالــة ملــف إدارة املتنــزه كام ـ ً
ا إلــى
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة للتحقيــق فيــه ،وتولــت البلديــة حال ّيـاً إدارة املتنــزه إلــى حــن تدبــر آليــة إدارتــه بعــد االنتهــاء مــن
التحقيــق يف امللــف.69
املساءلة واملشاركة املجتمعية
يقــوم رئيــس املجلــس بتخصيــص يــوم مــن كل أســبوع يســتقبل فيــه املواطنــن يف مبنــى البلديــة ،حيــث يســتمع إلــى شــكاواهم
ومطالباتهــم .70أمــا علــى صعيــد اللقــاءات املجتمعيــة املبنيــة علــى املســاءلة والتفاعــل واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات ،فقــد أشــارت
منســقة التواصــل املجتمعــي يف مؤسســة أمــان إلــى أن رئيــس البلديــة والعاملــن فيهــا أبــدوا تعاون ـاً واســتعداداً مبوضــوع تعزيــز
النزاهــة والشــفافية واالنفتــاح علــى اجلمهــور للمســاءلة املجتمعيــة ،مــا يصــب يف جهــود مكافحــة الفســاد .وأضافــت أن رئيــس
املجلــس البلــدي بــادر بطلــب لتوقيــع مذكــرة تفاهــم بــن البلديــة وأمــان يف مجــال تعزيــز النزاهــة يف البلديــات.71
كمــا أكــدت عضــو املجلــس د .مكــرم عبــاس أن اللقــاءات املجتمعيــة املبنيــة علــى املســاءلة غيــر كافيــة وبحاجــة إلــى تفعيــل ،وأضــاف
رئيــس البلديــة أن اللقــاءات جتــري ولكــن بشــكل غيــر دوري أو منتظــم ،حيــث يجــري تنظيــم لقــاءات مفتوحــة يف البلــدة القدميــة
مثـ ً
ا .مــن جهــة أخــرى ،ال توجــد جلــان أحيــاء تعمــل بشــكل منتظــم مــع البلديــة ،ولكــن توجــد جلــان عمــارات أو شــوارع يف بعــض
احلــاالت .كمــا أكــد علــى وجــود تعــاون جيــد مــع اللجــان الشــعبية يف املخيمــات.72
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مشــاركة للمجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة العامــة للعــام  ،201873إال أن إعــداد اخلطــة
ن بنــاء علــى
اإلســتراتيجية جــرى مبشــاركة املجتمــع احمللــي حســب شــروط صنــدوق تطويــر البلديــات .أمــا املوازنــة ،فلــم تــ َ
مشــاركة مجتمعيــة .أمــا علــى صعيــد حضــور اجتماعــات املجلــس ،فلــم جتــر حتــى تاريخــه *74أي جتربــة مــن قبــل البلديــة لعقــد
اجتماعــات تتــم دعــوة املواطنــن حلضورهــا.75

مــن جهتهــا ،بــادرت مؤسســة أمــان مــع مجموعــات شــبابية مــن مدينــة نابلــس يف يــوم املســاءلة الوطنــي بتاريــخ 8/10/2018
ملســاءلة بلديــة نابلــس يف لقــاء مفتــوح يف البلديــة حــول قضيــة النفايــات الطبيــة .76وهــذه املبــادرة الوحيــدة يف املجلــس احلالــي.
 68د .مكرم عباس ،مصدر سابق ،مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/11/27
 69يعيش مصدر سابق.
 70يعيش ،ومكرم عباس ،مصدران سابقان.
 71منى إشتية .منسقة التواصل املجتمعي يف مؤسسة أمان .مقابلة بتاريخ .2018/11/29
 72يعيش ،مصدر سابق .2018/11/13
 73عمر ربعي .مصدر سابق.
 * 74أشارت د .مكرم عباس عضو املجلس البلدي إلى أنها تقدمت بطلب لبث اجتماعات املجلس بشكل مباشر لكن هذا الطلب لم يل َق التأييد من قبل املجلس.
 75عمر ربعي ،مصدر سابق.
 76منى إشتية ،مصدر سابق.
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وأشــارت منســقة التواصــل املجتمعــي يف مؤسســة أمــان إلــى أن البلديــة أبــدت انفتاحــاً وتعاونــت مــع الشــباب لعقــد جلســة
املســاءلة اخلاصــة بالنفايــات الطبيــة يف يــوم املســاءلة الوطنيــة ،ووعــدت يف نهايــة اجللســة بــأن تعمــل علــى حــل هــذا املوضــوع
بالتعــاون مــع وزارة الصحــة .ولكــن حتــى تاريخــه لــم تســجل البلديــة إجــراءات فعليــة يف موضــوع النفايــات الطبيــة الــذي طــرح يف
يــوم املســاءلة الوطنــي ،ومــن الصعــب قيــاس هــذه اإلجــراءات ،حيــث إن املوضــوع طــرح حديثـاً مــن مؤسســة أمــان ،ولكنــه ســبق أن
طــرح قبــل ذلــك مــن موقــع دوز.
رابع ًا :الفساد ومكافحته
أكــد مديــر عــام وحــدات احلكــم احمللــي يف ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة أن الديــوان يقــوم بالتحقــق مــن ملــف ســما نابلــس الــذي
أثيــر مــن قبــل عضــو املجلــس البلــدي املقــال محمــد دويــكات عبــر وســائل التواصــل االجتماعي.
وقــد أكــد رئيــس املجلــس أنــه وبعــد تكليــف عضــو املجلــس الســابق محمــد دويــكات منــذ شــهر شــباط 2018 /بتــرؤس جلنــة
حتقيــق دائمــة للتحقيــق يف مجموعــة قضايــا يف البلديــة ،ومــن ضمنهــا ملــف ســما نابلــس ،جــرت مخاطبتــه يف أكثــر مــن مــرة
لالنتهــاء مــن امللفــات العالقــة ،ومت االنتهــاء منهــا يف  16/7باســتثناء ملــف ســما نابلــس ،حيــث طلــب مــدة إضافيــة لالنتهــاء منــه،
ويف هــذه األثنــاء ،ارتكــب العضــو خطــأ يف تفويــض املجلــس لــه ملعاجلــة إحــدى القضايــا مبنــح  4دومنــات ملواطــن خالفـاً للقانــون،
وقــد ترتبــت علــى هــذا اخلطــأ تبعــات ماليــة بقيمــة  18300شــيقل ،وعنــد قيــام رئيــس املجلــس بعــرض القضيــة علــى املجلــس
لتثبيتهــا يف احملضــر كإجــراء ســابق لصــرف املبلــغ مــن ماليــة البلديــة ،اعتــرض العضــو دويــكات علــى هــذا اإلجــراء رافضـاً تثبيتــه،
وأقــدم علــى ارتــكاب أعمــال مهينــة بحــق املجلــس البلــدي ،حيــث جــرى فصلــه بنــاء علــى ذلــك مــن قبــل املجلــس ومبصادقــة وزيــر
احلكــم احمللــي ملخالفتــه قانــون الهيئــات احملليــة ،وقــد أضافــت د .مكــرم عبــاس عضــو القائمــة التــي كان يترأســها محمــد دويــكات
أن امللفــات التــي حقــق فيهــا دويــكات لــم ترتــق إلــى مســتوى الفســاد ،وأن املجلــس تعاطــى معهــا وقــام باتخــاذ املقتضــى القانونــي
بحــق كل مــن ثبتــت عليــه مخالفــة اإلجــراءات ،كمــا أضافــت أن املجلــس البلــدي أعطــى دويــكات مســاحة واســعة مــن التفويــض يف
التحقيــق يف امللفــات وتقــدمي التوصيــات فيهــا ،وأكــدت أنــه بعــد إســاءته للمجلــس احمللــي داخــل املجلــس ويف اإلعــام ،أقدمــت
قائمــة الشــباب املســتقلني علــى فصلــه مــن القائمــة أيض ـاً ،وأضــاف رئيــس املجلــس أنــه قــام بتوجيــه خطــاب إلــى وزيــر احلكــم
احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يعلمهــم“ 77بتصريحــات محمــد دويــكات بــأن لديــه معلومــات وبحوزتــه وثائــق تثبــت وجــود
فســاد مالــي وإداري يف بلديــة نابلــس ،وقــد ذكــر بشــكل واضــح أنــه حصــل علــى وثائــق وملفــات بهــذا اخلصــوص ،وأنــه يحتفــظ بهــا
يف مــكان آمــن ،وأكــد رئيــس املجلــس يف خطابــه أن محمــد دويــكات رفــع توصيــات بنتائــج التحقيقــات ومتــت املوافقــة عليهــا مــن
قبــل املجلــس ،وأن املجلــس البلــدي ال يعلــم طبيعــة وفحــوى وثائــق الفســاد التــي احتفــظ بهــا دويــكات لنفســه وحجبهــا عــن املجلــس
البلــدي ،كمــا ال يعلــم املجلــس عــن أيــة فتــرة يتحــدث .وأشــار رئيــس املجلــس إلــى أن البلديــة ويف ظــل ضبابيــة وعموميــة ادعــاءات
الفســاد املذكــورة ،لــم تتمكــن مــن التحقــق مــن صحــة تلــك االدعــاءات ،لذلــك تقــدم املجلــس البلــدي رســم ّياً مــن الديــوان بالتحقــق
ممــا ادعــاه دويــكات واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة وفــق النظــام والقانــون ،ويف حــال ثبــوت أي قضيــة فســاد ،طلبــت البلديــة حتويــل
امللفــات إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد.78
مــن جهــة أخــرى ،لــم يتــم الكشــف عــن قضايــا فســاد مــن قبــل اإلعالميــن ،كمــا لــم يتــم حتويــل أي ملفــات فســاد إلــى هيئــة
مكافحــة الفســاد عــن قضايــا مــن قبــل البلديــة ،وقــد اقتصــر اإلجــراء يف التحقيــق مــع أحــد اجلبــاة يف قضيــة ســوء ائتمــان بإحالتــه
إلــى أجهــزة األمــن كمــا ذكــر ســابقاً.

 77عدلي يعيش ،مصدر سابق بتاريخ .11/21
 78خطاب موجه إلى وزير احلكم احمللي ،ورئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية من املهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس بتاريخ .2018/8/19
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رفع الوعي مبكافحة الفساد

يعتبــر نشــر الوعــي العــام مبكافحــة الفســاد أحــد األهــداف التــي تســعى إليهــا هيئــة مكافحــة الفســاد ،ولكنهــا ال تســتهدف
املواطنــن بشــكل مباشــر ،كمــا تعمــل العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــام علــى رفــع الوعــي العــام بأســاليب
الضغــط واملناصــرة.79
مــن خــال البحــث ،ال يوجــد مــا يشــير إلــى اســتهداف املواطنــن يف نابلــس علــى وجــه اخلصــوص يف هــذه املمارســات ،باســتثناء
مبــادرة مــن مؤسســة أمــان مــع مجموعــات شــبابية يف يــوم املســاءلة الوطنيــة ،وكذلــك موقــع إخبــاري متخصــص بالصحافــة
احملليــة يف محافظــة نابلــس وهــو موقــع “دوز” ،حيــث يشــكل نافــذة علــى آخــر األخبــار واحلــوارات املتعلقــة بقضايــا احملافظــة،
ويعمــل املوقــع علــى أن يكــون حلقــة وصــل بــن املواطــن واملســؤول مــن خــال إشــراك املســؤولني يف محافظــة نابلــس بجلســات
اســتماع علنيــة مــع املواطنــن ،يطرحــون فيهــا برامجهــم وخططهــم املســتقبلية ،ويقــوم املواطــن مبســاءلتهم علن ـاً ،األمــر الــذي
يقــوي مشــاركة املواطنــن يف القــرارات التــي تتعلــق بحقهــم ويقــوي الشــفافية واملســاءلة املجتمعيــة ،كمــا يســعى موقــع دوز إلــى
تطبيــق مفهــوم احلوكمــة الرشــيدة يف املجتمــع.80
وقــد أكــد مديــر عــام دوز أن املوقــع عمــل علــى رفــع وعــي املواطنــن جتــاه خدمــات البلديــة عــن طريــق تشــجيع النــاس علــى رفــع
أصواتهــم لكتابــة مشــاكلهم يف مناطــق ســكناهم يف نابلــس ،ومت تســليط الضــوء علــى العديــد مــن القضايــا.81

مــن جهتهــا ،أكــدت د .مكــرم عبــاس أن أعضــاء البلديــة شــاركوا يف ورشــة عمــل بدعــوة مــن وزارة احلكــم احمللــي للفائزيــن
باالنتخابــات احملليــة ،مت تعريفهــم بشــكل عــام بأعمــال الهيئــات احملليــة وتزويدهــم بالقوانــن والتعليمــات ذات العالقــة بقطــاع
احلكــم احمللــي .وأشــارت إلــى أن أعضــاء املجلــس لــم يتلقــوا أي تعريــف مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد أو ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة أو مؤسســات مجتمــع مدنــي بقضايــا مكافحــة الفســاد أو التعريــف بجرائــم الفســاد ذاتهــا.82
ويف ذات الســياق ،أشــارت مديــرة العالقــات العامــة يف البلديــة أيضـاً إلــى أن موظفــي البلديــة لــم يتلقــوا أيــة تدريبــات مــن قبــل
املؤسســات الرســمية أو مؤسســات املجتمــع املدنــي علــى رفــع الوعــي مبكافحــة الفســاد بشــكل مباشــر.83
وأشــار مديــر موقــع دوز إلــى أن املوقــع عقــد أكثــر مــن جلســة اســتماع عامــة كانــت البلديــة جــزءاً منهــا ،إلــى جانــب مواقــع
مســؤولية أخــرى كاحملافــظ والشــرطة وغيرهــم ،وقــد طرحــت هــذه اجللســات بحضــور املواطنــن أكثــر مــن موضــوع يف أكثــر مــن
جلســة ،وقــد كان للبلديــة دور يف حتمــل مســؤولياتها يف القضايــا املطروحــة ،مثــل أزمــة الســير والتعــدي علــى األرصفــة مــن قبــل
البســطات وغيرهــا.84
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عن دراسة مؤشر النزاهة يف هيئات احلكم احمللي بلدية طولكرم ،مؤسسة أمان .2018
https://www.dooz.ps/page/4
عبد عثمان .مدير دوز .مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/11/28
عباس ،مصدر سابق .11/27
رجاء فهمي ،مديرة العالقات العامة يف بلدية نابلس ،مقابلة هاتفية بتاريخ .2018/11/27
عثمان ،مصدر سابق.
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االستنتاجات
إن اإلشــكاليات والتحديــات العامــة املتعلقــة بقطــاع الهيئــات احملليــة ألقــت بشــكل أو بآخــر بظاللهــا علــى بلديــة نابلــس ،لذلــك،
توصلــت الدراســة علــى صعيــد بلديــة نابلــس إلــى إشــكاليات موضوعيــة وأخــرى ناجتــة عــن اإلشــكاليات التــي تشــوب قطــاع الهيئــات
احملليــة ،وهــي كمــا يلــي:
استنتاجات عامة
1.1جــرت انتخابــات بلديــة نابلــس بالتنافــس بــن عــدة قوائــم ،وبالرغــم مــن مقاطعــة حــركات (حمــاس واجلهــاد اإلســامي
واجلبهــة الشــعبية) بشــكل عــام لالنتخابــات ،فقــد متثــل املجلــس احمللــي مــن معظــم االجتاهــات األساســية يف نابلــس ،حيــث
تشــكل مــن االجتــاه اإلســامي وحركــة فتــح واليســار الفلســطيني ومســتقلني.
2.2يشــرف املجلــس البلــدي علــى اجلهــاز التنفيــذي مــن خــال رئيــس املجلــس الــذي ميــارس دوره يف ظــل عــدم اســتقرار
للهيكليــة وضعــف التسلســل اإلداري بســبب تراكــم املوظفــن ودون وضــوح الوصــف الوظيفــي ،ويفــوض الرئيــس جلــان املجلــس
املتخصصــة باملتابعــة مــع اإلدارات ذات االختصــاص.
3.3يعانــي املجلــس البلــدي مــن مديونيــة عاليــة ناجتــة عــن ســوء اجلبايــة يف بعــض املناطــق التــي يســود فيهــا عــدم االســتقرار
األمنــي.
4.4يعاني املجلس البلدي من تضخم وظيفي ،حيث تبلغ نسبة رواتب العاملني يف البلدية قرابة الـ  78%من اإليرادات.
5.5ال يوجــد توزيــع عــادل للموظفــن علــى اإلدارات ،حيــث تتواجــد إدارات بفائــض مــن العاملــن فيهــا يفــوق الـــ  300موظــف،
ـحاً يف موظفيهــا ،مثــل جبــاة احلــرف والصناعــات.
وإدارات أخــرى تواجــه شـ ّ
6.6تعانــي محكمــة بلديــة نابلــس مــن اختنــاق قضائــي شــديد وصــل إلــى قرابــة الـــ  25.000قضيــة منظــورة أمــام احملكمــة منــذ
بدايــة عــام  2018وحتــى تاريخــه ،باإلضافــة إلــى ضعــف تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن احملكمــة ،األمــر الــذي ترتــب عليــه
أثــر مالــي ســاهم يف ضعــف إيــرادات البلديــة.
7.7تعانــي البلديــة مــن ضعــف يف بيئــة العمــل تؤثــر يف إنتاجيــة املوظفــن ،مثــل ضعــف يف البرامــج احملوســبة التــي علــى الرغــم
مــن البــدء بتحديــث بعضهــا ،إال أنهــا مــا زالــت غيــر مترابطــة يف العديــد مــن اإلدارات ،خاصــة يف ظــل وجــود العديــد مــن
اإلدارات خــارج مبنــى البلديــة ،وكذلــك صغــر مســاحة املكاتــب املخصصــة للموظفــن يف املبنــى القــدمي.
8.8أرجــأت البلديــة العمــل بقــرار احلــرف والصناعــات الصــادر عــن مجلــس الــوزراء إلــى عــام  ،2019علــى الرغــم مــن أنــه أصبــح
نافــذاً ،وذلــك بســبب صعوبــة فهــم مــا ورد يف القــرار وعــدم جاهزيــة البلديــة لتطبيقــه.
9.9يواجــه املجلــس البلــدي صعوبــة يف التعامــل مــع بعــض نتائــج السياســات واإلجــراءات التــي اتخــذت يف ظــل املجالــس الســابقة،
مثــل قــرارات التوظيــف املفرطــة وقــرارات تلــزمي العطــاءات لبعــض الشــركات ،كمــا حــدث يف متنــزه ســما نابلــس.
قيم النزاهة
1.1ال توجد مدونات سلوك معتمدة من قبل املجلس خاصة برئيس وأعضاء املجلس البلدي يف بلدية نابلس ،ولكن يوجد ما
يغطي بعض اجلوانب يف هذا املجال يف القوانني ذات العالقة ونظام مجلس الوزراء اخلاص برؤساء وأعضاء الهيئات
احمللية املعدل.
2.2توجد مدونة سلوك للعاملني صادرة بقرار عن املجلس البلدي ولكنها غير مفعلة بقرار من نقابة العاملني يف البلدية.
3.3أثرت آليات التوظيف السابقة يف البلدية على حيادية بعض املوظفني فيها خاصة يف ظل عدم وجود مدونة سلوك ملوظفي
البلدية تعزز حياديتهم.
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4.4تلتزم البلدية بقرار بقانون الشراء العام الذي يتواءم مع متطلبات النزاهة والشفافية واحلد من تضارب املصالح.
5.5التزم رئيس وأعضاء املجلس البلدي بتعبئة إقرارات الذمة املالية املوزعة عليهم من قبل هيئة مكافحة الفساد واملنصوص
عليها يف قانون مكافحة الفساد.
مبادئ الشفافية
1.1يعمل املجلس البلدي برؤية ورسالة واضحتني ومنشورتني ،وبإستراتيجية مصوغة مبشاركة مجتمعية.
2.2موازنــة املجلــس البلــدي الســنوية منشــورة بطريقــة واضحــة ومفهومــة للمواطنــن ،مــع اإلشــارة إلــى أنهــا معــدة دون مشــاركة
مجتمعية .
3.3منــذ تولــي املجلــس اجلديــد ،تلتــزم بلديــة نابلــس بإجــراءات توظيــف شــفافة ،ومتماشــية مــع القوانــن واللوائــح واألنظمــة ذات
العالقــة املعمــول بهــا ،بينمــا جــرى ســابقاً توظيــف املئــات بإجــراءات غيــر قانونيــة.
ـال مــن نشــر وثائقهــا وشــفافية عملهــا ،ولكنهــا مــا زالــت بحاجــة إلــى التطويــر يف بعــض اجلوانــب،
4.4تلتــزم البلديــة مبســتوى عـ ٍ
مثــل نشــر كافــة قــرارات املجلــس أو ملخــص عنهــا ،وعــدم اقتصــار النشــر علــى قــرارات التنظيــم ،ونشــر ملخــص عــن أعمــال
اجتمــاع املجلــس األســبوعي وتقريــر البلديــة الســنوي.
نظم املساءلة
1.1يعمل املجلس البلدي برؤية ورسالة واضحتني ومنشورتني ،وبإستراتيجية مصوغة مبشاركة مجتمعية.
2.2تقوم العديد من األقسام يف اجلهاز التنفيذي بتقدمي تقارير دورية عن عملها ،وبعض األقسام يقدم تقريراً يوم ّياً مثل قسم
املياه ،ولكن دون سياسة أو إجراءات واضحة لهذه اآللية.
3.3يلتزم رئيس البلدية بتقدمي تقرير أسبوعي شفهي للمجلس احمللي ،ما يساهم يف مساءلة املجلس له.
4.4ال تلتزم الشركات املتعاقدة مع البلدية إلدارة بعض املرافق العامة التابعة للبلدية بتقدمي تقارير دورية للمجلس ،ما يضعف
مساءلة املجلس لها.
5.5يرحب املجلس البلدي مببادرات اللقاءات املجتمعية ولكنها ما زالت ضعيفة ،كما يرحب مببادرات املساءلة املجتمعية
ولكنها محدودة أيضاً وال ميكن قياس فعاليتها بسبب حداثتها يف البلدية.
6.6يجري حديثاً استهداف بلدية نابلس من قبل مؤسسات املجتمع املدني يف تنفيذ مشاريع تتعلق باملساءلة املجتمعية،
واملجلس البلدي يرحب بذلك.
الفساد ومكافحته
1.1لم تعمل البلدية أو املؤسسات املختصة برفع الوعي لدى كافة العاملني يف البلدية مبحاربة الفساد وآليات اإلبالغ عنه.
2.2لم يتلق ممثلو املجلس البلدي أي مبادرات للتعريف بجرائم الفساد وآليات اإلبالغ عنه.
3.3بادر املجلس البلدي بإحالة ملفات إلى ديوان الرقابة املالية واإلدارية للتحقق من وجود شبهات فساد فيه أم ال.
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التوصيات
إن أي تطويــر يتعلــق ببلديــة نابلــس أو غيرهــا مــن البلديــات يتطلــب العديــد مــن اإلصالحــات والتوصيــات التــي يجــب أن تطــال
قطــاع الهيئــات احملليــة وبنيــة النظــام اإلداري للدولــة الفلســطينية بشــكل عــام ،وأهميــة إنهــاء حالــة االنقســام ،وإجــراء االنتخابــات
العامــة واحملليــة بشــكل دوري يف كافــة األراضــي الفلســطينية يف مواعيدهــا احملــددة بالقانــون؛ وللســماح بإعــادة احليــاة إلــى
املجلــس التشــريعي ودوره يف تعديــل وســن التشــريعات التــي متــس حيــاة املواطنــن ،وحتديــث وتطويــر التشــريعات ذات العالقــة
بالهيئــات احملليــة بشــكل خــاص (قانــون الهيئــات احملليــة ،وقانــون املعــارف ،وقانــون األمــاك) ،وقانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة.
كمــا ينبغــي علــى احلكومــة الفلســطينية ،وبشــكل خــاص وزارة احلكــم احمللــي ،وبالتعــاون مــع املؤسســات املختصــة ومؤسســات
املجتمــع املدنــي ،صياغــة سياســة عامــة حتــدد فيهــا الرؤيــة الفلســطينية لقطــاع احلكــم احمللــي (شــكله ووظائفــه) يأخــذ باالعتبــار
احتيــاج التصــدي للمشــروع الصهيونــي االســتيطاني وإقــراره رســم ّياً مــن قبــل احلكومــة لتعزيــز مفهــوم الالمركزيــة ،إلــى جانــب
اقتــراح سياســات ماليــة أكثــر فاعليــة لتحســن إيــرادات الهيئــات احملليــة ،ومســاعدتها علــى أخــذ دورهــا يف التنميــة االقتصاديــة.
أمــا علــى صعيــد أعمــال الهيئــات احملليــة ،فــا بــد مــن االســتمرار يف تعزيــز احلوكمــة فيهــا مــن خــال تعزيــز قيــم النزاهــة بالعمــل
علــى إقــرار مدونــات الســلوك لرؤســاء وأعضــاء وموظفــي الهيئــات احملليــة ،وتبنــي الهيئــات احملليــة مبــادئ أكثــر شــفافية يف
جميــع ممارســات أعمالهــا وآليــات اتخــاذ القــرارات ونشــر التقاريــر اإلداريــة واملاليــة وكافــة نشــاطات الهيئــة واالنفتــاح واملشــاركة
للمجتمــع احمللــي واملواطنــن ،وتفعيــل أدوات الرقابــة واملســاءلة وإنشــاء وحــدات خاصــة بالشــكاوى وحتديــد اإلجــراءات املتعلقــة
يف هــذا املجــال يف إطــار نظــام خــاص بذلــك ،وتفعيــل أدوات املســاءلة املجتمعيــة جتــاه الهيئــات احملليــة.
كمــا ينبغــي التركيــز مــن قبــل املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي علــى مبــادرات رفــع الوعــي ملوظفــي البلديــات يف
مكافحــة الفســاد ،وذلــك بالتعــاون مــع البلديــات مباشــرة ،باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى مســؤولي البلديــات لتحويــل أي شــبهات
فســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد كجهــة اختصــاص.
ويجــب تعزيــز أعمــال اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة يف الهيئــات احملليــة بإلزامهــا بتنفيــذ توصيــات نتائــج التدقيــق ،كأن يتــم ربــط
احلصــول علــى القــروض بتنفيــذ التوصيــات .ولرفــع الوعــي العــام والتثقيــف يف مجــاالت مكافحــة الفســاد ،ال بــد مــن تنســيق
اجلهــود الراميــة لذلــك بــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة وضــرورة قيــاس اآلثــار
املترتبــة علــى ذلــك.
وأخيــراً ،يتوجــب التأكيــد علــى دور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف إشــاعة ثقافــة املســاءلة املجتمعيــة وأهميتهــا يف حتســن جــودة
اخلدمــات املقدمــة مــن الهيئــات احملليــة ،وأثرهــا علــى عمليــة التنميــة ،وذلــك بالتوجــه إلــى كافــة الهيئــات احملليــة يف محافظــات
الوطــن وعــدم التركيــز علــى محافظــات دون األخــرى ،وعــدم التراجــع أمــام أيــة اعتبــارات حتيــط بالهيئــات احملليــة املســتهدفة،
وذلــك لتحقيــق االنســجام يف املســتوى املفاهيمــي لــدى كافــة الهيئــات علــى حــد ســواء.
ومــن هنــا تنســجم بعــض التوصيــات اخلاصــة ببلديــة نابلــس مــع التوصيــات اخلاصــة بقطــاع الهيئــات احملليــة بشــكل عــام وتعتبــر
مكملــة لهــا ،كمــا أظهــرت الدراســة أن هنــاك جوانــب أخــرى يف البلديــة حتتــاج إلــى توصيــات يتطلــب تنفيذهــا العمــل مــن قبــل
املجلــس البلــدي علــى إدخــال بعــض اإلصالحــات والتطويــر داخــل البلديــة نفســها ،كمــا يلــي:
1.1الطلــب مــن املجلــس البلــدي تبنــي سياســات ماليــة وإصالحيــة أكثــر فاعليــة لتحســن اجلبايــة وجمــع الضرائــب والرســوم
لتطويــر إيــرادات البلديــة وســد العجــز املالــي فيهــا ،مثــل:
·العمــل علــى ترخيــص احملــال غيــر املرخصــة ،ورفــد قســم احلــرف والصناعــات بعــدد مــن اجلبــاة لتغطيــة كافــة
مواقــع مســؤولياتهم.
·إيجــاد آليــات جديــدة وفعالــة حلــل مشــكلة االمتنــاع عــن دفــع فواتيــر امليــاه مثــل التعــاون مــع وزارة التنميــة
االجتماعيــة بتزويدهــا بأســماء املمتنعــن لتحديــد غيــر القادريــن عــن الدفــع وإعفائهــم أو تبنيهــم مــن قبــل
املؤسســات ذات االختصــاص ،وعمــل برامــج دفــع تشــجيعية لغيــر امللتزمــن أو إضافــة أســمائهم إلــى قوائــم
بــراءة الذمــة املاليــة كمــا هــو معمــول يف باقــي اخلدمــات يف حــال اســتمرارهم بعــدم الدفــع.
·تخصيــص “محصــل” مــن البلديــة لتنفيــذ قــرارات احملكمــة ذات البعــد املالــي لتحصيلهــا بآليــات ميســرة
وبعيــدة عــن النزاعــات.

32

النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف الهيئــات احملليــة

·حتويــل عــدادات توقــف املركبــات مــن نظــام املخالفــة والدفــع يف احملكمــة إلــى نظــام القفــل الــذي يثبــت املركبــة
يف مكانهــا وال يفتــح إال بعــد دفــع املخالفــة.
2.2الطلب من املجلس البلدي اتخاذ إجراءات عاجلة باجتاه ترتيب إدارة البلدية كما يلي:
·إجناز الهيكلية والوصف الوظيفي لتحديد املهام واملسؤوليات وتسهيل العمل داخل األقسام.
·بعــد تســكني املوظفــن علــى الهيكليــة ،علــى البلديــة مواجهــة التضخــم الوظيفــي بتأهيــل مــن ليــس لــه مركــز علــى
الهيكليــة وعمــل إعــادة تدويــر يتــم مــن خاللــه رفــد األقســام التــي تعانــي مــن شــح املوظفــن مثــل جبــاة احلــرف
والصناعات.
·إجــراء تفاهمــات بــن البلديــة والشــركات التــي تســاهم فيهــا البلديــة (مثــل بــال عقــار أو شــركة الكهربــاء)
ملســاعدة البلديــة يف اســتقطاب جــزء ممــا تبقــى مــن املوظفــن يف مراكــز عملهــا مبــا يتناســب ومؤهالتهــم
ويضمــن حقوقهــم ،والطلــب مــن املؤسســات العاملــة يف مدينــة نابلــس التوجــه للبلديــة الســتقطاب جــزء مــن
فائــض املوظفــن عنــد حاجتهــا حســب املؤهــات املطلوبــة واملوجــودة.
3.3إعــداد دليــل إجــراءات عمــل متكامــل يشــمل جميــع مجــاالت العمــل املنوطــة بــإدارة البلديــة إلدارتهــا بطريقــة أكثــر فاعلية،
بحيــث يعتمــد الدليــل ويُقــر مــن املجلــس البلــدي ،وخصوصـاً املجــاالت التــي متــس حقــوق املواطنــن ومســاءلة املجلــس
احمللــي كالشــكاوى واالعتراضــات علــى قــرارات املجلــس.
4.4حــث املجلــس البلــدي علــى تبنــي فكــرة املوازنــة التشــاركية لتفعيــل مشــاركة املواطنــن يف إعــداد موازنــة البلديــة والرقابــة
علــى تنفيذها.
5 .5تعزيــز مبــادئ الشــفافية يف املجلــس البلــدي مــن خــال :نشــر القــرارات الصــادرة عــن املجلــس كاملــة بشــكل دوري
باإلضافــة إلــى التقاريــر اإلداريــة الســنوية لتكــون يف متنــاول املواطــن.
6.6تعزيــز قيــم النزاهــة يف املجلــس بتبنــي واعتمــاد مدونــة ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي وموظفيــه،
وإقــرار خطــة للترويــج لهــذه املدونــات ورفــع الوعــي بأهميــة أحكامهــا وآليــات االلتــزام بتنفيذهــا.
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7تعزيز أدوات املساءلة يف املجلس البلدي من خالل:
اعتمــاد تقــدمي التقاريــر الشــهرية املكتوبــة مــن قبــل رئيــس البلديــة للمجلــس البلــدي ،إضافــة إلــى التقريــر الشــفهياألســبوعي ،حيــث يعــزز ذلــك مــن توثيــق أعمــال البلديــة بشــكل مهنــي مــن جهــة ،ويعــزز مــن دور املجلــس البلــدي يف
مســاءلة رئيســه مــن جهــة أخــرى.
تطويــر واعتمــاد منــاذج تقاريــر إداريــة تقــدم مــن قبــل اإلدارات وتنظيــم اجتمــاع شــهري لــإدارة التنفيذيــة يف البلديــةيحتــوي علــى بنــد األعمــال املنجــزة خــال الشــهر ،واإلشــكاليات التــي متــت مواجهتهــا ،واالقتراحــات والتوصيــات
حلــل اإلشــكاليات وتقدميهــا للمجلــس لتنفيــذ التوصيــات.
تطويــر واعتمــاد منــاذج تقاريــر شــهرية تقــدم مــن املقاولــن والشــركات التــي تتعاقــد معهــا البلديــة إلــى جانــب رقابــةاإلدارات املختصــة عليهــا.
تفعيل عمل وحدة الرقابة الداخلية يف البلدية وعرض تقاريرها بشكل دوري أمام املجلس.عقــد اجتماعــات دوريــة ومفتوحــة مــن قبــل رئيــس وأعضــاء املجلــس مــع إدارات البلديــة املســؤولة عــن تقــدمياخلدمــات املختلفــة ،ملناقشــة قضايــا عامــة تواجــه البلديــة ،ســواء يف اخلدمــات أو يف املشــاريع ،وذلــك مــن أجــل
زيــادة التفاعــل بــن إدارات البلديــة ،وللتأكــد مــن مــدى إملــام العاملــن وفهمهــم آلليــات وإجــراءات تنفيــذ اخلدمــات،
إضافــة إلــى التأكــد مــن التناغــم بــن مــن يقــرر ومــن يصنــع ومــن ينفــذ اخلدمــة.

8 .8تعزيز مكافحة الفساد البلدية من خالل:
رفــع وعــي العاملــن يف البلديــة بجرائــم الفســاد ،وتعميــم آليــات اإلبــاغ عــن شــبهات الفســاد علــى العاملــن يف البلديــةوتشــجيعهم علــى اإلبــاغ.
-استهداف أعضاء البلديات اجلدد من قبل املؤسسات املختصة بتعريفهم بجرائم الفساد وآليات اإلبالغ عنه.

33

دراســة حــول :نظــام النزاهــة احمللــي يف بلديــة نابلــس
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4.4عمر ربعي ،مدير الشؤون اإلدارية .مقابلة بتاريخ .2018/11/13
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8.8معني عقروق .رئيس قسم الشكاوى يف بلدية نابلس .مقابلة بتاريخ .4/11/2018
9.9سامي كوع ،مسؤول قسم اإليرادات ،مقابلة شخصية بتاريخ .2018/11/4
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) هــو املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منــذ العــام
 .2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق
اإلنســان ،ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حال ّي ـاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك
مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي
واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة املجتمعيــة
وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن
جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
رام اهلل  :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام اهلل  339القدس69647
هاتف02-2974949-2989506 :
فاكس02-2974948 :
غزة  :شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة درمي  /الطابق األرضي
تلفاكس28847668008-- 08-2884767 :
بريد إلكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع اإللكترونيwww.aman-palestine.org :
فيسبوك/https://www.facebook.com/AmanCoalition :
تويترhttps://twitter.com/AMANCoalition :
برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org

